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KNRB Commissies: welke commissies zijn er?

•Atletencommissie
•Commissie aangepast roeien
•Commissie Infrastructuur
•Commissie Midweekroeien
•Commissie Toerroeien
•Commissie Wedstrijden
•Commissie Masters wedstrijden20-1-2016
•Financiële adviescommissie

•Kamprechterscommissie
•Comissie Juniorencompetitie
•Commissie Marathonroeien
•Tuchtcommissies
•Commissie van Beroep
•Stuurgroep Nederlandse Kampioenschappen
•WK Roeien 2016 Rotterdam
•Commissie Nieuwe verenigingen

KNRB, Watersportbond en Toeristische Kano Bond Nederland werken samen op het 
vlak van roeiwater, bruggen, contact met overheden etc.



KNRB Commissie Infrastructuur: samenstelling en taak

Samenstelling

• Jan Dirk Heijnis (Pontos) (voorzitter)

• John Barendregt (De Hertog), Marco Dreschler (DDS) en Rianne Meester-Broertjes  (Die Leythe) 
(leden)

Taak
• Verenigingsondersteuning: roeiwater, bouwplannen accommodatie, buitenterrein, vlotten en vlootopbouw
• Wegwijs maken in overheidsland: ruimtelijk beleid en inrichting; subsidiemogelijkheden
• Kennis delen!  Bottum up en top down

Werkwijze
• De vereniging is leidend; veel kennis bij verenigingen: het zijn de plannen van de verenigingen
• Commissie helpt mee bij lacunes in kennis, door informatie van elders in te brengen 



Resultaten van het werk van de Commissie Infrastructuur

Drie typen resultaten: 
• Handboek Roeiaccommodaties  

• Adviezen aan verenigingen en overheden

• Afstemming, coördinatie en samenwerking tussen Roeibond, Watersportverbond en Toeristische 
Kano Bond Nederland

http://www.knrb.nl/files/bestanden/Handboek_roeiaccomodaties_2.1.pdf

• Verschenen in 2013, geactualiseerd in 2015; volgende actualisatie 2017
• Alleen digitaal beschikbaar
• Normen van ISA (Instituut voor Sportaccommodaties)
• Input vanuit de praktijk gevraagd

Handboek Roeiaccommodaties:

http://www.knrb.nl/files/bestanden/Handboek_roeiaccomodaties_2.1.pdf


Handboek Roeiaccommodaties, 2013; 2015

Hoofdstukindeling

Voorwoord
1. Inleiding
2. Voorbereiding
3. Vloot, gebouw en terreininrichting
4. Wetgeving
5. Uitvoering
6. Onderhoud en beheer
7. Rechtsvormen



Voorbeelden van resultaten bij verenigingen: samenwerking  vereniging  en 
commissie 

• De DoorSlag (Nieuwegein)
• Opening zomer 2015; 10-jarig traject
• Vereniging zeer veelvuldig contact met gemeente, grondeigenaar 

en Rijkswaterstaat
• Cie Infrastructuur: aandacht voor gemeentelijk beleid, ISA 

normering, voorbeelden van locaties elders (o.a. WA Baan)
• Resultaat: één locatie voor Gemeentewerf en De Doorslag met 

gezamenlijk gebruik van faciliteiten: uniek voor Nederland!
• Filmpje over samenwerking en resultaat: 

https://www.youtube.com/watch?v=6W73qZKGHjk&feature=yo
utu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6W73qZKGHjk&feature=youtu.be


De DoorSlag
Merwedekanaal
Nieuwegein



Voorbeelden van resultaten bij verenigingen: samenwerking vereniging en commissie 

• Nijmegen: aanleg en inrichting van De Nevengeul

• Project Ruimte voor de Rivier: aanleggen van extra waterberging

• Problemen bij Phocas bij het roeien op Maas-Waalkanaal

• Oprichting van roeivereniging De Waal: veel leden, geen roeiwater

• Grote betrokkenheid van Universiteit Nijmegen t.b.v. Phocas

• Situatie: nieuw roeiwater

• Groot hoogteverschil tussen locatie botenhuis en roeiwater (10 meter)

• Rustig roeiwater vanaf medio 2016 voor beide verenigingen

• Sobere wedstrijdbaan vanwege pilaar van brug



Vervolg Nijmegen 

Problemen tijdens voorbereidingstraject

• Veel overheden bij project betrokken; met vaak verschillende belangen en 
mogelijkheden

• EU subsidie belangrijk; invloed op tijdpad

• Samenwerking Phocas en De Waal redelijk goed, maar verschillend input, kennis 
en financiële mogelijkheden

• Etc. 

• http://www.ruimtevoordewaal.nl/nl/beeldmateriaal/video/

http://www.ruimtevoordewaal.nl/nl/beeldmateriaal/video/


Nijmegen
Nevengeul
SPIEGELWAAL 



Nijmegen
Nevengeul
SPIEGELWAAL



Nevengeul 
Nijmegen
SPIEGELWAAL 



Voorbeelden van resultaten bij verenigingen: samenwerking vereniging en commissie 

• Iris (Lisse)
•Nieuwe vereniging, dus weinig geld
•Tijdelijke locatie
•Lang traject met gemeente en buurt
•Financiële bijdrage van gemeente
•Vasthoudend en energiek bestuur

• Roeibak Proteus Eretes (Delft)
•Verbouw accommodatie; grote wens binnenroeibak te verwezenlijken
•Rondtocht langs andere verenigingen met roeibak
•Rapport gemaakt: ‘Roeiers gaan Nederland door’:   
http://aanbouw.proteus-eretes.nl/index.php/2015/10/26/roeiers-
gaan-nederland-door/#more-85

