
Wat te doen bij onweer 
In ons kikkerlandje kan het weer nogal eens omslaan. Bij echt noodweer 

kan je natuurlijk het beste thuis blijven, maar deze optie heb je niet bij de 
4 daagse.  

 
Wat kun je doen bij onweer 

Ga ervan uit dat het al gevaarlijk is wanneer je donder hoort, dus ook als 

het droog is. Om te bepalen hoe ver de bliksem verwijderd is, tel je het 
aantal seconden tussen het zien van de bliksem en het horen van de 

donder en deel je dit aantal door drie. Zoveel kilometer is de bliksem 
ongeveer bij je vandaan. 

 
Buiten met onweer 

Vrijwel alles geleidt stroom beter dan lucht. Daarom wordt bliksem 
aangetrokken door hoge punten. Verder wordt bliksem aangetrokken door 

potentiaalverschil (verschil in potentiële energie tussen twee punten). In 
de zogenoemde 'kooi van Faraday', een kooivormige constructie van 

elektrisch geleidend materiaal (zoals metaal), ben je veilig. De stroom 
wordt dan namelijk direct naar de grond geleid en komt niet in de kern. 

Dit geldt voor een auto. 
 

Als je buiten wordt overvallen door onweer, let dan hier op: 

• Blijf uit de buurt van hoge punten. 
• Zorg dat je zelf niet het hoogste punt wordt. 

• In een open veld: ga gehurkt en ineengedoken zitten met je handen 
over je oren, ga niet liggen. 

• Houd je voeten tegen elkaar aan. 
• Blijf weg bij bomen. 

• Doe metalen sieraden, riemen etc. af en leg je telefoon en paraplu 
weg. 

• Gebruik geen paraplu. 
• Ben je in een groep? Ga dan niet bij elkaar zitten. 

 
Tijdens het wandelen 

Als je tijdens het wandelen wordt overvallen door het onweer en je kunt 
niet schuilen, neem sowieso bovenstaande maatregelen voor als je buiten 

bent. Kijk nog even goed naar je wandeluitrusting, zitten daar metalen 

voorwerpen bij? Leg ze dan neer. Je kunt op je rugzak gaan zitten. 
Ben je in het bos? Neem dezelfde gehurkte houding aan als hierboven 

beschreven, maar kies een plek waar veel kleine bomen bij elkaar staan. 
Ben je in de bergen? Daal dan zo snel mogelijk af. Je kunt ook in een grot 

of kloof schuilen. Let er dan wel op dat deze echt diep genoeg is, een 
ondiepe grot of kloof is alsnog onveilig. 


