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Natuurbranden in België

April, 1909. Een Limburgse boswachter met de naam Geebelen krijgt de opdracht om een perceel met heidevegetatie
preventief af te branden. Door een verkeerde inschatting van de wind verliest hij al gauw de controle over de vlammen en

duizenden hectaren bos worden verteerd door het vuur. De grootste gedocumenteerde natuurbrand in de Belgische
geschiedenis is een feit.

door ARTHUR DEPICKER

We doen het onszelf aan

VANDAAG de dag gebeurt het
nog slechts heel zelden dat
natuurbeheerders heidegebied

preventief afbranden. De publieke
opinie kan hier maar weinig begrip
voor opbrengen en het risico dat het
vuur oncontroleerbaar wordt is re-
ëel. Jammer genoeg betekent de af-
wezigheid van dergelijke activiteiten
in onze natuurgebieden niet dat er
geen natuurbranden meer plaatsvin-
den. De geschiedenis leert ons dat
we de overgrote meerderheid van de
natuurbranden kunnen toeschrijven
aan één oorzaak: de mens. Hoewel er
af en te rapporten opduiken die blik-
sem aanwijzen als de schuldige, wor-
den de meeste branden (al dan niet

bewust) aangestoken door mensen.
In zeer droge periodes is een achte-
loos weggegooide sigaret voldoende
om een waar inferno te ontkete-
nen. Ook moedwillige brandstichting
en militaire schietoefeningen zorgen
vaak voor problemen. Deze oefenin-
gen vinden in België plaats in mi-
litaire domeinen zoals in Meeuwen-
Gruitrode en het Groot Schietveld na-
bij Brasschaat.

Het rampjaar 2011

In 2011 werd België op verschil-
lende plaatsen zwaar geteisterd door
heidebranden. Op de Kalmthoutse
Heide, het schietveld van Meeuwen-
Gruitrode en de Hoge Venen werd
in totaal bijna 2000 hectare heide
en veen vernietigd. De getroffen ge-

bieden maakten deel uit van het
NATURA 2000 netwerk, een Euro-
pees netwerk van waardevolle na-
tuurgebieden. In de hoop deze ram-
pen in de toekomst te vermijden en
de bestrijding ervan beter te coör-
dineren, werd in 2013 het Natio-
naal Actieplan Natuurbranden voor-
gesteld door de Federale Overheids-
dienst Binnenlandse Zaken. In het ka-
der van dit plan werd een natuur-
brandrisicokaart opgesteld die moet
dienen als leidraad voor het verde-
len van de brandbestrijdingsmidde-
len over de verschillende provincies.
Bovendien zal deze kaart het moge-
lijk maken om subsidies voor brand-
preventiemaatregelen aan te vragen
bij het Regionaal Fonds voor Ontwik-
keling van de Europese Unie.

Brand in de Hoge Venen, april 2011.
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Heide, zand en schietoe-
feningen

Om het risico op brand in te
schatten, spelen er drie factoren mee:
landbedekking, bodemtype en land-
gebruik. Na een analyse van his-
torische data bleek dat de meest
brandgevoelige gebieden bedekt zijn
met heide, gelegen zijn op zand-
grond en gebruikt worden voor mi-
litaire schietoefeningen. Deze com-
binatie hoeft niet te verbazen. De
karakteristieke heidevegetatie wordt
op steeds meer plaatsen onderdrukt
door een competitieve grassoort, het
pijpenstrootje. Dit gras geeft niet al-
leen aanleiding tot een hoger bran-
drisico, maar herstelt zich ook snel-
ler na het vuur. Op die manier is
er een vicieuze cirkel waarbij een
toename van pijpenstrootje leidt tot
meer branden, en meer branden lei-
den tot een toename van pijpen-
strootje. Een zanderige bodem ver-
hoogt dan weer het brandrisico door-
dat regenwater makkelijker wegsij-
pelt en de grond sneller uitdroogt.
Het hoeft niet te verbazen dat mili-
taire schietoefeningen het brandge-

vaar significant doen toenemen. De
problematiek van militaire explosies
die aanleiding geven tot natuurbran-
den is niet nieuw en werd al in 1933
beschreven in de Gazet van Antwer-
pen.

Limburg en Antwerpen

De meest brandgevoelige provin-
cies zijn Limburg en Antwerpen,
waar respectievelijk 24.7% en 20.6%
van de totale oppervlakte aan een
hoog tot zeer hoog risico onderhevig
is. De voornaamste redenen hiervoor
zijn de aanwezigheid van militaire
domeinen, de zanderige ondergrond
en de grootte oppervlakte naaldbos.
Het samengaan van zand en naald-
bos is geen toeval, maar is histo-
risch gegroeid in de 19de eeuw. Om-
dat voedselarme zandbodems weinig
geschikt zijn voor landbouw, werden
deze gronden beplant met dennenbo-
men die later gebruikt zouden wor-
den om mijngangen te verstevigen.
Balken uit dit type hout hebben na-
melijk als eigenschap dat ze een pie-
pend geluid maken wanneer ze op
het punt staan om te breken. Zo-

doende werden de mijnwerkers tij-
dig gewaarschuwd wanneer een gang
dreigde in te storten. Geleidelijk aan
werd de heide, doorgaans gelegen
op zandgrond, omgevormd tot naald-
bos. Gebieden zoals de Kalmthoutse
Heide en het schietveld van Meeu-
wen Gruitrode vormen relicten van
het vroeger alomtegenwoordige hei-
delandschap.

Beter voorkomen én ge-
nezen

Aangezien het overgrote deel van
de branden gerelateerd is aan men-
selijk gedrag, lijkt de beste manier
om branden te bestrijden het bannen
van menselijke activiteiten in risico-
volle regio’s en het inzetten op be-
wustwording van onze impact op het
natuurlijke milieu. De opgestelde ri-
sicokaart voor het Belgische grond-
gebied kan op haar beurt gebruikt
worden om brandbestrijdingsmidde-
len optimaal te verdelen over de ver-
schillende provincies. Daar waar het
gevaar het grootst is, moet de brand-
weer beschikken over de meeste mid-
delen om het vuur te bestrijden.
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Het brandrisico in België.
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