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 Afronding adviezen werkgroepen eind 2014 
 Presentaties werkgroepen in AVR voorjaar en 

najaar 
 Opdracht RB aan werkgroepen Programma van 

Eisen aan werkgroepen 
 
 Hearing 10 september 2013 
 Ledenraadpleging voorjaar 2013 
 Hearing 27 november 2012 
 Stagnatie door Voortuinplannen gemeente Wageningen 
 Rapport Roeien zonder grenzen, 2009 
 Werkgroep havenkom, 2008 
 Commissie roeiaccommodatie, 2006 
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 Nu: Hearing 27 januari met presentatie 
concept toekomstvisie roeibestuur 

 Hierna: kennisgeving toekomstvisie aan alle 
leden (presentatie aangepast + notitie) 

 30 maart AVR besluit Roeiafdeling 
toekomstvisie 

 20 april ALV wsv VADA besluit toekomstvisie 
Roeiafdeling  
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1. Ambitie afdeling roeien 
2. Knelpunten 
3. Programma van Eisen (fysieke eisen) 

 
4. Focus onderzoek werkgroepen en 

conclusies 
5. Conclusies en voorstel roeibestuur  

 
6. Haalbaarheid 
7. Hoe verder? 
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 Open, gastvrije, diverse, actieve sportafdeling 
(ledenraadpleging 76%) 

 Groei naar 375 leden in ca 20 jaar (+5/j) 

 In goede harmonie in WSV VADA 

 Efficiënte samenwerking met WSR ARGO 

 Effectief, haalbaar, duurzame ontwikkeling 
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 Onvoldoende bergruimte voor materieel!  
 Onvoldoend ruimte voor bestaande materiaal 

 Onvoldoende boten voor aantal leden   

 Ontoereikende vlotruimte  

 Verouderde en te kleine kleed- & doucheruimte 

 Ergometerruimte ontbreekt  

 Parkeerruimte beperkt 
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 Roeiafdeling met 375 leden in 2032 (groei 5 
p/j) 

 Bergruimte: 0,4 roeiplaats per lid, boten 
ergonomisch en veilig uit te brengen 

 Vlotcapaciteit verdubbelen: 40m in 2032  

 Ruimte voor 8 ergometers  

 Kleedruimtes van 39 naar 75 m2  (0,2 m2 / 
lid)  
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vragen 

discussie toelichting 
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4.1 Werkgroep Grebbedijk 

 Duurzame nieuwbouw aan de Grebbedijk  

 

4.2 Werkgroep WOHL 

 Optimalisatie huidige locatie: slim omgaan 
met piekbelasting, herindeling loods, drijvend 
botenhuis, extra vlot, herbestemmen 
werkloods, fitnessruimte 
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~ 3000 m2 terrein, waarvan 996 m2 
bebouwbaar 

 

ARGO 
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1.  Volledige huisvesting: kosten € 642,000. 

buiten haalbaarheidscriterium (€ 490,000)  

2.  Nieuwbouw als bilocatie met: 

 loods van 20 bij 18 meter (drie gangen) 

 Beperkte voorzieningen 

 Vlot 20 meter tweezijdig.  

 Kosten :   

a) Aan Grebbedijk € 228 000  

b) Groot onderhoud huidig vlot: € 10 000 
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P 
P 

LOODS 

PERRON 

BAK 

VLOT 

KRAAN - later 

PAD 
(berijdbaar) 

Doorsteek 



 

1. Slim omgaan met piekbelasting: 

Effect: doelmatiger materiaalgebruik op 
zaterdag- en zondagochtend 

Hoe : overleg en ict 

 Bloktijden meer formaliseren 

 Synthese roeimogelijkheden en roeivrijheid  

 Sturen op meer vlot-discipline 

Kosten: Gering  
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2.  Herindeling loods  
met : 
òf: schuifladen systeem lengterichting: niet 

aanbevolen 
òf : dwars uitschuiven: geen extra plaatsen, wel 

ergonomisch en daardoor betere benutting 
bovenste laag 
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3.  Drijvend botenhuis: 

 Ruimte voor 8 skiffs, 4 tweeën en 2 C3en  

 6+7.4 meter vlot, evt uit te breiden langs 
botenhuis (dan 6+18m)  

 

Kosten : € 50.000 – 100.000 
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4.  ca 10 m extra vlot 

  Tussen meldsteiger en roei-vlot, waar nu 
een vletje ligt. Kosten €10.000 – 30.000 

5.  Herbestemmen werkloods:  

 Niet aanbevolen  

6.  Realisatie fitness ruimte – Vada breed: Niet 
uitgewerkt 
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Op basis van  

 Programma van Eisen 

 Afweging van de aangeleverde voorstellen op 
basis van onze kennis, ervaring en inzichten 
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Alleen bilocatie lost huidig tekort op.  

