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Beleef dit jaar de Waal op 24 mei  

 

In het eerste halfjaar van 2014 bereiken enkele Waalweelde-projecten een 

mijlpaal. Zo is er de start van de Stadswaard, de opening van de wandelbrug 

over ’t Meertje, de Waalkade krijgt een opknapbeurt, de 

samenwerkingsoverkomst van een nevengeul in de uiterwaarden rond 

Beuningen is dan feit.  Kortom, de Waal staat niet stil. Op 24 mei 2014, op 

de "Beleef de Waal" dag, staan deze ontwikkelingen aan de zuidkant van de 

Waal bij Beuningen en Nijmegen centraal.  

De Waal beleven doe je het beste vanaf de rivier. Nog voor de middag vaart 

een boot richting Stadswaard en Beuningen. De tocht is voor iedereen die 

meer wil weten over de projecten en andere ontwikkelingen op de Waal. In 

de uiterwaarden van Beuningen is er die dag ook van alles te doen. De 

provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen, Staatsbosbeheer en de 

gemeente Beuningen werken nog volop aan het programma van die dag. 

Blijf op de hoogte via het twitteraccount WaalWeelde. 

 

     

 

    

 

          Onze partners en sponsors 

 

 

 

Overeenkomst en coalitieakkoord Watersportplan 

Net voor de verkiezingen hebben de gemeente Nijmegen en de Radboud 

Universiteit een intentieovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd dat 

beide partijen gezamenlijk het watersportinitiatief uitwerken en de 

haalbaarheid ervan vaststellen. Hierbij wordt gefocust op het Bastion (onder 

de verlengde Waalbrug) en directe omgeving. De resultaten moeten op zo 

kort mogelijke termijn, maar uiterlijk voor 1-12-2014 beschikbaar zijn. Zoals 

bekend neemt de Radboud Universiteit het voortouw, maar WSN is in het hele 

proces actief betrokken.In het nét gepresenteerde coalitieakkoord van de 

gemeente Nijmegen staat het volgende te lezen: 

 

MEER RUIMTE VOOR WATERSPORT 

De coalitie ondersteunt het initiatief van de watersporters voor de realisatie 

bij de nevengeul. Met de universiteit gaan wij de voorkeurslocatie Bastion 

verder uitwerken en onderzoeken op haalbaarheid. 

 

Genoeg basis dus om zo snel mogelijk met de nieuwe wethouders (mevr. R. 

Helmer-Englebert en dhr. B. Velthuis) tot zaken te komen. 

 

Beschermers Watersport Nijmegen 

 

Opnieuw krijgen we de steun van een 

aantal beschermers: 

 

Dhr. LJM Peters, Peters Facility Man. 

Dhr. Van Zanten, Olround Bowling 

Dhr. T. Hendriks, Dornick BV. 

Dhr. R.de Wit, De Wit Kaashandel 

Dhr. A. Fraaij, Radboud Universiteit 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Loefbijter blij met nieuwe zeiljacht 

In afwachting van het water in de nevengeul staat 

studentenzeilvereniging De Loefbijter al klaar om de rest van 

Europa te verkennen met haar nieuwe kajuitjacht. Een aantal 

leden is samen aan het studeren voor het Klein Vaarbewijs 2. Voor 

dit examen moet je kunnen navigeren op groot water en varen op 

getijdenwater. De eerste tochten naar de Waddeneilanden en de 

Engelse oostkust zijn al gepland. 

 

Surfin'2014 op Kraayenbergse Plassen 

Op 16, 17 en 18 mei vindt de 13e editie van Surfin’ plaats! Een heerlijk 

weekendje surfen, chillen en feesten op de eigen surfspot van NSSV Aeolus, 

de Kraaijenbergse plassen!  

Surfin’ heeft voor ieder wat wils: of je nou houdt van lekker relaxen in de zon, 

een gevorderde surfer bent of het juist nog helemaal moet leren, het kan 

allemaal. Vanaf vrijdag kan je je tentje opslaan, waarna een weekend zal 

volgen met bbq’s waarbij je vingers af kan likken, superleuke activiteiten, 

fantastische feestjes, lekker surfen of natuurlijk gratis surflessen door 

surfschool. 

