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Samenvatting 

De brand van 25 en 26 mei 2011 heeft haast 450 ha van de Kalmthoutse heide verwoest. 

Niettegenstaande het een langdurende brand was, kon verwacht worden dat niet alle 

plaatsen even hard getroffen werden. Om te kunnen beslissen welke maatregelen best op 

welke plaats genomen worden om het herstel van de levensgemeenschappen succesvol te 

laten verlopen, is kennis over de variatie in brandernst (burn severity) nodig. Daarom 

werden kaarten van de ernst van de brand gemaakt: een kaart op basis van een directe 

veldkartering uitgaande van kenmerken van verbrande vegetatie en strooisel en een kaart 

op basis van een analyse van teledetectiebeelden, gecorreleerd met veldmetingen van 

vegetatie- en strooiselkenmerken. Beide kaarten brengen de variatie in beeld. De 

teledetectiekaart is daarbij erg gedetailleerd. Vennen, natte depressies, natte heide en 

slenkenvegetaties lijken het minst te lijden gehad te hebben. Duinen kunnen zowel zeer 

zwaar als matig tot niet verbrand zijn. Op plaatsen waar beheermaatregelen uitgevoerd 

werden die als effect hebben dat er weinig brandbaar materiaal aanwezig is, zijn de 

vegetaties niet of enkel maar matig verbrand. De resultaten van de analyses ondersteunen 

de beheerstrategie van de beheerders om door het reservaat een netwerk van minder 

brandgevoelige brede vegetatie- en landschapsstroken aan te leggen en te onderhouden die 

brandvertragend kunnen werken en zo mee helpen mogelijke uitslaande natuurbranden 

onder controle te krijgen.  
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1 Inleiding 

Direct na het uitbreken van de brand van 25 en 26 mei 2011 in de Kalmthoutse Heide 

verschenen er alarmerende en dramatische koppen in de pers.  

 

Een brand bij de toen heersende droogte kwam dan wel niet geheel onverwacht, de omvang 

en de duur ervan waren wel van die aard dat ook de beheerders zich grote zorgen maakten 

over de gevolgen ervan voor het natuurgebied.  

Wanneer besloten werd om het beheerplan van het Vlaams natuurreservaat te actualiseren 

en het in overeenstemming te brengen met de nieuwe doelen die vanuit de Europese 

Habitatrichtlijn voor het gebied geformuleerd werden, om de beheerplanning en -uitvoering 

te optimaliseren  en ten volle te laten aansluiten bij de ecologische ontwikkelingen in en de 

toegenome kennis over het gebied, was het dan ook vanzelfsprekend dat ook de 

herstelmogelijkheden na de brand als belangrijk onderwerp in dit beheerplan opgenomen 

moesten worden.  

Om de herstelstrategieën voor het terrein te kunnen bepalen, moet er inzicht zijn over de 

aard en de mate van schade die door de brand zijn aangericht. Een ruimtelijke weergave van 

die impact is daarvoor noodzakelijk. In dit rapport geven we de resultaten van de kartering 

van de hevigheid van de brand op basis van een directe interpretatie op het terrein zelf en 

van een interpretatie van remote sensing data. Met beide methoden werd getracht om zones 

af te lijnen die door een verschillende hevigheid van de brand getroffen werden. Door te 

vergelijken met hun terreinkenmerken en met de vegetaties die voor de brand aanwezig 

waren, willen we nagaan of er verbanden te leggen zijn tussen deze standplaatsfactoren en 

de hevigheid waarmee de brand er woedde. Identificatie van de verschillende zones is 

tenslotte van belang om de maatregelen van het herstelbeheer gericht te kunnen inzetten en 

zo maximaal resultaat te hebben.  
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2 Terminologie  

E bestaat verwarring tussen de begrippen intensiteit van brand (fire intensity), hevigheid of 

ernst van brand (fire severity) en gevolgen van brand (ecosystem response en societal 

impacts). Keeley (2009) geeft het verband als volgt 

 

Uit: Keeley, 2009.  

 

2.1 Intensiteit van een brand 
Strikt genomen is brandintensiteit de grootte van de energieflux bij een verbranding; 

energie (J) per volume (m³) maal de snelheid (m/s), en wordt uitgedrukt in W/m² [J/m³ * 

m/s = W/m² (want energie per tijdseenheid (J/s) = het vermogen, W)].  

