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Geachte Raad, 
 
Op 4 december 2007 heeft u de notitie “De Campus als leefomgeving” aangeboden. In de bijgevoegde 
notitie geeft het college ten behoeve van de bespreking in de overlegvergadering van de GV van  
10 maart a.s. een reactie op uw voorstellen. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
  
  
  
  
ir. R.J. de Wijkerslooth 
voorzitter 

drs. J.J.A. van de Riet 
secretaris 
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RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN 
 
COLLEGE VAN BESTUUR 
 
Notitienummer: SZ/08.001 
 
d.d.: 15 januari 2008 
 
 
Betreft: Reactie op notitie USR ‘De Campus als leefomgeving’ 
 
 
1. Inleiding 
 
Op 4 december heeft de Universitaire Studentenraad de notitie De Campus als leefomgeving aan het college 
van bestuur aangeboden. Met deze notitie geeft het college van bestuur een reactie. Allereerst spreekt het 
college van bestuur zijn grote waardering uit voor het initiatief van USR om op deze wijze mee te denken 
over de inrichting van de campus van onze universiteit. 
 
De visie en keuzes van het college in de ruimtelijke inrichting van het universiteitsterrein zijn neergelegd in 
de Meerjaren Investeringsprognose. Thans geldt de Meerjaren Prognose (MIP) 2006-2020. Naar verwachting 
zal nog voor de zomer het MIP 2008-2022 door het college van bestuur worden vastgesteld. Na vaststelling 
wordt de Meerjaren Investeringsprognose voor advies voorgelegd aan de Gezamenlijke Vergadering 
UGV/OR/SR.  De voorstellen en suggesties die de USR in haar notitie doet, zullen derhalve door het Cluster 
Facilitair worden betrokken bij de voorbereiding van de nieuwe MIP. 
 
In deze notitie wordt de indeling van de USR notitie aangehouden. 
 
2. De Campus als leefomgeving 
 
Het college van bestuur is het met de USR eens dat het universiteitsterrein in de loop der jaren tot een steeds 
levendiger campus is uitgegroeid waar wonen, werken, studeren en studentenleven steeds meer zijn 
geconcentreerd. Desondanks blijft het een gegeven dat veel studenten verspreid over Nijmegen zijn 
gehuisvest. Het studentenleven speelt zich voor een belangrijk deel in het centrum van Nijmegen af. Dit 
zowel vanwege de vele culturele- en uitgaansgelegenheden, als vanwege de aanwezigheid van diverse grote 
studentenorganisaties in de stad (de sociëteiten en de Villa van Schaeck). Dit gegeven maakt dat  het 
universiteitsterrein nooit een campus zal kunnen worden, zoals we dat kennen van de VS of de Universiteit 
Twente (waar wonen, studeren en studentenleven bijna geheel op het universiteitsterrein zijn 
geconcentreerd). Het college vindt dat de universiteit daar ook niet naar zou moeten streven. Te meer daar de 
aantrekkelijkheid van de Radboud Universiteit voor studenten ook met de (binnen)stad Nijmegen is 
verbonden. Desalniettemin onderschrijft het college dat steeds bezien moet worden in hoeverre de huidige 
campus nog aantrekkelijker kan worden gemaakt. 
 
3. Studentenhuisvesting en leefvoorzieningen 
 
Studentenhuisvesting in de stad 
Alle partijen die bij de studentenhuisvesting betrokken zijn, zijn ervan doordrongen dat het aanbod aan 
huisvesting voor studenten moet worden vergroot. Gemeente, universiteit, de SSHN en private 
vastgoedontwikkelaars zijn met elkaar in gesprek om te bezien welke locaties in de stad er op korte en 
middellange termijn beschikbaar kunnen komen voor de ontwikkeling van studentenhuisvesting. Meerdere 
locaties, zowel in de binnenstad, als in de Waalsprong zijn daarbij in beeld. Dit proces is echter nog niet 
afgerond. 
 
Studentenhuisvesting op de universiteit 
De USR doet de suggestie om de grond die vrijkomt als gevolg van de ontwikkelingen op het terrein van de 
Faculteit NWI mede te gebruiken ten behoeve van studentenhuisvesting. In beginsel is het college van 
bestuur van mening dat de schaarse grond op het universiteitsterrein vooral moet worden aangewend voor 
huisvesting van onderwijs en onderzoek. Er zal wel worden verkend welke mogelijkheden er op middellange 
termijn zijn voor studentenhuisvesting in de directe omgeving van het universiteitsterrein. 
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Leefvoorzieningen op de universiteit 
De USR bepleit om het aanbod aan leefvoorzieningen op de universiteit uit te breiden. Het college van 
bestuur staat sympathiek tegenover het idee, maar stelt vraagtekens bij de haalbaarheid in termen van 
exploitatie. Bij de ontwikkeling van het complex Sterrenbosch is bezien of het haalbaar was om een 
supermarkt in het complex op te nemen. Ondanks dat er met Sterrenbosch bijna 500 wooneenheden 
bijkwamen was dit niet voldoende aanleiding om daarbij een supermarktvoorziening te realiseren. De overige 
woonvoorzieningen (Hoogeveld, Proosdij) liggen te ver verwijderd van een dergelijke voorziening om 
voldoende klanten te trekken. Dit laat onverlet dat bij nieuwe ontwikkelingen op de campus haalbare 
initiatieven op dit vlak niet uitgesloten zullen worden. 
 
3. Sportveld en faciliteiten 
 
Het college waardeert het dat de USR heeft meegedacht over mogelijke locaties voor de uitbreiding van de 
sportvelden. In de Meerjaren Investeringsprognose 2008-2022 wordt de problematiek van de sportvelden 
meegenomen. De suggestie om het stuk bos tussen de Houtlaan en de Thomas Aquinostraat toegankelijker te 
maken zal worden meegenomen.  
 
