
Belangrijke aspecten over veiligheid uit het Handboek Roeiaccommodaties 
 
2.9 Situering (blz. 26) 
In tegenstelling tot meer gebruikelijke sportaccommodaties (zoals voor voetbal en tennis) worden 

accommodaties voor de roeisport zelden in hun geheel ten behoeve van het roeien aangelegd. Meestal wordt 

aangesloten bij aanwezig water en wordt aan het betreffende water een locatie gezocht voor het realiseren 

van een verenigingsgebouw. Combinaties met sportparken behoren daardoor zelden tot de mogelijkheden. Om 

een vergelijking met veldsportaccommodaties te trekken: het vaarwater vormt het sportveld van de roeier, het 

botenhuis en de werkplaats zijn vergelijkbaar met de ballenkast; alleen het clubhuis met kleedruimten, 

wasgelegenheid, sanitair en kantine zijn onderling vergelijkbaar met sportaccommodaties voor andere sporten.  

 

Het voordeel van het stichten van een roeiaccommodatie in de bebouwde kom van een plaats is dat deze op 

korte afstand van de woongebieden ligt waardoor men op korte afstand van de woning al kan sporten. Het 

voordeel van een accommodatie buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld in het buitengebied of een 

recreatiegebied is dat men bij het roeien direct ‘buiten’ is en niet door bijvoorbeeld minder aantrekkelijke 

delen van een stad behoeft te roeien.  

 

Bij het zoeken van geschikte locaties moet worden gelet op de volgende randvoorwaarden die bij functioneren 

van een roeiaccommodatie een rol spelen: 

 

1. Situering roeiaccommodatie. 
Overwegingen bij het zoeken van een vestigingsplaats van een roeivereniging zijn: 

a) voldoende potentiële roeileden in het verzorgingsgebied; 

b) centrale locatie in het herkomstgebied in het bijzonder ten behoeve van jeugdleden en anderen die niet de 

beschikking hebben over gemotoriseerd vervoer;  

c) (sociale en fysieke) veiligheid; 

d) bereikbaarheid over de weg, ook voor botenwagens; 

e) aanwezigheid van nutsvoorzieningen. 

 

2. Overwegingen met betrekking tot vaarwater. 
Ideale roeiomstandigheden worden gekenmerkt door: 

a) water met zodanige breedte dat ongestoord, zonder te veel te hoeven omkijken, kan worden gevaren; 

b) recht roeiwater met een minimale lengte van 2000 meter, met afstandsmarkeringen (voor coaches en 

roeiers zichtbaar) in verband met training voor wedstrijdroeiers;  

c) afwezigheid van golven (samenspel van wind, scheepvaart en oevers);  

d) water als onderdeel van een vaarwegennetwerk met een minimum aan barrières ten behoeve van het 

maken van tochten; 

e) afwezigheid van beroeps- en pleziervaart vanwege de daaruit voortvloeiende risico’s op aanvaringen; 

f) liefst afwezigheid van stroming en wisselende waterstanden; maximaal zijstroming van gemalen en andere 

lozingen van 0,3 á 0,4 meter per seconde; zie voorts de richtlijnen voor vaarwegen zoals gepubliceerd door 

Rijkswaterstaat; 

g) een landschappelijk aantrekkelijke omgeving;  

h) de aanwezigheid van een fietspad of jaagpad, zodat coaching vanaf de kant mogelijk is; 

 

Bij water dat voor toertochten wordt gebruikt geldt ook nog: aanlegsteigers voor wisselen en pauzeren van 

toerboten (wherries en C-boten); lengte ca. 7 meter, breedte bij voorkeur 3 meter met een minimum van 1,2 

meter, mits de oever over ca. 2 m redelijk vlak is; hoogte 15 cm boven de waterspiegel. 

 



Bij de keuze van een vestigingsplaats van een roeivereniging geldt bij uitstek het maken van een onderscheid 

tussen de ideale, wenselijke en best haalbare situatie in een regio. Zelden is sprake van ruime keuzevrijheid. 