In de praktijk van de brandbestrijding wordt meestal de fireline intensity, 

vuurfrontintensiteit, gebruikt, uitgedrukt in W/m. Dat is de energie-(of hitte) afgifte per 

lengte-eenheid van het vuurfront (onafhankelijk van de diepte van dat front): de energie 

voortgebracht door de brandstof (J/kg) maal de hoeveelheid brandstof per oppervlakte 

(kg/m²) maal de voortschrijdingssnelheid van het vuur (m/s) [J/kg * kg/m² * m/s = W/m]. 

Voor de brandbestrijding is dit een erg relevante grootheid omdat ze direct verband houdt 

met de manieren om branden te bestrijden. Op het terrein wordt de vuurfrontintensiteit 

veelal ingeschat op basis van de vlamlengte. Voor bos en struikgewasvegetaties blijkt er een 

significante relatie tussen beide (bv. Andrews & Rothermel, 1982). Voor een ecologische 

interpretatie van een natuurbrand zijn factoren zoals temperatuur en de tijd dat een 

bepaalde temperatuur aanhoudt, waarschijnlijk belangrijker.  

2.2 Hevigheid van een brand 
De brandintensiteit zegt op zich niets over de mate waarin een ecosysteem aangetast wordt 

door een brand. Daarvoor wordt het begrip hevigheid of ernst van een brand (fire severity) 

gebruikt. Een eenduidige, fysisch gedefinieerde grootheid bestaat er niet voor. de meeste 

methoden gebruiken kwalitatieve of hoogstens semi-kwantitatieve beschrijvingen. Allemaal 

refereren ze wel naar het verlies of de afbraak van bovengronds en ondergronds 

organisch materiaal. Criteria die gebruikt worden zijn de mate waarin groene delen van 

een plant verschroeid zijn door de hitte of effectief verbrand zij, de mate waarin verbrande 

takken behouden zijn en de diameter daarvan, de mate waarin boomstammen wel, maar 

kronen niet door het vuur aangetast zijn, de mate waarin strooisel en dode twijgen verkoold 

en verdwenen zijn, de mate waarin het organisch materiaal van de bodem verkoold is en 

witte as de bodem bedekt.  
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De typering van de hevigheid van een brand op basis van het verlies en de afbraak van 

organisch materiaal omvat de brandintensiteit en is daarnaast functie van de tijd dat een 

temperatuur aanhield en van het vochtgehalte van de vegetatie en de bodem. Andere 

factoren zoals soortensamenstelling (‘type brandstof’), ouderdom van de vegetatie, 

topografie, substraat en lokale weersomstandigheden bepalen eveneens hoe brandintensiteit 

zich vertaalt in ernst van de brand.  

Keeley (2009) brengt volgende synthese voor vijf klassen van ernst van een natuurbrand:  

 

 

2.3 Ecosysteem respons 

De ecosysteem respons na een brand wordt meestal beschreven in termen van herstel van 

de oorspronkelijke vegetatie, de hervestiging en het herstel van de populaties dieren, de 

veranderingen in bodemstructuur en vooral –chemie en het optreden of uitblijven van 

bodemerosie. Omdat deze ecosysteemprocessen, naast de brandgerelateerde 

gebeurtenissen, afhankelijk zijn van een erg groot aantal andere factoren (bv. nabijheid van 

bronpopulaties, mobiliteit van soorten, aanwezigheid van potentieel dominante soorten, 

aanwezigheid en bereikbaarheid van hulpbronnen (water, voedsel, nestgelegenheid, …), 

ontwikkeling van functioneel habitat, brandgevoeligheid van soorten, regeneratiepotentieel 

van soorten, weersomstandigheden tijdens de herstelperiode, e.d.), kunnen er moeilijk 

algemeen geldende modellen of regels gegeven worden om de respons van ecosystemen op 

een brand te voorspellen. De inschatting van de reactie na een brand is daarmee steeds 

ecosysteemspecifiek.  

Onderstaande figuur geeft de factoren weer die een rol spelen bij de regeneratie van de 

vegetatie ((gewijzigd naar Tucker, 2003).  
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Factoren die de regeneratie van vegetatie na een natuurbrand bepalen (gewijzigd naar 

Tucker, 2003). 

