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Kitesurfen
Kitesurfen is een vorm van watersport waarbij de sporter op een kleine surfplank
staat en zich voort laat trekken door een kite (of: vlieger. Kitesurfen is een variant
van het windsurfen. Door het lifteffect van de vlieger kunnen kitesurfers hoog en ver
springen. Met kitesurfen kunnen hoge snelheden worden bereikt: op 12 oktober
2010 werd de magische grens van 100 km/u doorbroken.
Kitesurfen vind voornamelijk plaats op groot open water, meestal aan de kust, de
randmeren bij Harderwijk of in Friesland bij Harlingen. Ervaren kitesurfers geven de
voorkeur aan windsnelheden van 5-6 Beaufort (30 tot 50 km/uur). De
facebookgroep waar ook Marcel deel van uitmaakt telt ca. 20 surfers. Hij schat het
aantal (ervaren?) surfers in Nijmegen e.o. op ongeveer 100 personen.
Spiegelwaal
Op de Spiegelwaal geldt (vooralsnog) het Rijnvaart Politie Reglement (RPR); dat is
nog iets strenger dan het Binnenvaart Politie Reglement (BPR), waar RWS en
gemeente aan refereerden. Verschil wordt veroorzaakt door beroepsvaart op Rijn,
Waal en Lek. In het RPR wordt kitesurfen op dit water verboden (in het BPR trouwens
ook). Op sommige plaatsen (BPR-zijplassen ed.) wordt het overigens wel gedoogd,
voorbeeld zijn de Kraayenbergse Plassen bij Cuijk (zij-plas van de Maas).
Wens om te kitesurfen op de Spiegelwaal
Allereerst omdat de kiters het toch eens geprobeerd moesten hebben en da's goed
bevallen. Maar ook omdat een trip naar de kust, randmeren of Friesland er niet altijd
inzit en ze toch dichtbij hun sport kunnen beoefenen. Daarnaast past kitesurfen in
principe uitstekend bij de duurzame, actieve watersporten zoals WSN die voorstaat.
Risico's op de Spiegelwaal
Los van het RPR-verbod heeft de Spiegelwaal een aantal risico's in de vorm van
obstakels: de bruggen, de dijken en bebouwing, de hoogspanningskabels. Naast het
risico hiermee in aanvaring te komen, kunnen deze obstakels ook onverwachte
(val)winden veroorzaken, waardoor de kite lastig te sturen valt. M.n. voor beginners
levert dat gevaar op.
Beginnende kitesurfers zouden tzt. gebruik kunnen maken van de middelste plas
van De Waayert, drie plassen boven Nijmegen-Noord ter hoogte van Ressen.
Kitesurfen op de Waalslenk ten oosten van de inlaatdrempel is uiterst krap en extra
gevaarlijk door de sifons van de duikers in de inlaatdrempel.
Eigen voorwaarden kitesurfen op de Spiegelwaal
De kiters geven zelf aan dat kitesurfen op de Spiegelwaal alleen toegestaan kan
worden onder de volgende voorwaarden:
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Gedoogbeleid van kitesurfen door RWS en/of gemeente onder strikte
voorwaarden
o Kitesurfgebied vaststellen en markeren in gebied tussen spoorbrug en
Zaligenbrug na overleg met kiters
o Alleen kitesurfen bij geschikte windrichtingen (westelijk en zuid-west)
o Strikte regels tav. kitesurfen en omgang met andere watergebruikers (te
ontwikkelen huisregels Spiegelwaal)
o Alleen toestaan voor kiters met een IKO-licentie (International Kiteboarding
Organisation) ter controle door WSN
De "facebook-kiters" overwegen een Nijmeegse kitesurf vereniging op te richten en
zich aan te sluiten bij WSN.
o

Advies
Kitesurfen is zeker een sympatieke watersport welke past binnen het duurzame en
actieve watersportbeeld van WSN. Het is tevens een leuke en welkome aanvulling op
het scala aan watersporten binnen WSN en zeker ook een publiekstrekker op de
Spiegelwaal.
Ook is de wens om dicht bij huis even lekker te kunnen kitesurfen ipv. eerst een
eind te moeten reizen allerzins begrijpelijk (en nog duurzaam ook).
Echter:
 De kans dat RWS een gedoogbeleid zal voeren op de Spiegelwaal voor kiters
acht ik uitermate gering. Wanneer de gemeente alsnog het beheer over de
Spiegelwaal zou krijgen, valt de situatie opnieuw te bezien.
 Daarnaast compliceert een dergelijk verzoek (bijv. ondersteund door WSN c.q.
gemeente) de relatie met RWS en is vermoedelijk voorlopig niet wenselijk.
 De voorwaarden die de kiters zelf aangeven zijn zeer reëel en wenselijk;
probleem is echter wel dat ze lastig te controleren, cq. te handhaven zijn en
een wettelijke basis ervoor ontbreekt.
 Het controleren van licenties, vaarbewijzen e.d. is geen taak voor WSN, eerder
voor de waterpolitie en (opnieuw) moeilijk uit te voeren.
Kortom, aan kitesurfen op de Spiegelwaal zitten nogal wat haken en ogen, zowel
kwa veiligheid, medegebruik water als politieke haalbaarheid en
regulering/handhaving. Veel van de praktische zaken zijn pas uitvoerbaar wanneer
het watersportcentrum daadwerkelijk gerealiseerd is eind 2017/begin 2018.
Daarom wil ik adviseren om hierin nu (nog) geen gedoogconstructie na te streven,
ondertussen eventueel advies in te winnen bij de Nederlandse Kitesurf Vereniging en
pas weer eind 2017 deze kitesurf-wens opnieuw in overweging te nemen. Mogelijk
is dan de beheerssituatie van de Spiegelwaal weer anders en/of is RWS welwillender
naar deze vorm van duurzame, actieve watersport.
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