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U was aanwezig bij een van de bijeenkomsten in de zomer van 2014 waarin Allard van Gulik van Riskzone  
het onderzoek naar het natuurbrandrisico in het gebied Duinpolder presenteerde. U hebt aangegeven 
op de hoogte te willen blijven over de voortgang van het project, daarom ontvangt u deze e-mail. 
Tijdens deze bijeenkomst is door ons aangekondigd dat wij samen met onze partners: Veiligheidsregio 
Zeeland  (VRZ),provincie en de klankbordgroep bestaande uit belangenvereniging Nieuw-Haamstede 
en Vereniging Van Eigenaren Duinpolder (VVE) aan de slag gaan om het risico op een natuurbrand in de 
Duinpolder te verkleinen. In deze nieuwsbrief vertellen wij u welke stappen wij tot nu toe gezet hebben 
en wat wij de komende periode gaan doen. 

1e fase project
In december 2014 hebben we de eerste fase van het 
project afgerond. In deze periode hebben we met 
name geïnvesteerd in het opzetten van een netwerk. 
We onderzochten wie er betrokken zijn en belang 
hebben bij de veiligheid in de Duinpolder, waar de 
verschillende belangen liggen en of er al lopende 
initiatieven zijn. Het resultaat van alle gesprekken 
is dat er een projectgroep en klankbordgroep zijn 
ingericht die samen aan de slag zijn om maatregelen 
uit te voeren die bijdragen aan het verkleinen van 
het risico op een natuurbrand in het gebied. 

Rol klankbordgroep en 
projectgroep
In de klankbordgroep zitten leden van de VVE 
en leden van de Belangenvereniging Nieuw-
Haamstede. Zij zijn de denktank van de gemeente 
en helpen mee om de maatregelen die bedacht 
zijn ook uit te voeren. Allard van Gulik van Riskzone 
begeleidt deze groep. Heeft u een perceel in de 
Duinpolder en bent u niet aangesloten bij de 
Vereniging van eigenaren en wilt u actief betrokken 

worden, neemt u dan contact op met Anne Marie 
Roda, van de gemeente Schouwen-Duiveland, 
telefoonnummer (0111) 442 432. Daarnaast hebben 
de provincie Zeeland, die verantwoordelijk is voor 
het natuurbeheer in het gebied, Veiligheidsregio 
Zeeland, die verantwoordelijk is voor de 
brandweerzorg in Zeeland, en de gemeente als 
eindverantwoordelijke voor het project, een 
projectgroep opgezet. Eveneens onder leiding van 
Allard. 
Ook is er via de provincie geïnvesteerd in contacten 
met de natuurbeheersorganisaties. Dit om het 
ingrijpen door particulieren in de natuur zorgvuldig 
te begeleiden, te faciliteren en af te stemmen met 
de uitgangspunten van het Natura2000-beheerplan 
en de inrichtingsplannen die 
daarbij horen om de natuur 
te behouden. De inbreng 
van de natuurbeheerders is 
van belang bij het realiseren 
van  een acceptabel scenario 
voor de middellange termijn, 
waarbij een eventuele 
duinbrand geen grote 



omvang meer kan bereiken. Samen met al deze 
partijen hebben we in het najaar nagedacht over 
welke activiteiten zouden kunnen bijdragen aan 
het verminderen van het risico op een natuurbrand. 
Dit leverde een lange lijst aan suggesties op 
die varieerden van een waarschuwingsvlag op 
de vuurtoren tot het ontwikkelen van een App 
waarmee actuele informatie via smartphones en 
tablets kan worden gedeeld.

Activiteiten tot de 
zomer
In overleg met de klankbordgroep hebben we 
besloten om zes maatregelen  uit te werken en 
deze nog voor de zomer van 2015  te realiseren. We 
leggen kort aan u uit wat ze inhouden. Uitgebreide 
communicatie per activiteit volgt nog richting de 
groep(en) waarvan we iets vragen. 