4. Erasmusplein 
 
In het kader van het lustrum van de Radboud Universiteit is besloten om het Erasmusplein 
gebruiksvriendelijker te maken. Daartoe wordt thans door het Cluster Facilitair een herinrichtingsplan 
opgesteld. De suggesties van de Studentenraad worden door het Cluster Facilitair daarin meegenomen. 
Tevens bevestigt het college bij deze de afspraak dat een vertegenwoordiging van de GV het 
herinrichtingsplan kan inzien alvorens de realisatie zal starten. Op deze manier is het voor de USR ook 
mogelijk te toetsen in hoeverre aan de geformuleerde wensen tegemoet is gekomen. 
 
5. Multifunctioneel centrum 
 
De USR bepleit een multifunctioneel centrum, zodat er één centraal punt is waar alle activiteiten 
plaatsvinden. Het college van bestuur is van mening dat nu alle noodzakelijke faciliteiten en voorzieningen 
op de campus aanwezig zijn. Deze zijn voor het meerendeel rond het Erasmusplein zijn gelegen. Er is dus al 
sprake van een vrij sterke ruimtelijke concentratie van activiteiten. Aangezien de bouwgrond schaars is en er 
aanzienlijke investeringskosten mee gemoeid zijn, ziet het college van bestuur geen reden om een 
multifunctioneel centrum zoals de USR dat voor ogen heeft, te realiseren. Daarnaast is de kans groot dat met 
de komst van een multifunctioneel centrum een aanbod zal ontstaan dat moet concurreren met het (culturele) 
aanbod in de stad.  
 
6. Heyendaalseweg 
 
Het college van bestuur is het met de USR eens dat de Heyendaalseweg als drukke verkeersader de campus 
doorsnijdt. Verkeerskundig heeft de Heyendaalseweg een belangrijke functie als ontsluiting van het 
universiteitsterrein en de wijk Brakkenstein. Na een lange periode van voorbereiding door de gemeente 
Nijmegen is te verwachten dat in het najaar van 2008 een start wordt gemaakt met de vernieuwing van de 
weginfrastructuur rond de campus, het zogenaamde Rondje Heyendaal. Dit voorziet in het zoveel mogelijk 
scheiden van de verschillende verkeersstromen middels een belangrijke herinrichting van de 
Heyendaalseweg en de Erasmuslaan die vooral de verkeersveiligheid ten goede komt.  
 
Om het effect van de doorsnijding van de Heyendaalseweg te verminderen is er een loopbrug gerealiseerd 
tussen het Erasmusgebouw en het Gymnasion. Verkend zou kunnen worden of het zinvol en haalbaar is een 
ongelijkvloerse verbinding tussen het Huygensgebouw en de rest van de campus te realiseren. 
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Geacht College van Bestuur, 
 
De Radboud Universiteit is gevestigd op een mooi terrein: rustig en groen, ma
centrum van Nijmegen af. Het terrein heeft wel een beperking en dat is haar om
zich naast ons heeft gevestigd, zijn de mogelijkheden tot uitbreiding beperkt. W
daardoor, en ook door de toenemende aantallen studenten die op en om de cam
campus geworden. 
 
Dat vinden wij een positieve trend. Studeren is niet iets dat alleen tijdens kanto
’s avonds colleges en tentamens en onze universiteit heeft een rijk academisch
studieverenigingen, sportverenigingen en gezelligheidsverenigingen zetten zic
geven aan dat klimaat. Cultuur op de Campus voegt daar een belangrijke cultu
Deze activiteiten missen soms focus; locaties variëren sterk en zijn vaak niet e
betreffende activiteit. 
 
Onze studenten hebben behoefte aan een universiteit die hen de ruimte biedt o
het curriculum maximaal te ontwikkelen. In deze notitie vragen we aandacht v
studenten daarover hebben. De Studentenraad is zich bewust van eerdere gesp
onderwerp, bijvoorbeeld betreffende de ruimte om films te kijken en optreden
Toch geeft de Studentenraad hier zijn visie, waarbij beperkt rekening is gehou
besluitvorming. We sluiten daarbij graag aan bij de gesprekken die onze unive
de SSHN daarover voeren.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de USR, 
 
 
 
Silke ter Hart, voorzitter 

  

 k 
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De Campus als leefomgeving 
 
 

Een initiatief van AKKUraatd 
 

notitie van de Universitaire Studentenraad 2007/2008 
 

December 2007 



De campus als leefomgeving 
De Radboud Universiteit heeft een aantrekkelijke campus voor haar studenten en 
medewerkers. De campus vormt een geheel, waardoor alle faculteiten en diensten 
dicht bij elkaar gehuisvest zijn, en toch is het centrum van de stad niet ver weg. 
Deze prachtige locatie heeft als nadeel dat er niet onbeperkt ruimte is voor 
uitbreiding. De universiteit is dan ook terecht bezig met een strategisch plan om het 
terrein optimaal te gebruiken.  
 
Wij vinden het belangrijk dat ook studenten meedenken over de inrichting van het 
terrein waar ze zelf zo veelvuldig gebruik van maken. De USR zal daarom via dit 
schrijven pogen de wensen en de belangen van studenten uiteen te zetten, waar het 
ruimtelijke ordening betreft. Ter voorbereiding van dit stuk heeft de fractie 
AKKUraatd naast haar achterban ook de heer Fraaij, directeur cluster facilitair, en de 
heer Derks, directeur SSHN, geraadpleegd.  
 
