
Onweer 

 
Wat doe je als het onweert? Tips!!! 

Als er onweer in de lucht hangt, dan kun je een wandeling beter uitstellen. Maar als je door 

bliksem en donder wordt overvallen, moet je gericht handelen. 

Honden voelen de komst van een onweer eerder dan wij en willen dan meestal snel naar huis 

of naar eenveilige plek. 

Meteorologen hebben in de maanden juli en augustus van 2014 meer dan een miljoen 

bliksems per maand geteld. 90 Procent van al het onweer vindt plaats in die periode. Voor 

honden baasjes vaak een moeilijke periode want niemand wil graag door onweer verrast 

worden terwijl hij met de hond buiten loopt. Met onze tips kun je zo’n verrassing voorkomen. 

 

 
 

- Let goed op het weerbericht in jouw regio. Serieuze weermeetstations berekenen per 

uur de kans op een naderend onweer en waarschuwen op tijd. 

- Ga niet verder dan 2 of 3 km van je auto/huis of  een plaats waar je kunt schuilen 

(eethuis, clubgebouw etc.). 

- Hou je hond goed in de gaten. Hij voelt onweer eerder aankomen dan jij en laat dit, 

afhankelijk van zijn temperament en karakter, zien door zich onrustig te gedragen, 

constant dicht bij jou te blijven of jou te tonen dat hij bang is. 

- Als het onweer begint, reken dan de afstand tussen de bliksemflitsen en de donder uit 

door de tussenliggende seconden te tellen: het geluid breidt zich met een snelheid van 

ongeveer 300 meter per seconde uit. De bliksemflitsen daartegen met lichtsnelheid. Bij 

3 seconden tijdsverschil is het onweer ongeveer een kilometer verwijderd. 

- Controleer de wind: bij een stevige wind nadert het onweer razendsnel. Is het echter 

nog windstil dan kun je rustig op weg naar huis gaan. 

- Doe de hond bij naderend onweer aan de lijn en ga zo snel mogelijk terug naar huis, 

terug naar de auto of zoek een veilige ruimte op. Laat niet zien dat je je onzeker voelt, 

want je hond voelt dit meteen. Stimuleer hem om sneller te gaan lopen en probeer zijn 

aandacht met iets lekkers te trekken als hij bang is. 



- Mocht het onweer jullie toch inhalen, verwijder dan alle metalen voorwerpen, de 

halsband van de hond, je mobieltje, de paraplu, de sleutel, de fiets. Leg deze 

voorwerpen op een afstand van 3 meter neer. Houd een afstand aan van minstens 10 

meter tot verhoogde punten, zoals hoogspanningsmasten, bomen en metalen 

omheiningen. Maak jezelf zo klein mogelijk, maar ga niet plat op de grond liggen. 

Hoe kleiner jij en je hond bent, hoe kleiner de kans dat je geraakt wordt door de 

bliksem. 

 

Deze maatregelen zijn alleen bedoeld voor een absoluut noodgeval. 

Je kunt beter zorgen dat je op tijd aan het onweer ontsnapt. 

 

HvD 


