Verslag cursus natuur- en bosbranden

Dahlheimer Mühle, Wegberg-Dalheim, 15 en 16 februari 2017

Leiding en organisatie workshop: Ella de Hullu (Stichting
Bargerveen) i.s.m. Jack Thiessen (Veiligheidsregio Limburg-Noord).
In opdracht van D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette (Leadpartner
INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie).

Basiscursus natuur- en bosbranden
Ecologie, preventie en bestrijding

Datum:

15 en 16 februari 2017

Docenten:

dr. Ella de Hullu (Stichting Bargerveen) e.dehullu@science.ru.nl
tel. 0(031) 6 45267070;
Jack Thiessen (Veiligheidsregio Limburg-Noord) thiessenjack@hotmail.com
tel. 0(031) 6 54273757;
Nienke Brouwer (i.s.m. Jan Slakhorst, IFV) Nienke.Brouwer@ifv.nl;
Dietmar Gisbertz (Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr
gisbertz@feuerwehr-wegberg.de tel. 0(049) 2434 4033.

Organisatie
en vertaling

Wegberg)

Leo Reyrink (Grenspark MSN) Leo.Reyrink@grenspark-msn.nl
tel. 0(031) 475 386491
en
Silke Weich (Grenspark MSN) Silke.Weich@grenspark-msn.nl
tel. 0(031) 475 386492
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Programma
Workshop Natuur- en Bosbrandpreventie 15 en 16 februari 2017
Locatie: Dalheimer Mühle in Wegberg (Mühlenstraße 15, D-41844 Wegberg )

Programma woensdag 15 februari: “PREVENTIE”
08.30 - 09.00
09.00 - 09.15
09.15 - 10.30
10.30 - 10.50
10.50 - 11.45

11.45 - 12.45
12.45 - 16.15

16.15 - 16.45

Ontvangst
INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie, Leo Reyrink
(Naturpark MSN) en voorstellingsrondje deelnemers.
Inleiding: risico’s bij natuurbranden, Jack Thiessen (VRLN)
Pauze
Ecologische waarden natuurgebieden en gevolgen van brand. Welke
preventieve maatregelen kun je nemen ter voorkoming van onbeheersbare
natuurbranden Ella de Hullu (Stichting Bargerveen)
Lunch
Excursie: NL-D Meinweg. Cursisten gaan in gemengde teams aan de slag met
het maken van een risicobeheerplan, waarbij verschillende maatregelen om het
risico te beperken aan de orde komen. Hierdoor ontdekken de verschillende
partijen het belang van kennis delen en samenwerken.
Synthese: hierbij komen de behandelde onderwerpen samen en worden de
belangrijkste resultaten van de dag besproken.

Programma donderdag 16 februari “BESTRIJDING”
08.30 - 09.00
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30

10.30 - 11.00
11.00 - 11.20
11.20 - 12.00
12.00 - 13.15
13.15 - 16.00

16.00 - 17.30

Ontvangst
Organisatie en structuur brandweer in Duitsland ) Dietmar Gisbertz (Wehrleiter
der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Wegberg).
Strategie en tactiek bij aanpak natuurbranden. Betrokken partijen,
bevoegdheden, verantwoordelijkheden, taken en crisiscommunicatie, Jack
Thiessen.
Risico’s van brand voor verschillende natuurtypen. Waar wel en waar niet
blussen?. Effecten van nablussen, Ella de Hullu.
Pauze
Gebruik van het natuurbrand-verspreidingsmodel bij preventie en repressie,
Nienke Brouwer (IFV).
Lunch en transport naar bezoekerscentrum De Meinweg (NL)
Excursie casus natuurbrand Meinweg. De cursisten maken op basis van een
casus een brandbestrijdingsstrategie in het veld, in gemengde teams. Tijdens de
casus komen de belangen van groen en rood expliciet aan de orde.
Synthese en afsluiting in de Boshut: hierbij komen de behandelde
onderwerpen samen en worden de belangrijkste resultaten van de dag
besproken.
Er wordt een lijst met actiepunten en aandachtspunten opgesteld.
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Excursie dag 1
Natura2000 gebieden in het Grenspark Maas-Swalm-Nette
Natuurwaarden
Natura 2000 gebieden zijn natuurgebieden die bijdragen aan het Europese netwerk van
Natuurgebieden, waarvoor Nederland en Duitsland een verantwoordelijkheid hebben. In
Nederland maken De Meinweg en Maasduinen deel uit van het N 2000 netwerk. Iin Duitsland;
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue (FFH-Gebiet); Meinweg mit
Ritzroder Dünen (FFH-Gebiet) und 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg' (EUVogelrichtlijngebied)
De belangrijkste natuurwaarden die ook brandgevoelig zijn, zijn droge en natte heide,
korstmosvegetaties, jeneverbesstruwelen, vennen en hoogveengebieden. Belangrijke waarden
vertegenwoordigen ook oude eikenbossen maar deze zijn minder brandgevoelig.
De broed- en voedselgebieden van bijvoorbeeld de nachtzwaluw en zwarte specht, het
voorkomen van de kamsalamander in poelen en de gladde slang aan venranden en adder op
warme droge plaatsen, maar ook de bijzondere vlindersoorten en libellen vertegenwoordigen
een grote natuurwaarde.
Korstmossen groeien heel langzaam, jeneverbessen kiemen heel moeilijk dus verjongen zich
uiterst moeizaam, de gentiaanblauwtjes zijn uiterst zeldzaam en eenmaal verdwenen uit een
gebied komen ze zeer waarschijnlijk nooit meer terug.