1. Waarschuwingsborden 

Bij de paden door de Duinpolder gaat de gemeente 
borden plaatsen. 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 het gebied. Ook worden ze naar een site 
verwezen waarop zij  meer achtergrondinformatie 
kunnen vinden over de droogte-index en de 
handelingsperspectieven die daarbij horen. 

2. Infographic

Samen met de klankbordgroep ontwikkelen we 
een informatie-kaart (infographic) voor de perceel-
eigenaren die een verblijf hebben in de Duinpolder. 
Hierop willen we heldere informatie verstrekken over 
de do’s en don’t’s voor, tijdens en na een duinbrand. 
Op deze manier willen we een (onbeheersbare) 
natuurbrand voorkomen. 

3. Inrichting percelen volgens 
FireWise-methodiek

Dit jaar ondertekenen de provincie, gemeente 
en eigenaren van de percelen in Duinpolder een 
samenwerkingsovereenkomst om actief aan de slag 
te gaan met het particulier terreinbeheer volgens 
de FireWise-methodiek. Door deze methodiek, die 
nog niet eerder in Nederland is uitgerold, richten we 
de percelen van de verblijven in de Duinpolder in, 
met zorg voor meer brandveiligheid en biodiversiteit 
in het gebied. In eerste instantie zal het om een 
proef gaan die gestart wordt op een beperkt aantal 
percelen.
Op basis van de ervaringen die met deze 
proef opgedaan worden, wordt een handboek 

ontwikkeld. Hiermee kunnen ook de andere  
particuliere eigenaren, eventueel in overleg met de 
terreinbeheerders, zorgen voor een ‘’veilige haven’’ 
ten tijde van een duinbrand en het minimaliseren 
van schade aan personen en eigendommen.

4. Bezoeken caravans

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) organiseert in de 
Duinpolder en Nieuw-Haamstede huisbezoeken 
vanuit het project ‘’Brandveilig leven’’. Medewerkers 
van de VRZ geven tijdens het bezoek praktische 
adviezen en tips over bijvoorbeeld het voorkomen 
van brand, vluchtroutes, alarmeren, blussen etc.. Op 
deze manier hopen ze mensen goed geïnformeerd 
achter te laten en het veiligheidsbewustzijn en hun 
eigen rol daarbinnen groter te maken. Samen zetten 
we op deze manier weer een stap verder naar een 
veilige samenleving.

5. Intentieovereenkomst

In het pilotgebied waar natuurbrandpreventief 
terreinbeheer door particulieren wordt uitgevoerd 
zijn, behalve de particuliere eigenaren ook andere 
partijen eigenaar (waterleidingmaatschappij, 
provincie, staatsbosbeheer, natuurmonumenten). 
Om het vertrouwen in elkaar nadrukkelijk uit te 
spreken en daarnaast ook een duidelijk extern 
signaal af te geven, is door het projectteam en de 
klankbordgroep de wens uitgesproken de intenties 
van de pilot in een overeenkomst uit te spreken. 
Hiermee wordt een positief signaal gegeven 
door zowel de gemeente, de provincie als de 
perceeleigenaren om ook op middellange termijn 
samen te blijven werken aan de veiligheid en de 
biodiversiteit in de Duinpolder.

6. Meetstation

Om goed te weten welke extra maatregelen we 
moeten nemen om natuurbranden te voorkomen 
is het van belang om een actueel beeld te hebben 
van de droogte in het gebied. De droogte in een 
gebied wordt aangeduid door de droogte-index. 
Het meetstation wat geplaatst wordt geeft ons 
inzicht in de droogte. Op basis daarvan worden er 
bijvoorbeeld door de brandweer extra maatregelen 
genomen (er wordt bij droogte  bij een beginnende 
brand direct met meer voertuigen uitgerukt). U 
kunt zelf op www.zeelandveilig.nl nalezen wat voor 
maatregelen er gelden en u kunt nemen bij een 
bepaalde kleurcodering. 

