
 

Stremming Eem zaterdag 30 september i.v.m. roeiwedstrijd 
 
 
Beste buur van Hemus, beste schipper, 
 
Op zaterdag 30 september 2017 wordt de jaarlijkse roeiwedstrijd de “Eemhead” op de Eem geroeid. 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Roeivereniging Hemus te Amersfoort onder auspiciën van 
de Koninklijke Nederlandse Roeibond. Wij verwachten een deelname van ongeveer 150 roeiboten. 
 
Van de provincie Utrecht hebben wij toestemming gekregen om op deze dag de Eem te stremmen 
voor de overige scheepvaart, in verband met uw en onze veiligheid. Dit houdt in dat er een 
vaarverbod geldt op bepaalde tijden. De stremming geldt tussen Hmp 0,9 (vanuit de stad net voor de 
Koppelbrug) en Hmp 9,7 (ter hoogte van de zwaaikom bij de Baarnse watersportvereniging).  
 
De exacte tijden van de stremming zijn als volgt (de aankondiging op de Koppelbrug geeft globale 
tijden aan van 9:00 tot 16:30): 

• Van 9:15 tot en met 10:45 uur 

• Van 11:00 tot en met 13:30 uur 

• Van 14:00 tot en met 16:15 uur  
 
Tussen 10:45 en 11:00 uur en tussen 13:30 en 14:00 uur is er gelegenheid om door het gestremde 
traject te varen, met dien verstande dat de boot binnen één uur het traject weer moet verlaten. Ook 
in die tijdvakken zijn er veel roeiers op het water, die zich klaarmaken voor hun wedstrijd. Tevens 
wordt bij de Kleine Melm een Drakenbootrace gehouden voor de stichting Zoalsjan, die geld inzamelt 
voor ALS-patiënten. 
  
Een aantal tips voor u: 

• Wilt u in de ochtend de stad verlaten, zorg dan dat u om 9:00 uur bij de Koppelbrug bent. 

• Wilt u in de middag de stad verlaten, zorg dan dat u om 16:00 uur bij de Koppelbrug bent.  

• Wanneer u in de ochtend vertrekt, zijn er veel roeiers op het water die naar de start aan het 
roeien zijn, waaronder ook veel jeugdroeiers. Houdt u hier alstublieft rekening mee en pas 
uw snelheid aan. 

 
Blijft u in Amersfoort, dan bent u hartelijk welkom om vanaf ons terras de wedstrijden mee te 
maken. 
 
Ik dank u alvast hartelijk voor uw begrip en medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens roeivereniging Hemus, 
De Veiligheidscoördinator Eemhead 
 
Alex van der Woerd 
Tel. 06 203 206 31 
Mail: alexvanderwoerd@kpnmail.nl 


