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1. Redactioneel 
Het is al weer enige tijd geleden dat de 

nieuwsbrief muistroom is gepubliceerd. Deze 

editie geeft een terugblik op de afgelopen 10 

jaar dat de website muien.nl in de lucht was. 

Wat was ook alweer de reden en wat was het 

doel. Is dit doel nu bereikt? 

Verder een artikel over lang geleden, voor de 2e 

wereldoorlog. Ook toen wist met al wat muien 

waren getuige het boekje over de Zee van P. van 

der Mije. 

Ook de ontwikkelingen over het simulatiemodel 

van een muistroom en de ervaringen hiermee 

passeren de revue. 

Verder nog wat waarnemingen over muien die 

waarschijnlijk interessant voor 

Reddingsbrigades zijn.  

Een overzicht van de mui gerelateerde 

slachtoffers en diverse andere muien dingetjes 

sluiten deze nieuwsbrief af. 

Veel leesplezier, 

 

Willem Verbeek 

 

file:///C:/Users/Willem/Dropbox/Tijdelijk/Muistroom%206.docx%23_Toc455654158
file:///C:/Users/Willem/Dropbox/Tijdelijk/Muistroom%206.docx%23_Toc455654159
file:///C:/Users/Willem/Dropbox/Tijdelijk/Muistroom%206.docx%23_Toc455654160
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2. Website www.muien.nl bestaat 

al ruim 10 jaar. 
 

Ruim 10 jaar geleden was de voorlichting 

niet of nauwelijks aanwezig. Wat wisten we 

eigenlijk over muien en wanneer waren deze 

nu gevaarlijk? Hoeveel mensen verdronken 

eigenlijk in de mui. Hoe kan je een mui 

ontdekken? Vragen en nog eens vragen. 

Reeds snel na de oprichting werd een proef 

opgezet om visueel de weer- en golf 

omstandigheden vast te leggen in relatie met 

de stroming van een bepaalde mui. Samen 

met de Egmondse Redding Brigade en TU 

Delft (Argus camera beelden) werd het 

project gestart. Al gauw bleek de relatie 

branding hoogte een belangrijke te zijn. De 

proef was wel gelukt doch de resultaten 

waren te summier. Ondertussen werd de 

website steeds beter gevuld met informatie. 

Ook bleek dat de wetenschap veel verder 

was dan we dachten. Door de jaren heen 

werd veel tijd gestopt in verdere verbetering 

en werd de actualiteit gevolgd i.v.m. 

verdrinkingen en sommige spectaculaire 

reddingen. De website ‘vervuilde’ echter en 

werd te bewerkelijk. Om die reden is 

afgelopen winter de site volledig 

gerenoveerd en alle ‘ballast’ is overboord 

gegooid. Naast voorlichting wordt de 

strandbezoeker nu uitgedaagd om zelf op 

muien jacht te gaan en een volwaardige mui 

spotter te worden. De verwachting is dat het 

begrip mui dan een andere beleving krijgt en 

dat dit uiteindelijk tot minder incidenten zal 

leiden. Ondertussen is het website 

abonnement verlengd met 2 jaar. Dit 

betekent dat u nog 2 jaar van deze site kan 

genieten. Of de site dan nog in de lucht blijft 

wordt tegen die tijd bekeken. 

3. DE ZEE 
Is er veel nieuws onder de zon? 

Het antwoord is: neen. 

Deze uitgave gaat grotendeels over het boekje De 

Zee geschreven door P.van der Mije een bekende 

naam in Zandvoort. Dit boekje gepubliceerd in 1932 

bevat enkele interessante artikelen die heden te dage 

nog van toepassing zijn. Door toeval kwam ik in het 

bezit van deze uitgave en enkele hoofdstukken wil ik 

graag met u delen.  

Niet alle hoofdstukken van dit boekje zullen 

worden behandeld. Alleen de laatste 3 behalve het 

register zullen in beschouwing genomen worden. 

http://www.muien.nl/
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Alle kustbewoners vinden dat hun strand het 

mooist is. Dat Egmond en andere badplaatsen 

slechts 1 zandbank hebben klopt niet. Bij 

Egmond liggen er in ieder geval 3. De vraag is 

hoe je het aantal zandbanken telt. Als je de 

zandbank die bij Laag Water volledig droogvalt 

mee telt heeft Egmond er ook 4. Anno 2016 is 

de definitie van welk nummer een zandbank 

heeft nog niet helder. Navraag bij 

Rijkswaterstaat in 1999 leerde dat men zich 

daarmee niet bezig houdt. www.muien.nl telt de 

bank die bij Laag water droogvalt (de 

Strandbank) niet mee en dit betekent dat de 1
e
 

bank die bank is die bij Laag Water nog blank 

staat, of soms hier en daar bijna droogvalt maar 

niet bewandelbaar. 

http://www.muien.nl/
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Punt 1 t/m 4 zijn nog steeds van 

toepassing. 

