
 
 
 
 
Bespreekpunten ten behoeve van raadscommissie O&W 8 maart 2017 

In het kort: De roeiverenigingen Aegir, Gyas en De Hunze 

 Bieden aan ruim 2.000 leden de mogelijkheid te roeien; 

 Bieden leden een omgeving voor gezonde inspanning, gezelligheid en ontspanning; 

 Bieden menig (inter)nationaal sporttalent, inclusief Olympisch talent, de eerste roeiervaring; 

 Kennen tientallen vrijwilligers, die zich dagelijks inzetten om te coachen, klussen en meer; 

 Draaien financieel met name op de bijdragen van leden en oud-leden; en 

 Hebben zich neergelegd bij het recente verlies van de professionele roeibaan in Harkstede. 

Thema 1: Probleem vaarwater Gyas en Hunze 

Zoals het college aangeeft: “Waterschap Noorderzijlvest heeft plannen voor het plaatsen van stalen 

damwanden om de kades van het Noord-Willemskanaal te verstevigen. Roeiverenigingen De Hunze en 

Gyas trainen op dit kanaal en verwachten dat dit bemoeilijkt zal worden door golfslag. Daarom zoeken 

de roeiverenigingen samen met de provincie en het Waterschap Noorderzijlvest naar een betere 

oplossing voor de roeisport.”  

Die plannen zijn al grotendeels gerealiseerd. De stalen damwand is aan de oostelijke zijde van het 

Noord-Willemskanaal al aangebracht en de negatieve gevolgen van de golfslag (deining) zijn sterk 

merkbaar. De Provincie en Waterschap Noorderzijlvest hebben eind 2016 voorgenomen om ook aan 

de westelijke kade grotendeels een beschoeiing in de vorm van stalen damwanden te plaatsen. Gyas 

en Hunze overleggen al geruime tijd met de provincie over aanpassingen aan de westelijke zijde, maar 

onzeker blijft of roeien mogelijk blijft. 

Thema 2: Probleem bereikbaarheid en huisvesting Gyas 

Gyas is een snel groeiende vereniging die met haar huidige 1.150 leden de capaciteit van het huidige 

gebouw al ruimschoots overschrijdt. Gyas wenst daarom de mogelijkheid van verbouw en uitbreiding 

van het botenhuis op de huidige locatie te onderzoeken. Dit is niet eenvoudig. Gezien de ligging van 

het botenhuis spelen hier verschillende ruimtelijke, eigendoms- en vergunningsvraagstukken. 

Daarnaast zal de aanpak van de Zuidelijke Ringweg de komende jaren de bereikbaarheid van de 

vereniging sterk beperken. Een tijdelijke fly-over zal boven Gyas’ fietsenstalling komen en toegang tot 

het botenhuis via de huidige ingang vrijwel onmogelijk maken.  

Gyas wenst over beide zaken in overleg te treden met de gemeente, maar heeft ondanks het indienen 

van een IVO-formulier en inspanningen van diverse ambtenaren nog altijd onvoldoende inhoudelijke 

reactie op haar verzoeken de ruimtelijke mogelijkheden te onderzoeken. De snelle groei van de 

vereniging en de planning van het werk aan de Zuidelijke Ringweg maken dit overleg urgent. 

Thema 3: Probleem vergunningverlening ‘Hel van het Noorden’ 

De ‘Hel van het Noorden’ is een 6 kilometer lange roeiwedstrijd, die sinds 1975 wordt georganiseerd 

door Aegir. Deze uitdagende wedstrijd dient als selectiemoment voor de Koninklijk Nederlandse 

Roeibond (KNRB) en trekt internationale toproeiers. Als groeiende sport, trekt de wedstrijd steeds 

meer deelnemers. Enerzijds overlegt Aegir al geruime tijd met de provincie om de vergunning voor de 

wedstrijd te verruimen met een vroegere starttijd (08.00 uur). Helaas is in plaats daarvan de starttijd 

vanaf 2015 van 08.30 uur verlaat naar 09.00 uur. Anderzijds moest ivm slechte weersomstandigheden 

meerdere keren de wedstrijd worden geannuleerd. Mede om KNRB-selectiemoment te blijven streeft 

Aegir naar een vergunning voor spreiding van dit evenement over twee dagdelen (zaterdag/zondag). 