7. 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 

http://www.zeelandveilig.nl


actie: voor de eigen veiligheid! 
Binnen deze BANG campagne start de VRZ voor de 
zomer met het onderwerp natuurbrandrisico en 
richt zich naast dagrecreanten ook op de recreatie-
ondernemers: wat kan men zelf doen om een 
(natuur)brand te voorkomen? 

Wat doet de brandweer 
bij een natuurbrand in 
de Duinpolder?
Afhankelijk van de soort brand en het gebied 
waar de brand heerst, past de brandweer een 
bepaalde techniek toe om brand te bestrijden. 
De Kop van Schouwen kent voor de brandweer 
zowel toegankelijke als ontoegankelijk gebieden. 
In de toegankelijke gebieden, zoals de boswachterij 
Westerschouwen, gaat de brandweer het gebied 
in en probeert zij de brand zo snel mogelijk onder 
controle te krijgen. Daarnaast zet zij in op het 
voorkomen van overslag naar de naastgelegen 
duingebieden Zeepeduinen en Meeuwenduinen.

Ontoegankelijke duingebieden 

Duingebieden, zoals Duinpolder, zijn ontoegankelijke 
gebieden voor de brandweer. Wanneer er een forse 
brand woedt, gaat de brandweer dit gebied dus niet 
in. Dit is gewoon te gevaarlijk. De brand wordt dus 
niet direct geblust, maar de brandweer doet er wel 
alles aan om hem niet te laten uitbreiden.
Dit doet ze door zogenaamde natte stoplijnen te 
creëren. Dit betekent dat er brede stroken met 
planten en bomen nat gemaakt worden. Als de 
brand deze stroken bereikt, kan hij niet verder. Bij 
forse branden in duingebieden kan ook bijstand 
gevraagd worden aan defensie, die stuurt dan een 
blushelikopter.

Hoe wordt de kans op natuurbrand 
berekend?

De brandweer werkt samen met de gemeente, 
natuurbeheerders en recreatieondernemers om 
te zorgen dat de kans op het ontstaan van een 
brand in een natuurgebied zo klein mogelijk is. 
Daarvoor berekenen ze continue wat de kans 
op brand is en welke effecten dat zou hebben. Er 
wordt bijvoorbeeld gelet op welke soorten bomen 
en planten er groeien. De ene boom brandt nou 
eenmaal gemakkelijker dan de andere.
Naast dat er gekeken wordt naar welke begroeiing 
een gebied heeft, wordt er natuurlijk ook in de 
gaten gehouden hoe droog het in een gebied is. 
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een speciaal 
monitoringssysteem. In dit systeem worden onder 
andere de weersomstandigheden opgeslagen. Maar 
er worden ook specifieke gegevens gemeten, zoals 
bijvoorbeeld de vochtigheid van het hout.

Deze gegevens worden door het monitorsysteem 
gecombineerd en daaruit wordt de droogte-
index berekend. Deze wordt ook wel de 
natuurbrandgevaarthermometer genoemd en hij is 
in vier kleurcodes onderverdeeld.

Kleurtabel 
Aan de hand van de droogte-index bepaalt de 
brandweer welke maatregelen er moeten worden 
genomen. Zo kan er extra alertheid nodig zijn en 
wordt er vastgesteld hoeveel brandweerauto’s er 
moeten uitrukken wanneer er brand in de natuur is.

Hoe rukt de brandweer uit?

Wanneer sprake is van fase “groen” wordt bij een 
natuurbrand standaard één brandweervoertuig 
gealarmeerd. Wanneer sprake is van een 
verhoogd risico ofwel fase “geel” worden er twee 
brandweervoertuigen en één watervoertuig 
gealarmeerd. Bij de fases “oranje” en “rood” is sprake
van een hoog tot zeer hoog risico en worden 
daarom gelijk vier brandweervoertuigen en twee 
watervoertuigen gealarmeerd bij een brandmelding 
in het gebied.

In onderstaande afbeelding zijn de eventueel te 
creëren stoplijnen weergegeven.

Wat doet de brandweer bij een natuurbrand in de Duinpolder? 
 