 

Bilocatie biedt ook groeiruimte. 
 

 

Begeleidende tekst 19 

http://www.vadaroeien.nl/toelichting-visie-roeibestuur-19
http://www.vadaroeien.nl/toelichting-visie-roeibestuur-19
http://www.vadaroeien.nl/toelichting-visie-roeibestuur-19
http://www.vadaroeien.nl/toelichting-visie-roeibestuur-19
http://www.vadaroeien.nl/toelichting-visie-roeibestuur-19


Grootste knelpunt is botenberging  
 
 Actueel:12 boten hebben geen passende 

stalling.  
 Verwacht: extra skiff en gesponsorde D4. 
 
 Hiervoor vereist netto 132 meter extra 

stellinglengte  
 Rekening houden met verdere groei  
 (776 meter bij 375 leden) 
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Bij bilocatie Grebbedijk:  

 360m2 extra bergruimte met 3 gangpaden, (max 540 
m stellinglengte) ook in te zetten voor fitness- en 
kleedruimte 

  

Optimalisatie huidige locatie: 

 Dwarsschuiflade systeem levert geen extra plaatsten, 
wel betere ergonomie   

 Drijvend botenhuis voor kleinere boten levert 64m2 
bergruimte op. (max 120 m stellinglengte tbv skiffs) 

 Vrijkomende ruimte loods niet passend voor boten die 
nu buiten liggen 
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Beide voorstellen voldoen aan PvE 

Beide kennen ook enige beperkingen 

 

 

Conclusie: beide opties voorzien in 
uitbreiding vlotruimte 
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 Bilocatie Grebbedijk:  
◦ extra 20m dubbelzijdig dus 40m 

enkelzijdig 

◦ Eventueel benutten vlotruimte bij Argo 



P 
P 

LOODS 

PERRON 

BAK 

VLOT 

KRAAN - later 

PAD 
(berijdbaar) 

Doorsteek 



 

 

 Optimalisatie huidige locatie:  
◦ extra 10m vlotruimte voor doorschuiven  

◦ drijvend botenhuis heeft eigen vlotruimte 
7,4 m bruikbaar (evt.9 +18 m) 



 

 

Drijvend B-huis 
met vlot 

Extra vlot,  
drijvend 



Conclusie:  
Uitbreiding ergometerruimte alleen 
realiseerbaar aan de Grebbedijk 
 
 Bilocatie Grebbedijk: voldoende ruimte in 

loods. 
 Optimalisatie huidige locatie: geen ruimte 

gevonden (werkloods geen optie) 
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Conclusie: 

 Uitbreiding kleedruimte alleen realiseerbaar   

 aan Grebbedijk 

 

 Bilocatie Grebbedijk: extra kleedruimte 
mogelijk. 

 

 Optimalisatie huidige locatie: er is geen 
ruimte gevonden. 

 



Kostenschatting €240.000 Grebbedijkgroep 
lijkt reëel en  wordt als uitgangspunt genomen 
bij de afweging. 
 

Op basis van verkregen gegevens WOHL gaat RB 
uit van €150.000 voor optimaliseren huidige 
locatie 

 

 Bilocatie Grebbedijk: €240.000 voor loods, vlotten en renovatie 
huidig vlot. Gefaseerde realisatie voorzieningen in 
zelfwerkzaamheid. 

