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Natuurbrandbeheersing in een veranderend klimaat
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4

Topografie

Meteorologie Vegetatie



5

Topografie

Meteorologie
Vegetatie

Natuur Brand driehoek



IPCC – het 6e klimaatrapport

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5247305/dit-wat-er-het-klimaatrapport-van-de-ipcc-staat


Meteorologie Gemiddelde jaartemperatuur
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“Extreme hitte in Canada en noordwesten VS 

houdt aan: 47,9 graden gemeten” (NOS.nl)
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NOS-weerman Peter Kuipers Munneke:

Dat het zo noordelijk zo warm is, wordt mede veroorzaakt door de straalstroom. Die grens tussen warme 

lucht uit het zuiden en koele lucht uit noorden kronkelt als het ware over het noordelijk halfrond. Soms 

ligt de meest noordelijke kronkel boven Europa, zoals ten tijde van de hitterecords in Nederland twee 

jaar geleden, en soms boven Canada, zoals nu. Het is niet een kwestie óf we vaker hitte gaan krijgen, 

maar wáár precies.

Deze hitte gaan we vaker zien, als gevolg van de opwarming van de aarde. Zeldzame hitte -extremen 

worden minder zeldzaam. Dat gaat heel hard: het aantal extreem warme dagen neemt sneller toe dan de 

stijging van de gemiddelde temperatuur.

Het gaat zelfs nog sneller dan wetenschappers hadden verwacht. Dat komt mogelijk door de uitdroging 

van de bodem en de vegetatie: als het ergens warm is, drogen de bossen en de bodem uit en die 

warmen vervolgens extra op.

https://nos.nl/artikel/2295042-hitterecord-in-gilze-rijen-in-vijf-provincies-meer-dan-40-graden-gemeten
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Analyse van 40 jaar meteo data voor NL
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Bron: Changing Wildfiredanger in Dutch WUI

R.Sooijs, 2021
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Vegetatie
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(oftewel Brandstof)



Vegetatie
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Klimaat verandering: 

Effecten op Meteorologie and Vegetatie  

• Meer regen

• Hogere temperaturen

• Langere groeiseizoen

• Meer Biomassa

• Vaker oosten wind (droog)

• Meer beschikbare brandstof
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Hoger brandvermogen

Hogere verspreidingssnelheden

Minder repressieve mogelijkheden
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Week 17 (april) 2020



De Peel, 710 hectare

18









De Meinweg, 210 hectare







Verspreidingssnelheden tot 1050m/u



Natuurbrandgedrag en onbeheersbaarheid
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Topografie
kunnen we niet 
beïnvloeden

Meteorologie
wordt steeds
extremer
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VegetatieMeteorologie
wordt steeds
extremer

Topografie
kunnen we niet 
beïnvloeden

Natuurbrandgedrag en onbeheersbaarheid

= Landschapsinrichting



Gebiedsgerichte Aanpak
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Risicohouders:

▪ Natuurbeheer

▪ Infrabeheer

▪ Gebruiksfuncties
• Recreatie

• Zorg

• Wonen/Werken

Risicoreguleerders:

▪ Rijk:(natuurbeschermingswet 2017, 

wet Veiligheidsregio’s, etc.) 

▪ Provincie: (Provinciale natuurvisie, 

vergunningen en SNL-subsidie)

▪ Gemeenten: (omgevingsvisie, wet 

VR, diversiteit vergunningen 

▪ Waterschappen: (vergunningen)
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Aanpak:

• Risico-inventarisatie 
- Vegetatie

- Omgeving

- Risico-objecten

- Bereikbaarheid

- Bestrijdbaarheid

• Analyse 
- risico’s, 

- oplossingen en dilemma’s

- belangenafweging, integrale planvorming, 

- afstemming en zo nodig escalatie naar gebieds- / provinciale 

commissie 

• Aanbevelingen & besluitvorming

• Monitoring uitvoering (12-18 jaar)



Natuurbrandbeheersingmaatregelen
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Natuurbrand types

• Loopvuur

• Kroonvuur

• Grondvuur



Natuurbrandbeheersingmaatregelen
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Natuurbrand types

• Vliegvuur

• Vuurstorm



1. Weerbaardere vegetatie tegen brand (verloving door menging en 

omvorming)

2. Compartimentering (4 hoofd natuurbrandbeheersingsmaatregelen)

3. Voorkomen brandbevorderende landschapselementen
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Natuurbrandbeheersingmaatregelen



1. Weerbaardere vegetatie tegen brand
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2. Compartimentering
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4 Hoofd natuurbrandbeheersingsmaatregelen

1. Brandsingel: (diepte 35-50m min 1 boomlengte)

2. Brandgang: (diepte 50-70 m) 



2. Compartimentering
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4 Hoofd natuurbrandbeheersingsmaatregelen

3. Brandcorridor: 

(diepte 70 m en meer)

4. Brandstrook: 

(min. 8 x vegetatiehoogte)



3. Voorkomen brandbevorderende landschapskenmerken: 

• Brandtrap

• Springer

• Windtunneleffect

• Beheersen volume Biomassa (tak- en tophout)
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Bestrijdbaarheid

 Bereikbaarheid

 Toegankelijkheid

 Bluswatervoorziening

39



Toolbox natuurbrandbeheersing
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 Google zoektermen: natuurbrand Toolbox

 https://www.ifv.nl/kennisplein/natuurbranden-wildfires/publicaties/toolbox-

gebiedsgerichte-aanpak-natuurbrandbeheersing



Gebiedsgerichte aanpak verankeren

Win Win situaties: 

 Geen kaalkap maar omvorming.

 Positieve bijdrage biodiversiteit 

 Bijdrage aan minder verdroging

 Insectvriendelijk beheer

Maar het moet wel!
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Vragen?
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