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Dit is de tweede nieuwsbrief over het project Duinpolder Brandveilig. Wij hebben u in de eerste 
nieuwsbrief geïnformeerd over de geplande activiteiten en maatregelen. Graag informeren we u over 
hoe we aan de slag zijn gegaan en wat de resultaten zijn. 

Activiteiten
Samen met de klankbordgroep (waarin zitting 
hebben leden van de VVE Duinpolder en 
Belangenvereniging Nieuw-Haamstede) hebben 
we de afgelopen periode gebruikt om een aantal 
maatregelen uit te werken. Hieronder leest u meer 
over de maatregelen en het resultaat. 

Waarschuwingsborden
Bij de paden door de Duinpolder zijn door de 
gemeente in juni borden  geplaatst  Hiermee willen 
we met name bezoekers van het gebied, zoals 
dagrecreanten, attenderen op de kwetsbaarheid 
van het gebied en daarmee op het risico van een 
natuurbrand. We willen ervoor zorgen dat bezoekers 
zich bewust zijn van hoe 
hun gedrag bijdraagt 
aan de veiligheid in de 
Duinpolder. Ook worden 
ze naar een site verwezen 
waarop zij meer 
achtergrondinformatie 
kunnen vinden over de 
droogte-index en de 
handelingsperspectieven 
die daarbij horen.

Toolbox fire-wise 
methodiek
Fire-wise is een methodiek die van oorsprong uit 
de Verenigde Staten komt. De methode geeft 
bewoners en eigenaren van percelen in, of grenzend 
aan een gebied waar de kans op een natuurbrand 
aanwezig is, tips en suggesties om zichzelf en hun 
huis, recreatieverblijf of landgoed weerbaar te 
maken tegen de gevolgen van een natuurbrand. 
Zodat mogelijke schade zowel persoonlijk als 
materieel zoveel mogelijk voorkomen wordt. 
Allard van Gullik, van het bedrijf Riskzone heeft 
voor Schouwen-Duiveland en in het bijzonder het 
gebied waarin de Duinpolder en Nieuw-Haamstede 
liggen een toolbox  ontwikkeld op basis van de 
fire-wise methodiek. De toolbox bevat een korte 
introductie over de fire-wise methodiek, tips en een 
aantal verschillende checklists. 

Infographic
De infographic  is een informatiekaart met de do’s 
en don’t’s voor, tijdens en na een duinbrand. Hang 
deze kaart op een zichtbare locatie in uw caravan of 
in de meterkast van uw huis. Het is de bedoeling dat 
deze kaart u alert houdt en dat u de tips regelmatig 
naloopt. 

http://www.schouwen-duiveland.nl/dsresource?objectid=18139&type=org
http://www.schouwen-duiveland.nl/dsresource?objectid=18140&type=org
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Aanvraag huisbezoek 
Brandweer
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) organiseert in de 
Duinpolder en Nieuw-Haamstede huisbezoeken
vanuit het project ‘Brandveilig leven’. 
Medewerkers van VRZ geven tijdens het bezoek 
praktische adviezen en tips over bijvoorbeeld het 
voorkomen van brand, vluchtroutes, alarmeren, 
blussen et cetera. Hebt u interesse in een 
huisbezoek? Vraag dit dan aan door een e-mail te 
sturen naar brandveiligleven@vrzeeland.nl  o.v.v. 
aanvraag huisbezoek Duinpolder. Een medewerker 
neemt vervolgens contact met u op om een bezoek 
in te plannen.

Meetstation 
Veiligheidsregio Zeeland 
heeft in juni in de Kop 
van Schouwen een 
meetstation geplaatst. 
Dit meetstation zorgt 
voor een actueel beeld 
van en geeft inzicht in de 
droogte in het gebied.  
Dit heet de droogte-
index. Aan de hand van 
de droogte-index bepaalt 
de brandweer welke 

(extra) maatregelen er genomen moeten worden bij 
brand in de natuur. Op de website van gemeente 
Schouwen-Duiveland  is een thermometer geplaatst 
die gekoppeld is aan de droogte-index.  Hierop wordt 
de geldende kleurcode (rood, oranje, geel en groen) 
weergegeven en kunt u lezen welke maatregelen 
u zelf kunt nemen om een natuurbrand te helpen 
voorkomen. 

Campagne 
natuurbranden 
De VRZ is dit jaar gestart met de BANG-campagne. 
BANG staat voor B(ewust van), A(lert op), 
N(ieuwsgierig naar) G(evaar). Door inwoners BANG 
te maken wil de VRZ iedereen vooral aanzetten 
tot actie: voor de eigen veiligheid! Binnen deze 
BANG campagne staat deze zomer het onderwerp 
natuurbrandrisico  centraal, naast dagrecreanten 
wordt er ook gericht op recreatieondernemers: 
wat kan men zelf doen om een (natuur)brand te 
voorkomen?

Meer informatie
Meer informatie over dit project zoals ‘’Veel gestelde 
vragen en antwoorden’’  over natuurbranden vindt 
u op onze webpagina Duinpolder. Voor vragen kunt 
u contact opnemen met Anne Marie Roda, van 
gemeente Schouwen-Duiveland, telefoonnummer 
(0111) 452 432.

mailto:brandveiligleven%40vrzeeland.nl?subject=aanvraag%20huisbezoek%20Duinpolder
http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Veiligheid/Natuurbrandthermometer