Dus voel jij wel wat voor een weekendje windsurfen, chillen en feesten op 

onze surfspot La Kraya? Het gaat weer een topfestival worden, dus schrijf je 

snel in via nssvaeolus.nl/surfin ! 

 

 

  

 

  

Veur-Lent: voorkeur voor groen Parkeiland 

(bron: De Gelderlander) 

 

In de zoektocht naar 'het eilandgevoel' voor het nieuwe 

stadseiland Veur-Lent betrekt de gemeente Nijmegen 

ook de inwoners erbij. In 2 debatavonden in LUX ging 

het om de juiste mix te vinden van wonen, natuur, 

cultuur en recreatie. De gemeente had 3 scenario's 

geschetst voor Veur-Lent: een groen parkeiland, een 

stedelijk aandoend stadseiland en een landelijk 

Lentereiland. Kortom, hoe moet het eiland ontwikkeld 

worden: hoogbouw bij de Waalbrug of toch maar niet? 

Appartementencomplexen à 4 bouwlagen of 1 enorme 

woontoren van zo'n 20 lagen à 60 meter? 

De meeste debatdeelnemers spraken hun voorkeur uit 

voor het Parkeiland. 

 

Zandvoort 

De huidige bewoners van het deel van Lent dat vanaf 

2016 door de aanleg van de nevengeul op een eiland 

ligt in de Waal mochten al eerder meepraten. Zij vrezen 

straks door verkeersdrukte 'Zandvoortachtige 

toestanden' op Veur-Lent, waar zo'n 200 woningen - 

vooral appartementen - gepland zijn. Voor de zomer 

besluit het nieuwe college over hoe verder met het 

stadseiland. 

 

Wat doet ieder deze zomer.... 

(zonder trainingen, clubavonden, cursussen etc.) 

14 mei   Besturen roeidag (Phocas) 

16-18 mei Surf-In (Aeolus) 

16-17 mei Instructieweekend (Loefbijter) 

17-18 mei Stadstriathlon Weert (Trion) 

17-18 mei Venlo Haven kanopolo (Batavier) 

18 mei  Dukenburg promotiedag (NRB) 

18 mei  Rondje Boxtel (Batavier) 

23-25 mei Café Race (Loefbijter) 

24 mei  Waterschans Spring Evenement (Batavier) 

25 mei  Ronde Venen kanomarathon (Batavier) 

29/5-1/6 Kamper Kano Klassieker (Batavier) 

29/5-1/6 Bekentochten (Batavier) 

30/5-1/6 Surfweekend Veerse Meer (Aeolus) 

31 mei  Beveiliging Emporium Wijchen (NRB) 

  1 juni  Triathlon Almere (Trion) 

  6 juni  Thetis Sprint (Phocas) 

6-8 juni  Skûtsje Lange Afs.Kampioenschap (Loefbijter) 

7/6-8/6  Intern. Biesbostochten (Batavier) 

  8 juni  Amsterdam triathlon (Trion) 

  9 juni  Rijnlandtoernooi jeugd kanopolo (Batavier) 

10 juni  Open zwemloop (Trion) 

14 juni  Leidse Onderlinge (Loefbijter) 

14 juni  Polder ralley (Batavier) 

15 juni  Triathlon Maasdijk-Oss (Trion) 

15 juni   Schermer ralley (Batavier) 

20 juni  Okeanos Competitie Sprint (Phocas) 

21 juni  Orca slotwedstrijden (Phocas) 

21-22 juni Stein triathlon (Trion) 

21-22 juni NK kanopolo weekend (Batavier) 

22 juni  BBQ-kanotocht (Batavier) 

22 juni  Lindenholt promotiedag (NRB) 

21-23 juni Instructieweekend (Loefbijter) 

26 juni  Phocas Awards (Phocas) 

28 juni  Triathlon Oud Gastel (Trion) 

29 juni  Kleurrijk Hatert promotiedag (NRB) 

4/7-13/7 Zeeland Expeditie (Batavier) 

  5 juli  Triathlon Didam (Trion) 

5-6 juli  Keistad kanopolo toernooi (Batavier) 

 

 

Watersport Nijmegen       info@watersportnijmegen.nl 

p/a Molenveldlaan 57       Hans Platenburg, projectleider 

6523 RJ Nijmegen   www.watersportnijmegen.nl  024-6841793, 06-30282071 

http://nssvaeolus.nl/surfin


 
 

 

 

Maar.......het is echter (nog) niet 

gelukt de gemeente als opdrachtgever 

op dit onderwerp een 

wijzigingsaanvraag te laten doen. 

