Samen werken
Natuurbrandbeheersing

natuurbrandrisico.nl
Duidelijke informatie over de risico’s op grote natuurbrand
Het kan erg droog zijn in de natuur. Dat zie je en dat voel je. Op andere plekken in Europa is
sprake van grote natuurbranden. Juist op zulke momenten willen inwoners en recreanten weten
hoe zij brand in onze natuurgebieden kunnen voorkomen. Elk jaar komen deze vragen tijdens
langdurige droogte terug en verdienen een eerlijk en duidelijk antwoord.

Doel

Resultaat		

Het bieden van eenduidige informatie over de risico’s op
een natuurbrand zodat inwoners en recreanten de kans
op een brand kunnen voorkomen of verkleinen.

•	Het is duidelijk te zien waar de brandweer extra
maatregelen treft (zoals preventief vliegen) en extra
alert is. Waarbij ook opgeroepen wordt om zelf ook
extra alert te zijn op het (ontstaan) van natuurbrand
en/of verdachte situaties zoals bijvoorbeeld
verdenking van brandstichting.
•	Loskoppelen van de interne kleurcodes van de
brandweer aangaande de waarschuwingsfasen voor
recreanten, inwoners en bedrijven.
•	Eenduidige communicatie vanuit de brandweer
over het risico op het ontstaan van onbeheersbare
natuurbranden.
•	Opleveren van een implementatieplan en een
communicatieplan.

Waarom
Het is belangrijk dat bewoners en recreanten voldoende
informatie over het natuurbrandrisico kunnen vinden.
De oorspronkelijke kleurcodes die werden gebruikt
om het natuurbrandrisico te duiden riepen vragen op.
Daarom is de website natuurbrandrisico.nl vernieuwd,
waardoor voor iedereen duidelijk is welke maatregelen
we als brandweer treffen en wat men zelf kan doen.
Extra maatregelen zijn bijvoorbeeld preventief vliegen
of in welke gebieden we extra alert zijn. We plaatsen
oproepen om extra alert te zijn op (ontstaan) van
natuurbrand en/of verdachte situaties zoals bijvoorbeeld
verdenking van brandstichting. En we geven tips over
hoe te handelen.

Status
Vernieuwde website natuurbrandrisico.nl
opgeleverd in 2018

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
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Organisatie
Kennis & Expertisenetwerk
Maatgevend incident natuurbrand
Communicatie met publiek
Command en control systeem
Doctrine natuurbrandbeheersing

