
Op vrijdagmiddag 8 juli 2017 woedt in het moeilijk begaanbare De Malpie bij Valkenswaard 
een brand. Het treft een gebied van zo’n 60 hectare met veel vennetjes en heide. Het gebied is 
moeilijk toegankelijk voor blusvoertuigen. De brandweer roept de hulp in van de Handcrew. 
Een team dat onder andere de ‘hotspots’ benadert en het vuur dooft door middel van 
handgereedschappen en bluswater dat op de rug wordt gedragen. Samen met de regionale 
brandweer Brabant-Zuidoost lukt het om te voorkomen dat het vuur overslaat naar het 
aangrenzende bosgebied. De dag erna helpt het team met het doven van de laatste smeulende 
resten.

Doel
Het realiseren van de landelijke specialisatie Handcrew 
binnen het specialisme Natuurbrandbeheersing.

Waarom
De Handcrew beschikt over technieken en materialen 
om te voorkomen dat een natuurbrand onbeheersbaar 
wordt. Sinds 2013 is de Handcrew al een aantal keren 
ingezet. De veiligheidsregio’s Twente en IJsselland 
hebben de Handcrew (ooit ontstaan in Amerika) 
verder ontwikkeld. Inmiddels wordt de Handcrew in de 
eigen regio’s ingezet vanaf de classificatie ‘zeer grote 
natuurbrand’ en assisteren zij op aanvraag andere 
veiligheidsregio’s. 

De Handcrew kan op de volgende drie gebieden taken 
uitvoeren:
•  Offensieve brandbestrijding 
•  Defensieve brandbestrijding
•  Nablussen, waaronder smeulende (ondergrondse)

resten.

De Handcrew is inzetbaar in zowel toegankelijke als 
moeilijk toegankelijke (natuur)gebieden. De kracht 
van de Handcrew zit onder andere in de mobiliteit. De 
Handcrew kan praktisch gezien (bijna) overal komen. 

Samen werken 
Natuurbrandbeheersing

De Handcrew



Meer informatie

Actuele informatie over dit onderwerp is te vinden op:

www.brandweer.nl/samengrensverleggend

Vragen over het deelproject Handcrew?  
Stuur dan een mail naar Adriaan ter Huurne; a.terhuurne@brandweertwente.nl
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Project Natuurbrandbeheersing
Voor het specialisme Natuurbrandbeheersing zijn drie thema’s benoemd waar door middel van deelprojecten aan 
gewerkt is: Informatievoorziening, Specialismen en Organisatie. Gezamenlijk vormt dit onze visie op 
natuurbrandbeheersing. 

Informatievoorziening
Satellietdata en vegetatiekaarten

Geodata
Early Warning Droogte 

Natuurbrandverspreidingsmodel
Risico Index Natuurbrand (RIN)

Database en statistiek natuurbranden

Specialismen
Gebiedsgerichte aanpak 

Voorbranden
Brandonderzoek

Fire Bucket Operations
Adviseurs natuurbrand 

Vuistregels
Handcrew

Organisatie
Kennis & Expertisenetwerk 

Maatgevend incident natuurbrand
Communicatie met publiek

Command en control systeem
Doctrine natuurbrandbeheersing

Resultaten

•  Een organisatieplan voor het realiseren van een
landelijke Handcrew. Waarbij onderzocht wordt
aan hoeveel specialistische teams behoefte is in
relatie tot de gewenste opkomsttijd (alarmerings-
procedure). Ook beschrijft het organisatieplan de
taken en verantwoordelijkheden van de Handcrew
en het benodigde materiaal/materieel.

•  Advies voor het traject ‘vakbekwaam worden en
vakbekwaam blijven’ en het leveren van input voor
les- en leerstof, waaronder praktijkervaringen.

•  Implementatieplan inclusief een communicatieplan
•  Een beheerplan voor het opnemen van de Handcrew

als landelijk specialisme binnen GBO-SO. De
Handcrew werkt samen met de teams Voorbranden.
In eerste instantie blijft er één Handcrew beschikbaar
vanuit de veiligheidsregio’s Twente en IJsselland.
Aan de hand van inzetten en ervaringen wordt
onderzocht of het toegevoegde waarde heeft om de
teams Voorbranden ook op te leiden als Handcrew.