Afhankelijk van de soort brand en het gebied waar de brand heerst, past de brandweer een bepaalde 
techniek toe om brand te bestrijden. De Kop van Schouwen kent voor de brandweer zowel 
toegankelijke als ontoegankelijk gebieden. In de toegankelijke gebieden, zoals de boswachterij 
Westerschouwen, gaat de brandweer het gebied in en probeert zij de brand zo snel mogelijk onder 
controle te krijgen. Daarnaast zet zij in op het voorkomen van overslag naar de naastgelegen 
duingebieden Zeepeduinen en Meeuwenduinen. 
 
Ontoegankelijke duingebieden 
Duingebieden, zoals Duinpolder, zijn ontoegankelijke gebieden voor de brandweer. Wanneer er een 
forse brand woedt, gaat de brandweer dit gebied dus niet in. Dit is gewoon te gevaarlijk. De brand 
wordt dus niet direct geblust, maar de brandweer doet er wel alles aan om hem niet te laten 
uitbreiden.  
 
Dit doet ze door zogenaamde natte stoplijnen te creëren. Dit betekent dat er brede stroken met 
planten en bomen nat gemaakt worden. Als de brand deze stroken bereikt, kan hij niet verder. Bij 
forse branden in duingebieden kan ook bijstand gevraagd worden aan defensie, die stuurt dan een 
blushelikopter.  
 
Hoe wordt de kans op natuurbrand berekend?  
De brandweer werkt samen met de gemeente, natuurbeheerders en recreatieondernemers om te 
zorgen dat de kans op het ontstaan van een brand in een natuurgebied zo klein mogelijk is. Daarvoor 
berekenen ze continue wat de kans op brand is en welke effecten dat zou hebben. Er wordt 
bijvoorbeeld gelet op welke soorten bomen en planten er groeien. De ene boom brandt nou eenmaal 
gemakkelijker dan de andere.  
 
Naast dat er gekeken wordt naar welke begroeiing een gebied heeft, wordt er natuurlijk ook in de 
gaten gehouden hoe droog het in een gebied is. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een speciaal 
monitoringssysteem. In dit systeem worden onder andere de weersomstandigheden opgeslagen. 
Maar er worden ook specifieke gegevens gemeten, zoals bijvoorbeeld de vochtigheid van het hout.  
 
Deze gegevens worden door het monitorsysteem gecombineerd en daaruit wordt de droogte-index 
berekend. Deze wordt ook wel de natuurbrandgevaarthermometer genoemd en hij is in vier 
kleurcodes onderverdeeld.  
 

Niveau                                                            Droogte-index                                                  Risico 
Groen (licht/donker)                                           0 - 45                                                          normaal risico 
Geel                                                                      46 - 55                                                         verhoogd risico 
Oranje                                                                  56-75                                                           hoog risico 
Rood                                                                       > 75                                                           zeer hoog risico 

 
Aan de hand van de droogte-index bepaalt de brandweer welke maatregelen er moeten worden 
genomen. Zo kan er extra alertheid nodig zijn en wordt er vastgesteld hoeveel brandweerauto’s er 
moeten uitrukken wanneer er brand in de natuur is.  
 
Hoe rukt de brandweer uit? 
Wanneer sprake is van fase “groen” wordt bij een natuurbrand standaard één brandweervoertuig 
gealarmeerd. Wanneer sprake is van een verhoogd risico ofwel fase “geel” worden er twee 
brandweervoertuigen en één watervoertuig gealarmeerd. Bij de fases “oranje” en “rood” is sprake 

van een hoog tot zeer hoog risico en worden daarom gelijk vier brandweervoertuigen en twee 
watervoertuigen gealarmeerd bij een brandmelding in het gebied.  
 
In onderstaande afbeelding zijn de eventueel te creëren stoplijnen weergegeven. 
 

 



Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
gemeente Schouwen-Duiveland in samenwerking met VeiligheidsRegio Zeeland en Provincie Zeeland

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.

http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Veiligheid/Duinpolder/Achtergrondinformatie/Veel_gestelde_vragen_Duinbrand
http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Veiligheid/Duinpolder

