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Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) toont aan:  

Watersportpark aan Nevengeul levert 1,2 tot 5,5 miljoen euro op voor de Nijmeegse 

samenleving.  
               

     

 

Watersport Nijmegen heeft door het gerenommeerde sporteconomische bureau Hypercube laten 

berekenen wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van het aanleggen van een watersportpark 

aan de Nevengeul in Nijmegen. Zo'n MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) rekent 

toegevoegde waarde van het watersportpark in de komende 15 jaar terug naar de euro van nu, en 

dat voor allerlei spelers. Tegenover de investeringen komen de opbrengsten te staan, die worden 

vergeleken met de situatie die toch al zou ontstaan als je niks zou doen. Voor het onderzoek zijn de 

aannames van de bij WSN aangesloten verenigingen vergeleken met erkende economische 

onderzoeken. Daarmee is vervolgens berekend wat de waarde (in euro's) is van de opbrengst van die 

investeringen. 

 

De uitkomst is positief voor de gemeente, de horeca en de verenigingen. In een basisscenario levert 

de watersport totaal 1,2 miljoen extra op en in een uitgebreider scenario  (met een hostel, 

bootverhuur en watersportgebaseerde detailhandel) zelfs bijna 5,5 miljoen. Dit is nog naast de extra 

(eenmalige) bedrijvigheid die de bouw van een watersportpark op zichzelf al meebrengt. 

 

Hypercube heeft ook minder concrete zaken in kaart gebracht. Het gaat dan om het imago van 

Nijmegen als (buiten)sportstad, het effect op de sportdeelname en het effect op de watersport in 

Nederland in zijn geheel omdat in een studentenstad als Nijmegen, roei-, kano-,  triathlon-, surf-, en 

zeilactiviteiten professioneel worden gefaciliteerd.  

De effecten van sport- en recreatieve evenementen zijn buiten de financiële berekening gebleven.  

De MKBA aan dat het watersportpark de samenleving in 15 jaar 50% tot 180% meer oplevert dan dat 

het heeft gekost. Dit kan in tijden van bezuinigingen van groot belang zijn voor WSN verenigings- en 

gemeentebestuurders en Provincie te overtuigen van de waarde van ons initiatief voor de 

samenleving en stemt hopelijk tot een positieve houding ten aanzien van garantstelling, 

overbruggingskredieten etc. om dit mogelijk te maken. Dit ondanks de recessie en bezuinigingen 

waarmee we op dit moment te kampen hebben. 

 

Dit MKBA-onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Rabobank "Het Rijk van Nijmegen".  

WSN  is hen zeer erkentelijk en verwelkomt hen als partner.  

            

 

         

  

 

Andere WSN-partners:  KION, Hogeschool HAN, RBT[KAN], Universitair Sportcentrum, ROC Nijmegen, Kon. Ned. 

Watersport Verbond, RijnIJssel CIOS Arnhem. 

Onze sponsors: ORGA architect, Verhees Reclameproductie, My Perfect Coach, Chocola Belga. 

http://www.hypercube.nl/nl/home/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teddy Vrijmoet – algemeen bestuurslid  

 

"Op het water, en dan liefst lekker bezig zijn. Het maakt je hoofd leeg, 

je barst van de energie. Naast een zwak voor zeilen op de grote 

wateren, de laatste tijd ook recreatief aan het verkennen in een kano op 

de kleine riviertjes. In het dagelijks leven hard aan het werk als  

directeur Vierdaagsefeesten, en volop aan het werk voor het Huis voor 

de Binnenstad. En nu  betrokken bij nog een kans om iets moois te 

realiseren: wat zou het prachtig zijn als we midden in het hart van 

Nijmegen met elkaar kunnen sporten en genieten op en aan het water. 

Werkelijk een unieke kans voor Nijmegen!" Teddy zet haar netwerk in 

het Nijmeegse graag in voor WSN. Daarnaast zal ze betrokken zijn bij 

de diverse communicatietrajecten. 

 

Raymond Gelsing – algemeen bestuurslid 

Geboren en getogen in zowel Lent als Nijmegen en 59 jaar jong, 

getrouwd met Lia Gelsing-Roes, eveneens afkomstig uit Nijmegen. 

Na afronding van mijn opleiding  in 1971, ben ik bij de steenhandel van 

mijn vader in dienst getreden en heb ik 1986 de zaak van mijn vader 

overgenomen. In 2008 hebben we het bedrijf verkocht en ook in de 

huidige crisistijd gaat het nog steeds goed. Nu ik sinds vorig jaar geen 

zakelijke verplichtingen meer heb is er tijd om te zeilen en Europa met 

onze camper te ontdekken. 
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Beschermers WSN 

 
Kaashandel de Wit 
De Mul Zegger Notarissen 
Radboud Universiteit Nijmegen  
Hans Ruijs 
Peters Facility Management 
Olround Bowling 
Ton Hendriks 
MJFP Financiële Planning 
Ton Brouwers 
Zirkzee Accountants 
UMC St Radboud 
 
Watersport Nijmegen dankt hen van 
harte! 

 

 

Hoger bekeken! 

 
De werkzaamheden voor het gigantische 

Ruimte voor de Waal Nijmegen-project zijn 

volop bezig. In juni heeft er tijdelijk een 

reuzenrad gestaan aan de Oosterhoutsedijk, 

zodat je ook vanuit een hoger punt de 

werkzaamheden kan bekijken.  Reuzenrad 

gemist, maar toch een kijkje? Bekijk het 

project eens vanuit de lucht. Zoek op 

YouTube met de term 'Nijmegen omarmt de 

Waal'. 

 

    

  

 

Drakenbootraces in de 

nevengeul? 

 
Een impressie uit Wissel (net 

over de grens) wat we straks 

óók in de nevengeul kunnen 

organiseren. Met teams van 

bedrijven, scholen, 

verenigingen in de meest 

fantastische uitdossingen! 


