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VRIJ BAAN VOOR NIEUWBOUW 
 
Provincie stemt in met Huis van de Watersport 
 
Een brief van gedeputeerde Bart Krol van de provincie Utrecht aan de gemeente 
Amersfoort gaf afgelopen maandag eindelijk akkoord voor de bouw van het Huis 
van de Watersport op de gewenste locatie: achter het nieuwe Meander 
ziekenhuis en tegenover de insteekhaven. 
Wethouder Arriën Kruyt (van ondermeer sport en cultuur), die zich jarenlang 
voor de nieuwbouw van Hemus heeft ingezet, mailde de brief gelijk door aan 
Hemus’ vicevoorzitter Marco van der Eijk. 
Van der Eijk liet weten zeer verheugd te zijn met het akkoord van de provincie. 
“Het was een moeilijk vraagstuk om het belang van de watersport te combineren 
met cultuurhistorie en ecologie, maar dankzij inspanningen van wethouder 
Kruyt en gedeputeerde Krol ligt er een mooi plan dat de verschillende belangen 
in balans brengt”, aldus de vicevoorzitter die al jarenlang de portefeuille 
nieuwbouw onder zijn beheer heeft. 
De provincie worstelde met twee verschillende belangen in het gebied: enerzijds 
de realisering van een ecologische verbindingszone geïnspireerd op de oude loop 
van de Eem omgeven met een moeraszone, en anderzijds het behoud van de 
Eemdijk als cultuurhistorisch deel van de Grebbelinie. 
De provincie gaat nu na rijp beraad akkoord met de verplaatsing van de dijk om 
ruimte te maken voor het Huis van de Watersport aan de Eem. Om de doorvaart 
niet te belemmeren is ervoor gekozen de dijk zeventien meter naar achter te 
verplaatsen. Daarbij kan het profiel van de oude Liniedijk hersteld worden. 
De ecologische zone wordt zoveel mogelijk gerespecteerd doordat het clubhuis 
voor leden alleen per fiets of te voet bereikbaar is. Leveranties en 
botenwagentransport  rijden via een speciale toegangsweg en het laatste deel 
over de dijk. Andere auto’s parkeren bij het ziekenhuis. Voetgangers lopen via 
een speciale brug over de natte zone naar het clubhuis. 
Hemus is blij met de gekozen oplossing omdat die goed spoort met het eigen 
duurzaamheidbeleid van de vereniging. Het is de bedoeling de nieuwbouw 
klimaatneutraal te maken en die zoveel mogelijk in balans te brengen met de 
omgeving. “We nodigen alle partijen die zich willen onderscheiden in 
duurzaamheid nadrukkelijk uit met ons mee te denken”, zegt Van der Eijk. 
Begin april bestaat roeivereniging Hemus twintig jaar. Het is de bedoeling om 
rond die tijd het glas te heffen op een sportief verleden en een duurzame 
toekomst.  
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