
Roeiverenigingen

Roeiwater A (Intensief gebruik)

Roeiwater B (Extensief gebruik)
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DE ROEISPORT IN NEDERLAND
HISTORISCH AANTAL LEDEN

• Er zijn 125 roeiverenigingen, met 6.500 roeiboten

• Er wordt bij verenigingen wekelijks gemiddeld 100 keer geroeid. 

• Elke roeiploeg bestaat uit 1 tot 8 personen, plus een stuurvrouw/man

• Roeiers geven gemiddeld €681,- per jaar uit, exclusief contributie

• Er wordt zowel in de zomer als in de winter geroeid 

• Er zijn 2 wedstrijdbanen in gebruik: de Bosbaan in Amsterdam
en de Willem Alexanderbaan in Rotterdam / Zevenhuizen

• Op ander roeiwater wordt naast recreatief roeien ook incidenteel
wedstrijden geroeid

• Roeiers wonen het meest in Zuid-Holland (28%) en Noord-Holland (17%)

• Er kan geroeid worden in vaarwateren van minimaal 20 meter breed *

FEITEN OVER DE ROEISPORT

Roeien is een gezonde, veilige, duurzame en natuurvriendelijke sport met veel 

verschillende vormen. Roeien is de perfecte sport om fit te blijven, het hele jaar

door. De vele roeiverenigingen in Nederland hebben diverse boten en bieden

faciliteiten voor toerroeiers, recreatiesporters en topwedstrijdroeiers. Roeien

biedt een sportieve uitdaging voor zowel jong als oud, alleen of in teamverband.

Bovendien geniet je op het water van de rust en de natuur. 

MANNELIJKE EN VROUWELIJKE LEDEN

42.000
leden

20.800 mannen

49,6 %

21.200 vrouwen

50,4 %

TRENDS & ONTWIKKELINGEN
Onder de 18

3%

18 - 25

38%

26 - 45

12%

46 - 70

36%

Boven de 70

12%

Leeftijd leden

• Ruim 40% van het aantal roeiers is lid via een
studentenroeivereniging

• Roeien draagt bij aan het topsportklimaat en levert
medailles op de Olympische Spelen en 
andere internationale kampioenschappen

• Roeiers geven aan vooral te roeien om fysiek bezig
te zijn, te ontspannen, of voor de gezelligheid

• Veiligheid, een mooie omgeving en drukte op het
water zijn aandachtspunten voor roeiers

• Naast het traditionele roeien  zijn er nieuwe vormen
in opkomst zoals sloep roeien en coastal roeien
op ruig water.

• Jaarlijks varen alle roeiverenigingen 
ruim 190 rondjes om de aarde
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AANDACHTSPUNTEN

• Veiligheid, samengaan met beroeps- en recreatie-
    vaart, zichtbaarheid roeiers

• Drukte op het water, golfslag

• Behoud roeiwateren, aanleg bruggen, breedte,
vaarwater, onderhoud 

20
15

20
19

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen
https://knrb.nl/nieuws/vernieuwd-handboek-roeiaccommodaties/