 Optimalisatie huidige locatie: €150.000 voor drijvend botenhuis, 
vlotten en renovatie huidig vlot. 
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 Bij benutting bilocatie Grebbedijk is groei 
mogelijk tot 375  leden 

 Bij optimalisatie huidige locatie zal groei 
vastlopen 
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 Onder andere de aan de gang zijnde 
verjonging steunen 

 

 



 
 Bilocatie Grebbedijk heeft voorkeur boven 

drijvend botenhuis:  
 Betere oplossing voor de huidige 
 beperkingen en grotere 
 toekomstbestendigheid 
 
 
Dit moet wel financieel haalbaar blijken 
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vragen 

discussie toelichting 
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 Lucht/ ruimte voor roeien  
 Geen stress aan het vlot 
 Parkeren! 
 Centrale plek voor koffie en samen zijn. 
 Instructie op rustige plek ondanks roei 

activiteiten 
 Samenwerking Argo  
 Aantrekkelijk voor jonge mensen.  
 Leenfiets voor pendelen 
 Ict op 2 locaties 
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 Financiering 

 Contributie 

 Erfpacht 

 

 Risico’s regelgeving 

  

 Samenwerking met wsv 

 Bijdrage vrijwilligerswerk 
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Maatregelen huidige locatie 
 
 Reparatie vlot, evt. uitbreiding tot 

meldsteiger 
 Piekbelasting maatregelen uitwerken  
 Zijwaarts schuifsysteem op bovenste lagen 

voor verbeterde ergonomie en benutting 
overwegen afhankelijk van kosten 
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Maatregelen Grebbedijk  
 Uitwerking bilocatie Grebbedijk tot 

gedetailleerd ontwerp en raming zodat 
besluit realisatie ja/nee kan worden 
genomen. 

 Uitwerking financiering investering, 
sponsoring, vrijwilligerswerk 

 Uitgewerkt plan maken voor “go no go” 
realisatie eind 2015 
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 Discussie hearing 

 Leden informeren 

 30 maart: AVR stemming onder leden over  
uitgewerkt voorstel 

 20 april ALV goedkeuring WSV 

 Verdere uitwerking plannen 

 Besluitvorming eind 2015 



vragen 

discussie toelichting 
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Eis Bilocatie Grebbedijk Optimalisatie huidige locatie 

Extra bergruimte Voldoende beschikbaar   

540 meter stellinglengte max. 

Geen extra bergruimte in loods. Schuifsysteem 

verbetert ergonomie.  

Gemakkelijker benutting bovenste laag.  

Extra 64 m2 in drijvend botenhuis,120 m. 

stellinglengte max. 

Extra vlot 40m + extra bij Argo 

(evt 10 m extra bij huidig vlot 

te realiseren) 

10m 

7.4m aan drijvend botenhuis,  

(evt. 9 + 18 m extra) 

fitnessruimte Mogelijk Huidige situatie 

kleedruimte Mogelijk Huidige situatie 

375 leden Ledendoorgroei mogelijk Ledendoorgroei niet mogelijk 

 

kostenraming € 240.000 euro  

(incl vlot, excl. voorzieningen) 

€ 150.000 (= drijvend B.huis + .vlot + renovatie 

vlot) 



 Financiering 
◦ Spaargeld 

◦ Lening, ofwel intern binnen Vada, ofwel extern 

◦ Mogelijk; garantie Stichting Waarborgfonds Sport 

 

 Contributie 
◦ Uitgangspunt: geen veranderingen 

 

 

 



 Financiering 
◦ Spaargeld 

◦ Lening, ofwel intern binnen Vada, ofwel extern 

◦ Mogelijk; garantie Stichting Waarborgfonds Sport 

 

 Contributie 
◦ Uitgangspunt: geen veranderingen 

 

 

 



 Ontwikkeling ledenbestand 

 
◦ De eis is: Tenminste gelijk blijvend 

 

◦ Maar, -onder voorwaarden, is groei te voorzien, 
ondanks de huidige leeftijdsopbouw met veel 
ouderen.  

  

   (Het RB baseert zich hierbij op een analyse per  

   leeftijdsgroep ) 

 

 

 

 



Aannames van modelberekeningen: 

 Gelijkblijvende contributie (excl. inflatie) 

 Jaarlijkse vlootinvestering per lid over 20 jaar gelijk 
aan de huidige 

 Rente op leningen 4%, aflossing over 20 jaar 

 Ontvangsten sponsoring en donaties € 20.000 

 Risico marge: ook haalbaar bij nul-groei  

 Er is een voorlopige aanname gedaan voor extra 
kosten voor pacht of huur (aan de orde voor beide 
opties). Deze bedragen staan nog niet vast (nader 
onderzoek aangewezen) 

 

 