Meer gebruikelijk is dat het beschikbare vaarwater een gegeven is en men, om te kunnen roeien, slechts met 

veel moeite een vrije passende locatie op een oever of in het water kan vinden. 

Met andere woorden: men zal zich tevreden moeten stellen met de best haalbare situatie uit de binnen de 

regio beschikbare opties. Zo zal de bij 2.f. genoemde situatie meestal het karakter hebben van een gegeven 

uitgangssituatie waar men rekening mee heeft te houden bij de uitwerking van de verdere plannen. 

 

2.11 Veiligheid op en rondom de roeiaccommodatie (blz. 34) 
Bij het maken van plannen voor verbouwingen of nieuwbouw, maar ook bij een kleinere opknapbeurt van 

roeiaccommodaties, is het van belang rekening te houden met veiligheidsaspecten. Uiteraard geldt dit ook voor 

de toegangswegen (wegen, fietspaden en trottoirs) tot het complex en het parkeerterrein, inclusief de 

fietsenstalling. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan slecht verlichte routes buiten de bebouwde kom of langs 

plattelandswegen. Een sociaal veilige accommodatie vereist: 

 

1.  Aanwezigheid van sociale controle (toezicht) 
Toezicht kan worden uitgeoefend door functionarissen, zoals politie en beheerder, vrijwillig kader dat niet is 

aangesteld om toezicht te houden, maar door zijn aanwezigheid een vorm van sociale controle uitoefent, 

bijvoorbeeld bestuurders en barmedewerkers: min of meer toevallig aanwezigen als medesporters, passanten 

en omwonenden. 

 

2.  Afsluitbaar 
Zorg dat de accommodatie goed is af te sluiten en daardoor niet (te gemakkelijk) toegankelijk is voor 

ongewenst bezoek. 

 

3.  Zichtbaarheid 
Zorg voor een goede verlichting en pas op voor zichtbelemmeringen op plaatsen waar die niet horen. Draag 

zorg voor een overzichtelijke inrichting, te weten duidelijk aangeven van in- en uitgangen, routewijzers, e.d. 

 

4.  Alternatieve routes 
Er moet een mogelijkheid zijn te kiezen voor een andere route dan de reguliere, dus een andere ingang of 

uitgang, waarvan in geval van nood gebruik kan worden gemaakt. Er moet in ieder geval één veilige route zijn. 

In de door de gemeente te verlenen WABO/omgevingsvergunning zijn hiervoor in verband met brandveiligheid 

ook eisen opgenomen. 

 

5.  Aantrekkelijke omgeving 
In een aantrekkelijke omgeving voelen mensen zich eerder veilig. Een aantrekkelijke omgeving is goed 

onderhouden, schoon en zonder sporen van vandalisme. Daarnaast spelen kleur- en materiaalgebruik en 

aankleding een belangrijke rol bij de beleving van een roeiaccommodatie, zowel voor de gebruikers als voor de 

passanten. 

 

6.  Zorg voor inbraak- en vandalismebestendigheid 
Op het internet is hierover veel informatie beschikbaar. 

 
 
  



7. Bliksembeveiliging 
Afhankelijk van het type gebouw, het gebruik van een gebouw en voor gebouwen in bepaalde situaties wordt 

de noodzaak van een externe bliksembeveiligingsinstallatie tegenwoordig algemeen erkend.  

 

Een bliksembeveiligingssysteem bestaat minimaal uit 2 delen:  

• Een externe bliksembeveiliging 

 - massieve geleiders op daken en langs gevels voor het opvangen en afleiden van bliksemontladingen; 

 - fundatieaarding en/of aardelektroden. 

 

• Een interne bliksembeveiliging 

 - alle binnenkomende metalen water- en gasleidingen, leidingen voor netvoedings-, telecom-, kabel-tv, 

etc. en de bliksembeveiligingsinstallatie met elkaar gekoppeld via een potentiaalvereffeningssysteem en 

overspanningsafleiders. 

 

Zorg dat ontwerp en aanleg altijd geschieden door een gespecialiseerd bedrijf. 

