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Sovib Preventiekaart: Weersomstandigheden 

 
In het Nederlandse klimaat komen weersomstandigheden voor die schade kunnen 
veroorzaken. Denk hierbij aan zware storm, hevige windstoten, onweersbuien en 

hagelbuien. Met onze tips kunt u zich voorbereiden op zwaar weer. 
 

Wat te doen bij zwaar weer? 
 Houd de weersinformatie en eventuele weeralarmen goed in de gaten; 
 Informeer personeel tijdig indien er zwaar weer voorspeld wordt; 
 Sluit ramen en deuren; 
 Maak een medewerker verantwoordelijk voor de uitvoering van de preventieve 

maatregelen en laat hem of haar hierop controleren.  
 

Verminder de kans op materiële schade en schade aan personen 
door storm 

 Zet losse zaken zoals containers, tuinmeubilair, terrasverwarmers en grote 
parasols binnen; 

 Haal zonneschermen en zonweringen op en maak ze goed vast. Zet automatische 
zonneschermen tijdelijk uit; 

 Verwijder boomtakken die over of tegen panden zijn aangegroeid; 
 Controleer bomen zowel vóór de storm als ná de storm op “dood” hout en losse 

grote takken bij plaatsen waar veel mensen komen, zoals parkeerplaatsen en 
wandelpaden;  

 Controleer panden zowel vóór de storm als ná de storm op losse delen zoals 
dakpannen, dakleer, daklood en luifels en maak ze zo nodig vast. Verstevig, 
eventueel tijdelijk, de kwetsbare delen van panden of schuttingen; 

 Zet bedrijfswagens op een plek waar de kans dat ze worden getroffen door 
rondvliegende takken of andere objecten minimaal is; 

 Laat bomen in de directe omgeving van panden periodiek controleren op vitaliteit. 
 

Verminder de kans op schade door onweer 
 Blijf zo veel mogelijk binnen; 
 Blijf uit de buurt van bomen of open water; 
 Voorzie machines en gevoelige elektrische apparatuur van 

overspanningsbeveiligingen; 
 Glasvezel geleid geen stroom en beperkt dus schade door overspanning; 
 Bereidt u voor op stroomuitval onder andere door medewerkers in de avond en 

nachtdienst te voorzien van zaklampen; 
 Laat bewoners tijdens een onweersbui niet douchen. 
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Verminder de kans op schade door regen en sneeuw 

 Maak regelmatig de dakgoten schoon om overstroming door verstopping te 
voorkomen; 

 Sluit alle ramen en deuren; 
 Zorg dat de platte daken en de afwatering vrij zijn van takken, bladeren, mos, dode 

vogels en dergelijken; 
 Zorg dat grote oppervlakten plat dak zijn voorzien van voldoende nood 

overstroomvoorzieningen en controleer of deze op de juiste hoogte zijn geplaatst; 
 Zet goederen die de kelder of souterrain zijn opgeslagen altijd op vlonders of pallets 

van minimaal 10 cm hoog of in stellingen; 
 Zorg voor voldoende beschikbare dompelpompen in geval een ruimte onderloopt 

met water; 
 Voorkom dat grote hoeveelheden water via een afrit in een lager gelegen kelder of 

garage lopen door de riolering schoon te houden en door eventueel zandzakken te 
gebruiken om de afrit af te sluiten; 

 Laat regelmatig de riolering doorspoelen en zorg ervoor dat de riolering voldoende 
capaciteit heeft om incidenteel grote hoeveelheden water te verwerken.  

 

Verminder de kans op schade door hagel 
 Zet bedrijfswagens in een garage of onder een afdakje; 
 Geen garage of afdakje, leg dekens over de auto; 
 Zet kunststof tuinmeubilair binnen of onder een afdakje. 

 

Verminder kans op schade door vorst 
 Sluit buitenkranen af en laat de leidingen leeg lopen; 
 Zet in leegstaande delen van een pand de CV niet lager dan 15 graden Celsius of 

tap de leidingen af als een ruimte niet in gebruik is; 
 Controleer bij dooi leidingen op lekkage. 


