10 punten plan risicobeheersing bos- en natuurbrand

Brand in uw terrein,
wat kunt u doen?
Een succesvolle en snelle brandbestrijding is van groot belang, niet
alleen voor het veiligstellen van bos en natuur, maar ook voor in het
terrein aanwezige mensen, dieren, bebouwing of gevaarlijke stoffen.
Voor de brandweer staat veiligheid van bezoekers en gebouwen altijd
voorop. In bos- en natuurterreinen moet er dan ook een balans zijn
tussen natuurfuncties en brandveiligheid. En dat is maatwerk!
Maatwerk dat u van te voren samen met de brandweer maakt.

Preventief
1

Zorg voor goede contacten met de brandweer

•

houd contact met de brandweercommandant uit uw
Veiligheidsregio*
doe dit in droge perioden geregeld

•
2

Ken de brandrisico’s in uw terrein

•

laat een risicokaart bos- en natuurbranden opstellen of breng deze
risico’s samen met de brandweercommandant in kaart
deel deze kaart met brandweer en andere hulpverleners in uw
Veiligheidsregio
volg in droge perioden de natuurbrandgevaar thermometer** voor
uw regio

•
•

3	Zorg voor goede toegankelijkheid voor brandweer en

hulpverleners

•
•
•
•

zorg voor gidsen die het terrein goed kennen en laat hen meerijden
op blusvoertuigen
verken uw terrein jaarlijks met brandweer en gidsen in een
brandweervoertuig
spreek een centrale verzamelplaats af en houd deze altijd vrij
gebruik gelijksluitende sloten; geef de brandweer een kopie van
deze sleutel

Sla bladzijde om en lees verder.

•
•

 oud toegangen vrij en door de brandweer te berijden wegen en
h
paden open
breng een nummering op objecten in het terrein aan en zet deze op de
brandrisicokaart

4

Zorg voor voldoende bluswater

•
•

breng samen met de brandweer de bluswatervoorzieningen in en
nabij uw terrein in kaart
weet welke naburige agrariërs bluswater kunnen aanvoeren

5

Pas inrichting en onderhoud aan

•
•

 eperk recreatieve voorzieningen in of nabij risicovolle vegetaties
b
maai of verwijder vegetatie, brandbaar strooisel en tak- en tophout in
een strook van 10-20 m rond picknick- en parkeerplaatsen en langs
drukbezochte wandelpaden

6

Ga zorgvuldig om met pers en media

•

v erwijs pers en media altijd door naar de communicatieafdeling van
de brandweer
spreek nooit met pers en media met waarschuwingsborden
of brand op de achtergrond

•

Bij brand
7

Waarschuw onmiddellijk de brandweer, bel 112

8	Laat geen brandweervoertuig zonder gids het gebied

ingaan

9

Laat het blussen over aan de brandweer

10	Volg instructies van brandweer en hulpverleners

nauwgezet op

*: zoek op www.rivm.nl naar uw veiligheidsregio
**: zie de website van uw Veiligheidsregio of vraag de plaatselijke brandweer
Volledige praktijkadvies risicobeheersing bos- en natuurbrand:
www.bosschap.nl onder downloads