Punt 5 wordt heden ten dage vaak 

vergeten. 

Punt 6 is nuttig, maar als je op een 

bewaakt strand zwemt mag je 

verwachten dat ‘het badpersoneel’ 

dit weet. 

Punt 7 is nog steeds waar. 

Punt 8 zal niet werken. De 2
e
 

opmerking is wel filosofisch. 

Punt 9 geeft aan, wie niet horen 

wil moet maar voelen. Maar in 

deze tijd zal men dat nooit 

verkondigen. Zo jaag je mensen 

het gevaar in. Maar wel leuke 

opmerking. Het geeft ook aan dat 

in die tijd er ook al eigenwijze 

mensen waren. 

Punt 10 geldt ook nu nog.  
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4. De muimap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sinds 1 juni is de experimentele 

muimap weer online. De muimap is 

experimenteel omdat nog steeds blijkt 

dat er technische problemen optreden, 

meestal verband houdend met de 

inwindata van de boeien. Daarnaast is 

er te laat begonnen met het verifiëren 

van de lokale omstandigheden per 

badplaats en het organiseren van 

plaatselijke muispotters ter verificatie 

van de voorspelling. Desondanks kan 

men toch meekijken met dit 

experiment. Omdat het gebied is 

uitgebreider is dan vorig jaar ontstaan 

ook weer nieuwe inzichten die nader 

bestudeerd moeten worden. In het 

volgende seizoen zal geprobeerd 

worden meer aandacht voor de 

validatie te geven. Hiervoor zullen 

vrijwilligers nodig zijn van 

Camperduin/Petten, Egmond, Wijk aan 

Zee, Zandvoort, Noordwijk en 

Scheveningen/Den Haag.  
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5. Verdrinkingen langs de Nederlandse kust de afgelopen 2 jaar. 

 
Jaar Plaats Categorie Maand Locatie Oorzaak 

2014 Julianadorp 66 vrouw NL Juli Permanente 

mui 

Stroming 

2014 Callantsoog 77 D man Aug Permanente 

mui 

Onwelwording 

2014 Katwijk 11 meisje Aug Gefixeerde 

mui? 

Stroming, 

opkomend water 

2014 Katwijk man Aug Gefixeerde 

mui? 

Stroming, 

opkomend water 

2015 Heemskerk man Juli Gefixeerde 

mui? 

Sterke stroming 

2015 Texel man Juli Gefixeerde 

mui? 

Stroming, afloop 

onbekend 

2015 Scheveningen Man 27 jr. Duits Juli Gefixeerde 

mui? 

Sterke stroming 

2015 Zandvoort V. Zambia Aug Steile bank zakkend 

water/slecht 

zwemmen 

 
21 juli was een zwarte dag, zowel op 

Texel als bij Heemskerk waren 

problemen. De muimap kleurde rood die 

dag. 
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6. Muiboeien 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen winter heeft de Egmondse 

Redding Brigade een legaat gekregen via een 

actie van de RABO bank. Dit geld gaat 

gebruikt worden voor een z.g. muiboei. 

Katwijk heeft hier ook reeds mee 

geëxperimenteerd. Het markeren van muien is 

reeds jaren een probleem. 

Borden, afzettingen en andere middelen 

worden regelmatig ingezet. Waarom is dit zo 

moeilijk? Een muistroom is een dynamisch 

verschijnsel wat ook vaak niet op dezelfde 

plek optreedt. Borden, boeien en afzettingen 

werken alleen als deze ook dynamisch 

behandeld worden. Als er geen stroom is 

moet je ook niet waarschuwen. Het middel 

verliest dan zijn overtuigingskracht. Het 

dynamisch maken van statische middelen 

vergt veel mankracht en aandacht.  

 

Het afzetten van veilige stukken zee en daar 

een permanente lifeguard bij plaatsen, zoals 

vaak in het buitenland gebeurt, is 

daarentegen bij langere stranden ontzettend 

arbeidsintensief en niet te betalen. Op 

sommige stranden komen bij mooi weer 

zoveel mensen die zich er niets van 

aantrekken dat ook dit middel geen 

haalbare kaart op de grotere stranden is. In 

het verleden is op deze website een 

denkbeeldig strand bedacht: Badplaats 

Utopia. Deze badplaats die een permanente,  

een gefixeerde mui en een surfrif 

combineerde wordt in een volgende 

muistroom uitgave verder behandeld. Nu 

zal een idee gelanceerd worden hoe de 

zwemmers beter geattendeerd kunnen 

worden op de dynamische problemen in de 

zee. 