In het vervolg van deze notitie zullen de volgende punten worden behandeld: 

• Studentenhuisvesting, meer dan wonen 
• Sportveld 
• Erasmusplein 
• Multifunctioneel centrum 

 
 
Achtergrond 
De RU-campus is de laatste jaren uitgegroeid tot een levendigere campus. Nu al 
wonen honderden studenten zo goed als op de campus, in complexen als Proosdij, 
Hoogeveld en het nieuwe Sterrenbosch. Daar komt de nieuwbouw op de locatie van 
de oude ijsbaan (station Heyendaal) nog bij. Studenten leven dan ook meer en meer 
op de campus. Een positieve ontwikkeling, want het vergroot de ruimte om ook 
buiten kantooruren te studeren. 
 
Er is op onze universiteit een levendig studentleven. Verenigingen organiseren films, 
borrels, debatten en sporttoernooien. De Refter en het sportcomplex bieden zeer 
relevante en geliefde faciliteiten waar dagelijks veel gebruik van wordt gemaakt. 
Voor ’s avonds studeren, voor het bijwonen van debatten en gezelligheidsactiviteiten 
en natuurlijk voor de boodschappen wijkt de student doorgaans uit naar andere 
locaties. Het terrein van de Radboud Universiteit is op dit moment dan ook een semi-
campus: het is veel meer dan een cluster onderwijsruimten, maar ook nog 
aanzienlijk minder dan een echte leefomgeving voor studenten. 
 
De Radboud Universiteit heeft de mogelijkheid een echte campus te worden. In deze 
notitie zullen wij proberen duidelijk te maken dat met een aantal relatief eenvoudige 
maatregelen, het academische klimaat rond onze universiteit sterk verbeterd kan 
worden. In de bijlage vindt u de wat meer utopische plannen, die we desalniettemin 
de moeite van het overwegen waard achten.  
 
 
Studentenhuisvesting 
Een belangrijk element van een levendige campus zijn de studenten die er de hele 
dag door leven. Studenten die op en om het universiteitsterrein leven zijn ’s avonds 
en in het weekend nog op de faculteit te vinden en hebben de meest laagdrempelige 
toegang tot activiteiten en faciliteiten van de Radboud Universiteit.  
 



Een deel van de studenten wil graag in de stad wonen. Een ander deel is liever 
midden in de academische sfeer van de campus gehuisvest, dat blijkt uit de 
populariteit die complexen als Proosdij en Sterrenbosch genieten onder de studenten 
die zijn ingeschreven bij de SSHN. De SSHN heeft zich voorgenomen nog 500 
wooneenheden te bouwen op een nog nader aan te kopen locatie. Hun oog is mede 
gericht op het universiteitsterrein. De ontwikkelingen op het terrein van FNWI zullen 
binnen nu en een jaar of drie een mooie bouwlocatie opleveren die naadloos aansluit 
bij het complex Sterrenbosch. Mits er voldoende ruimte is en blijft voor onderwijs en 
onderzoek, bevelen we de universiteit aan meer studentenhuisvesting op de campus 
te realiseren. 
 
Wonen is echter meer dan het hebben van een kamer. De Refter voorziet al in een 
belangrijke wens van de student, namelijk snelle en betaalbare maaltijden. Ook de 
fietsreparatieservice die de universiteit en sinds kort de SSHN aanbieden zijn geliefd 
bij de studenten. Een warme bakker, een kleine supermarkt en een videotheek 
zouden een waardevolle aanvulling zijn op het aanbod. Ook voor studenten die niet 
op de campus wonen, zijn dergelijke voorzieningen op het universiteitsterrein 
bijzonder fijn, zoals ook de Refter door ‘iedereen’ wordt gebruikt. Het is in onze ogen 
niet wenselijk er bijvoorbeeld een cd-winkel of een reisbureau te vestigen. Voor 
dergelijke zaken, die de student maar sporadisch nodig heeft, ligt het centrum van 
Nijmegen zeker dicht genoeg bij de universiteit. 
 
In een nieuw te bouwen studentencomplex zouden dergelijke voorzieningen de 
begane grond kunnen exploiteren. In andere steden is een vergelijkbare situatie een 
groot succes; supermarkten, broodjescorners en pizzeria’s lopen goed. Het kost de 
universiteit geen geld (het kan zelfs geld opleveren) en de studenten zijn er heel blij 
mee. 
 

1. Meer studentenhuisvesting in het centrum van Nijmegen en op de 
campus. 

2. Meer leefvoorzieningen op de campus. 
 
 
Sportveld en faciliteiten 
De studentensportverenigingen zitten met smart te wachten op twee extra 
sportvelden. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de locatie hiervan, zoals het 
parkeerterrein tussen het Gymnasion en Sterrenbosch of de laagkwaliteit 
boombeplanting in een deel van de groenstrook tussen de Thomas van Aquinostraat 
(TvA) en de Houtlaan (zuidzijde van de campus). Ook is er sprake van het aanleggen 
van een parkeergarage onder het huidige rugbyveld, alvorens de nabijgelegen 
parkeerplaats om te bouwen.  
 
De groenstrook tussen de TvA en de Houtlaan is niet helemaal van de universiteit en 
het zou zonde zijn dit bos op te offeren voor het veld. Dit stukje bos zou wel meer 
geëxploiteerd kunnen worden door er banken en tafels in te plaatsen. De 
parkeerplaats ligt dichter bij het Gymnasion en het zou dus beter zijn daar 
sportvelden van te maken.  
 
Bij de aanleg van een nieuw sportveld zou er ook rekening moeten worden gehouden 
met de mogelijkheid tot het geven van feesten en organiseren van grote activiteiten 
op die locatie. Het veld kan dan dienst doen als de buitenlocatie voor grote culturele 
activiteiten. Er zouden goede (en groene) stroom, water en dergelijke voorzieningen 
moeten worden getroffen. 