•

http://aanbouw.proteus-eretes.nl/index.php/2015/10/26/roeiers-gaan-nederland-door/


Voorbeeld Roeibak

RV Rijnmond Rotterdam: één van de bestudeerde binnenbakken

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvqvyKhsDKAhVBfg8KHZzRDxMQjRwIBw&url=http://rvrijnmond.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=85:roeibak&catid=49:materieel-gebouwen-parkeerplaats-kantine&Itemid=88&psig=AFQjCNFb0QHMzswkt_nbn_vwlBnqxX3tAA&ust=1453642392942019
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvqvyKhsDKAhVBfg8KHZzRDxMQjRwIBw&url=http://rvrijnmond.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=85:roeibak&catid=49:materieel-gebouwen-parkeerplaats-kantine&Itemid=88&psig=AFQjCNFb0QHMzswkt_nbn_vwlBnqxX3tAA&ust=1453642392942019


Voorbeelden van resultaten bij verenigingen: samenwerking vereniging en commissie 

•De Stern (IJmuiden)
•Vereniging moet verhuizen vanwege aanleg sluis in Noordzeekanaal
•Wens om dichter bij bevolkingsconcentratie te vestigen en rustiger roeiwater
•Positieve houding en financiële bijdrage van Rijkswaterstaat Noord-Holland
•De Stern en Commissie Infrastructuur hebben samen naar nieuwe locaties gezocht 
en haalbaarheid in beeld gebracht
•Positief besluit van leden De Stern en Rijkswaterstaat
•Nieuwbouw start in …..
•Link: 
file:///C:/Users/Eigenaar/Documents/Rianne,%2025%20december%202015/KNRB/
Verenigingen,%20def/De%20Stern/Roeivereniging%20krijgt%20nieuw%20drijvend%
20botenhuis%20,%20Rijkswaterstaat,%20nov2015.html

•

C:/Users/Eigenaar/Documents/Rianne, 25 december 2015/KNRB/Verenigingen, def/De Stern/Roeivereniging krijgt nieuw drijvend botenhuis , Rijkswaterstaat, nov2015.html


Voorbeelden van resultaten bij verenigingen: samenwerking vereniging en commissie 

• Combiverenigingen (Vada, Jason, Oostvoorne , Alkmaarsche etc.) 
•Combiverenigingen: roeien, zeilen, kano, motorboot
•Soms op één locatie, soms gespreid
•Verschillende visies op gebruik van accommodatie en sfeer in vereniging
•Geld vaak voornaamste discussiepunt: bijeen blijven, uit elkaar gaan
•Vraagt veel tijd van bestuursleden, ook in overleg met overheden

• Hemus (Amersfoort)
•Vele jaren bezig, vanuit klein gebouw, wel goede loods
•Prachtig nieuwbouwresultaat: volledige accommodatie en vlot
•Bijzonder financiële constructie met gemeente (BTW regeling)



Hemus, Amersfoort



Hemus, Amersfoort 



Voorbeelden van resultaten bij verenigingen: samenwerking vereniging en commissie

• De Driewerf (Utrecht: Triton, Viking, Orca)

• Uitgangssituatie: Gezamenlijk gebouw is te klein, aan onderhoud toe en 
Merwedekanaal is druk bevaren

• Opties zijn onderzocht: verplaatsing van 3 verenigingen, groot onderhoud, 
verplaatsing van 1 vereniging etc.

• 2015: Toetsing roeiwater aan eisen uit Handboek t.b.v. overleg met gemeente. 

• Argo (nieuwbouw en zonnepanelen)

• Nieuwbouw in 2013 gereed; in begin van traject (2010)  om niet ondersteund 
door NOC*NSF- Sport en Zaken en bouwer Heijmans

• Zomer 2015: aanleg van zeer veel zonnepanelen, voldoende voor eigen 
stroomvoorziening;  Subsidies van provincie Gelderland, garantieverklaringen etc.



Argo, nieuwbouw, 2013



Argo
Zonnepanelen
2015



Voorbeelden van resultaten bij verenigingen: samenwerking vereniging en commissie

• De Amstelgeuzen

• Boreas

• De Compagnie

• Daventria

• De Grift

• Gyas

• De Hoop

• De Kogge

• De Kop
• Die Leythe
• Naarden
• Pelargos
• Skoll
• De Laak
• Voorne Putten

Nog enkele verenigingen, waarover en waarmee de Commissie heeft geadviseerd:



Slotwoord

Hoofdpunten van ervaringen

– Samenwerking Commissie en verenigingen geeft resultaat

– Betrokkenheid van KNRB Bestuur en bondsbureau is aanvullend, wel belangrijk

– Goed inzicht in overheidsland is nodig om te weten welke overheid waarover 
beslist

– Inzicht in financiële mogelijkheden van overheden, o.a. gericht op subsidies en 
fondsen

– Verenigingen delen graag hun successen met de Roeibond en met elkaar

– Kennis, ervaring en (doorloop)tijd bij verenigingen is essentieel voor bereiken van  
resultaat



Slotwoord (2)

Discussiethema:

HOE KUNNEN WE KENNIS DELEN EN OOK UITBREIDEN?

Is bottum up binnen de roeigemeenschap een goede weg?

Voorbeeld: website Toer! Platform: 

http://www.toertochten-marathon-roeien.nl/content/toerplatform

http://www.toertochten-marathon-roeien.nl/content/toerplatform