In Australië experimenteert men ook 

met een muiboei. Deze boei dient echter 

als vluchthaven en ligt in zee aan de 

kop van de mui. 

Muiboei van Redding Brigade Katwijk 1 
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7. Voorlichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Discussie over muien in USA 

 

 

 

 

 

 

Reeds van het begin af aan is op deze 

website geprobeerd om de voorlichting 

wat nu een mui is zo goed mogelijk 

weer te geven. De 1
e
 winst werd 

geboekt door de verschillen tussen een 

permanente- en een gefixeerde mui 

duidelijk te maken. De voorlichting die 

toen bestond haalde deze 2 zaken door 

elkaar wat verwarring stichtte. De 2
e
 

stap is het bekijken van een mui op 

onderdelen zoals nu op de website staat. 

Waarschijnlijk gaat dit voor de meeste 

strand bezoekers echter iets te ver. 

Edoch bleek in de praktijk dat 

onbekenden na wat meer uitleg alleen 

maar enthousiaster werden en zelf op 

zoek gingen naar de verschijnselen die 

om de mui heen hangen. Dat geeft 

voldoende energie om deze weg verder 

te vervolmaken. Vorig jaar is op deze 

website een aanbod gedaan om de 

voorlichting van de reddingbrigades 

tegen het licht te houden. Er werd niet 

op gereageerd. Jammer want de 

voorlichting van niet alle brigades is 

juist te noemen. 1 brigade blonk uit 

door zijn eenvoud in de voorlichting. 

 

Er werd heel simpel gesteld dat zodra je 

branding op een zandbank ziet de mui 

kan gaan stromen. Nog steeds zie je 

echter plaatjes van vele banken achter 

elkaar met mooie openingen erin.  Deze 

cascade muien (muien achter elkaar) 

zijn echter heel soms bij 2 banken te 

zien en verder niet. In de beginjaren 

werd veel commentaar geleverd op 

allerlei verkeerde voorlichting. Hier is 

in de loop der tijd mee gestopt. 

Ondertussen zijn er ook zeer positieve 

ontwikkelingen die deze website op 

termijn overbodig zullen maken. Zo 

heeft de Katwijkse Reddings Brigade 

prachtige eenvoudige animatie filmpjes 

gemaakt. Kijk eens op hun website. 

Leuk materiaal wat zeker voor andere 

plaatsen ook nuttig kan zijn. Verder 

gaat Noordwijk mui zwemmen met de 

jeugd en geeft hier voorlichting over. 

Op de lifeguards stations van de KNRM 

en ook andere reddingbrigades zie je 

dat met name de jeugd voorlichting 

krijgt over de zee en zijn gevaren. Zo 

wordt langs de hele kust gewerkt door 

vrijwilligers. 

Onlangs werd op facebook een artikel gedeeld wat over de voorlichting ging wat je nu 

moet doen als je in een mui terecht komt. Dit Amerikaanse artikel wekte wat wrevel op 

bij dr. Brander die zich ook wel dr. Rip laat noemen. Een professor in de Oceanologie, 

MacMahan, en een fervent zwemmer zwom voor een veiligheidfilmpje over muien. Hij 

volgde het advies op wat aan miljoenen Amerikanen gegeven werd om parallel aan de 

kust te zwemmen. Hij ontdekte dat het een kant wel lukte en de andere kant niet. 

Ondertussen heeft hij d.m.v. GPS in talloze muien gezwommen in Engeland, Frankrijk 

en de USA. 
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Zijn stelling is dat als een zwemmer in een muistroom komt hij daar vaak geen notie van heeft en 

in paniek instinctief terug naar de kust wil zwemmen. Daarnaast heeft zijn studie uitgewezen dat 

het parallel zwemmen geen soelaas bied. Zijn advies luidt: 

Go with the flow. 

 

Inhakend op dit verhaal: 

Advies www.muien.nl: schakel over op overleven, spaar je energie en zodra het kalm wordt 

voorzichtig naar de kant zwemmen. Bij alle testen, ook bij Egmond enkele jaren geleden bleek dat 

je uiteindelijk weer bij het strand/ bank terecht komt. Bij parallel zwemmen aan de kust kan je 

voor het zelfde geld tegen een tijstroom in te liggen worstelen.   

http://www.muien.nl/

