
 
 
Ontwikkelingen roeibanen in Nederland 
 
De roeisport maakt als één van de weinige sporten een continue groei door van zo’n 
2-3% per jaar. Deze groei is van jaar op jaar beperkt, maar is ondertussen al zo’n 30 
jaar onveranderd. De inzet en verwachting van de KNRB is dat deze mate van groei 
zich zal doorzetten, waarbij de focus zal zijn op de groep in de leeftijd tot en met 18 
jaar. 
 
De beschikbaarheid van geschikt roeiwater voor trainingen en wedstrijden houdt 
geen gelijke tred met de groei van de sport. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
gemiddelde vereniging groter wordt (er komt dan geen trainingswater bij) en omdat 
merendeels getraind wordt op water dat gedeeld wordt door de beroepsvaart en de 
recreatievaart. Ook die beide sectoren zijn de afgelopen tijd gegroeid. 
 
Daar waar de sport in ledental een gestage groei doormaakt, is de groei in de 
deelname aan wedstrijden veel groter. Een deel van de wedstrijden vindt plaats als 
achtervolgingsraces op kanalen en rivieren. De serieuze atleet neemt deel aan 
zogenaamde boord-aan-boord races, waar meerdere ploegen tegelijk starten en net 
als op de atletiekbaan en in het zwembad een onderlinge strijd uitvechten. 
 
Huidige situatie 
Op dit moment zijn er in Nederland vier locaties waar boord-aan-boordwedstrijden 
over de standaardafstand van 2000 meter kunnen plaatsvinden. De Bosbaan in 
Amsterdam en de Willem-Alexanderbaan in Rotterdam beschikken over alle 
faciliteiten die deze roeibanen geschikt maken voor nationale en internationale 
kampioenschappen. Deze banen kunnen wedstrijden tot ongeveer 1000 
inschrijvingen in een weekend absorberen. De Watersportbaan in Tilburg is een 
vierploegenbaan in de vorm van een verbreding van het kanaal. Deze baan is 
geschikt voor nationale wedstrijden, maar heeft als nadeel dat een deel van de 
faciliteiten (start, baanoverspanning, afscheiding van de oproeibaan) tijdelijk zijn en 
steeds opnieuw moeten worden opgebouwd. Het is verder lastig dat de scheepvaart 
maar deels kan worden gestremd en tussen de wedstrijden door scheepvaartpauzes 
moeten worden geprogrammeerd. Hierdoor ligt het maximum aantal inschrijvingen 
voor wedstrijden op deze baan rond de 500 voor een weekend. Een speciale positie 
neemt het Amsterdam-Rijnkanaal in, waar jaarlijks de Varsity wordt gehouden. Een 
bijzonder eendaags evenement op een unieke locatie, vergelijkbaar met 
beachvolleyballen op De Dam of op de Hofvijver. 
 
De drie genoemde locaties in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg vormen ook de 
trainingslocaties voor het nationaal team (Amsterdam) en voor regionale 
talentcentra (Rotterdam en Tilburg). 
 
  



 
 
Gewenste situatie 
De huidige locaties bieden voldoende capaciteit om de huidige boord-aan-
boordwedstrijden te faciliteren. Deze wedstrijden zitten echter aan het maximum 
van hun capaciteit aan inschrijvingen en het is daarom wenselijk om in het 
noordoosten van ons land een roeibaan te realiseren met de mogelijkheid om 
boord-aan-boord wedstrijden te organiseren en deze functie te combineren met die 
van thuisbasis voor een regionaal talentcentrum in dat gebied. De situering in het 
noordoosten van ons land levert een goede geografische spreiding van grote 
wedstrijden en goede trainingsmogelijkheden voor talenten op. 
 
Waar is behoefte aan? 
Voor deze roeibaan is een wateroppervlak van 2200 x 100 meter nodig zonder 
stroming en met de mogelijkheid om een albano baanafscheiding aan te brengen 5-6 
roeibanen. Dit oppervlak is groot genoeg voor nationale en regionale wedstrijden 
met maximaal 750 inschrijvingen, maar te klein voor nationale of internationale 
kampioenschappen. Dit oppervlak is ook voldoende om als thuisbasis voor een 
regionaal talentcentrum te dienen en om (inter)nationale trainingskampen op te 
organiseren. Om de faciliteiten exploitabel te houden is het van belang dat aan dit 
water door het jaar heen activiteiten zijn en ook andere sporten gebruik kunnen 
maken van de faciliteiten op of rond de baan. Het beheer van de faciliteiten dient 
dus goed te worden belegd. 
 
Exploitatie 
Exploitatie van een roeibaan in Nederland is  tot nu toe niet eenvoudig gebleken. 
Voor de continuïteit van de faciliteiten is het van groot belang dat gedurende 
minimaal de eerste vijf jaar budget beschikbaar is om opstart en exploitatietekorten 
op te vangen. In deze periode is het essentieel dat een groep vaste gebruikers, 
waaronder één of meerdere watersportverenigingen de roeibaan als hun thuisbasis 
gaan gebruiken. Daarna moet de exploitatie van de faciliteiten door de gebruikers 
kunnen worden opgebracht, tenzij de overheid structureel kan en wil bijdragen aan 
faciliteiten met een hogere standaard. 
 
Regie 
Het belang van de aanwezigheid en goede geografische spreiding van roeibanen 
vraagt om een nationale regie. Dit betekent dat naast de regionale inzet die nodig is 
om soort initiatieven te realiseren de betrokkenheid de KNRB noodzakelijk is om de 
relaties met overheden en de beheerders van de roeibaan op de lange termijn te 
onderhouden. 
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