 

3.2.2 Werkplaats (blz.41) 

Plofkast 
Bij de eventuele opslag van met name gevaarlijke vloeistoffen als verf en kunststofproducten voor bootherstel 

is het noodzakelijk de wettelijke voorschriften voor die opslag te volgen. Daartoe kan een studie worden 

gemaakt van de vele overheidsdocumenten die er voor de veiligheid zijn, maar het is misschien makkelijker en 

toereikend te zoeken naar gecertificeerde producten die voor specifieke opslag kunnen worden geïnstalleerd. 

Dat zijn meestal metalen brandwerende kasten. 

 

4.3 Gebruik van accommodaties (blz. 53) 
In het Bouwbesluit 2012 zijn bepalingen opgenomen  over het gebruik van het gebouw. Het gaat hierbij onder 

meer om de brandveiligheid. Een belangrijk instrument is de “gebruiksmelding”  die minstens 4 weken voor de 

ingebruikname bij de gemeente moet worden gedaan. Zie verder op de website van het Ministerie van 

Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daar kan een brochure over het Bouwbesluit worden 

gedownload.  

 

Dringend advies 
Informeer bij het begin van de planvorming altijd bij de gemeente aan welke voorschriften moet worden 

voldaan en welke vergunningen nodig zijn. Neem bovendien contact op met het waterschap, als u wilt bouwen 

op of aan een dijk of beschoeiing. 

Ook voor het vlot, eventuele palen in het water en voor lozing van regenwater op het oppervlaktewater dient 

het waterschap te worden ingeschakeld. En tot slot: als u voor de bouw van uw accommodatie een deel van 

het oppervlaktewater moet dempen, dient u elders voor vervangende waterberging te zorgen. Ook hiervoor is 

het van belang zeer tijdig contact met het waterschap op te nemen of en waar deze vervangende waterberging 

kan worden gerealiseerd. 

 

5.2 Zelfwerkzaamheid (blz. 54) 
In een aantal gevallen zal het van de omvang van de zelfwerkzaamheid binnen een vereniging afhangen of het 

mogelijk is een roeiaccommodatie te realiseren. De omvang van de zelfwerkzaamheid bepaalt hoeveel door 

derden (aannemer en installateur) moet worden uitgevoerd en wat door of via de eigen leden kan worden 

uitgevoerd. Hoe meer zelfwerkzaamheid, hoe lager de bouwkosten. Denk bij zelfwerkzaamheid vooral aan de 



veiligheid. Zie hiervoor bijvoorbeeld de website van Bouwend Nederland.  

 

Bij zelfwerkzaamheid dient verder met de volgende aspecten rekening te worden gehouden: 

• inventariseer wie wat kan, wie hoeveel tijd heeft en wanneer en wie goede relaties heeft op bepaalde 

gebieden (voorbereiding, ontwerp en uitvoering); 

• formeer een bouwteam van vrijwilligers uit de vereniging en neem goed door wat er allemaal op het team 

afkomt. Het realiseren van een clubaccommodatie is immers geen kwestie van twee of drie zaterdagen, 

maar een periode van soms meer dan een jaar lang, waarin nagenoeg op elke zaterdag en vele avonden 

door organisatorische en bouwactiviteiten beslag op de persoon wordt gelegd; 

• zorg voor meerdere mensen op één onderdeel, zodat men elkaar kan aflossen en elkaar bij problemen te 

hulp kan komen; 

• zorg voor een goede verzorging (eten, drinken en dergelijke) tijdens de werkzaamheden; doe ook af en toe 

iets leuks met en voor de werkers; 

• maak ook van de zelfwerkzaamheid een planning, zodat bekend is wanneer iets moet gebeuren, hoeveel 

tijd en doorlooptijd het kost, wanneer derden moeten komen (bijvoorbeeld de elektricien, metselaar) en 

wanneer het gereed moet zijn; 

• probeer zo te plannen, dat het weer weinig invloed heeft en vakanties geen spelbreker zijn. 

 

Wanneer de (ver-)nieuwbouw niet of niet volledig door zelfwerkzaamheid tot stand wordt gebracht, moeten 

derden worden ingeschakeld. Doorgaans zal dit een bouwbedrijf zijn. 

 

 