Nachtzwaluw en adder

Cultuurhistorische en archeologische waarden.
In het Grenspark Maas-Swalm-Nette liggen loopgraaf complexen uit de 2e wereldoorlog. Zij
hebben een belangrijke historische betekenis, het rijden over deze structuren kan ze blijvend
beschadigen.
Voor de natuurbeheerder is het belangrijk in te schatten wat voor het gebied de meeste risico’s
geeft;
afbranden:
 waar mechanische beschadiging een groot risico is
 waar natuurwaarden aanwezig zijn die waarschijnlijk goed kunnen regenereren
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blussen:
 omdat er ecologische waarden zijn die na brand volledig zijn verdwenen
 economische waarden die zeer belangrijk zijn
 en natuurlijk in geval dat er mensenlevens in gevaar komen
Welke locaties in dit gebied echt niet mogen afbranden dient in nauw overleg tussen
terreinbeheerder en brandweer te worden vastgesteld en op de operationele kaart te worden
aangegeven.

Loopgraven complex en motte Aldebergh in Grenspark Maas-Swalm-Nette

Economisch belang
In het terrein zijn verschillende terreineigenaren die alle hun eigen doelstellingen hebben. Vaak
hebben bos- en landgoedeigenaren ook een economisch belang: het oogsten van hout is vaak
een essentiële inkomstenbron. Afhankelijk van de doelstellingen van de eigenaar kan dus ook
productiebos als te behouden worden aangegeven op de operationele kaart. Hiervoor is
maatwerk noodzakelijk. De kaart dient in nauw overleg tussen brandweer en terreineigenaar te
worden opgesteld.

Houtoogst en productiebos
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Recreatie en bewoningskernen
In of langs de randen van grote natuurgebieden zijn vaak recreatiebedrijven actief met
campings, huisjesparken of uitspanningen met intensieve dagrecreatie of er zijn
bewoningskernen zoals de MERU in het Meinweggebied. De verweving met de bos- en
natuurgebieden is vaak groot. De vegetatie is dezelfde als in de aanliggende natuurgebieden of
er worden erfscheidingen aangelegd met bv. coniferen en rododendrons. Bij brand kan het vuur
vanaf de camping het natuurgebied inlopen of andersom. Een begrenzing van de
recreatiegebieden met bijv. loofhoutsingels en/of een aangepaste beplanting op de
recreatieterreinen zou het probleem kunnen verminderen. De toegangswegen tot de
recreatieterreinen zijn vaak smal en druk. Het zijn vaak dezelfde wegen die de hulpdiensten
moeten gebruiken bij brand. Bij een evacuatie kunnen daar problemen ontstaan. Een oplossing
zal gevonden moeten worden in nauw overleg met terreinbeheerders, brandweer en
recreatieondernemers en de aanwezige bewoners.

Coniferen hagen als afscheiding en rododendron als struik in huis aan de bosrand

Samenwerking terreinbeheerders
Bij het opstellen van de operationele kaart moet helder zijn waar welke waarden in het gebied
liggen en welke in ieder geval behouden moeten worden. Ook dient daarop duidelijk
aangegeven te zijn waar voor de brandweer berijdbare wegen liggen en waar de potentiele
stoplijnen kunnen worden gepositioneerd. De terreinbeheerders in de Meinweg regio hebben op
dit moment geen gezamenlijke aanspreekpunt of piketdienst. In het kader van de opstelling van
de operationele kaart zullen ook deze onderwerpen aan de orde komen.

