BRANDWEER FRYSLÂN
Team Risicobeheersing

Risico Index Natuurbranden (juni 2018):

Natuurbrandrisico
‘De kans dat een eenmaal ontstane
natuurbrand zich ontwikkelt tot
onbeheersbare proporties’.

Preventie en
preparatief (1/2)
▪ Aan de hand van de schouw
gebiedsgerichte aanpak 2017 zijn
enkele aanpassingen in de vegetatie
aangebracht;
▪ In 2018 zijn op enkele campings
schouws uitgevoerd en adviezen
uitgebracht om voor zowel van binnen
naar buiten en andersom het
brandrisico te verkleinen;
▪ Vanuit de Brandaris worden gelet op
brandsignalen. Doel: een snelle
alarmering en inzet van de
brandweer;
▪ Er zijn indicatienummers op bankjes
geplaatst voor het kunnen geven van
een plaatsindicatie bij een melding;
▪ Inzetvoorstellen worden aangepast op
basis van het weerstation en de kleur.
Hierbij is tevens aandacht voor water,
giertanks, extra zwepen op de auto en
extra drinkwater;
▪ Vanuit de post zijn
hulpverleningskaarten opgesteld met
de rijroutes;
▪ De rijroutes worden begaanbaar
gehouden door Staatsbosbeheer;
▪ Men is in bezit van eigen goede
kennis over de waterwinmogelijkheden op het eiland;
▪ In het gebied is bij brand sprake van
burgerparticipatie. Hier is vanuit de
brandweer verzekeringstechnisch
dekking voor. Aansturing door
Staatsbosbeheer.

- TERSCHELLING Terschelling grenst ten noorden aan de Noordzee en ten zuiden aan de Waddenzee; ten zuidwesten ligt Vlieland en ten oosten Ameland. De totale
strandlengte is zo'n 40 kilometer en de totale lengte van de fietspaden is ruim 70 kilometer. Terschelling bestaat voor bijna 80% uit natuurlijk
duinlandschap en kwelders. De duinen en kwelders zijn sinds 1909 in beheer bij het Staatsbosbeheer. Het eiland Terschelling is aardkundig zeer
waardevol: de duinenvormen zijn zeer gevarieerd, zeer representatief en over het algemeen gaaf. Daarnaast zijn erosie- en sedimentatieprocessen
nog steeds actief.
Net als bij de meeste andere Waddeneilanden is het toerisme een belangrijke bron van inkomsten. In het hoogseizoen herbergt het eiland meer dan
driemaal zoveel mensen als in de winter.

Preventie en
preparatief (2/2)
▪ Voor het voormalig hotel ‘Punthoofd’
aan de Badweg Formerum 10 te
Formerum, is een repressief advies
opgesteld. Hierbij zijn de zorgen
uitgesproken over dit pand met
eventueel een natuurbrand als gevolg.
Het terrein van dit pand wordt gebruikt
door jeugd als hangplek.

Risico’s en verbeterparameters
De parameters die het meest voorkomen in het verbeteradvies voor risicovolle kilometervakken zijn:
▪ Begroeiing;
▪ Kwaliteit ontsluiting;
▪ Secundaire waterwinning.

Bijzonderheden
▪ Er zijn maar 2 tankautospuiten op het
eiland. Hierdoor is in de bestrijding
een beperking: bijvoorbeeld bij het
creëren van een stoplijn;
▪ Het duurt minstens anderhalf uur om
een peloton aan brandweervoertuigen
op het eiland te krijgen;
▪ Men is afhankelijk van een snelle
knockdown. Daarna focus op de
flanken;
▪ Voor brandbestrijding is veel water
benodigd;
▪ Veel gebieden zijn lastig bereikbaar.

Voetnoot
▪ Deze factsheet is een samenvattende
weergave van de R.I.N.;
▪ De rapportage R.I.N. bevat de
uitgebreide beschrijving van het
natuurgebied, de scores en de
risico’s.

