
Vistip
Dreigt er onweer, leg uw hengel 
plat op de grond of op het water 
en neem er zo ver mogelijk afstand 
van. De hengel kan als bliksemge-
leider werken.

Water
Bent u aan het zwemmen verlaat 

dan direct het water. Wanneer u 
aan het surfen bent en het lukt u niet 
om het water te verlaten leg dan de 
mast op het water en ga plat liggen, 

houdt wel u benen uit het water.

Aardnet  

Autotip
Bij onweer bent u in 

de auto veilig. Houd 
wel de deuren en 

ramen gesloten. Ook bij 
pech is het verstandiger 
om in uw auto te 

blijven zitten. 

10 seconden regel
Zit er tussen de flits en 
de donder minder dan 10 
seconden, dan is onweer 
gevaarlijk dichtbij. Tref 
maatregelen en zorg voor 
een veilig onderkomen. 

Buitenwerk
Bij alle buitenactiviteiten: 
leg direct het werk neer en zorg 
voor een veilig onderkomen, 
bijvoorbeeld in uw auto.

Uw pand beveiligen
Beveilig uw woonhuis of 
bedrijfspand door middel van 

een bliksembeveiligingsinstallatie 
tegen blikseminslag. Intern kunt u 

uw apparatuur beveiligen door 
middel van het laten plaatsen van 
overspanningsbeveiliging. 
Bel Aardnet voor de beveiliging. 

Sport advies
Zit er tussen de flits en de donder minder 

dan 10 seconden verlaat dan onmiddellijk 
het veld. Ga nooit in de buurt van metalen 
constructies staan, zoals doelen en hekwerken.  

Open veld
Bent u in open veld en 

kunt u niet meer vluchten, 
hurk dan met uw voeten 
tegen elkaar. 
Ga nooit liggen!

Metalen delen
Houd minimaal 20 
meter afstand van 
metaalconstructies.

Bomen
Schuil bij onweer 

nooit onder een boom. 
Via de grond kunt u 
ook getroffen worden 
door zogenaamde 

stapspanningen.

Festivaltenten
Festivaltenten met 
geïsoleerde vloeren 
(houten vlonder) zijn 
een vrij veilig object om 
u te beschermen tegen 
blikseminslag. Raak 
echter geen metalen 
constructies aan. 
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Weetjes
De temperatuur in een bliksem-

straal kan oplopen tot 30.000 graden 
Celsius. Ter vergelijking: dit is 5 keer 
heter dan de oppervlakte van de zon.
Aantal blikseminslagen in Nederland 
ligt jaarlijks rond de 100.000
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10 seconden regel
Zit er tussen de flits en 
de donder minder dan 10 
seconden, dan is onweer 
gevaarlijk dichtbij. Zorg 
voor een veilig onderkomen. 

Buitenwerk
Bij alle buitenactiviteiten: 
leg direct het werk neer en zorg 
voor een veilig onderkomen, 
bijvoorbeeld in uw auto.

Uw pand beveiligen
Beveilig uw woonhuis of 
bedrijfspand door middel van 
een bliksembeveiligingsinstallatie 
tegen blikseminslag. Intern kunt 
u uw apparatuur beveiligen 
door het laten plaatsen van 
overspanningsbeveiliging. 
Bel Aardnet voor de beveiliging. 

Sport advies
Zit er tussen de flits en de donder 
minder dan 10 seconden, verlaat dan 
onmiddellijk het veld. Ga nooit in de 
buurt van metalen constructies staan, 
zoals doelen en hekwerken.  

Open veld
Bent u in open veld en 
kunt u niet meer 
vluchten, hurk dan met 
uw voeten tegen elkaar. 
Ga nooit liggen!

Metalen delen
Houd minimaal 20 
meter afstand van 
metaalconstructies.

Festivaltenten
Een festivaltent met 
geïsoleerde vloer 
(houten vlonder), is een 
vrij veilig object om u te 
beschermen tegen 
blikseminslag. Raak echter 
geen metalen constructies aan. 
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Weetjes
De temperatuur in een bliksemstraal 
kan oplopen tot 30.000 graden 
Celsius. Ter vergelijking: dit is 5 keer 
heter dan de oppervlakte van de zon.
Aantal blikseminslagen in Nederland 
ligt jaarlijks rond de 100.000.

advieskaart
bij onweer

Vistip
Dreigt er onweer, leg uw hengel 
plat op de grond of op het water 
en neem er zo ver mogelijk afstand 
van. De hengel kan als bliksemge-
leider werken.

Water
Bent u aan het zwemmen verlaat 

dan direct het water. Wanneer u aan 
het (wind)surfen bent en het lukt u niet 
om het water te verlaten leg dan de 
mast op het water en ga plat liggen, 

houdt wel u benen uit het water.

Autotip
Bij onweer bent u in 

de auto veilig. Houd 
wel de deuren en ramen 

gesloten. Ook bij pech is 
het verstandiger om in uw 

auto te blijven zitten. 

Bomen
Schuil bij onweer nooit 

onder een boom. Via de 
grond kunt u ook getroffen 
worden door zogenaam-
de stapspanningen.


