
De impact van 
klimaatverandering
op roeiverenigingen

Bert van Rest
Geografisch specialist

Lid RV Pampus
4/2/2023



• Een paar foto’s uit de praktijk
• Kennismaking
• Resultaten enquête
• Zelf aan de slag
• Tot slot: Maatregelen proactief en reactief

Agenda



Een paar foto’s uit de praktijk



Aeneas juli 2021

Bron: Martin Dijk



Aeneas juli 2021 Bron: FB Martin Dijk

https://m.facebook.com/martin.dijk.96/posts/pcb.4097398890355813/?photo_id=4097398247022544&mds=/photos/viewer/?photoset_token%3Dpcb.4097398890355813%26photo%3D4097398247022544%26profileid%3D100006866431539%26eav%3DAfaTPahd5EBc9pR7Z80douS1I7sU_PXGYuatwCctVLoJatQPBS0UP9AY4X8KA6N96BM%26paipv%3D0%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1


Aeneas juli 2021



Isala zomer 2022

Bron: Nicolaas Bessels



Pampus 18-2-2022



Wie zijn we?



Even
inzoomen
(18*)



Mijn rol

2021: Commissie 
Roeiwateren helpen
met een kaart van:
• Verenigingen
• Trainingswater (A)
• Incidenteel water (B)

https://knrb.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b712979a8bc34d538cc149297c7393cf
https://knrb.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b712979a8bc34d538cc149297c7393cf
https://knrb.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b712979a8bc34d538cc149297c7393cf


In 2022 ondersteuning
van andere commissies
met kaarten, en de start 
van een Roeiatlas.

B.v. commissie:
• Junioren
• Nieuwe locaties
• Sinds kort ook: Veiligheid

Steeds met de Roeiwaterenkaart als basis.

https://knrb.maps.arcgis.com/apps/MinimalGallery/index.html?appid=4ac867e6ecc347a0835cea76f7f9b3c1


En de klimaat Storymap,
aanleiding voor deze Workshop.

https://storymaps.arcgis.com/stories/0d64eb9a3c204205b580f2038a279c0e
https://storymaps.arcgis.com/stories/0d64eb9a3c204205b580f2038a279c0e
https://storymaps.arcgis.com/stories/0d64eb9a3c204205b580f2038a279c0e


Enquête resultaten 

https://survey123.arcgis.com/surveys/b09fb84aea314c94b5b07ee5c0cdcb4d/analyze?position=0.RV
https://survey123.arcgis.com/surveys/b09fb84aea314c94b5b07ee5c0cdcb4d/analyze?position=0.RV


• Inventariseren van mogelijke risico’s
• Inventariseren van reële risico’s

Gebruik een tablet of laptop of
Kijk mee met een ander.

Ga naar arcgis.com en
• zoek bij de loep op ‘Roeiatlas’
• bewaar ‘m als favoriet
• kies de Roeiwaterenkaart

Zelf aan de slag (kaarten maken)

https://knrb.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b712979a8bc34d538cc149297c7393cf


Workshop
• Zoek je vereniging  (of huisadres) en zoom in



Kaartlagen
• Zet in de kaartlagenlijst Roeiwater-A 
(trainingswater) en Roeiwater-B (incidenteel water) uit
• Zet Beheer vaarwater (RWS) aan en 
klik op een vaarwater voor een popup



Gebruik aanvullende kaartlagen, vandaag van:
Climate Adaptation Services (CAS)
• Gebruik de + knop linksboven en zoek in ArcGIS Online op ‘CAS Nederland’
• Voeg ‘Waterdiepte bij intense neerslag 1:100 jaar’ toe aan de kaart. 
• Je ziet dat er nog 135 lagen zijn.
• Sluit het zoekscherm en zie of alle toegangswegen naar de RV vrij blijven bij hevige neerslag



Afdrukken naar pdf
• Zoom en schuif de kaart tot je tevreden bent
• Gebruik de printknop
• Maak nog enkele instellingen en druk af naar pdf

• En je eigen kaart is klaar !



Maak meer kaarten 
• Stijging waterstanden 2050 hoog
• Hittestress door warme nachten 2050 hoog
• Aantal zomerse dagen 2050 hoog
• Tekort oppervlaktewater extreem droog jaar
• Risico opwarming oppervlaktewater 2050 hoog



Tot slot: 
Maatregelen proactief en reactief (svp aanvullen):

We kunnen privé en met de club het nodige doen om opwarming van de planeet te 
voorkomen of te beperken.

De maatregelen hierna gaan over het beperken van de impact van klimaatverandering op 
roeiverenigingen, preventief en reactief. 
Met andere woorden: gegeven de klimaatverandering, wat kunnen we doen?