  

Voor het branden 
Bodem:  

type,  

gehalte organische stof, 

vochtigheid, dikte  

Voor het branden 
Beheer:  

begrazing,  

maaien & kappen, 

gecontroleerd branden  

Standplaatsfactoren  
hoogteligging, 

oriëntatie,  

helling  

Vegetatiesamenstelling 

en –structuur 
diversiteit 

leeftijd  

structuur  

vitaliteit  

Zaadbank:  
kiemkracht 
diversiteit  

Periode van 

het jaar  

Weersgesteldheid na 

brand: 

neerslag / droogte 

temperatuur  

vorst / dooi cycli 

Regeneratie 

vegetatie na 

brand  
Karakteristieken  brand: 

temperatuur 

intensiteit 

voortplantingssnelheid 

verbranding veen 

oppervlakte  

Erosie  

Type omringende 

vegetatie 
Aanwezigheid 

potentieel 

koloniserende soorten  

Begrazingsintensiteit 

na brand  

Bodemcondities na 

brand 
humus- / veendikte 

vochtigheid 
zuurtegraad 

beschikbaarheid 

nutriënten 
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3 Fire severity, ernst van de brand van 2011 

De brand van 25 en 26 mei 2011 op de Kalmthoutse Heide heeft niet overal even hevig 

gewoed. Sommige plaatsen werden zeer zwaar beschadigd, andere leken minder onder de 

brand geleden te hebben. De totale oppervlakte van het getroffen gebied bedraagt 448,3 ha.  

Het is de veronderstelling dat de mate waarin de vegetatie, de strooisellaag en de humeuze 

bovengrond vernietigd werden, samen met de ouderdom van de begroeiing, bepalend zal 

zijn voor de snelheid en het succes van het herstel. Voor het herstelbeheer is het van belang 

om een beeld te krijgen van de schade op het terrein; van de plaatsen waar alles grondig 

vernietigd is en van de plaatsen waar de schade beperkt gebleven lijkt. Om die reden is er 

een onderzoek gebeurd op het terrein, waarbij aan de hand van vooraf beschreven klassen, 

een kaart gemaakt werd.  

De kartering voor het maken van een ‘Brandschade kaart Kalmthoutse Heide 2011’ werd in 

juni 2011 uitgevoerd door vrijwillige medewerkers. Daarbij werden specifieke richtlijnen voor 

de kartering zelf en voor de herkenning van de verschillende klassen gevolgd (de Blust, 

2011).  

3.1 Karteringsregels  
Om eenvormigheid en reproduceerbaarheid te garanderen, moeten er regels gevolgd worden 

bij het beslissen over het intekenen van een vlek op een kaart.  

- De kleinste oppervlakte die als vlek gekarteerd wordt is 400m²: 20x20 m tot 5x80 

m.  

- Is een plek smaller dan 5m en langer dan 30m, dan wordt ze als een lijn voorgesteld 

en ingetekend. 

- Is het geheel kleiner dan 400m² en is het ook geen lijn, dan wordt het als punt 

aangeduid (in het centrum van het element).  

-  

Voor de kartering van de brandschade van de heidevegetaties zullen bijna uitsluitend 

vlakken en punten gekarteerd moeten worden. Aan de rand van een bos of ven kunnen 

lijnelementen voorkomen. Die worden exact ingetekend, of, symbolisch, op een 

luchtfotoafdruk, als dat eenvoudiger is.  

In nogal wat gevallen zal een vlak niet homogeen zijn, maar zowel zwaar als minder zwaar 

verbrande delen bevatten. Om dit eenvoudig te karteren worden de volgende regels gevolgd. 

- Bedekt een van de klassen 70% of meer van de vlek, dan wordt de vlek als 

homogeen beschouwd. Dus een vlek met 70% sterk verbrand met daarbinnen 30% 

minder verbrande plekken, wordt in zijn geheel gekarteerd als sterk verbrand.  

- Is de verdeling van de klassen 60%-40% of 50%-50% of 40%-60%, dan wordt het 

als gemengd genoteerd. Het is niet belangrijk welke klasse eerst staat.  

3.2 Mate van brandschade voor droge heide en Struikhei 

3.2.1 Niet verbrand 

Geen sporen van brand, hoogstens verdroogde, slappe, al dan niet omgekrulde scheuten en 

takjes van struikhei. Bladeren van pijpenstro zijn groen, de topjes kunnen wat verbleekt zijn.  

Het strooisel is intact. 

