
 

 
 
 

Aan: Fracties gemeenteraad Utrecht en woordvoerders Sport en RO 

 

 

       Utrecht, 23 april 2018 

 

Geachte fracties, 

 

Met het oog op de collegevorming in Utrecht sturen wij u bij deze graag (nog eens) ons 

pleidooi voor behoud van bestaand en voor nieuw roeiwater in Utrecht. Concreet: voor 

behoud van ruimte voor roeien op het Merwedekanaal en voor nieuw roeiwater in de polder 

Rijnenburg. 

 

De afgelopen jaren en vooral ook in de aanloop naar de afgelopen verkiezingen hebben wij 

daar veel contact over gehad met politiek Utrecht. Dit mondde uit in Het Grote 

Merwedekanaal Debat op 7 maart over de belangen van gezamenlijke en huidige 

gebruikers van het kanaal op de loods van de 3 Utrechtse roeiverenigingen 'De Driewerf 

Utrecht'. 

 

Waarom dit pleidooi voor roeien en (roei)water in Utrecht en voor Merwedekanaal en 

Rijnenburg? 

 

1. Roeien is een zeer gezonde sport en past dus heel goed bij het streven naar een Gezonde 

Sportstad Utrecht en 'Healthy Urban Living'. 

 

2. Er is veel vraag naar meer ruimte voor roeien. De huidige ‘natte’ accommodatie -het 

Merwedekanaal-  kan die vraag niet aan en er is dan ook al jarenlang sprake van een 

wachtlijst en/ of ledenstop bij de drie verenigingen. Bij Orca en Triton zijn er jaarlijks 1.000+  

aanmeldingen en is er veel beperkter plaats voor die geïnteresseerden. 

 

3. De Utrechtse verenigingen scoren al langere tijd goed op (inter)nationale wedstrijden en 

de roeiers zijn daarmee een visitekaartje voor de stad Utrecht. Dat past goed bij de 

doelstellingen van Utrecht Marketing en bij het genoemde Sportakkoord: "Topsport en 

breedtesport versterken elkaar. Utrecht is jaarlijks gastheer voor een nationaal 

sportevenement, één keer per vier jaar voor een internationaal evenement. Dit gaat niet ten 

koste van het sportbudget, maar komt uit andere begrotingsposten." 

 

4. Voldoende (roei)water is van belang voor het het waterrobuust maken van stad en regio 

Utrecht. Water in de stad draagt bovendien bij aan afkoeling van de stad in de zomer.  

  



 

 
 
 

5. (Roei)water draagt bij aan de kwaliteit 'water in de stad', vooral in een dichtbevolkte en 

groeiende stad als Utrecht. Het Merwedekanaal is wat dat betreft een absolute topkwaliteit 

voor Utrecht en ook hoofdonderdeel van de groenblauwe structuur van de stad. 

 

6. Behoud van roeiwater past goed binnen de gebiedsvisie voor het Merwedekanaal die op 

dit moment door bureaus FLUX en POSAD wordt gemaakt. (Eerder al is een (roeiwater)visie 

op het kanaal gemaakt door bureau Buiten.) 

 

7. Er is al een grote roeiloods aan het Merwedekanaal (De Driewerf, Verlengde 

Hoogravenseweg 13) die momenteel wordt gerenoveerd zodat die weer vele jaren meekan. 

Daarbij hoort dan uiteraard ook goed en voldoende roeiwater. 

 

8. Roeien op het Merwedekanaal betekent zichtbare sport in de stad en zien sporten doet 

sporten. Dat past ook goed binnen de visie op Sportstad Utrecht. Zo staat dat ook in het 

Sportakkoord: "De openbare ruimte moet uitnodigen om te sporten & bewegen, bij 

bouwprojecten en gebiedsontwikkeling is dit een prioriteit waar zowel ruimtelijk als 

financieel rekening mee gehouden moet worden." 

 

9. Behoud van het Merwedekanaal voor het roeien is zeker ook voor de jeugdroeiers van 

groot belang. Voor hen moet de sportaccommodatie voldoende dicht bij het wonen liggen. 

 

10. Het Merwedekanaal is nu al te druk voor het Utrechtse toproeien. Roeiers moeten 

uitwijken naar Amsterdam. Rijnenburg is na vele pogingen en onderzoek eigenlijk nog maar 

de enige optie voor voldoende en goed nieuw roeiwater op fietsafstand van de stad Utrecht. 

