
Een statistische registratie van het aantal natuurbranden geeft een beeld van het aantal, de 
aard en de omvang van natuurbranden. Door het verzamelen van relevante gegevens kunnen 
toekomstige onderzoeken en beleid over een kwantitatief fundament beschikken.

Doel
Verbeteren van inzicht in het aantal en de aard van 
natuurbranden door statistische en inhoudelijke 
registratie, analyse van deze data en aansluiting bij de 
Europese natuurbrandstatistieken.

In de rapportage die de Inspectie Openbare Orde en 
Veiligheid (IOOV) maakte naar aanleiding van de brand 
op de Strabrechtse Heide in 2010, wordt geconstateerd 
dat er weinig inzicht is in het aantal en de aard van 
natuurbranden in Nederland. Registratie van het aantal 
en de aard van natuurbranden is ook van belang om 
op de langere termijn te kijken naar de invloeden van 
klimaatverandering, methoden van brandbeheersing 
en bestrijding en methoden van terreinbeheer en 
preventiemaatregelen op de (on)beheersbaarheid van 
natuurbranden in Nederland.

Resultaten
–  Dataset ten behoeve van gerichte analyse van 

natuurbranden;
–  Samenwerking met de Europese database van het 

European Forest Fire Information System
–  Geautomatiseerde input met behulp van informatie 

uit het Gemeenschappelijk Meldkamersysteem; 
–  Eenvoudige, gebruiksvriendelijke toegang voor 

brandweer en natuurbeheerders voor leveren van 
input; 

–  Gebruiksvriendelijke toegang voor Team 
Brandonderzoek – Team Natuurbrandonderzoek 
voor het leveren van input en raadplegen van 
gegevens; 

–  Uitgebreide mogelijkheden voor analisten 
om data om te zetten in informatie (statistiek 
natuurbranden) en verwerken in adviezen en les- en 
leerstof;

–  Inrichten beheerorganisatie voor database 
natuurbranden;

–  In het gehele project wordt afstemming gezocht 
met de database brandonderzoek van het 
Instituut Fysieke Veiligheid.
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Meer informatie

Actuele informatie over het onderwerp database en statistiek natuurbranden is te vinden op:

www.brandweer.nl/ons-werk/specialisme-natuurbrandbeheersing

Vragen over Database en statistiek natuurbranden? 
Stuur dan een mail naar Edwin Kok: Edwin.Kok@ifv.nl
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Project Natuurbrandbeheersing
Voor het project Natuurbrandbeheersing zijn drie thema’s benoemd waaronder de deelprojecten vallen: 
Informatievoorziening, Specialismen en Organisatie. Gezamenlijk vormen de deelprojecten de realisatie van onze visie 
op natuurbrandbeheersing. Alle actuele informatie over de (lopende en nog op te zetten) deelprojecten is te vinden 
op de website van Brandweer Nederland. 

Informatievoorziening
Satellietdata en vegetatiekaarten

Geodata
Early Warning Droogte 

Natuurbrandverspreidingsmodel
Risico Index Natuurbrand (RIN)
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Specialismen
Gebiedsgerichte aanpak 

Voorbranden
Brandonderzoek

Fire Bucket Operations
Adviseurs natuurbrand 

Vuistregels

Organisatie
Kennis & Expertisenetwerk 

Maatgevend incident natuurbrand
Communicatie met publiek

Command en control systeem
Doctrine natuurbrandbeheersing