3. Zo spoedig mogelijk nieuw sportvelden aanleggen 
4. Voorzieningen voor buitenactiviteiten realiseren 
5. Buiten banken en tafels op de campus 

 
 
Erasmusplein 
Eerder al vroeg de fractie AKKUraatd, aan de hand van foto’s die tijdens de 
verkiezingscampagne zijn gemaakt, aandacht voor herindeling van het Erasmusplein. 
Ook in de universitaire lustrumcommissie is er gevraagd om renovatie van dit plein. 
Naar we begrepen hebben is het college ook voornemens deze renovatie uit te 
voeren. We denken graag mee over de uitwerking van deze renovatie. 
 
Het nieuwe plein zou in de volgende behoeften moeten kunnen voorzien: 
 

6. Een gerenoveerd Erasmusplein dat: 
a. Als lunch/diner terras kan dienen bij mooi weer 
b. Een mooie en gezellige uitstraling geeft aan de universiteit 
c. Geschikt is voor intieme openlucht optredens/concerten/films 
d. Bevrijd is van fietsvervuiling 

 
 
Multifunctioneel centrum 
Veel (studie)verenigingen en andere culturele organisaties organiseren activiteiten 
voor studenten. De locaties voor deze activiteiten variëren van collegezalen en foyers 
in alle gebouwen tot het CultuurCafé en het sportcentrum. Vaak is die locatie niet 
optimaal geschikt. Het CultuurCafé is verre van de ideale locatie voor een debat of 
discussie, door de geluidsoverlast en het ruimtegebrek. Ook is het voor studenten 
moeilijk overzicht te hebben over het aanbod van activiteiten, omdat het niet 
duidelijk is waar een en ander plaatsvindt. 
 
Het academisch klimaat is er bij gebaat dat veel van deze activiteiten goed bezocht 
worden. Wat is er mooier voor een universiteit als de onze, dan wanneer biologen, 
psychologen en economen een discussie voeren over de verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse overheid voor de situatie in West Papoea? Dergelijke activiteiten 
verdienen topfaciliteiten en moeten heel toegankelijk zijn. Om dit te verbeteren stelt 
de USR voor een multifunctioneel centrum in te richten. 
 
Een ruime zaal, geschikt voor zowel discussie als culturele activiteiten, zou de kern 
zijn van dit centrum. Verenigingen kunnen met projectvoorstellen deze ruimte 
reserveren en gratis gebruik maken van haar faciliteiten. Multimediafaciliteiten zijn 
aanwezig en er is ook de mogelijkheid om consumpties te gebruiken, bij voorkeur via 
een bar. Studenten kunnen er dan op vertrouwen dat er in dit centrum regelmatig 
activiteiten worden georganiseerd en zullen het centrum dus weten te vinden. Het 
zou tevens uitgerust kunnen worden met een expositieruimte en oefenruimtes voor 
muziekgroepen, die nu niet in de gelegenheid zijn op de universiteit te repeteren 
maar dat maar al te graag zouden doen. De studentenkerk biedt wel een 
muziekruimte aan, meer deze kan in veel behoeften niet voorzien. Organisatorisch 
kan dit alles door studenten worden gerund. 
 
Dankzij het multifunctionele centrum zal het CultuurCafé worden ontlast van 
activiteiten waarvoor haar faciliteiten niet ideaal zijn. Het café zal dus beter haar 
functie als ontmoetingsplek kunnen vervullen. In dit kader verwijzen we ook naar de 
reacties op het artikel Spinvis speelt voor uitpuilend Cultuurafé (ANS-online), waaruit 



de behoefte aan een andere locatie voor bepaalde culturele activiteiten heel duidelijk 
blijkt. 
 
Met een specifieke locatie voor veel activiteiten zal het ook makkelijker zijn 
studenten van de medische en bètafaculteit te trekken. Hen naar de alpha- en 
gammalocaties lokken blijft erg moeilijk. Dit geldt natuurlijk ook andersom wanneer 
het activiteiten in het Huygensgebouw of de medische faculteit betreft. 
 

7. Een multifunctioneel centrum op de campus. 
 
 
Kortom, wat ons betreft is er werk aan de winkel. We hebben een mooie universiteit 
en met een beetje hulp kan het een prachtige campus worden. 



BIJLAGE 1 
De Heyendaalseweg 
In deze bijlage willen we graag ingaan op de situatie rond de de Heyendaalseweg.  
De Heyendaalse weg vormt momenteel zowel een fysieke als een psychologische 
breuklijn door onze campus. Om de eenheid te realiseren die ook Bhalotra al 
voorstond, is het van belang deze breuk op de een of andere manier te overbruggen. 
Dat kan op verschillende manieren, waarvan een aantal ook al eens de revue heeft 
gepasseerd. We realiseren ons dat onderstaande ideeën niet zomaar te realiseren 
zijn, maar omdat de Heyendaalseweg in de huidige vorm in onze ogen echt afbreuk 
doet aan de campus en haar eenheid willen er toch nogmaals de aandacht op 
vestigen. 
 
Een mogelijke oplossing is wellicht het onder de grond leggen of het verplaatsen van 
de Heyendaalseweg. Beide ingrepen leveren een behoorlijk extra oppervlak op voor 
nieuwbouw en faciliteiten, en haalt bovendien de tweedeling van de campus 
onderuit. Ter hoogte van het Erasmusgebouw komen de verenigingen die in de 
SNUF-gang van het Gymnasion zijn gehuisvest zo goed als aan het Erasmusplein te 
liggen. Over de hele lengte is er gelegenheid om veilig over te steken en de 
bètafaculteit kan echt worden verbonden met het medisch centrum. Het tekort aan 
bouwgrond op de campus loopt drastisch terug en er is ook meer ruimte voor een 
groenstrook, zodat onze campus zo groen blijft als hij altijd is geweest. 
 

