Samen werken
Natuurbrandbeheersing

Het gebruik en beheer van de Nederlandse natuurgebieden zijn de afgelopen decennia sterk
veranderd. De bossen met de strakke rijen naaldbomen langs goed onderhouden paden
zijn getransformeerd tot aaneengesloten gebieden met natuurlijk beheer. De recreatiedruk
is toegenomen. Wat blijft en altijd zo is geweest, is dat een van de grootste oorzaken van
natuurbrand het menselijk handelen is en dat deze niet of nauwelijks is weg te nemen.

Alle vijfentwintig veiligheidsregio’s hebben in meer
of mindere mate te maken met risico’s op een
natuurbrand. Echter achttien van deze regio’s hebben
te maken met een verhoogd risico op natuurbrand.
Het verkrijgen van inzicht in de risico’s blijkt een
veelomvattend en lastig traject met een grote
behoefte aan kennis en uniformiteit. Reden voor
de toenmalige Raad van Brandweercommandanten
(RBC) om in haar visie op grootschalig en specialistisch
brandweeroptreden het beheersen van natuurbranden
als landelijk specialisme te benoemen. En daarbij de
samenwerking te zoeken met natuurbeheerders en
andere partijen zoals defensie en provincies.

Visie
Er is een visie ontwikkeld op het bestrijden en
voorkomen van natuurbranden. De visie beschrijft ook
de samenwerking op interregionaal en landelijk niveau.
De doelstellingen van de visie zijn gerealiseerd door
middel van verschillende deelprojecten.

*De visie is te downloaden via www.brandweer.nl/natuurbrandbeheersing

Wat?
We hebben de risico’s op het ontstaan van
onbeheersbare natuurbranden landelijk in beeld door
te inventariseren, te bundelen en te analyseren. Op
basis van dit landelijke beeld sturen we op preventie
en preparatie en implementeren we de preventieve
maatregelen ten behoeve van incidentbestrijding.

De kern
We sturen op het voorkomen van onbeheersbare
natuurbranden door het nemen van preventieve
maatregelen. We werken samen met natuurbeheerders en andere stakeholders.

Hoe?
Risico’s in kaart
• 	We brengen alle natuurgebieden van Nederland in
kaart en actualiseren die jaarlijks door het vertalen
van satellietdata naar vegetatiekaarten en de
toevoeging van brandstofmodellen gebaseerd op
veldonderzoek;
• 	De Risico Index Natuurbrand (RIN) geeft een overzicht
van de risico’s in natuurgebieden. Een groot deel van
de input voor de RIN is geautomatiseerd, waardoor
risico’s op een uniforme wijze in kaart kunnen
worden gebracht en tijd wordt bespaard bij de
actualisatie van de RIN
• 	Door inzet van het Natuurbrandverspreidingsmodel
(NBVM) kunnen we op uniforme wijze de
verspreiding van een brand in beeld brengen;
• 	We onderzoeken de mogelijkheid om met behulp van
satellietdata de droogte in de vegetatie te meten en
op basis van meteogegevens een prognose van het
risico op een snel uitbreidende natuurbrand te maken;
• 	We verzamelen data om inzicht te krijgen in het
aantal en de aard van natuurbranden, zodat we
direct kunnen inspelen op veranderende risico’s.

Slim
• 	Voor het ontwikkelen en borgen van deze aanpak,
evenals voor het verbinden van partijen en deskundigen is een landelijk coördinator natuurbrandbeheersing aangesteld. De coördinator verbindt de kennis en
expertise van brandweer en partners zoals de VBNE,
ANWB, Recron, Defensie, ministeries en provincies en
zorgt voor (door)ontwikkeling en innovaties binnen
het specialisme natuurbrandbeheersing;
• 	Op verzoek ondersteunen landelijke adviseurs natuurbrand veiligheidsregio’s bij grote en/of complexe
incidenten.

Meer informatie
Actuele informatie over het specialisme Natuurbrandbeheersing is te vinden op:
www.brandweer.nl/ons-werk/specialisme-natuurbrandbeheersing
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