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Preventie natuurbranden

Boswachterij Ulvenhout & Chaamse bossen
In deze nieuwsbrief leest u hoe gemeente(n),
natuurbeheerders en brandweer samen als driemanschap
optrekken in de strijd tegen (onbeheersbare) natuurbranden.

• Het herzien van afspraken en het protocol voor de overdracht
van een natuurbrand van brandweer naar natuurbeheerder.

Het driemanschap houdt zich
op dit moment bezig met:

Een fysieke infobijeenkomst organiseren is in deze tijd niet verstandig en helaas ook niet mogelijk. Om u toch wat meer te informeren over natuurbranden hebben we een webinar voorbereid.
Deze is voor alle belanghebbenden, eigenaren en gebruikers van
het natuurgebied Boswachterij Ulvenhout & Chaamse Bossen.

• De organisatie van een informatief webinar voor alle
belanghebbenden, ondernemers en betrokkenen;
• Het in beeld brengen van risico’s en knelpunten in de bereikbaarheidskaart van boswachterij Ulvenhout en Chaamse bossen;
• De vraag: is de (beginnende) natuurbrand voldoende bereikbaar
en is er voldoende bluswater?

Geen infobijeenkomst, wel een webinar

U bent van harte welkom om aan dit webinar deel te nemen.
Aanmelden kan via liza.van.velzen@brandweermwb.nl.

Aantal natuurbranden boswachterij Ulvenhout en Chaamse bossen
Dit voorjaar waren er enkele natuurbranden in boswachterij Ulvenhout en Chaamse bossen, variërend van een
enkele vierkante meters tot 2 hectare groot. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. We zien
echter in de regio dat het aantal natuurbranden de laatste jaren toeneemt. Naast natuurbranden zien we ook
extremere weersomstandigheden zoals hoosbuien en hogere windsnelheden. Bewustwording en het scherp
blijven op de risico’s en beheersing van natuurbranden blijft daarom erg belangrijk.

Paalkampeerplaatsen
in het bos afgesloten

Extra putten en pomp in Chaam en omstreken

Natuurbranden
in Oost-Brabant en Limburg

Natuurbrand flyers

In de boswachterij Ulvenhout en Chaamse
bossen, Strijbeekse Heide en Alphense Bergen
waren in totaal 5 paalkampeerplaatsen. Plekken waar men met maximaal 3 tentjes mag
kamperen. Echt bedoeld om natuurliefhebbers
een kans te geven om een nacht in het bos te
slapen.
Per 1 juni 2020 heeft Staatsbosbeheer deze
plekken definitief afgesloten. De overlast van
andere gebruikersgroepen is de afgelopen
jaren te groot geworden. Vaak kampeerden
meer mensen dan toegestaan, organiseerden
men feestjes op die locatie en werd er bij fase 2
van natuurbrandrisico.nl alsnog een kampvuur
gemaakt. Deze overlast is na het sluiten aanzienlijk minder geworden.

In april/mei 2020 is er in het natuurgebied de
Deurnese Peel (gemeente Deurne) een zeer grote
brand geweest. De brand heeft een aantal dagen
gewoed en het nablussen duurde weken. Dit had
grote impact op de omgeving. Op dit moment
vindt onderzoek plaats naar deze natuurbranden
en worden de resultaten gedeeld met alle driemanschappen in de provincie. De resultaten zullen
worden besproken om lessen uit te trekken voor
boswachterij Ulvenhout en Chaamse bossen.

Normaal gesproken heeft de brandweer bij een (natuur)brand zelf in de tankautospuiten en tankwagens voldoende water om de brand te blussen. Tijdens grotere
branden maken zij gebruik van open water of van de waterleiding om water af te
tappen. Omdat door droogte niet altijd voldoende oppervlaktewater beschikbaar
is en waterleidingen niet altijd meer geschikt zijn, denken we na over alternatieve bluswatervoorzieningen. Daarom zijn er het laatste jaar extra grondwaterputten geboord bij bijvoorbeeld campings, recreatieparken en horecabedrijven, zowel dichtbij het bos als daarbuiten. In totaal zijn er 15 putten
bij gekomen en worden er nog een aantal putten geboord binnen de
gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Brandweerpost Chaam
heeft een extra voertuig met bronpompaanhanger, waarbij ze in korte
tijd 2000 liter water per minuut kunnen oppompen. Daarnaast is een
aantal agrariërs binnen de gemeente benaderd om eventueel
gebruik te gaan maken van hun beregeningsinstallatie of -put als
extra bluswatervoorziening. De brandweer onderzoekt of deze
voorzieningen bruikbaar zijn.

Wilt u digitale flyers en posters om bijvoorbeeld uit te delen aan uw horeca- of recreatiegasten, dan kunt u mailen
naar liza.van.velzen@brandweermwb.nl.

Toolbox gebiedsgerichte aanpak

Brandweer Nederland heeft een toolbox ontwikkeld
waarin alle kennis en info gedeeld wordt omtrent
natuurbrandbeheersing en natuurbeheer.
Mocht u als particuliere (natuur)grondeigenaar
of gewoon als geïnteresseerde deze toolbox willen
ontvangen, mail dan naar Liza.

Meer informatie? De vorige nieuwsbrief (april 2020) kunt u vinden op onze website. Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Kijk dan op www.brandweer.nl/natuurbrand of neem contact op via liza.van.velzen@brandweermwb.nl of 06-51799775.