I. De Heyendaalseweg onder de grond leggen. 
II. De Heyendaalseweg verplaatsen. 
 

Mocht geen van beiden uitvoerbaar blijken, dan is er de mogelijkheid een gebouw 
over de Heyendaalseweg te bouwen. Er is dan toch sprake van een link tussen de 
twee zijden en het levert ook gedeeltelijk de gewenste bouwlocatie op. 
 

III. Een gebouw over de Heyendaalseweg heen bouwen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 College van Bestuur 
 Comeniuslaan 4 
 6525 HP Nijmegen 
 
 
Betreft:  buitenaccommodatie USC 
Uw kenmerk:  CFET/cf07.5008 
Datum:  30-11-2007 
 
 
Geacht college, 
 
In antwoord op uw brief d.d. 31 augustus jl. laten wij u nu een nieuwe brief toekomen met betrekking 
tot de uitbreiding van de buitenaccommodatie van het Universitair Sportcentrum. Wij willen allereerst 
benadrukken dat wij zeer blij zijn met de herbevestiging van uw principebereidheid om tot de 
uitbreiding over te gaan. Wij willen echter, samen met de studentensportverenigingen die van de 
buitenaccommodaties gebruik maken, u ervan overtuigen dat de uitbreiding een hoge prioriteit heeft 
bij de komende bijstelling van de Meerjaren Investerings Prognose in het voorjaar van 2008. 
 
Algemeen 
Na de bouw van het nieuwe Universitair Sportcentrum heeft de Nijmeegse studentensport een 
gigantische groei doorgemaakt. Desondanks is de buitenaccommodatie op het moment nog steeds 
kleiner dan voorheen in het oude sportcentrum. Met de uitbreiding van twee nieuwe velden komt het 
aantal velden kwantitatief op hetzelfde aantal als bij het oude sportcentrum, en kwalitatief op een 
niveau dat het voldoende is om de studentenpopulatie ook in de buitensporten voldoende aan haar 
trekken te laten komen. In tabel 1 van de bijlage is een overzicht over de afgelopen jaren bijgevoegd 
van het aantal studenten met een sportkaart van het USC, en in tabel 2 het totale aantal leden van de 
studentensportverenigingen (SSV’s) aangesloten bij de NSSR. Na een groeispurt van ruim 32% 
vanwege de aanleg van het nieuwe sportcentrum, is het aantal studentsportkaarthouders in de hierop 
volgende periode blijven toenemen. Sinds 2003 is het aantal RU-studenten met een sportkaart met 
13,6% gestegen tot een totaal van 10.000 studenten. Gedurende dezelfde periode hebben zich acht 
nieuwe SSV’s aangesloten bij de NSSR (zie tabel 3), waarvan er drie gebruikmaken van de 
buitenvelden. In totaal maken nu zes studentensportverenigingen plus één vereniging in oprichting 
gebruik van de buitenvelden, met een gezamenlijk ledenaantal van bijna 500 leden! De verenigingen 
hebben zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld; hun totale ledenaantal is sinds het collegejaar ‘03-
‘04 met maar liefst 38,6% toegenomen tot 2400 leden. Behalve de studentensportverenigingen, 
maakt verder ook de personeelsvereniging UniVV gebruik van het voetbalveld en ervaart hierbij 
dezelfde problemen.  
 
Problemen buitenaccommodatie 
Deze groei zorgt logischerwijs voor een steeds grotere druk op de sportvelden. Het probleem is 
tweeledig. Ten eerste zijn de mogelijkheden voor het cursusprogramma dat het Universitair 
Sportcentrum aan studenten kan aanbieden beperkt. Dit cursusprogramma wordt vooral gebruikt door 
sportkaarthouders die geen lid zijn van een studentensportvereniging, en voor deze groep studenten 
zijn de mogelijkheden tot het volgen van cursussen dus beperkt. Ten tweede kunnen ook de 
studentensportverenigingen slechts beperkt gebruik maken van de velden voor trainingen en 
wedstrijden. Zowel voor de trainingen op doordeweekse avonden als voor de wedstrijden in de 
weekenden levert dit steeds grotere problemen op. Het komt regelmatig voor dat op slechts één veld 
drie groepen tegelijk moeten trainen, wat de mogelijkheden om goed te trainen drastisch beperkt. 
Verder zijn er op dit moment meerdere verenigingen met een ledenstop en bijbehorende wachtlijst. 



Dit houdt in dat vooral eerstejaars studenten de dupe zijn en niet de sport van hun keuze kunnen 
beoefenen hier in Nijmegen. Ook voor nieuwe opstartende verengingen zijn er weinig mogelijkheden 
om geschikte tijden voor trainingen en wedstrijden toegewezen te krijgen. Dit maakt het voor 
opstartende verenigingen erg lastig om uit te kunnen groeien tot een volwaardige vereniging. Wij zijn 
dan ook van mening dat het huidige veldentekort een belemmering oplevert voor de ontwikkeling van 
het studentenleven in Nijmegen en voor het betrekken van de eerstejaars hierbij. 
 
In onze vorige brief d.d. 18 juni 2007 hebben wij als NSSR verteld welke verenigingen er krap zitten 
en welke problemen zij tegenkomen. Ditmaal willen we graag ook deze verenigingen zelf laten 
toelichten waarom de uitbreiding van de buitenaccommodatie hard nodig is. Hieronder geeft iedere 
vereniging kort weer hoe zij de problemen ervaren.  
 
Nijmeegse Studenten Voetbal Vereniging FC Kunde (175 leden)
Onze Nijmeegse studenten voetbalvereniging FC Kunde bestaat nu bijna vier jaar en in die tijd is de 
club sterk gegroeid tot 175 leden. Elk jaar ontvangen we tientallen nieuwe inschrijvingen. Veel 
studenten willen graag bij FC Kunde komen voetballen. 
 
