WOON JE IN BOS- OF
NATUURGEBIED?
VOORKOM NATUURBRAND!

De kans op een natuurbrand is de afgelopen jaren
groter geworden, vooral tijdens droge perioden.
Die perioden komen door de klimaatverandering
steeds vaker voor. Natuurbranden worden al dan
niet bewust, in veel gevallen door de mens zelf
veroorzaakt. 70% van alle natuurbranden is het
gevolg van (onzorgvuldig) menselijk handelen.
Verreweg de meeste natuurbranden in ons land
zijn klein, maar in een land zo dichtbevolkt als
Nederland kan zelfs een kleine brand grote impact
hebben.

Woon je in of bij een natuurgebied
of bosrijke omgeving?
Of daar vlakbij?
Je kunt zelf simpele maatregelen treﬀen. Zo maak je
het risico op een natuurbrand kleiner én voorkom je
dat een natuurbrand kan overslaan naar jouw
perceel of woning.

Hoe kun je jouw tuin het best inrichten?
Kies voor bomen en planten die
vocht vast houden en niet snel
branden: bijvoorbeeld heesters en
loofbomen en een haag van
liguster of beuken.

Zorg voor genoeg afstand tussen groen en
gebouwen.

Maak open ruimtes tussen jouw
perceel en het bos- of natuurgebied.
Gebruik daar bijvoorbeeld stenen/
rotsen voor. Of maak een inrit of pad.

Heb je een stookplaats gecreëerd in
jouw tuin of wil je deze aanleggen? In
tijden van droogte kan het gebruik van
een stookplaats vanzelfsprekend risico’s
vormen en kan stoken verboden zijn.

Hoe kun je jouw tuin het best onderhouden?
Hou het gazon kort (max. 5
cm) en sproei regelmatig.

Snoei lagere takken op.

Verwijder dode takken die over het
dak hangen. Hou takken op tenminste
3 meter van de schoorsteen.

Overweeg de aanleg van een vijver
voor blus- of sproeiwater.
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Woning

Bereikbaarheid

1. Installeer een vonkenvanger bij de schoorsteen van

»

de openhaard of kachel.
2. Hou dakgoten en daken vrij van droog blad.
3. Heb je een woning met rieten kap? Gebruik een
brandwerende coating.

Rondom woning
4. Zet geen brandbaar materiaal zoals hout voor de open

haard of kachel tegen een gevel of raam.

5. Leg geen brandbaar materiaal onder vlonders en veranda’s.
6. Leg geen snoeiafval onder brandbare vegetatie.
7. Zorg voor een buitenaansluiting met lange tuinslang.
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Zorg dat je huis goed
bereikbaar is voor hulpdiensten.
Plaats een zichtbaar
huisnummer aan de openbare
weg.
Is er een ondergrondse brandkraan aanwezig in de nabijheid
van jouw perceel of in het natuur
gebied waar je woont, hou deze
dan vrij van begroeiing, zand
of geparkeerde auto’s. Het is
belangrijk dat de brandweer hier
direct gebruik van kan maken.

Blijf uit de rook!
Vuur is niet het enige gevaar als in jouw omgeving een natuurbrand plaatsvindt. Ook blootstelling aan rook
kan serieuze gezondheidsproblemen opleveren. Meer informatie? Kijk op www.blijfuitderook.nl
Kijk ook eens op: www.brandweer.nl
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