Gezien het contract tussen gemeente 

en  aannemer i-Lent is dat wel een 

voorwaarde. De tijd tikt weg ....  

Het definitieve ontwerp heeft WSN nog 

niet ontvangen. Ook de veiligheid van 

genoemde duikers is nog een item. Bij 

een wijzigingsaanvraag is er kans de 

plaatsing van beoogde stenen mee te 

nemen. 
 

 

 

 

Ontwikkeling inlaatwerk t.b.v. watersport: spelen met en in de stroming! 

In de vervolgactie voor een bevaarbaar inlaatwerk, heeft WSN zich ingezet om een aantal kleinere aanpassingen te 

realiseren die het inlaatwerk aantrekkelijk kunnen maken voor de wildwater-kanosport. Ook bij het ontwerp met 

zes duikers ontstaat nog een aantrekkelijke stroming. Slim plaatsten van grote stenen maakt deze inlaat 

afwisselender en aantrekkelijker bij diverse waterstanden. De meerkosten van de aanleg van deze stenen is 

begroot op enkele tienduizenden euro's. Stenen en plaatsing zijn al bijna geregeld! Zowel de aannemer, als de 

projectorganisatie kunnen met deze aanpassingen leven. 

Nominatie duurzaamste Europese stad 

Nijmegen is in de race om de Duurzaamste Stad van Europa te worden in 

2016. Op 23 juni presenteert Nijmegen zich aan de jury in Kopenhagen. 

Maar hoe kunnen we de jury overtuigen? Daar is een mooi idee voor 

ontstaan, namelijk: een duurzame estafette van Nijmegen naar 

Kopenhagen  met allerlei duurzame en sportieve transportmiddelen. 

Dus: kanoën, roeien, fietsen, zwemmen, hardlopen, surfen, zeilen, 

skaten etc. De tocht is 700 kilometer. Met de estafette wordt de 

Nijmeegse presentatie op usb-stick naar Kopenhagen gebracht – 

vergelijkbaar met de Olympische vlam. Het zou een fantastische stunt 

zijn als ook de watersporten zich zo kunnen laten zien en dat de 

verenigingen dit op zo’n korte termijn kunnen regelen! Marianne van de 

Heuvel bekijkt of het idee haalbaar is en neemt daarom contact met de 

verenigingsbesturen op. Verenigingen die mee willen/kunnen doen aan 

een stuk van deze estafette, laat vooral snel horen! Bel of mail naar 

Marianne: mariannevandenheuvel@gmail.com, 06-41008824. Ook voor 

tips ideeën en dergelijke! We hopen op de medewerking van veel 

verenigingen en anderen! 

 

 

Cursus "Auto te water" 

Jaarlijks belanden in Nederland  zeven- tot achthonderd auto’s in het 

water. Gemiddeld 2 auto’s per dag! Gek genoeg weten veel mensen niet 

precies wat ze moeten doen als ze met hun auto in het water geraken. 

Dat terwijl je in Nederland op veel plekken dicht bij water rijdt. Nijmegen, 

met haar ligging aan de Waal en het Maas-Waalkanaal, de nieuwe 

nevengeul bij Lent en verschillende waternatuurgebieden in de buurt is 

daarop geen uitzondering.  

 Om mensen voor te bereiden op het moment dat zij mogelijk in het 

water belanden met en auto geven we bovendien een cursus auto te 

water. Deze cursus is al meerdere jaren enorm populair. Tijdens de 

cursus rijd je met een echte auto vanaf een helling het zwembad in. 

Daarvoor heb je van onze instructeurs geleerd hoe je uit een auto moet 

komen. De cursus is spannend en bovendien beschikbaar voor iedereen, 

want niet duur! 

  

Wil je meer informatie over de cursus "Auto te water" kijk dan op onze 

website (www.nijmeegsereddingsbrigade.nl ) of een mail sturen naar 

autotewater@nijmeegsereddingsbrigade.nl. 
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