Helaas moeten we vele van deze enthousiaste studenten een nee verkopen omdat we de beschikking 
hebben over maar één veld. In de praktijk betekent dit dat we al jaren voor het begin van het seizoen 
een wachtlijst hebben met tientallen potentiële leden (de wachtlijst is momenteel uitgegroeid tot zo’n 
75 potentiële leden!). Dit betekent dat nieuwe studenten sowieso de kans wordt ontnomen om te 
gaan voetballen. 
 
Niet alleen is het doodzonde dat nieuwe studenten niet de kans hebben om sport nummer 1 in 
Nederland te beoefenen, ook blokkeert het de sterke ontwikkeling van FC Kunde. Een kwalitatieve 
impuls blijft uit en ook in de breedte zit er in de huidige situatie geen rek. Het uitwijken naar andere 
voetbalverenigingen is niet alleen financieel maar ook wat betreft het eenheidskarakter van de club 
ongewenst. 
 
Zowel voor studenten die graag willen sporten als voor onze vereniging is het dus grote noodzaak dat 
de faciliteiten worden uitgebreid. De beschikking over een extra veld zou de groei van het aantal 
sportende studenten en gezonde groeimogelijkheden voor FC Kunde betekenen.  
 
Tevens is er een sterke groei van damesvoetbal, eigenlijk in heel Nederland. Op dit moment zijn 2 
competitie teams bij ons actief, dit zou makkelijk kunnen uitgroeien naar 4 teams wanneer er extra 
ruimte zou zijn. Damesvoetbal heeft een enorme groeipotentie, getuige ook de start van de ‘eredivisie’ 
voor de dames afgelopen jaar. FC Kunde zou een prominente rol kunnen spelen als we daartoe over 
de mogelijkheden zouden beschikken. 
 
Waar het dus in het kort op neerkomt: er is grote behoefte bij de studenten om te gaan voetballen, 
maar de mogelijkheden zijn er tot op heden nog onvoldoende. Graag zouden wij als FC Kunde zijnde 
willen uitbreiden en zien dat er binnenkort een extra veld komt waarop weer naar hartelust getraind 
en gevoetbald kan worden! 
 
Nijmeegse Studenten Hockey Club Apeliotes (171 leden)
Ondanks dat het ledenaantal van de KNHB de afgelopen jaren explosief is gestegen en blijft groeien is 
het ledenaantal van de Nijmeegse Studenten Hockey Club Apeliotes al een aantal jaren gelijk 
gebleven. Belangrijkste reden hiervoor is een ledenstop doordat de maximale capaciteit voor slechts 
één kunstgrasveld al is overschreden. Gevolg is dat voor elke zondag toestemming gevraagd moet 
worden aan de KNHB om de wedstrijden om 9.30 te laten beginnen en pas om 19.00 te laten 
eindigen. Vaak is het sportcentrum genoodzaakt een veld te huren op het complex van N.M.H.C. 
Nijmegen, wat de binding met onze club niet ten goede komt. Waarom bij Apeliotes blijven hockeyen 
als je toch altijd een wedstrijd speelt op Nijmegen? Buiten toestemming om meer competitieteams te 



hebben en eerder en later te beginnen met de wedstrijden wordt er ook elk jaar dispensatie 
aangevraagd voor de witte korfballijnen die op het hockeyveld staan, omdat er tijdens 
competitiewedstrijden van de KNHB normaal gesproken geen andere lijnen op het veld mogen staan. 
Aangezien de eerste teams van Apeliotes in de laagste klasse uitkwamen was dit nooit een probleem, 
maar dit kan wel een probleem worden als het eerste dameselftal dit seizoen voor het tweede jaar op 
rij promoveert.  
 
Met andere woorden: studenten kunnen op dit moment niet meer terecht bij Apeliotes om te 
hockeyen en zijn genoodzaakt om uit te wijken naar ‘burgerclubs’ die een veel hogere 
contributie vragen en niet kunnen bieden wat een studentenhockeyclub studenten kan bieden. 
 
Nijmeegse Studenten Rugby Vereniging Obelix (45 leden) 
Voor NSRV Obelix zou een nieuw rugby veld zeker geen luxe zijn. Het grasveld dat er nu ligt kan 
hevige regenval niet aan. Als het 2 à 3 dagen achter elkaar veel regent is het veld onbespeelbaar 
geworden. Aangezien wij veel in de herfst en winter spelen komt dit dus nogal eens voor. Hierdoor 
zullen wij voor wedstrijden moeten uitwijken naar een ander veld of zelfs de wedstrijd af moeten 
gelasten. Aangezien Obelix sinds enkele jaren 2 teams heeft, die vaak samen thuis spelen, wordt het 
steeds lastiger om nog een plaatsvervangend veld te regelen. Ook zijn we bezig met het oprichten van 
een damesteam waardoor de veldbelasting nog groter zou worden. Als ons grasveld niet bespeelbaar 
is zijn wij voor de training aangewezen op het kunstgras voetbalveld. Dit is al een zeer druk bezet 
veld, waardoor we met 2 voetbal teams en 2 rugby teams 1 veld moeten delen. Hierdoor kan geen 
normale training gegeven worden omdat toch zeker een half veld per team nodig is. 
 
Verder is het zo dat het huidige grasveld gelegen is op een bouwput. Hier ligt dus een grote laag puin 
onder. Als het veel geregend heeft komen de stenen onder het veld omhoog. Uiteindelijk zullen deze 
stenen (soms wel hele bakstenen of stoeptegels) boven de grond uitsteken, wat zeer gevaarlijk is. 
Deze worden dan uitgegraven maar niet iedere steen wordt direct ontdekt. Ook zullen er altijd weer 
nieuwe naar boven komen. 
 
