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Wat doet Stichting Watersport Nijmegen (WSN)? 
Stichting Watersport Nijmegen wil de belangen behartigen 
van de watersporters in en aan het water en deze sporten 
faciliteren en stimuleren op verschillende manieren. Ook 
gezamenlijke activiteiten en evenementen behoren tot de 
mogelijkhedem. 
Wij willen daarbij één stem vormen om samen met de 
planvormers, uitvoerders en gebruikers de mogelijkheden 
van de Nevengeul en eiland Veur Lent optimaal te 
benutten. Onze droom is dat 
Nijmegen bekend wordt als 
waterstad: een stad waar alle 
watersport toegankelijk is 
voor iedereen. 
 
Betrokkenen 
Ondertussen zijn met flink 
wat verenigingen en partijen 
contacten gelegd. Direct betrokken bij WSN zijn nu: 
● Roeivereniging ‘De Waal’ 
● NRB, www.nijmeegsereddingsbrigade.nl 
● Nijm. Kanosport Ver., www.nksv.nl 
● Surfver. ´Aeolus´, www.nssvaeolus.nl 
● Roeiver. ´Phocas`, www.nsrvphocas.nl 
● KV. ´De Batavier, www.de-batavier.nl 
 
Strategische partners 
In de zomerperiode is gesproken met een aantal mogelijk 
strategische partners uit Nijmegen en omgeving. Het gaat 
dan om samenwerking, ondersteuning, gezamenlijke 
activiteiten, huisvesting, opleiding, stages etc. 

● Surfver. ‘De 
Berendonck’ 
● Univ. Sport Centrum 
● ROC Nijmegen 
● Watersportver. ‘Lent’ 
● Beachsportver. ‘Aiolos’ 
● Kon. Ned. Watersport 
Verbond 

 
Ook met de gemeente Nijmegen en andere (semi) 
overheidsinstellingen is overleg gevoerd, is de watersport 
en onze ideeën gepresenteerd en werkcontacten 
afgesproken, zoals het project ‘Ruimte voor de Waal” 
(RVDW), de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) 
Waalsprong, het project ‘Nijmegen omarmt de Waal’ 
(NODW), de gemeentelijke afdeling communicatie en het 
provinciale project ‘Waalweelde’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder zijn eerste contacten gelegd met geïnteresseerde 
ondernemers in Nijmegen, maatschappelijke organisaties 
en verenigingen die bij duurzame en groene 
watersportactiviteiten passen. Denk aan: 
● KION, sport-BSO 
● Triathlonver. ‘Cerberus’ 
● Prov. Geld., project ‘WaalWeelde’ 
● Kon.Ned.Roei Bond 
● Nijm. Studenten Sport Raad 
en andere geïnteresseerde partijen. 
De presentatie tijdens ‘Tafel van de Idee’ leverde 
contacten op in de culturele en evenementensector op. 

 
Waterburgemeester Nijmegen 
Een verrassende aankondiging in Lentse uiterwaarden 
 
Op donderdag 1 september j.l. stond de “Tafel van de 
Idee” in de Lentse uiterwaarden tegenover de Nijmeegse 
vluchthaven. Zie ook www.mobilesarts.nl.  Die avond op 
tafel: muzikanten en watersporters! Een vrolijk muzikaal en 
sportief gezelschap wandelt over tafel, nadat de circa 50 
leden van Kladderadatsch en verschillende  dweilorkesten 
onder leiding van saxofonist Bo van 
de Graaf van het Nijmeegse 
ensemble iCompani 
donderdagavond al spelend via de 
fietsbrug de oversteek naar de 
Oosterhoutsedijk hadden gemaakt.  
Een uitgelezen moment om de watersport-plannen met de 
nevengeul onder de aandacht te brengen, te netwerken en 
contacten te leggen met andere aanvullende initiatieven. 
De overtocht werd al ontvangen door kanoërs, een 

windsurfster en een 
roeier, waar ook een 
lid van de 
reddingsbrigade bij 
aansloot. 
Nadat de Nijmeegse 
nachtburgemeester 

Doro Krol haar opwachting op de tafel had gemaakt en al 
handenschuddend eenieder welkom heette, was er muziek 
en de ‘intocht’ van de watersporters verenigd in de 
Stichting Watersport Nijmegen i.o. Begeleid door een korte 
toelichting met een megafoon trokken twee kanoërs, een 
roeier, een watersurfster en de reddingsbrigade in een 
langzame tocht over de tafel. Om heel duidelijk te maken 
over welke (duurzame) watersporten het ging liep iedereen 
in de bijpassende uitrusting, neopreen, overlevingspak en 
werden kano’s en peddels, korte (roei)riemen en een 
surfzeil meegevoerd. Deze verschijningen trokken 
overduidelijk de aandacht en het gesprek.  
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Nog onder de indruk van de nachtburgemeester riep plots 
de ‘verlegen’ 
kanokampioen Maarten 
Holdrinet zich uit tot 
“WATER-
burgemeester”, al 
zittend in z’n kano op 
een koelton voor de 
drank. Dat leverde hem 
de aandacht op van het publiek en de felicitaties van 
nachtburgemeester Doro Krol. Een toon is gezet… 
[fotos Marianne van den Heuvel en Henk Baron] 

