Recreanten
in natuurgebieden
Gevaar natuurbrand
In droge periodes kan een
beginnende natuurbrand zich snel
en onvoorspelbaar ontwikkelen,
zeker bij een harde wind.

Preventie
Verdachte situaties:

Voorbereiden:





Wees alert en meld verdachte
situaties op: 0900-8844.
Bij spoed op:112.

BBQ en open vuur:


De meeste natuurbranden
ontstaan door menselijk handelen.
Daarom is uw gedrag belangrijk in
het voorkomen en beperken van
een natuurbrand.

Zelfredzaamheid





Informeer eerst of open vuur of
bbq’en op houtskool is toegestaan.
Als het lang droog is, is dit vaak niet
toegestaan i.v.m. vliegvuur en
brandbare ondergrond zoals heide en
humuslagen.
Kijk of hiervoor aangewezen plaatsen
zijn.
Houd altijd een blusmiddel bij de
hand, zoals een emmer met water of
zand.



Als u op een recreatiepark verblijft,
kijk dan waar de (nood)uitgang is en
stel u op de hoogte van de
mogelijke ontruimingsmaatregelen.
Voor een alert over het actuele
natuurbrandgevaar in uw omgeving
kunt u zich aanmelden bij:
www.natuurbrandrisico.nl.

Vluchten vanuit de natuur:





Hiernaast staan tips om een
natuurbrand te voorkomen en
hoe u zichzelf en anderen kunt
redden bij een natuurbrand.

De overheid alarmeert en informeert
zo nodig via een NL-alert. Soms is
er geen mobiel bereik in de natuur.
Wees dan extra alert bij langdurig
droog weer.
Vlucht zo snel en ver mogelijk weg
van de brand uit de natuur.
Ga niet voor de brand uit of in de
richting van de brand, maar vlucht
haaks op de brand. Daarmee is de
kans kleiner dat de brand u inhaalt.

Voorkomen is beter dan blussen!
https://youtu.be/G1tGmfuWvpk via
@YouTube

De veiligheidsregio’s zetten zich naast
de operationele voorbereiding op de
bestrijding van natuurbranden, nu
vooral ook in op het voorkomen en
beheersen van natuurbranden. Dat
doen ze bijvoorbeeld met het project
‘Gebiedsgerichte aanpak
natuurbrandbeheersing Veluwe en
Achterhoek’.

Roken en glas:



Rook liever niet in de natuur.
Gooi nooit sigarettenpeuken of glas in
de natuur. Gooi het bij voorkeur weg
in een gesloten metalen prullenbak.
Maak uw sigaret eerst goed uit.

Vluchten vanaf recreatiepark:


Parkeren:



De katalysator van een auto wordt erg
heet. Parkeer niet in hoog gras.
Blokkeer met parkeren niet de
toegang of een pad van een
natuurgebied: brandweervoertuigen
moeten altijd vrij baan hebben.



Voor de ontruiming is vaak een
ontruimingsplan gemaakt. Volg de
instructies op van het personeel:
soms is bijv. te voet vluchten sneller
dan met de auto i.v.m. filevorming.
Waarschuw anderen en help ze op
een veilige plek te komen.

Meer informatie over natuurbrand:
www.brandweer.nl/natuurbrand