Nijmeegse Studenten Korfbal Vereniging SkunK (39 leden) 
SkunK is de studentenkorfbalvereniging van Nijmegen en maakt op jaarbasis 6 maanden gebruik van 
het kunstgrasveld van het USC. Van half oktober tot half maart speelt en traint SkunK in de zalen van 
het USC.  
 
Zoals alle verenigingen die gebruik maken van de kunstgrasvelden van het USC heeft SkunK baat bij 
de aanleg van nieuwe velden. Het aanleggen van twee nieuwe velden zou voor SkunK de oplossing 
zijn voor verschillende problemen. 
 
SkunK heeft de laatste twee jaar te maken met een grote ledengroei. Van 20 leden in 2005 is het 
ledenaantal gestegen naar 39 en nog steeds komen er bijna wekelijks mensen bij. In de eerste 
maanden van het collegejaar 2007-2008 zijn 10 nieuwe leden geregistreerd, wat 50% is van het 
totale aantal leden dat in 2005 ingeschreven stond. Dit grote aantal leden is daarbij ook actief, wat wil 
zeggen dat op een gemiddelde trainingsavond in het buitenseizoen 25 tot 30 mensen op een veld 
staan. De prognose is dat in de komende jaren het ledental verder zal stijgen. Om deze mensen 
ruimte te bieden is een heel kunstgrasveld nodig, terwijl dit veld op trainingstijden nu nog gedeeld 
moet worden met andere verenigingen. Een tweede kunstgrasveld zou voor dit probleem dus een 
oplossing zijn. 
 
Een probleem dat aan het bovenstaande vastzit, is de veiligheid van de leden. Aangezien korfbal een 
beweeglijke sport is die veel enkel-, knie- en andere blessures kent, is al met een kleiner dan het 
genoemde aantal mensen op een training veel ruimte gewenst. Door het aanleggen van een tweede 
veld kan ruimte gecreëerd worden om trainingen ruimer op te zetten, waarmee de kans op blessures 
door ongelukken onderling kleiner wordt. 



 
Een derde probleem dat opgelost kan worden door de aanleg van de velden is het feit dat SkunK niet 
in staat is een eigen toernooi te organiseren op het terrein van het USC. Eens in de twee jaar 
organiseert SkunK in samenwerking met een zustervereniging uit Enschede een toernooi in Nijmegen. 
Aangezien alle huidige velden op zondag – de dag van het toernooi – in gebruik zijn door andere 
verenigingen, is het voor SkunK onmogelijk het toernooi op het terrein van het USC te houden. 
Daarom moet worden uitgeweken naar het terrein van burgerverenigingen in Nijmegen, met alle 
hogere kosten van dien. Ook hier geldt dat met de aanleg van nieuwe velden ruimte wordt gecreëerd 
om een probleem van SkunK op te lossen. 
 
Door toestemming te geven aan de aanleg van nieuwe velden geeft het College van Bestuur 
studentensportverenigingen de kans te groeien. Op die manier kan een studentensportvereniging een 
bindmiddel worden van studenten aan de stad, het USC, maar zeker ook aan de universiteit. Naast de 
genoemde problemen is ook binding met de universiteit een van de redenen waarom nieuwe velden 
moeten worden aangelegd. 
 
Nijmeegse Studenten Honkbal en Softbal Vereniging Radboud Rangers (33 leden) 
De Nijmeegse Studenten Honkbal en Softbal Vereniging de Radboud Rangers is een vereniging voor 
studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Onze vereniging 
bestaat uit ruim dertig leden, zowel mannen als vrouwen. Het niveau is erg gevarieerd: sommigen 
spelen al jaren honkbal en anderen zijn net begonnen. Wij vinden het belangrijk dat er met plezier 
fanatiek gespeeld wordt. 
 
De Radboud Rangers was in eerste instantie opgericht om studenten op een leuke manier kennis te 
laten maken met softbal en honkbal. Gezelligheid speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast streven 
we ernaar om deze sporten op een zo hoog mogelijk niveau te beoefenen. In 2007 ging het 
honkbalteam (5e klasse) en het softbalteam (4e klasse) meedoen met de KNBSB competitie. 
 
Er zijn verschillende trainingen. De algemene training vindt plaats op het rugbyveld van het 
Universitair Sportcentrum en de wedstrijdteams trainen op het veld van de Honk- en Softbal- 
vereniging de Hazenkamp. In de winterstop hebben wij een binnentraining in een van de grote 
sporthallen van het USC en een conditietraining op en rond de sintelbaan van het USC. 
 
Het rugbyveld van het USC is niet geschikt om een honk- en softbal training en/of wedstrijd te 
houden. Honk- en softbal wordt voor een groot deel gespeeld op gravel. Helaas is er geen gravelveld 
op het USC. Het veld van Softbalvereniging de Hazenkamp is wel geschikt. Om daarop te kunnen 
trainen en wedstrijden te spelen moeten we het voor een hoog bedrag per jaar huren. 
 
Doordat er geen honk- en softbalveld is op het USC, denken veel studenten dat er geen honk- en 
softbalvereniging bestaat. Er zijn veel studenten die vroeger honk- en/of softbal hebben gespeeld en 
het leuk vinden om tijdens hun studie in Nijmegen weer te beginnen of om verder te spelen. Wij 
proberen door te flyeren en door open dagen te houden studenten te werven voor onze vereniging. 
Het zou natuurlijk ideaal zijn als er een honk- en softbalveld zou zijn op het USC, zodat er meer 
studenten geïnteresseerd zullen zijn en zodat deze sport meer gaat leven binnen de RU en de HAN. 
Zo zouden wij betere trainingen kunnen verzorgen en ook honk- en softbalwedstrijden kunnen spelen 
op het USC. Dit zou een goede promotie zijn voor onze vereniging en voor het USC.  
 