 
Plan van Eisen (PvE) 
Ondertussen zijn alle betrokken partijen werkende aan hun 
globale Programma’s van Eisen. We willen deze 

gezamenlijk aanleveren 
aan de gemeente 
ondersteund door een PvE 
voor gezamenlijke 
faciliteiten en 
evenementen door WSN. 
Op die manier kan er bij 

het eerste locatie-onderzoek optimaal rekening gehouden 
worden met de belangen van watersporten en partners in 
en aan het water. 
 
Ontwerp bestemmingsplan ter inzage 
Vanaf 8 sept.’11 ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Ruimte 
voor de Waal” ter inzage bij de Gemeente Nijmegen. Het is 
te vinden in het Open Huis aan de Mariënburg en in het 
WoonInformatieCentrum (WIC) Waalsprong bij het station 
in Lent. Ook digitaal is het op de website te vinden: 
http://www2.nijmegen.nl/content/1167995/ontwerpbestem
mingsplan_nijmegen_ruimte_voor_de_waal_milieueffectra
pport_ontwerpprojectplan_en_ontwerpbeschikkingen 
Verdere gegevens zijn te vinden in o.a. “De Brug” van 7 
september j.l. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage 
tot 19 okt.’11. Op 15 sept. is er in het Witte Huis in Lent 
een informatie-avond hierover, georganiseerd door de 
gemeente. 
De stichting WSN zal dit bestemmingsplan bestuderen en 
op de 15e aanwezig zijn namens de 
watersportverenigingen. Wanneer daar aanleiding toe is 
zullen we de verenigingsbesturen informeren over 
belangrijke passages en 
wijzen op kansen en 
bedreigingen. 
 
Opstartavond WSN voor 
verenigingsbesturen en 
partners 
Het is al eerder aangekondigd: op vrijdagavond 14 oktober 
a.s. organiseert de Stichting WSN een opstartavond in het 
WoonInformatieCentrum (WIC) Waalsprong, Griftdijk 
Noord 4/A in Lent (bij het station). E en passende locatie, 
waar u tevens een blik kunt werpen op de maquête en het 
ontwerp-bestemmingsplan. Uitgenodigd worden de 
verenigingsbestuurders en belangrijke 
samenwerkingspartners. U kunt kennis maken met de 
leden van de projectgroep, (kandidaat)bestuursleden en 

meedenken over de plannen van de stichting WSN. 
Tevens willen we u die avond vertellen over de voortgang 
en ontwikkelingen en samen met verenigingen en partners 
een begin maken met de vorming van de Raad van 
Toezicht. Deze zou moeten bestaan uit 
vertegenwoordigers van verenigingen en partners en 

toezicht uitoefenen op het 
beleid en functioneren van 
stichtingsbestuur en 
projectgroep. 
De definitieve uitnodiging 
en programma ontvangt u 

binnenkort. 
 
Leden projectgroep 
Vorige nieuwsbrief WSN zijn de leden van het eerste uur 
(Cees Verhoef, Maarten Holdrinet en Hans Platenburg) al 
kort voorgesteld. Ondertussen is de bemensing 
verdubbeld: Johan Verhoeven namens de Nijm. Reddings 
Brigade, Cor Scheffers namens RV De Waal. Marianne 
stelt zichzelf voor:  
Marianne van den Heuvel (29) , doet het 
secretariaat en communicatie/PR. In het 
dagelijks leven is ze projectontwikkelaar 
windenergieprojecten bij Eneco.  
Marianne vertegenwoordigt de 
windsurfsport namens studenten 
(Aeolus) en niet-studenten en onderzoekt 
de haalbaarheid van een (drijvend) eko watersport-hostel 
in de Nevengeul. 
 
Een doorkijkje in de (mogelijke) toekomst 

 westen  plattegrond        oosten
  

Informatie 
Voor meer informatie over het project Ruimte voor de Waal 
kunt u kijken op 
http://www2.nijmegen.nl/wonen/projecten/Ruimte_voor_de
_Waal 
 

 
 
 
 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief als verenigingsbestuur, 
relatie of partner in dit project. Mogelijk bent u op andere 
wijze betrokken. 
Indien u geen prijs stelt op de ontvangst van deze 
nieuwsbrief, laat ons dat weten, dan halen we u van de 
verzendlijst. 
Zijn anderen geïnteresseerd dan vernemen we dat ook 
graag en kunnen die zich aanmelden (met alle NAW-

gegevens en hun functie) op onderstaand mailadres. 


