
ZOEK- EN REDDINGSACTIES

WWW.KUSTWACHT.NL

Woordvoerders zijn te bereiken via:
Kustwacht         088 - 950 22 22      www.kustwacht.nl/pers
KNRM            06 20 57 29 79       www.knrm.nl/pers
Reddingsbrigade     02 55 54 58 50       www.reddingsbrigade.nl/pers

MELDING COÖRDINATIE ALARMEREN ZOEKEN EN REDDEN:
REDDINGSBRIGADE

ZOEKEN EN REDDEN: 
KNRM

EINDE SEARCH 
AND RESCUE

Bijvoorbeeld visserschip 
gekapseisd, brand aan boord, 

zeiljacht vermist, persoon 
in nood, aanvaring, surfer 
onderkoeld en medische 

evacuaties. 

Melding via:
marifoon (VHF-kanaal 16)

0900 - 0111
noodbaken

112

Wordt ontvangen op 
het Kustwachtcentrum 

in Den Helder

Kustwachtcentrum 
Den Helder

De Kustwacht is 
verantwoordelijk voor het 

SAR-proces op de Noordzee, 
Waddenzee, IJsselmeer, 

Markermeer, de Randmeren, 
Westerschelde, Oosterschelde, 

Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
stromen. 

De Kustwacht kan voor het 
zoeken en redden eenheden 

alarmeren van: 
- Kustwacht

- KNRM
- Reddingsbrigade

Daarnaast werkt de 
Kustwacht samen met andere 

organisaties bij search and 
rescue-acties, bijvoorbeeld 

met brandweer en 
veiligheidsregio's.

Eenheden Kustwacht

De Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij (KNRM) 

helpt en redt mens en dier 
24/7/365 op zee en op de 

ruime binnenwateren. 

De KNRM heeft 45 
reddingstations langs de kust 

en ruime binnenwateren. 
De reddingstations worden voor 
de SAR-taak aangestuurd door 

de Kustwacht.

De 75 reddingboten worden 
bemand door 1400 

professioneel opgeleide 
vrijwilligers.

SAR (Search And Rescue) is de internationale term voor het zoeken en redden van mens en dier in nood.

Helikopters, vliegtuigen, vaartuigen

Eenheden KNRM
Reddingboten, waterscooters, 
kusthulpverleningsvoertuigen

Eenheden Reddingsbrigade
Reddingboten, waterscooters,

voertuigen, strandposten

ZOEK- EN REDDINGSACTIES

Reddingsbrigade Nederland
(KNBRD) helpt en redt mensen in

nood in, op en langs het water.
De Reddingsbrigade verenigt

155 brigades. Een groot aantal
van de 2750 lifeguards is

werkzaam aan de kust, waarbij ze 
in noodsituaties samenwerken 

met de Kustwacht.
 

In de periode mei - september
vindt er toezicht plaats op

baders, zwemmers en
watersporters. Ook zijn langs de 
kust verschillende alarmploegen 

24/7/365 inzetbaar. Deze kunnen 
worden gealarmeerd door de 

Kustwacht.

Mochten de vermisten of 
personen in nood geholpen 
zijn, dan wordt de zoek- en 

reddingsactie beëindigd.
 

Afhankelijk van het incident 
kan dit zijn als slachtoffers 
aan wal zijn gebracht, als 

hulpdiensten aan de wal het 
overnemen, als een schip 
gesleept wordt of als het 

zelfstandig de reis kan 
vervolgen. 

Reddingboten, waterscooters, 
kusthulpverleningsvoertuigen




