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Samenwerken voor Natuur- en bosbrandpreventie 
Het INTERREG V-A project Natuur- en bosbrandpreventie loopt van 2016 tot februari 2020 en heeft tot doel de 
Nederlands-Duitse samenwerking ter voorkoming en bestrijding van onbeheersbare branden in bos- en 
natuurgebieden te verbeteren en verder te ontwikkelen. Hierdoor kunnen grensoverschrijdend gevaren beter worden 
bestreden en worden Nederlandse en Duitse kennis en ervaringen met elkaar gedeeld.  
 
Het project Natuur- en bosbrandpreventie wordt binnen het INTERREG V-A programma Deutschland-Nederland 
uitgevoerd en door de Europese Unie, het ministerie WIDE van de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de provincie 
Limburg en de projectpartners gefinancierd.  
 
De projectpartners zijn: 
Biologische Station Krickenbecker Seen - Bosgroep Zuid Nederland - Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette - 
Gemeenten Beesel, Bergen, Brüggen, Geldern, Gennep, Goch, Kevelaer, Mook en Middelaar, Nettetal, 
Niederkrüchten, Roerdalen, Roermond, Straelen, Venlo, Wegberg, Wassenberg - Naturschutzstation Haus Wildenrath 
- Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege - Regionalforstamt Niederrhein, Landesbetrieb 
Wald und Holz - Staatsbosbeheer Limburg - Stichting Het Limburgs Landschap - Veiligheidsregio Limburg-Noord  
 
Geplande maatregelen 

 Uitvoeren risicoanalyse natuur- en bosbrand voor de nadere afgrenzing van brandgevaarlijke gebieden: 
 - Meinweg (NL-D) 

- Brachter Wald/Elmpter Schwalmbruch (D) 

 Bijscholen natuur- en bosbeheerders en brandweer ter voorbereiding voor het opstellen van risicobeheersplannen  

 Opstellen risicobeheersplannen en onderzoek bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen 
 - Meinweg (NL-D) 
 - Maasduinen (NL) 

 - Brachter Wald/Elmpter Schwalmbruch (D) 

 Realisatie grensoverschrijdende plaatsbepalingssystematiek  

 Uitvoering buitenmaatregelen voor verbeteren beschikbaarheid bluswater (boorputten, blusvijvers en hydranten) 
en reduceren brandgevaar door beheermaatregelen op locatie (lokaal verwijderen grove dennen, opslag 
struwelen, etc) 

 Trainingen natuurbrandbestrijding leidinggevenden en manschappen en  grensoverschrijdende oefeningen 

 Communicatie en voorlichting (eigenaren, bedrijven)  
 
Activiteiten 1

e
 halfjaar 2017 

 
Projectgroep 
Er is een coördinerende projectgroep geformeerd die bestaat uit vertegenwoordigers van Bosgroep Zuid de, 
Gemeente Roerdalen, Gemeinde Wegberg, Grenspark Maas-Swalm-Nette en Veiligheidsregio Limburg-Noord. Taak 
van de werkgroep is de inhoudelijke coördinatie van het project. De projectwerkgroep komt regelmatig bijeen om de 
voortgang van het project en de uit te voeren werkzaamheden te bespreken en de voortgang te bewaken. In het 



eerste halfjaar 2017 lag het zwaartepunt van de werkzaamheden op de organisatie van de workshop en de opstart van 
de regionale werkgroepen voor de verschillende natuur- en bosgebieden. 
 
Opstellen risicobeheersplannen 
Voor het opstellen van de risicobeheersplannen in het Gebeid De Maasduinen zijn de volgende werkgroepen 
ingesteld: Maasduinen midden (Gennep en Bergen) en Maasduinen zuid (gemeente Venlo). De werkgroep voor 
Maasduinen Noord (Mook en Middelaar) volgt na de vakantieperiode. 
Voor de instelling van de grensoverschrijdende werkgroep Meinweg (NL-D)en werkgroep Brachter Wald/Elmpter 
Schwalmbruch moeten eerst nog de brandgevaarlijke gebieden gedefinieerd te worden via de risicoanalyse. Daartoe 
zijn grensoverschrijdende kaartgegevens nodig die nog in digitale bestanden dienen te worden gekoppeld.  
 

Officiele projectstart 
Op 15 februari werd door de deelnemende partners de 
projectovereenkomst officieel ondertekend. Na de begroeting 
door de Beigeordnete mevr. Christine Karneth van de stad 
Wegberg en een inleiding door de burgemeester van 
Roerdalen, mevr. de Boer Berta werd een bezoek gebracht aan 
de workshopdeelnemers in het veld. Hier werden de 
doelstellingen van het project en de samenwerking tussen 
brandweer en natuurbeheerders verduidelijkt. 
 
 
 

 
Workshop brandweer natuurbeheerders 
 Op 15 en 16 februari heeft een workshop met thema 
“Natuur- en bosbrandpreventie” voor Duitse en 
Nederlandse brandweermensen en bos- en 
natuurbeheerders plaats gevonden. 30 mensen namen aan 
de workshop deel. 
Centraal thema was het voorkomen en de bestrijding van 
brand in bos- en natuurgebieden. 
Tijdens de tweedaagse workshop stond de samenwerking en 
kennisuitwisseling tussen brandweer en natuurbeheerders 
centraal.  
DOWNLOAD HIER het NL-D brandweer-woordenboek 
DOWNLOAD HIER het verslag van de Workshop. 
 
Communicatie 
Er is een website aangemaakt om geïnteresseerden over 
het project te informeren en om via een intranet de 
deelnemers van de werkgroepen van alle stukken te 
voorzien.  
Kijk op www.nbb-vrln.eu.  
Tevens is informatie over het INTERREG V-A project te 
vinden op de website van het D-NL Grenspark Maas-Swalm-
Nette. U vindt deze info HIER. 
In diverse kranten verschenen over het project berichten. 
 
 

 
 
 
 
Er is een projectposter gemaakt voor de communicatie van het 
project. Geïnteresseerden kunnen de poster HIER downloaden. 

http://www.naturpark-msn.de/download/1/BrandweerWoordenboekNLD.pdf
http://www.naturpark-msn.de/download/1/Verslag_basiscursus_natuurbranden_msn.pdf
http://www.nbb-vrln.eu/
http://www.grenspark-msn.nl/-Over-ons/Projecten/Natuurbrandpreventie.html
http://www.naturpark-msn.de/download/1/NBBposter.jpg