Mogelijke preventieve terreinmaatregelen
Tijdens de excursie worden verschillende terreinmaatregelen besproken die het ontstaan van een
onbeheersbare natuurbrand kunnen voorkomen.
Wateraanvoer
Water kwaliteit
Vaak levert het gebruik van de vennen problemen op bij de beheerder omdat er bijzondere
natuurwaarde in de vennen voorkomen, in Grenspark Maas-Swalm-Nette liggen een aantal
geschikte bluswaterinname punten met uitstekend gebiedseigen water zoals de Effelder
Waldseede molenvijver bij de Dalheimer Mühle . Dit water is zeer geschikt als bluswater. Het
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water uit de Maas en kanalen is van veel slechtere kwaliteit, gebruik hiervan moet zoveel
mogelijk voorkomen worden.
Wateraanvoer
Kunnen er rijcircuits worden aangelegd voor de blusvoertuigen om water te halen? De
brandweer beschikt over voldoende materieel om bluswater over grotere afstanden te
transporteren. Voor natuurbrand beheersing wordt nog onderzocht of een peloton voor
grootschalig watertransport geformeerd kan worden.

Molenvijver Dahlheimer Mühle is als bluswater beschikbaar met gebiedseigen water; ven niet geschikt als
bluswater vanwege natuurwaarden.

Ondergroei
Vaak beginnen natuurbranden in lage vegetatie, vaak is dat een heide- of een
pijpenstrootjesvegetatie. Pijpenstrootjesvegetaties zijn in het vroege voorjaar (voordat de groei
weer begint) uitermate brandbaar. Ook kan de heide met struikhei heel erg droog zijn. Een
uitbreiding van in dergelijke vegetaties ontstane branden gaat meestal heel erg snel. In diverse
bossen komt pijpenstrootje voor als ondergroei evenals adelaarsvaren (in het vroege voorjaar
ook zeer brandbaar). Als deze vegetatie doorloopt in het bos en de bossen zijn structuurrijk, is er
een risico dat (in het vroege voorjaar) een loopvuur zich tot een kroonvuur ontwikkelt.
o Zeer brandbare begroeiingen:
 Pijpenstrootje (vroege voorjaar)
 Adelaarsvaren (vroege voorjaar)
 Rododendrons (hele jaar)
 Jonge naaldhoutaanplanten
 Coniferen ( vooral aandachtspunt bij campings en buitenhuizen)
o Weinig brandbaar:
 Bosbes
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Rododendron, adelaarsvaren en pijpestrootje
Overgangen van laag naar hoog (brandtrappen)
Veel terreinbeheerders vinden een geleidelijke overgang van een lage naar een hoge vegetatie
belangrijk, de ontwikkeling van zogenoemde zomen en mantels. Juist bij deze geleidelijke
overgangen is er ruimte voor veel vogels en insecten om zich te vestigen en voort te planten. De
brandweer noemt zo’n geleidelijke overgang een brandtrap: juist daar is de kans dat een
loopvuur een kroonvuur wordt erg groot.
Risico’s zullen dus van te voren ingeschat moeten worden om zo te bepalen waar in het terrein
dit risico aanvaardbaar is, en waar niet.
o Zoom/mantels ontwikkelen bij losstaande boomgroepen (omsloten door korte vegetatie).
o Een stoplijn niet ver achter de zoom/mantel.
o Ontwikkelen van zomen en mantels tegen een loofbos aan
o Niet ontwikkelen tegen een groot perceel naaldhout

Risico brandtrap

Compartimenteren, stoplijnen
Mogelijke opties om te compartimenteren. (Denk eraan bij het inrichten van de compartimenten
dat de vlamhoogte bij een brand 3 x hoger is dan de vegetatie en de aanwezigheid van
springers)
o Loofhoutsingels
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o
o
o
o
o

o Kunnen zeer nuttig zijn om de verspreiding van een brand te vertragen/stoppen.
Vooral berk is een goede stopper.
Bredere wegen in de heide gebieden (met een zeer korte vegetatie of middenberm)
Bermen van de wegen kort houden
Opschalen van beheer van wegen opdat de tankautospuit erdoorheen kan en de weg ook
gebruikt kan worden als stoplijn (loofhout langs de weg bevoordelen)
Nadenken welke wegen/paden mogen dichtgroeien en welke juist niet
Combineren met beheer voor soorten en verbindingszones

Berijdbaar en stoplijn?