3.2.2 Matig verbrand 

Struikheiplanten (jonge en oudere planten) zijn geheel verbrand, maar staan nog ‘rechtop’. 

Er zijn nog veel vertakkingen en soms zijn de blaadjes nog herkenbaar (bruin). Aan de basis 
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van de stengels zit direct onder de dunne, zwart verbrande bast, glanzend roodbruin tot 

lichtgeel levend hout.  

Van jonge en lage struikhei kunnen de takjes wel allemaal verbrand zijn, maar dan staan de 

resten van de dunne stengeltjes nog rechtop.  

Als ze in de droge heide voorkomen, zijn de pijpenstrobulten nog gedeeltelijk lichtbruin of 

helemaal zwart maar in de bult zijn de basissen van de halmen nog geelgroen. Enkele dagen 

na de brand lopen er al nieuwe bladeren uit.  

Het strooisel is oppervlakkig zwart verkoold, maar eronder ligt nog (rood)bruin fijn strooisel. 

Let op: Dit kenmerk is niet altijd aanwezig, want afhankelijk van de dikte van de 

strooisellaag. Op duintjes of pas gekoloniseerde plekken kan het strooiselpakket dun geweest 

zijn en ook met een matige brand helemaal verkoold. Eronder ligt dan zand.  

In het geheel kunnen nog minder verbrande vlekken voorkomen, meestal daar waar geen 

struikhei groeide en weinig strooisel (van Pijpenstro) aanwezig was. Mossen en lage grassen 

zijn er herkenbaar. 
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3.2.3 Zwaar verbrand, ondiep 

Struikheiplanten (jonge en oudere planten) zijn geheel verbrand en hebben, op de 

stengelbasis na, geen rechtopstaande delen meer. Nergens zijn nog fijne takjes of 

vertakkingen herkenbaar.  

Als ze in de droge heide voorkomen, zijn de pijpenstrobulten helemaal zwart. Enkel diep in 

de bult zijn niet verbrande halmbasissen te vinden.  

Het strooisel is oppervlakkig zwart verkoold, maar eronder ligt nog (rood)bruin fijn strooisel. 

                         

3.2.4 Zwaar verbrand, diep 

Struikheiplanten (jonge en oudere planten) zijn geheel verbrand en hebben, op de 

stengelbasis na, geen rechtopstaande delen meer. Nergens zijn nog fijne takjes of 

vertakkingen herkenbaar. 

Als ze in de droge heide voorkomen, zijn de p   ijpenstrobulten helemaal zwart. Ze kunnen 

gemakkelijk kapot en losgeschopt worden.  

Alle strooisel is verkoold tot op de minerale bodem. Wortel(tjes) van struikheiplanten zijn 

ook bruinzwart en droog. 
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3.3 Mate van brandschade voor natte heide en Gewone dophei 
In vochtige of verdroogde natte heide komen pijpenstro en gewone dophei in ongeveer 

gelijke mate voor. Na de brand zijn deze plaatsen niet altijd eenvoudig te herkennen. De 

resten van pijpenstro bepalen immers het beeld en gewone dophei valt niet meer op. Voor 

de kartering van de ernst van de brand is het echter niet nodig dat de oorspronkelijke 

vegetatie getypeerd wordt. Voor de beoordeling van de graad van verbranding van ‘vochtige 

heide’ kan uitgegaan worden van de toestand van pijpenstro. 

3.3.1 Niet verbrand 

Geen sporen van brand, hoogstens verdroogde, slappe, al dan niet omgekrulde scheuten en 

takjes van gewone dophei. Bladeren van pijpenstro, veenbies en/of veenpluis zijn groen; de 

toppen kunnen wat verdroogd en verbleekt zijn.  

Het strooisel is intact. 
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3.3.2 Matig verbrand 

Alle gewone dophei is wel afgebrand, maar de stengeltjes zijn nog gemakkelijk te herkennen. 

Er staan er echter nog maar weinig rechtop. Veenbies (als die voorkomt) is niet helemaal 

verbrand; de polletjes zijn lichtbruin gekleurd, de toppen van de bladeren zijn zwart.  

Pijpenstrobulten of kleine polletjes zijn nog gedeeltelijk lichtbruin of helemaal zwart, maar in 

de bult zijn de basissen van de halmen dan nog geelgroen. Enkele dagen na de brand lopen 

er al nieuwe bladeren uit.  

