
VEILIG AAN ZEE
HOE KAN JE GENIETEN VAN EEN ZORGELOOS STRANDBEZOEK?

An Beun - presentatie cursus zeeanimator op 19/10/2018



VEILIG AAN ZEE VZW

• Opgericht in 2009

• Doel: preventie en sensibiliseren over de gevaren van de zee

• Ondersteuning van IKWV : redders aan zee

• Hoe?
• Zeeklassen

• Preventieprojecten (polsbandjes, afvalzakjes, campagne diepe putten,…)

• Preventiefilmpjes

• …



Seafety First

• VLIZ

• Europees project

• Gevarenplatform

• online portaal zijn waar bezoekers informatie kunnen vinden over de 
13 meest relevante ‘gevaren’ waar Europese strandbezoekers zich 
bewust van moeten zijn. Deze gevaren werden geselecteerd op basis 
van hun kans op voorkomen, de ernst van de gevolgen indien ze zich 
toch voordoen, en het potentieel om deze gevaren te voorkomen of 
de gevolgen ervan te verminderen.
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1. Zand – diepe putten

• Zand = erg gevaarlijk

• Kans op instorting

• Te diepe putten, te hoge zandkastelen en tunnels vormen een gevaar. 
Als ze gebouwd worden in een te steile hoek, kan het zand 
afschuiven. 

• Gevolg: verstikking

• Maatregel : putten = tot kniehoogte (campagne redders)
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2. Zonnebrand

• Blootstelling aan UV straling

• Weinig kledij – lange tijd blootstelling

• Strandzand reflecteert tot 25% extra schadelijke straling

• Water vermindert de UV straling slechts met 40% op een diepte van 
50 cm.

• Gevolg: ernstig verbranden – huidkanker

• Maatregel: 
• elke 2 uur opnieuw smeren ! 

• Petje en/of zonnebril. 

• Zoek schaduw op.
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3. Afval op het strand
• Zowel aangespoeld afval, als achtergelaten op het strand

• Niet enkel door scheepvaart, maar ook toeristen zelf.

• Gevolg : je kan je verwonden aan allerlei afval (glas, metaal, 
plastic,bouwafval, …)

• Maatregel : mensen aansporen om afval op te ruimen
• Afvalzakjes van de redders

• Verschillende initiatieven : opruimdagen, asbakjes, …
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4. Alcohol

• Elk jaar opnieuw ongelukken door alcoholmisbruik

• Oververhitting en uitdroging

• Vertraagt coördinatie, verzwakt je inschattingsvermogen, stimuleert 
roekeloos gedrag

• Gevolg: niet enkel gebruiker, maar ook omgeving in gevaar

• Maatregel: geen alcohol op het strand
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5. Zwemwaterkwaliteit

• Kwaliteit water is aan de Belgische 
kust zeer goed

• Af en toe terugval bij periode van 
hevige regen

• Controles VMM

• Gevolg : ziek worden

• Maatregel: zwemzones sluiten 
of zwemmen ontraden voor bepaalde categorieën
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6. Getij

• Gemiddeld verschil tussen hoog en laag water zo’n 4 à 5 m.

• Opkomend water kan je afsluiten van het strand (strandhoofd / zwin)

• Ook zwinnen kunnen je verrassen (bij vloed)

• Gevolg: niet op eigen houtje terugraken op het strand

• Maatregel : aanwijzingen redders opvolgen – niet te diep in zee gaan
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7. Gevaarlijke dieren

• Sommige zeebewoners kunnen ons ‘pijn’ doen

• Haaien?

• Pieterman

• Kwallen

• Zeehonden

• Gevolg: pijn , uitslag, allergische reacties

• Maatregel : strandschoenen , uit de buurt blijven, …



8



8. Constructies op het strand

• Strandhoofden, staketsels,… kunnen gevaarlijk glad zijn door algen en 
zeewier.

• Stroming !

• Gevolg: kwetsuren of verdrinking

• Maatregel: wegblijven van constructies op het strand
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9. Interactie watersporters - zwemmers

• Botsing of aanvaring mogelijk

• Hoge snelheid

• Gevolg: verwondingen en/of materiaalbreuk

• Maatregel : 
• zwem- en watersportzones gescheiden 

• watersportzones : categorieën en voorrangsregels
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10. Temperatuur strandwater

• Gemiddelde t° : tussen 5°C (winter) en 20°C (zomer).

• De ideale zwemtemperatuur ligt eigenlijk nog hoger !

• Gevolg: cold shock (water <15°C: bloeddruk en hartslag verhogen, en 
ademen wordt moeilijker. In heel koud water treedt er na enkele 
minuten verstijving van de spieren op, waardoor verdrinking mogelijk 
is. Na een half uur gaat het lichaam in onderkoeling en vertraagt het 
metabolisme. Men geraakt buiten bewustzijn en uiteindelijk zullen 
ook de vitale functies het opgeven.)

• Maatregel : niet zwemmen in koud water !
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11. Golven

• Vooral bij zeewind: veel brandingsgolven

• Gevolg: houvast verliezen of oriëntatie kwijtraken – meegetrokken 
door onderstroom

• Maatregel:
• Tot aan heuphoogte het water in

• Steeds met twee
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12. Stroming

• Verschillende soorten stromingen zoals muistromen, onderstromen 
en bovenstromen. 

• Muistroom (riptide) = de meest gevaarlijke. 

• Gevolg: uitputting – verdrinking

• Maatregel : in bewaakte zone, aanwijzingen redders opvolgen
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13. Bliksem

• Strand = onveilig bij onweer (open vlakte, bliksem slaat steeds in op 
het hoogste punt.)

• Gevolg: Zwemmers en badgasten zijn daarom soms slachtoffer van 
een blikseminslag  ernstige brandwonden of hartstilstand

• Maatregel: niet op het strand blijven bij onweer (rode vlag)



PREVENTIEFILMPJES

• Zie website veiligaanzee.be of via YouTube kanaal van IKWV

• 4 thema’s
• Waar veilig zwemmen?

• Betekenis vlaggen

• Veiligheid op het strand

• Veilig in het water

http://veiligaanzee.be/veiligheidstips


VRAGEN?

Meer info :

An Beun

Strandlaan 3

8434 Westende

058 23 80 00

info@veiligaanzee.be

Vrijwilligers zijn steeds welkom !

mailto:info@veiligaanzee.be