Brandstof
De hoeveelheid brandbaar materiaal (brandstof) in de natuur- en bosgebieden is in de loop van
de jaren toegenomen, deels door een ander beheer van de bossen, deels ook omdat de bossen
ouder zijn geworden. Vanouds is er een discussie over tak- en tophout, vaak ging de discussie
over de brandlast, maar het gaat vooral ook om de toegankelijkheid voor de brandweer.
Tak- en tophout
o Tak- en tophout leveren maar een zeer beperkt extra risico in de periode dat het er pas
ligt. Het betreft tak- en tophout dat verspreid in het bosperceel ligt.
o Hierna zal het vochtgehalte zo hoog zijn dat het geen risico meer oplevert.
o Daar waar het tak- en tophout langs de bospaden op rillen wordt gelegd levert het wel
een extra probleem op, omdat het hout veel droger blijft en dus een extra vuurlast is.
o Hout op rillen vormt bovendien een extra barrière voor de toegankelijkheid van het bos
(de brandweer kan er met de slangen niet overheen klimmen).

Tak en tophout verspreid in het bos en stapeling van tak en tophout op rillen.
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Toegankelijkheid wegen
o In samenspraak tussen beheerders en brandweer zal bepaald moeten worden welke
wegen van belang zijn voor veiligheid en brandbestrijding, of ze voldoende toegankelijk
zijn en kunnen dienen als compartimentgrenzen (brandweerauto’s zijn 4 meter hoog).

Excursie dag 2
Tijdens de excursie op dag 2 is de deelnemers gevraagd een aanpak te ontwikkelen voor een
gesignaleerde natuurbrand.
Belangrijke aandachtpunten zijn:
 Waar is de brand in 45 minuten, inschatting op basis van vuistregels of
brandverspreidingsmodel
 Wat is te verwachten na 2-3 uur, inschatting op basis van vuistregels of
brandverspreidingmodel. Als vuistregel wordt gehanteerd wind m/seconde geeft een
verspreiding van windsnelheid per sec x 100 meter per uur. Dus voor de Meinweg casus
een windsnelheid van 6 m/sec geeft een brand verspreiding van 600 meter per uur. Dit is
een vuistregel in heidevegetaties en pijpenstrootje kan het tot 2 x zo snel gaan.
 Wat is het bron en effectgebied? Moet er een evacuatieplaats bepaald worden, bv de
MERU?
 Is er bekend of er nog bezoekers in het gebied zijn?
 Naar welk gripniveau schaal je op, (voor het voorbeeld in de cursus voor de Meinweg
grip 3)
 Hoe en waar realiseer je stoplijnen hierbij rekening houdend met de snelheid van
verspreiden en de tijd die het kost de stoplijn te realiseren?
 Waar zet je het Copi neer ook rekening houdend met de grote hoeveelheid voertuigen
die dat met zich meebrengt?
 Is er een up to date operationele kaart?
 Zijn de gebieden bekend die echt niet mogen afbranden?
 Zijn de gebieden bekend waar afbranden beter is dan blussen?
 Is de goed geïnformeerde en bevoegde terreinbeheerder aanwezig in het copi en voor de
begidsing van de voertuigen?
 Waar zijn de blusvoorziening en welk water kan worden gebruikt (Effelder Waldsee,
brandkranen, watercontainers)?
 Moet er een blusheli worden ingeschakeld (de blusheli is na 4 uur operationeel)?
 Hoe ga je om met de pers?
 Is er nagedacht over aflossing en logistiek, (eten en drinken)? Het bestrijden van
natuurbranden is fysiek heel zwaar, voldoende eten en drinken en een snelle aflossing
zijn essentieel.
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Verspreiding van de de brand volgens het brandverspreidingsmodel, wind 6 m/sec uit richting NNW
De getallen geven het het tijdschema aan (in minuten) volgens welke de brand zich ontwikkeld.

Elkaar kennen en opzoeken
o Om tot een goede inrichting te komen van de natuurgebieden, waarbij de kans op
onbeheersbare natuurbranden wordt verminderd, is het belangrijk dat terreinbeheer en
brandweer contact blijven houden. Dus, niet eenmalig bij het invullen van de
beheerplannen of operationele kaarten maar regelmatig om kaarten en inzichten actueel
te houden.
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Elkaar leren kennen
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