Veenmoskussens zijn lichtgeel en aaneengesloten.  

Het strooisel is oppervlakkig zwart verkoold, maar eronder ligt nog bruin venig materiaal. 
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3.3.3 Zwaar verbrand, ondiep 

Alle Gewone dophei is afgebrand en de stengeltjes zijn sterk verpulverd.  

Pijpenstro, veenpluis en veenbies zijn helemaal zwart. Enkel diep in de bulten zijn nog niet 

verbrande halmbasissen te vinden.  

Het strooisel is oppervlakkig zwart verkoold, eronder ligt nog een beetje bruin venig 

materiaal. 

3.3.4 Zwaar verbrand, diep 

Alle gewone dophei is afgebrand en de stengeltjes zijn sterk verpulverd.  

Pijpenstro, veenpluis en veenbies zijn helemaal zwart. Bulten kunnen gemakkelijk 

losgeschopt worden.  

Alle strooisel en organisch materiaal op de bodem is tot op het minerale substraat verkoold. 

3.4 Mate van brandschade voor venranden en door Pijpenstro 
gedomineerde vegetaties 

3.4.1 Niet verbrand 

Geen sporen van brand, de bladeren van pijpenstro en veenpluis zijn groen; enkel de toppen 

kunnen wat verdroogd en verbleekt zijn. Veenmossen en lage venplanten zijn niet aangetast 

Het strooisel is intact. 

3.4.2 Matig verbrand 

De boven- en zijkanten van pijpenstrobulten zijn gedeeltelijk verbrand, maar de bladvoeten 

of gehele bladeren zijn nog aanwezig. Deze zijn lichtgeel gekleurd, al dan niet met zwart 

verbrande delen. Algemene hergroei gebeurt binnen enkele dagen na het einde van de 

brand. 

Het strooisel tussen de bulten is voor het grootste deel verbrand, maar onder de resten is 

fijn organisch materiaal aanwezig. Vlekken mossen en niet verbrand ruwer strooisel komen 

plekgewijze voor. 
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3.4.3 Zwaar verbrand, ondiep 

Zwart verbrande pijpenstrobulten zijn het enige dat nog rest. Er zijn geen resten van 

bladeren of intacte, licht gekleurde bladeren meer aanwezig. De hergroei start enkele dagen 

na het einde van de brand met dunne, opgerolde, bleek geelgroene bladaanzetten.  

De pijpenstrobulten staan nog stevig; de wortelmassa onderin de bult is intact en licht 

roodbruin gekleurd.   

Alle strooisel is verbrand; enkel op de natste plaatsen kan nog iets onaangetast venig 

materiaal gevonden worden. 
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3.4.4 Zwaar verbrand, diep 

Zwart verbrande pijpenstrobulten zijn het enige dat nog rest. Er zijn geen resten van 

bladeren of intacte, licht gekleurde bladeren meer aanwezig. Enkele bladeren lopen kort na 

het einde van de brand met dunne, opgerolde, bleek geelgroene bladaanzetten opnieuw uit.  

De pijpenstrobulten kunnen gemakkelijk kapot gebroken of losgeschopt worden.  

Alle strooisel is verbrand. 
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4 Kaart ‘Brandschade 2011’ 

4.1 Globaal overzicht  
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Op basis van de veldkartering werd door ANB / Grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide een 

gedigitaliseerde kaart met de vier categorieën brandschade gemaakt. Het eerste dat opvalt is 

dat het vooral het Vlaams Natuurreservaat is dat getroffen werd door de brand. Enkel ter 

hoogte van de Drielingenvennen is tussen de Verbindingsweg en het Stappersven ook een 

deel van het reservaat van Natuurpunt afgebrand.  

4.2 Bespreking  
Volgens de interpretatie en kartering zijn niet alle plaatsen even hard getroffen door de 

brand.  

