
Wildwater Playspot Nijmegen 
Breedtesport 

 

Wij maken in Nijmegen een waterrijk van allure, maar ook gewoon een vette 

wildwater playspot midden in een super gezellige stad. Hoe cool is dat? 

 

In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt een nevengeul van de Waal 

gegraven. Watersport Nijmegen wil ervoor zorgen dat de aan te leggen  

waterinlaat bij elke waterstand 

een dynamische en veilige 

wildwaterattractie oplevert. 

Straks kunnen 

wildwatervaarders van 8 tot 80 

jaar zich het hele jaar door 

uitleven in deze krachtige 

stroming. Gratis toegankelijk en 

het hele jaar door bevaarbaar.  

 

Samen met de Gemeente Nijmegen en de bouwcombinatie I-lent is er een plan 

gemaakt om de nodige aanpassingen te realiseren, om de meerkosten te 

dekken is nu jullie hulp nodig. 

 

We moeten met z'n allen tonen dat we dit willen in Nederland, dan kunnen we 

de gemeente, de provincie, de bouwcombinatie en Rijkswaterstaat, het laatste 

zetje geven dat nodig is om dit project van de grond te krijgen. Het gaat om het 

tonen van goodwill en betrokkenheid, in een breder maatschappelijk belang. 

Voor een sportiever en avontuurlijker Nederland. 

 

http://www.sportdelen.nl/initiatief/wildwater-playspot-nijmegen  

Watersport Nijmegen (WSN) behartigt de belangen van de 

(duurzame) water- en oeversporten en wil in het gebied van het 

eiland Veur-Lent en de nevengeul kansen en faciliteiten realiseren 

voor deze sporten. WSN bevordert de samenwerking en stimuleert 

gezamenlijke evenementen en activiteiten. Tevens wil zij de 

verenigingen ondersteunen en coördineren en wil  'een leven lang 

sporten' bevorderen. www.watersportnijmegen.nl  



Een wildwater playspot 

De te realiseren wildwater playspot zal een 

belangrijk onderdeel vormen van het 

watersportpark dat in de komende jaren 

vorm gaat krijgen in Nijmegen. Er komt een 

stevige golf, afhankelijk van de waterstand 

tot wel 30 kubieke meter per seconde bij 

een verval van 40 centimeter. Deze golf zal 

geschikt zijn om basistechnieken van het 

wildwatervaren goed te kunnen oefenen. 

Ook zullen er afhankelijk van de waterstand 

verschillende freestyle moves gemaakt 

kunnen worden. Het wordt dus een plek 

waar gespeeld kan worden met het water 

gebruik makend van een wildwatergolf. 

Anders dan bij het varen van een toertocht 

over meerdere kilometers, blijven de 

freestyle kanoërs veelal op een plaats hun 

technieken verfijnen en aanscherpen.  

 

Er komen ook voorzieningen voor parkeren, omkleden en horeca. Alles om 

ervoor te zorgen dat je je regelmatig even lekker los kan varen.  

Anders dan bij andere (commerciële) wildwaterbanen, gaat het hier om een 

aanpassing van een waterbouwkundig kunstwerk van Rijkswaterstaat. Juist 

door het gebruik maken van het natuurlijke verval en grote volume uit de rivier 

de Waal en het slim inpassen samenvoegen van alle eisen en wensen kunnen 

we hier tegen relatief lage meerkosten iets unieks realiseren. 

 

  

Freestyle kajakken is een 

relatief jonge vorm van de 

kanosport die vooral veel 

jeugd aanspreekt. Op wild 

water worden acrobatische 

toeren uitgehaald  die tot voor 

kort ondenkbaar waren. Op de 

golf in Nijmegen kunnen de 

basisvaardigheden hiervoor 

getraind worden.  



Doelgroep voor crowdfunding 

Wildwatervaarders 

 

Wij vragen alle kanoërs, 

kajakkers, rafters om verder te 

kijken dan het volgende tripje 

naar weer een verre 

bestemming. Ben jij ook vóór 

een duurzame en 

laagdrempelige beoefening 

van de kanosport? Dan is dit het project om je bijdrage aan te leveren. Je 

investering nu, is een investering voor je hele leven en de generaties na ons. 

 

Ook ouders, grootouders, ooms en tantes roepen wij om mee te doen, dan zijn 

uw oogappels niet weer zo lang van huis. Vele kleine bijdragen, kunnen 

uiteindelijk ook het verschil maken. 

 

Ondernemers 

 

Sportwinkels en  (horeca) ondernemers met name uit de regio Nijmegen zijn 

zeer welkom als sponsoren, er komt weer een (inter-)nationale en unieke 

attractie ten behoeve van de breedtesport bij in de stad. Dit gaat ongetwijfeld 

een nieuwe aanloop genereren. 

 

Opleidingen en adventure  organisaties 

 

Sportopleidingen, adventure organisaties en kanoscholen hebben een groot 

belang bij meer ervaren instructeurs en begeleiders. Door deze playspot te 

steunen, wordt de wildwatersport weer wat toegankelijker.  Ook stages en 

oefensessies in eigen land behoren tot de mogelijkheden. 

Bij Crowdfunding wordt een grote groep mensen of organisaties on-

line gevraagd om financiële middelen ter beschikking te stellen, al 

dan niet met een tegenprestatie.  Bij sportdelen.nl wordt binnen 6 

weken een project gefinancierd. Als binnen deze 6 weken het 

financieringsdoel niet gehaald wordt krijgen de funders hun inleg 

terug. Sportdelen ziet als organisatie samen met de “crowd” toe op 

de kwaliteit van de initiatieven. 



 

Unieke kans voor Nederland 

Wij maken een openbaar toegankelijke trainingslocatie en playspot, 10 tot 30 

m
3
/s debiet, met 40 cm verval bij alle waterstanden. Het wordt een 

wildwaterstek van Alpenkwaliteit dicht bij huis. Tenminste 300 dagen per jaar, 

24/7 bevaarbaar. Als onderdeel van een breder watersportconcept van 

studenten- en burgerwatersportclubs in en om Nijmegen kan je ook gebruik 

gaan maken van uitstekende algemene voorzieningen. De goede  

bereikbaarheid en sfeer wordt natuurlijk bepaald door de centrale ligging nabij 

de historische en gezellige stad Nijmegen, dus ook naast het varen is er genoeg 

te beleven. Binnen een straal van ten minste 150 km is er geen vergelijkbare 

voorziening te vinden. 

 

  

 

Helpt u ook mee? 

Wij vragen een bijdrage voor het realiseren van deze unieke wildwater 

voorziening. 

Wat heb jij er voor over dat jij, je vrienden, kinderen, kleinkinderen en je 

achterkleinkinderen de komende 100 jaar wildwater kunnen varen in 

Nederland? €100? €200 €500? 

 

In een tijd waarin de overheid weinig geld heeft 

moet je zelf het verschil maken. Het is voor later, 

maar NU is actie nodig. Voor eind mei 2013 

moet de financiering rond zijn, De bulldozers 

graven al! 

 

Ga naar om dit project nu te steunen: 

http://www.sportdelen.nl/initiatief/wildwater-playspot-nijmegen 