Het KNMI ziet deze vier gevolgen van klimaatverandering:
1. Vaker overstroming en dijkdoorbraak
2. Vaker extreme weersomstandigheden (storm, veel regen, hagel, sneeuw)
3. Vaker hitte
4. Vaker droogte

De maatregelen worden hierna in deze volgorde behandeld.
N.b. de kolommen dienen van boven naar beneden gelezen te worden (niet per regel)



Vaker overstroming
Risico Preventief Reactief

Overstroming van dijken / 
dijkdoorbraak

Waterkering maken Groep mobiliseren (er is nog tijd)

Klimaatbestendig vlot dat (voldoende) 
mee scharniert

Indien nodig: vlot losmaken aan de kant en 
vastmaken tegen wegdrijven. Vrijwaren van 
drijvende rommel.

Afspraken over uitwijk bij andere RV’s Boten deels afriggeren en hoog opslaan

Afspraken over opslag van boten bij 
andere RV’s

Wherries vastleggen. Wagentjes vastbinden.

Vrije ruimte onder het vlot houden
Stevigheid vlot beschermen

Alle losse materiaal weg van het erf.
Spullen naar binnen en omhoog. De rest 
buiten vastmaken

Toegankelijkheid terrein bewaken Schotten voor de deuren

Roeiverbod

What’s app groep in veiligheidsplan Dweilen en poetsen



Vaker extreem weer
Risico Preventief Reactief

Storm, en extreme neerslag 
(regen, hagel, sneeuw)

Bomen op afstand houden Dweilen / Poetsen

Meer golfslag; daardoor meer 
slijtage van het vlot en planken 
die omhoog komen.

Dak dat hoge sneeuwdruk aan
kan.

Herstel van dingen die stuk zijn 
gegaan.

Dak dat grote hagelstenen aan 
kan.

Alle boten en losse spullen naar 
binnen of stormvast maken. 

Ramen en deuren dicht

Roeiverbod

Stevig vlot

What’s app groep in 
veiligheidsplan.



Vaker hitte
Risico Preventief Reactief

Veel (exotische) waterplanten, bv.: 
waterhyacint, waterpest;
Exotische insecten 
Bacteriën, bv. botulisme. 

Maaien
Ecologische bestrijding
Repellent tegen insecten
Voorlichting

Maaien
Wachten tot de herfst of ergens 
anders gaan roeien
Indien nodig naar huisarts

Uitdroging van mens;
Verbranden (+melanomen)

• Schaduwrijke plekken maken
• Zonnebrand centraal neerzetten
• Pet op
• Veel drinken
• Zomer-rooster gebruiken, bv bij 

wedstrijden

Indien nodig naar huisarts

Uitdroging van natuur Normale brandpreventie. let wel: 
een klein rond stukje glas in de hete 
zon kan reeds schroei veroorzaken

Blussen, 
Ontruimen



Vaker droogte
Risico Preventief Reactief

Brand, bv Natuurbrand (bos, 
heide, grasland) of bedrijfsbrand

Schone brandsingel 5m om de 
gebouwen.

Groep mobiliseren en beredderen 
van vloot / clubhuis

Blusmiddelen, Branddeken, 
brandmelder

Open vuur verbod bij langdurige 
droogte

What’s app groep in 
veiligheidsplan

Paalrot Waterstand hoog genoeg Onderheien

Verzakking Waterstand hoog genoeg; 
Checken aansluitingen van kabels 
en leidingen

Herstel van aansluitingen



Rest-risico > verzekeren



Het goede nieuws: 
Dankzij Ruimte 
voor rivieren 
ook veel 
nieuwe kansen:

• RV de Waal
• RV Phocas
• RV Deventer
• Den Bosch ?  >>



En volgens
Deze visie 
Voor 2121:
Heel veel 
ruimte
voor Coastal?

Klimaatcommunicatie.net



Vervolg

• Jullie ontvangen de presentatie

• Is er behoefte om af en toe verder na te denken met een groepje over 
roeien en klimaat?

Zijn er vragen / opmerkingen / toevoegingen, laat het me weten: 
Bert.vanRest@chello.nl

mailto:Bert.vanRest@chello.nl


Met dank aan:

• Kor Abeltjeshuis / Iris – Lisse

• Nicolaas Bessels / Isala – Zutphen

• Martin Dijk / Aeneas - Roermond

• Edwin Fonck / Raetsheren van Orden verzekeringen

• Frank Jibben / Jason – Arnhem

• Gijs Kloek / Achmea - Zeist

• Tom Knappers / Pampus - Almere

• En alle inzenders van de enquête