Niet verbrand Matig Zwaar ondiep Zwaar diep 

27,9 ha 62,9 ha 12,2 ha 345,3 ha 

Oppervlakte categorieën brandschade ten gevolge van de brand van 2011 op de Kalmthoutse Heide 

4.2.1 Niet verbrande zones 

De grootste oppervlakte is getypeerd als ‘zwaar ondiep’ verbrand. Niet verbrande zones 

komen verspreid voor. Als we vergelijken met de meest recente bodembedekking daterend 

van voor de brand (Biologische Waarderingskaart), dan valt op dat 2/3 van de totale 

oppervlakte hiervan (> 18 ha) door vennen, venoevers en de aansluitende zone met diepe 

slenken, ingenomen wordt. Daarnaast gaat het om pekken in duinen en enkele zones die 

recent ingrijpend beheerd werden (plaggen of kappen) of waar door het beheer haast geen 

strooisel aanwezig was zoals in de gemaaide stroken aan de voet van de Wilgenduinen en op 

veel plaatsen onder de begrazingsrasters.  

De grenszone net buiten de verbrande zone moet uiteraard ook getypeerd worden als niet 

verbrand. We gaan ervan uit dat haast overal actieve brandbestrijding gebeurd is, maar dat 

op bepaalde plekken de terreinomstandigheden het stoppen van het vuur vereenvoudigd 

hebben. De zone ter hoogte van de Vossenbergen-Hazenduinen is zo een gebied. De 

duingordel heeft hier de verdere verspreiding van de brand mee tegengehouden. Hetzelfde 

geldt uiteraard voor het Stappersven dat ook een buffer was naar het oosten.  

  

 

4.2.2 Matig verbrande zones 

De matig verbrande zones liggen eveneens verspreid. Een relatief grote oppervlakte daarvan 

valt samen met goed ontwikkelde natte heide en slenkenvegetaties in depressies met 

vennen. Dit is bv. duidelijk het geval aan de oostvoet van de Vossenbergen. Maar ook duinen 

en complexen van vochtige heide en droge heide op duintjes, werden op bepaalde plaatsen 

als matig verbrand ingetekend. Ook enkele recent geplagde plekken werden getypeerd als 

matig verbrand. 

Gemaaide stroken voet Wilgenduinen  Westzijde Wilgenduinen onverbrand  
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4.2.3 Zwaar diep verbrande zones 

Het is opvallend dat uiteindelijk slechts een achttal plaatsen als zwaar en diep verbrand 

beschouwd werden. Het waren vnl. door pijpenstro gedomineerde, maar ook met oude 

struikhei begroeide duinen, al dan niet met een dichte naaldhoutopslag (bv. t.h.v. de 

zuidoosthoek van de Steertse heide).  

4.3 Besluit veldkartering 
Uit de veldkartering blijkt dat de brand niet overal even hevig gewoed heeft. Zowel hele 

natte plekken met vennen, slenken en natte heide, als plaatsen waar door het beheer weinig 

brandbaar materiaal aanwezig was, lijken minder aangetast te zijn geweest. Voor de duinen 

is de situatie minder eenduidig. In bepaalde gevallen is er geen of maar beperkte 

brandschade opgetreden, in andere gevallen zou het juist erg hevig gebrand hebben en is 

alle organisch materiaal verdwenen. In het duincomplex in het noorden van de verbrande 

zone en in de Vossenbergen liggen ‘zwaar diep verbrande’ zones en ‘matig verbrande zones’ 

zelf vlak naast elkaar. Het feit dat plekken in duinen zo zwaar verbrand zijn, kan ermee te 

maken hebben dat de struikhei er erg goed brandde en dat het vuur nog een tijd heeft 

kunnen smeulen waardoor ook het organisch materiaal van de strooisellaag volledig verast 

is.  

We moeten ook opmerken dat de kartering vnl. berust op een visuele inschatting van de 

mate van verbranding en dat de grenzen zo systematisch mogelijk met gps ingetekend 

werden. Het bepalen waar een verbrandingsklasse stopt en een andere begint, kan echter 

erg arbitrair blijven. Deze veldkartering mag daarom niet geïnterpreteerd worden als het 

document dat de ernst van de brand het meest exact weergeeft en lokaliseert. Wel geeft de 

kaart indicaties over de gevoeligheid voor brand van vegetaties en habitats. Daardoor is ze 

van belang voor de gedachtevorming i.v.m. brandpreventie en –bestrijding.  