(De tijdelijke roeivoorziening in Vianen is tijdelijk omdat het te ver weg is en omdat de 

voorziening alweer moet wijken voor ontwikkeling. Wedstrijdroeiers moeten er met een 

busje naar toe en de route is erg filegevoelig.) Het Utrechtse Sportakkoord onderschrijft ook 

dit punt expliciet: "Voor de roeiers moet een oplossing komen; een tweede roeiwater naast 

het Merwedekanaal is van groot belang en mag wat kosten." 

 

11. Nieuw roeiwater in Rijnenburg draagt bij aan het noodzakelijke watermanagement van 

deze polder en stad en regio Utrecht. Roeiwater is dan een goede waterbuffer. 

 

12. Er loopt voor Rijnenburg momenteel een verkenning Energielandschap. Gemeente en 

landschapsontwerpers zien in een aantal scenario's mogelijkheden voor het inpassen van 

roeiwater. Het is verder denkbaar dat het water ook dient voor energiewinning en –opslag: 

door gebruik te maken van temperatuurverschillen in het water kan warmte of koude 

worden gewonnen. Ook kan stroming worden gebruikt om energie te winnen en verder kan 

roeiwater bijv. dienen als energieopslag. 

 



 

 
 
 

13. Grondeigenaren in Rijnenburg staan open voor nieuwe concepten voor gebieds- en 

locatieontwikkeling en ook voor evt. inpassen van (roei)water daarin. Ze onderzoeken of er 

voor dit gebied nieuwe, 21e eeuwse gebieds- en woonconcepten mogelijk zijn. Waterwonen 

ligt daarbij voor de hand en past ook binnen het idee van het RingPark (zie 15). 

 

14. Er is een sterke link tussen het streven naar roeiwater in Rijnenburg en het concept 

RingPark van het Bureau Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht. Water is altijd een 

mooie recreatieve voorziening en landschappelijk aantrekkelijk. Er is urgente vraag naar 

een extra recreatieve voorziening aanvullend op o.m. de Maarsseveense Plassen, 

Amelisweerd, Noorderpark, Panbos en Haarzuilen. (Roei)water kan ook een flinke bijdrage 

leveren aan de verrijking van ecologische diversiteit: natuurvriendelijke oevers bieden 

onderdak aan veel verschillende planten en dieren. 

 

15. Aanleg van roeiwater in Rijnenburg kan ook andere (water)sporten faciliteren. Een 

roeiwater kan ook worden benut voor lange-afstand(wedstrijd)zwemmers, triatleten (in 

Rijnenburg wordt al enige jaren de Triathlon Utrecht georganiseerd), wedstrijdkanoërs, etc.. 

Net zoals op de Bosbaan (Amsterdam) en de Willem-Alexander Baan (Rotterdam). 

 

16. Bureau SWECO heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een locatie-onderzoek naar 

roeiwater in Rijnenburg uitgevoerd. Uit die eerste verkenning blijkt dat enkele 

mogelijkheden een diepgaander haalbaarheidsonderzoek rechtvaardigen. 

 

17. Ook voor het gebied Rijnenburg (of delen daarvan) zal een Omgevingsvisie conform de 

nieuwe Omgevingswet gemaakt worden. (Roei)water is naar onze mening een logisch  

element in zo'n integrale gebiedsvisie. 

 

18. Roeiwater in Rijnenburg kost bij wijze van spreken niets omdat het in zoveel andere 

noodzakelijke stedelijke behoeften voorziet. M.a.w.: kijk ook integraal naar de financiële 

haalbaarheid. 

 

Wij hopen zeer dat deze lijst argumenten voldoende overtuigend is, dat u en politiek Utrecht 

ook de kansen zien van goed roeiwater voor roeiers en voor de stad Utrecht en dat de 

nieuwe raad de beslissende aanzet zal geven tot het behoud van roeiwater Merwedekanaal 

en ontwikkeling van nieuw roeiwater in Rijnenburg. 

 

Met vriendelijke groet, 

de voorzitters van de Utrechtse roeiverenigingen 

het bestuur van de Stichting Watersportbaan Midden Nederland (SWMN) 

 

Sjoerd Banken Anna van Swieten André van der Lelij   Henri van der Vegt 

Voorzitter Orca Voorzitter Triton Voorzitter Viking   SWMN 


