Samen werken
Natuurbrandbeheersing

Gebiedsgerichte aanpak
Gebiedsgerichte aanpak natuurgebieden verkleint risico’s op onbeheersbare brand
In de Nederlandse natuurgebieden zijn naast recreatieterreinen veel (woon)gebouwen, musea
en (vitale) infrastructuur te vinden. In droge periodes kunnen branden in de natuur veelvuldig
voorkomen. Daarbij is kans op een onbeheersbare brand. Door natuurgebieden samen met
natuurbeheerders doelgericht in te richten verkleinen we de kans op een onbeheersbare brand.

Doel
Het realiseren van een uniforme werkwijze en
het landelijk bevorderen van kennis, inzichten en
vakbekwaamheid voor gebiedsgerichte aanpak.
Hierdoor wordt de kans op het ontstaan van
onbeheersbare natuurbranden beperkt en verminderen
de effecten van een natuurbrand.

Waarom
Omdat de effecten van zo’n natuurbrand omvangrijk
kunnen zijn en wij de risico’s hierop beter willen
beheersen, trekken we als brandweer samen op met
natuurbeheerders en stakeholders die intensief gebruik
maken van de natuur. Gezamenlijk inventariseren en
beoordelen wij de risicovolle natuurgebieden en kijken
we hoe we de risico’s op onbeheersbare branden
kunnen beperken. Bijvoorbeeld door het aanleggen
of versterken van natuurlijke barrières met minder
brandbare vegetatie. Op deze manier proberen we
het risico op het ontstaan van een onbeheersbare
natuurbrand zo klein mogelijk te maken.

Resultaten
•

•
•
•
•

	Richtlijn gebiedsgerichte aanpak, in overleg met
de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
(VBNE) en vastgesteld door Brandweer Nederland.
Toolbox voor best practices.
	Les- en leerstof voor brandweerfunctionarissen en
natuurbeheerders.
	Nascholingstrajecten voor brandweerfunctionarissen
en natuurbeheerders.
	Implementatieplan voor de bovengenoemde
onderwerpen, inclusief een communicatieplan.

De kern
Met gebiedsgerichte aanpak verkleinen we
gezamenlijk de risico’s op onbeheersbare
natuurbranden. En daarmee verkleinen we de
effecten ervan.

Planning
Opleveren toolbox Gebiedsgerichte Aanpak en Best Practices

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

Meer informatie
Actuele informatie over dit onderwerp is te vinden op:
www.brandweer.nl/samengrensverleggend
Vragen over het project Gebiedsgerichte aanpak?
Stuur dan een mail naar Klaas Noorland: k.noorland@vnog.nl
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Organisatie
Kennis & Expertisenetwerk
Maatgevend incident natuurbrand
Communicatie met publiek
Command en control systeem
Doctrine natuurbrandbeheersing

