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Inleiding 

De Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost (VRBZO) is een veiligheidsregio met veel natuurgebieden. Deze 

natuurgebieden brengen elk hun eigen risico’s met zich mee. Natuurbrand is daarom als scenario opgenomen in 

het Regionaal Risicoprofiel van VRBZO.  

 

 

Achtergrond 

Tot het voorjaar van 2018 waren de operationele inzet van de brandweer en de publiekscommunicatie over 

natuurbranden aan elkaar gekoppeld door het hanteren van dezelfde kleurcodering. Landelijk is op dat moment 

de keuze gemaakt  om ten aanzien van de publiekscommunicatie over te stappen van een kleurcodering 

bestaande uit vijf kleuren naar het hanteren van twee fases. Dit is gebeurde  in overleg met brandweer 

Nederland, de veiligheidsregio’s, natuurbeheerders en recreatieondernemers. Met de aanduiding in twee fases 

wordt verwarring met de weeralarmen voorkomen, maar vooral ook  benadrukt dat iedereen nog volop van de 

natuur kan genieten, ook al is er gevaar voor natuurbrand. 

 

De kernboodschap bij deze fases luidt: 

 

Fase 1: 

Natuurbeheerders en brandweer zijn altijd voorbereid op een natuurbrand. Zij hebben in deze fase (nog) geen 

extra maatregelen getroffen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is. 

 

Fase 2: 

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een 

natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. 

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw 

medewerking om  natuurbrand te voorkomen of te beperken. 

 

Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het 

gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112. Ook mag u, ondanks een – 

gemeentelijke of provinciale - vergunning, hoogstwaarschijnlijk niet meer stoken, bijvoorbeeld om snoeiafval te 

verbranden. 

Op de website www.natuurbrandrisico.nl is te allen tijde het actuele natuurbrandrisico per veiligheidsregio 

zichtbaar. Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op deze website en ontvangen als er sprake is van een 

fasewisseling een bericht hierover. 

Op deze website is ook een uitleg over de verschillende fases, een veelgestelde vragenrubriek en zijn handige 

links opgenomen. 

  

 

http://www.natuurbrandrisico.nl/


Risicocommunicatie-aanpak in Brabant-Zuidoost 

Gedurende het natuurbrandseizoen vinden er vaak meerdere keren wisselingen plaats in de fasering waarmee 

het risico op natuurbrand voor publiek wordt aangeduid. Uitgangspunt bij de inzet van risicocommunicatie richting 

algemeen publiek: 

De Veiligheidsregio benadert gemeenten actief bij de eerste  fasewisseling van het jaar met het verzoek tot 

proactieve risicocommunicatie richting inwoners. De eerste fasewisseling behelst de overgang van fase 1 naar 

fase 2. Zo attenderen we de inwoners van Zuidoost-Brabant bij aanvang van het natuurbrandseizoen weer op dit 

thema. De Veiligheidsregio stelt om gemeenten te faciliteren bij het inzetten van proactieve risicocommunicatie bij 

de eerste fasewisseling de volgende communicatietoolkit ter beschikking: 

• Infographic ‘Beperk de kans op een natuurbrand’ (doelgroep: recreanten die zich in natuur begeven) 

• Infographic ‘Woon je in een bos- of natuurgebied? Voorkom natuurbrand!’ (doelgroep: bewoners van 

natuurgebieden)  

• Informatie op www.brandweer.nl/natuurbrand. 

• Nieuwsbericht op de website van brandweer Brabant-Zuidoost waarnaar gemeenten kunnen verwijzen  

• Tweet en post vanuit brandweer Brabant-Zuidoost die gemeenten kunnen delen. 

• Q&A natuurbrand doelgroep publiek: deze kunnen gemeenten hanteren bij vragen van inwoners  

• Q&A natuurband doelgroep gemeenten: deze is bedoeld voor intern gebruik door medewerkers van 

gemeenten  

Mogelijkheden voor specifieke doelgroepen 

 

Naast de risicocommunicatie richting het algemeen publiek, is het mogelijk risicocommunicatie in te zetten voor 

specifieke doelgroepen: 

 

• (Recreatie) bedrijven die zich bevinden in natuurgebieden. 

• Inwoners die binnen een natuurgebied wonen. 

• Particuliere natuureigenaren. 

 

Hierbij is de lijn dat gemeenten die geïnteresseerd zijn om deze specifieke groepen te benaderen, contact op 

kunnen nemen van de collega’s van Brandveilig Leven en/of de Adviseur Risicocommunicatie van VRBZO via 

omgevingadvisering@vrbzo.nl. In overleg wordt bepaald op welke wijze deze groepen het best benaderd kunnen 

worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een (digitale) informatiebijeenkomst. 

http://www.brandweer.nl/natuurbrand

