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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.

Van driemanschap naar ‘gebiedscommissie
natuurbrandbeheersing’

Eind 2020 heeft burgemeester Joerie Minses als voorzitter van
het driemanschap, net als alle andere voorzitters een brief van de
Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant ontvangen. In de brief wordt nogmaals de urgentie van de taakstelling
van het driemanschap benadrukt om gezamenlijk onbeheersbare

natuurbranden te voorkomen. Vanaf nu noemen we het driemanschap een ‘gebiedscommissie natuurbrandbeheersing’. De samenstelling blijft ongewijzigd, echter we zoeken meer dan voorheen
de aansluiting met andere grotere grondeigenaren in het gebied,
zoals bijvoorbeeld de eigenaren van de landgoederen. De Commissaris van de Koning heeft ook enkele nieuwe taken aan de
gebiedscommissie toebedeeld, zoals het maken van een natuurbrandbeheerplan. Daar gaan we mee aan de slag. De voortgang
koppelen we jaarlijks in november terug aan de Commissaris.
Brabantbreed wordt gewerkt aan goede voorbeelden die we ook
in onze boswachterij kunnen toepassen.

Verslag webinar:

Dinsdagavond 30 maart vond het webinar plaats over natuurbranden.
Als gebiedscommissie hebben we een presentatie gegeven over wat we zoal doen en gedaan
hebben rondom (preventie van) natuurbranden. De belangstelling was groot. Ruim 45 deelnemers
waren digitaal aanwezig die avond. Op het eind van het webinar zijn goede vragen gesteld door
omwonenden en belanghebbenden, zoals:

• Is er samenwerking met Belgische brandweerkorpsen?

– Ja, die is er.

• Wat kan ik zelf al doen om mijn camping/huis te 			
beschermen tegen het risico op natuurbrand?

– In de toolbox natuurbrandbeheersing staan al goede tips.
Mail Liza van Velzen als u de toolbox wilt ontvangen.

• Wordt het hout opgeruimd na rooien en werkzaamheden
in het bos?

– Nee, een groot deel blijft liggen als voeding voor de
bodem ten behoeve van de ontwikkeling van nieuw
vitaal bos.

• Hoe verloopt de (vroegtijdige) communicatie naar 		
omwonenden tijdens een brand?

– Goede vraag. De gebiedscommissie gaat hiermee
aan de slag.

• Hebben de scoutingkampen ontheffing om vuur te
mogen stoken tijdens het kamp?

– We zullen met scouting in gesprek gaan om de 		
afspraken helder te hebben. Overigens wordt
gestimuleerd om jeugd onder begeleiding te
leren een veilig kampvuur te maken.

• Vele andere goede vragen zijn gesteld en beantwoord.

Acties vanuit het webinar waar we met de gebiedscommissie aan gaan werken:
• Hoe organiseren we vlotte en vroegtijdige communicatie naar omwonenden tijdens een natuurbrand?
• Zone rondom campings/woningen vrijhouden van brandbaar materiaal heeft onze aandacht.

Wist u dat:

de brandweer tegenwoordig ook een telefoonnummer heeft zoals de politie dat ook heeft.
Is er geen sprake van een spoedsituatie, maar
heeft u toch de brandweer ter plaatse nodig?!
Bijvoorbeeld als u een vermoeden heeft van
bosbrand. Bel dan 0900-0904. Is er wel spoed,
een levensbedreigende situatie of ziet u een
echte bosbrand? Bel dan altijd 112.

Schouw

Dit jaar heeft weer een schouw plaatsgevonden.
De brandweer kijkt dan samen met Staatsbosbeheer
naar de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het
natuurgebied. Zijn de paden nog goed te berijden
door brandweerauto’s en welke paden verdienen
extra aandacht als het gaat om onderhoud. Vanuit
de schouw is bijvoorbeeld naar voren gekomen
dat enkele zandpaden op dit moment te diepe
sporen hebben om goed overheen te rijden. Binnenkort gaat Staatsbosbeheer deze paden herstellen.

Meer informatie? De vorige nieuwsbrief (november 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.

