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Gebruik beachflags voor mui waarschuwing

1.1 Inleiding
Uit elke evaluatie over zwemveiligheid langs de Nederlands kust wordt het bestaan van muien als een hoog
risico voor verdrinking gezien. Veel reddingsbrigades en collega toezichthoudende organisaties hebben de
afgelopen jaren zelf methodieken ontwikkeld om de badgasten te waarschuwen voor muien. Denk hierbij
aan borden, boeien, lampen, vlaggen en beachflags. Dit heeft in eerste instantie geleid tot diversiteit maar in
de loop der jaren zijn er ook opvallende gelijkenissen te ontdekken. Met name in het gebruik van beachflags.
Inmiddels kenmerken deze zich in vrijwel alle voorbeelden door gebruik van dezelfde kleuren, nagenoeg
dezelfde symbolen en in hoofdlijnen dezelfde teksten.
In 2019 heeft het NIVZ in samenwerking met een aantal reddingsbrigades een muien
beachflag ontwikkeld (zie afbeelding hiernaast). Inmiddels hebben twaalf
(kust)reddingsbrigades deze muien-beachflag in gebruik. In 2021 is dit ontwerp door
Reddingsbrigade Nederland omarmd. Hiermee is dit ontwerp momenteel de meest
voorkomende ‘muienbanner’ in Nederland.

1.2 Standaard muien-beachflag
De ervaring leert dat eenduidigheid en standaardisering werkt als het gaat om communicatie/
signalering naar het publiek. Vandaar dat vanuit het project Het Strand Veilig dit model, deze
beachflag, als standaard wordt aanbevolen:
•
•
•
•

Hoofdkleur GEEL (waarschuwing gevaarlijke zee)
ISO Teken voor waarschuwing (W001)
ISO Teken voor sterke stroming (WSW015) en/of muisymbool van RB-Australië
Uitleg in tenminste twee talen Tw. Nederlands en Engels

W001

WSW015

MUISYMBOOL

1.3 Toepassing muien-beachflag
Met een gestandaardiseerd uiterlijk van de muien-beachflag zijn we er echter nog niet. De toepassing is ook
een punt van aandacht. Er zijn reddingsbrigades die de muien-beachflag aan weerskanten van een mui zetten
maar ook het enkele gebruik in het midden vóór de mui (eventueel ondersteund met rode vlaggen en afzetlint)
is praktijk.
Onder begeleiding van het NIVZ heeft een projectteam van het Nifterlake college in 2020 onderzoek gedaan
naar de verschillende toepassingen. De meest gangbare toepassingen zijn via een enquête voorgelegd aan
zowel reddingsbrigades als strandbezoekers. Hieruit is een voorkeursmethode naar voren gekomen. Deze luidt:
•

De muien-beachflag in het midden vóór de mui plaatsen met aan weerszijden een rode dangerbeachflag. (zie onderstaande afbeelding)

Het voordeel van deze methode is dat er met de rode beachflags een afgebakende zone wordt aangeven waar
de condities van het (zwem)water gevaarlijk zijn. Deze ‘gevaar-zone’ is in begindel universeel. Het gevaar wordt
vervolgens gemarkeerd door -in dit geval- de muienvlag.
Anders gezegd; de zone is gevaarlijk, niet zwemmen (gemarkeerd twee rode danger-beachflags), er zit hier een
mui (gemakeerd door één gele muien-beachflag).
Extra: Op een (zeer) druk strand, waar het op enig moment ondoenlijk wordt om via de lifeguard het overzicht
te houden op de zone, kan deze methodiek aangevuld worden door een rood/wit afzetlint te spannen tussen
de danger-beachflags.

1.4 Toezicht door Lifeguard(s)
Bij gebruik van de methodiek waar twee rode danger-beachflags worden geplaatst is de vereiste dat er
tenminste één lifeguard gestationeerd is bij de afgezette zone. Deze vereiste volgt uit de voorschriften horende
bij het ILSE vlaggenprotocol waar alle reddingsbrigades zich aan geconformeerd hebben. Deze voorwaarde is
gesteld om ervoor te zorgen dat de lifeguard toezicht houdt op de zone en niemand het water binnen de zone
betreedt. Daarbij kan de lifeguard bij de gemarkeerde zone het publiek informeren.
Tot slot; om eventueel reddend op te kunnen treden heeft deze lifeguard tenminste een communicatie- en
reddingsmiddel bij zich.
Het project “Het Strand Veilig” heeft tot doel de veiligheid aan de Nederlandse stranden te vergroten. Toezicht en
hulpverlening, afstemming met lagere overheden en publiekscommunicatie vormen de drie hoofdlijnen om dat te
bereiken. In het tweejarige project neemt Reddingsbrigade Nederland samen met het NIVZ het initiatief om hieraan
via de drie hoofdthema’s invulling te geven.
Financierende partijen achter dit project zijn de ministeries van VWS en I+W. Onderstaande organisaties geven
opdracht en invulling aan het project.