Echter, ook een verbetering van het huidige rugbyveld zou zeer wenselijk zijn. Ondanks dat dit veld 
niet gebruikt kan worden voor honk- en softbal wedstrijden, zijn we wel op dit veld aangewezen voor 
algemene trainingen. 
 
 
 



Nijmeegse Studenten Frisbee Vereniging BFrisBee2’s (21 leden)
Ook wij van de BFrisBee2's, de Nijmeegse studentenfrisbeevereniging, zouden graag in de toekomst 
een uitbreiding van de sportvelden van het USC zien. Wij zijn een relatief kleine vereniging maar 
zouden toch graag ons standpunt duidelijk willen maken. Wij hebben niet heel veel ruimte nodig, 
maar merken toch dat het USC te weinig velden heeft. Omdat wij een kleine vereniging zijn, moeten 
wij vaak laat op de avond trainen omdat de grotere verenigingen de velden op de reguliere tijden 
bezet houden. Dit doet de trainingsopkomst niet veel goeds. Veel leden zien trainen tot 11 uur 's 
avonds niet zitten. Ook voldoet het huidige rugbyveld niet aan onze eisen. Het bevat veel gaten en is 
te hard om op te duiken.  
 
Ultimate frisbee is een unieke en opkomende sport. Het wordt steeds populairder in Nederland. Door 
de Nederlandse Frisbee Bond worden wij dan ook gevraagd om de sport op allerlei manieren te 
promoten. Dit doen wij door het geven van clinics en dergelijke, maar goede accommodatie zou ook 
helpen. De vereniging is ook een aantal keer gevraagd om Nederlandse Kampioenschappen te 
organiseren, maar dit is met de huidige velden onmogelijk.  De kwaliteit van het rugbyveld is te slecht 
(we spelen overigens niet op kunstgras) en er zouden minimaal twee velden van die grootte bij 
moeten komen om dit mogelijk te maken. 
 
Resumé 
In de voorgaande pagina’s zijn de problemen die momenteel optreden bij de sportvelden uiteengezet. 
Wij hopen dat wij u middels deze brief hebben kunnen doordringen van de hoge prioriteit die aan de 
uitbreiding van de buitenaccommodatie van het USC gesteld dient te worden.  
 
Fitnessruimte
Graag zouden wij van de gelegenheid gebruik willen maken om nog een ander punt aan te stippen. 
Zoals u in tabel 3 van de bijlage kunt zien, zijn er 10.000 RU-studenten met een sportkaart, en deze 
kunnen allen gebruik maken van de fitnessruimte van het USC. Vanwege de toename van het aantal 
sportkaarthouders en de populariteit van de fitnessruimte, is de huidige ruimte niet meer toereikend 
om de grote aantallen studenten te kunnen faciliteren. Daarom wil de NSSR, naast uitbreiding van de 
buitenaccommodatie, bij deze ook alvast aandacht vragen voor uitbreiding van de fitnessruimte van 
het USC. 
 
Tot slot 
Wij zouden graag zien dat u deze brief voorafgaand aan het opstellen van de Meerjaren Investerings 
Prognose 2008 ook bespreekt met de Universitaire Studentenraad. Mocht u naar aanleiding van deze 
brief nog vragen hebben, of wilt u het een en ander nog toegelicht zien, dan staan wij u daarbij graag 
tot dienst. Rest ons enkel nog de hoop uit te spreken dat we gezamenlijk overeenstemming bereiken 
over dit onderwerp en dat u ons kunt helpen bij het blijvend stimuleren van de grote groei die de 
studentensport in Nijmegen doormaakt.  
 
 
 
 
 
cc: 
- Universitaire Studentenraad 
- Rob Cuppen, directeur Universitair Sportcentrum 
- Bestuur NSVV FC Kunde 
- Bestuur NSHC Apeliotes 
- Bestuur NSRV Obelix 
- Bestuur NSKV SkunK 
- Bestuur NSH&SV Radboud Rangers 
- Bestuur NSFV BFrisBee2’s 



Hoogachtend, 
 
 
 
Namens de Nijmeegse Studenten Sport Raad, 
 
 
 
Bas Fransen 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
Namens NSVV FC Kunde, Namens NSHC Apeliotes, 
 
 
 
Maarten van Rooij Meike Beuker 
Voorzitter Voorzitter 
 
 
 
 
 
Namens NSRV Obelix, Namens NSKV SkunK, 
 
 
 
Criest van der Doelen Rutger Stoel 
Voorzitter Voorzitter 
 
 
 
 
 
Namens Radboud Rangers, Namens BFrisBee2’s, 
 
 
 
Aaron John Marijke Beris 
Voorzitter Voorzitter 



 
Bijlage: Gegevens groei studentensport in Nijmegen 
 
 

Tabel 1: Verkoopcijfers sportkaarten s udenten (Bron  USC) t :
  Kalenderjaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

(t/m 03-12-2007) 

RU 7.053 8.799 9.035 9.671 9.927 10.000 

HAN 1.337 2.070 2.183 2.325 2.543 2.787 

 
 

Tabel 2: Aantal leden studentensportverenigingen (Bron: USC) 
Collegejaar 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Totaal aantal leden van 
studentensportverenigingen 

1.731 1.898 1.988 2.090 2.400 

 
 

Tabel 3: Nieuwe studentensportverenigingen sinds 2003 
Naam vereniging Sport Lid sinds 
BFrisBee2’s Ultimate Frisbee 2004 
FC Kunde Voetbal 2004 
Art Of Power Krachtsport 2005 
Hot Shots Unihockey & Floorball 2005 
Radboud Rangers Honkbal & Softbal 2006 
Dance Fever Dansen 2006 
Fudoshin Judo 2006 
Trion Triathlon 2007 

Dikgedrukt: verenigingen die van de buitensportaccommodaties gebruikmaken 
 
 


