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Utrechtse roeiers & het Merwedekanaal - facts

• Utrechtse roeiers trainen 7 dagen per week, zomer en winter, jaar in 
jaar uit op het Merwedekanaal

• De Utrechtse roeiers zitten hier al 140 jaar
• Drie verenigingen, bijna 3000 roeiers, van 10 tot 85, samen op het 

water
• Het Utrechtse roeien draagt zo bij aan een gezonde en leefbare stad
• Recreatief roeien, competitie, topsport, met bijbehorende prestaties 

(EK, WK, Olympisch)
• Utrechts roeien is immaterieel erfgoed
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Wij willen blijven roeien op het Merwedekanaal

• Meer en diverser gebruik maken het kanaal als roeiwater ongeschikt
• Wij willen blijven roeien, recreatief én trainend voor wedstrijden 

(competitie en topsport)
• We kunnen nergens anders naartoe!
• We hebben heel vaak laten weten wat er nodig is om te kunnen blijven 

roeien, maar zien dit onvoldoende terug
• Wij zien bij kleine aanpassing van de plannen al veel ‘roeipotentieel’
• We willen samen met de gemeente afspraken maken over hoe we de 

roeisport in Utrecht kunnen behouden
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Knelpunten in het plan Merwedekanaalzone om 
Utrechtse roeien te behouden:

• 5 nieuwe bruggen: beperken het zicht van coaches, roeiers en overige 
gebruikers  gevaarlijke situaties op het water

• Kanaalweg als multifunctionele ruimte: doorfietsen en coachen op 
hetzelfde pad als wandelen en recreatie  gevaarlijke situaties op de 
oever

• Oever wordt natuurvriendelijk en met recreatieve functies als 
aanlegplaatsen, steigers etc.  zicht en vaarruimte worden beperkt

• Merwedekanaal wordt drukker: suppen, pleziervaart, rondvaartboten 
 gevaarlijke situaties, roeien wordt onmogelijk
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Wat is nodig om het Utrechtse roeien te behouden?
I. Aanpassen van een deel van de plannen in/rond het MWK zodat recreatief 

roeien, jeugdroeien én trainen voor roeicompetitie mogelijk blijft:

• Oevers/openbare ruimte roeivriendelijk inrichten: beplanting die het zicht van coaches op het water niet 
belemmert, rechte oever, geen beplanting die vaarbreedte beperkt, geen aanlegplaatsen en steigers

• Toets plannen op veiligheid watergebruikers: is de positie van de bruggen veilig voor watergebruikers, is er 
voldoende zicht op het overige waterverkeer, is veilig passeren mogelijk, is veilig wachten voor de bruggen mogelijk?

• Functiemenging beperken op de oever: fietsverkeer (waaronder roeicoaches) scheiden van wandelaars en 
andere gebruikers

• Functiemenging beperken op het water: zwemmen elders faciliteren, zwemverbod handhaven, geen 
rondvaart tijdens trainingsuren, gemotoriseerde vaart stimuleren om elders in de stad te varen in plaats van op het MWK
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Vervolg -
Wat is nodig om het Utrechtse roeien te behouden?

II. Nieuwe trainingslocatie voor competitie en/of topsport:

• Financiële bijdrage van de gemeente Utrecht: omdat trainen op topniveau op het MWK 
straks niet meer mogelijk is, is een financiële bijdrage van de gemeente nodig om deze trainingen elders te 
faciliteren. Zonder een dergelijke nieuwe faciliteit en financiële ondersteuning verliezen de roeiverenigingen 
zoveel leden dat de exploitatie van de verenigingen een probleem wordt.
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Vervolg -
Wat is nodig om het Utrechtse roeien te behouden?

III. Overeenkomst met de gemeente om de hiervoor genoemde 
aanpassingen en financiële bijdrage te bekrachtigen:

• Nu afspraken maken om de potentie voor het roeien van het Merwedekanaal 
optimaal te benutten

• Per thema vastleggen wat wordt aangepast in de MWKZ-plannen
• Voor de competitie- en topsportroeiactiviteiten die niet meer in Utrecht passen, 

afspraken vastleggen over financiële bijdrage en alternatieve trainingslocaties

Contactpersoon
Esther van Bostelen: mwk@urvviking.nl
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1. Bruggen mét pijlers 2. Pijlerloze bruggen, oevers
met beplanting, veel
functiemenging op en naast
het water, rondvaart/ 
gemotoriseerde pleziervaart

3. Pijlerloze bruggen, rechte
kades zonder beplanting, 
beperkte functiemenging, 
incidenteel rondvaartboten

4. De huidige situatie: beperkt
gebruik Merwedekanaal, 
weg/hoofdfietsroute naast
kanaal

ALGEMENE BETEKENIS 
VOOR HET ROEIEN

ONZE ROEIERS:

• Geen inhaalruimte
• Geen vrij zicht
• Meer wachten dan varen
• Onveilige situaties op het 

water

• Geen rechte koers/snelheid
• Zorgen om veiligheid
• Recreatief roeien mogelijk

(behalve bij zomers weer)
• Fanatiek- en jeugdroeien in 

Utrecht niet mogelijk

• Recreatief en
competitieroeien groot deel
van het jaar mogelijk

• Trainingslocatie voor
topsport noodzakelijk

• Bij zomers weer beperken wij
noodgedwongen het gebied
waar we roeien

• Dit raakt vooral de topsport: 
wedstrijden juist ‘s zomers

ALLE ROEIERS: VEILIGHEID

JEUGD

RECREATIEF

COMPETITIE

TOPSPORT

Deel van het jaar dat…

Het MWK niet voldoet

Het MWK deels/soms voldoet

Het MWK voldoet

Plannen Merwedekanaalzone
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Roeien blijft behouden