 
 
 
 
Bespreekpunten 

1. Groningen is een echte roeistad waar vele recreanten hun sport met veel plezier beoefenen. 

Daarnaast worden in Groningen de nodige talenten opgeleid. In 2010 is het RTC Roeien Noord 

(Regionaal Talent Centrum) opgezet om deze talenten nog beter te kunnen bedienen. De KNRB 

hecht veel waarde aan dit initiatief en levert een substantiële financiële bijdrage aan RTC 

Noord. Naast de KNRB worden roeitalenten onder andere ondersteund door de RUG en 

commerciële partijen. 

 

a. Bent u met ons van mening dat de roeisport een belangrijke factor in de Groningse 

breedtesport is, een unieke positie heeft in de Nederlandse roeiwereld en bijdraagt 

aan het sportieve klimaat in onze stad? 

b. Zo ja, bent u dan met ons van mening dat er in onze stad voldoende faciliteiten moeten 

zijn om de roeisport op amateur- en topsportniveau te beoefenen? 

 

2. Gyas en Hunze geven aan dat de huidige damwanden in het Noord-Willemskanaal (volledig) 

vervangen door een variant van staal roeien door golfslag vrijwel onmogelijk maakt. “Dit is 

hetzelfde als FC Groningen op een omgeploegd weiland laten voetballen”, in de woorden van 

één van de roeiers. De KNRB bevestigt deze zorgen bij navraag. Elders roeien is gezien de 

ligging van beide verenigingsgebouwen geen optie. 

 

a. Bent u met ons van mening dat de gemeente, met het oog op het sportbelang van stad 

en provincie, bij de provincie moet aandringen op een roeivriendelijke damwand? 

b. Bent u met ons van mening dat gemeente en provincie, met het oog op het gedeelde 

sportbelang, samen moeten komen tot een roeivriendelijke en veilige oplossing en dat 

vooralsnog onzeker is dat dit gerealiseerd gaat worden? 

 

3. Gyas wenst overleg met de gemeente over de mogelijkheid van verbouw en uitbreiding van 

het botenhuis en over de bereikbaarheid van de vereniging, ook met het oog op de aanpak 

van de Zuidelijke Ringweg. 

 

c. Bent u met ons van mening dat bij de aanpak Zuidelijke Ringweg meegenomen moet 

worden dat Gyas bereikbaar moet blijven voor haar circa 1.150 leden?  

d. Bent u met ons van mening dat bijzondere ambtelijke aandacht, met oog voor 

urgentie, doorzettingsmacht en één duidelijk aanspreekpunt binnen de ambtelijke 

organisatie gewenst is bij het onderzoek naar bereikbaarheid en uitbreiding van Gyas? 

e. Bent u met ons van mening dat alle mogelijkheden moeten worden onderzocht om, 

gezien de specifieke en langdurige hinder wegens de Aanpak Ringweg Zuid, de 

vereniging tegemoet te komen met passende maatregelen? 

 

 

 



 
 
 
 

4. Aegir overlegt al geruime tijd met de provincie over de vergunning voor de ‘Hel van het 

Noorden’, waarbij het pleit voor een ruimere vergunning met bijvoorbeeld een vroegere 

starttijd en/of spreiding van het evenement over twee dagen gewenst is.  

 

f. Bent u met ons van mening dat de gemeente, met het oog op het gemeentelijke en 

provinciale sportbelang, bij de provincie moet aandringen op een vergunning die 

ruimte biedt voor groei van het evenement? En er in elk geval naar gestreefd moet 

worden dat de roeiwedstrijd als KNRB-selectiemoment behouden blijft? 

 