Matig verbrande natte heide, Wilgenduinen  Matig verbrande droge heide   
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5 Een burn severity kaart op basis van 

hyperspectrale luchtbeelden  

5.1 Verwerking van luchtbeelden 
Korte tijd na de brand van 2011 zijn er met verschillende sensoren teledetectiebeelden van 

de Kalmthoutse Heide gemaakt. Bekostigd door Belspo, Federaal Wetenschapsbeleid, werden 

op 27.06.2011 APEX-beelden (Airborne Prism Experiment) gemaakt. Dit zijn gedetailleerde 

hyperspectrale beelden met een resolutie van 2,4m. Het zijn deze data die gebruikt werden 

om de ernst van de brand (‘burn severity’) via remote sensing analyse in kaart te brengen 

(Schepers, 2012, Schepers et al., 2014).  

De analyse komt erop neer dat gezocht wordt welke spectrale banden (golflengten) en welke 

vegetatie-indexen (specifieke combinaties van spectrale banden) het best het onderscheid 

maken tussen verbrande en niet verbrande heide en het best correleren met de op het veld 

vastgestelde aantastingsgraad. Hiervoor werd midden augustus veldwerk uitgevoerd waarbij 

in droge heide, in natte heide, in door pijpenstro gedomineerde en in met dennen begroeide 

heide, op een gestandaardiseerde manier verschillende variabelen opgemeten waarmee de 

mate van aantasting door de brand beschreven kan worden. Een specifieke index, de GeoCBI 

(Geometrically structured Composite Burn Index) is het resultaat. Deze index varieert tussen 

0 (niet verbrand) en 1 (zeer zwaar verbrand). Daarna werd onderzocht welke vegetatie-

indexen de gevonden variatie in graad van aantasting (de GeoCBI) het best weergeven. Uit 

de analyse blijkt dat er niet een enkele index is die de beste resultaten oplevert voor elk van 

de vier vegetatietypen. Daarom werd besloten om een brandernstkaart te maken op basis 

van de index die globaal voor het geheel van de vier vegetatietypen de beste resultaten 

geeft (de MIRBI-index, Mid Infrared Burn Index) en een brandernstkaart op basis van de 

combinatie van meest optimale index per vegetatietype. Het is deze laatste kaart die we 

hierna bespreken. Voor de gedetailleerde beschrijving van de gevolgde methoden en de 

analyseresultaten die aan de basis liggen van de kaarten, verwijzen we naar de 

oorspronkelijke publicatie (Schepers, 2012, Schepers et al., 2014).  
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5.2 Een teledetectiekaart van de ernst van de brand 

 

Omdat de resolutie van de oorspronkelijke data zo groot is (2,4m), geeft de kaart een erg 

gedetailleerd beeld van de uitbreiding en de ernst van de brand. We beschikken echter niet 

over de data in een vorm waarmee de kaart ook met een GIS geanalyseerd zou kunnen 
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worden. Daardoor kunnen we met de kaart enkel een kwalitatieve beschrijving geven op 

basis van een visuele analyse van de patronen.  

5.2.1 Sterk verbrande zones op de teledetectiekaart 

Wat opvalt is dat er erg weinig plaatsen zijn waar de brandernst als ‘zeer zwaar’ getypeerd is 

(meest donkerbruine kleur op het kaartbeeld). Het gaat om plekken aan beide zijden van de 

Verbindingsweg ter hoogte van de Drielingenvennen, om plekken nabij de ‘Parking zuid’, om 

enkele geïsoleerde plaatsen in de duinen aan de rand van het reservaat ten noorden van het 

Koewegske en om een plaats ter hoogte van de zuidoosthoek van de Steertse heide. als 

vergeleken wordt met de Biologische Waarderingskaart en terreingegevens van net voor de 

brand, dan blijkt dat deze sterkst verbrande zones bijna allemaal droge heidebegroeiingen 

met opslag van grove den waren.  

Er worden wel grote oppervlakten als ‘zwaar verbrand’ getypeerd (bruin op het kaartbeeld). 

Ze komen zowat overal voor. Het is opvallend dat alle duinformaties in het getroffen gebied 

waar vegetatie op aanwezig was (vnl. dan struikheibegroeiingen) tot deze categorie behoren. 

Daar waar zwaar verbrande en minder zwaar verbrande plekken in een gevlekt patroon 

voorkomen, zoals in het zuiden en het noordwesten van het kaartbeeld, komen die zwaar 

verbrande delen quasi steeds overeen met droge heide vegetaties, al dan niet op duinkopjes. 

Zuiver op basis van een visuele indruk, schatten we dat tot twee derde van het getroffen 

gebied ernstig verbrand is; de eerder bruine kleuren op het kaartbeeld.  

5.2.2 Minder verbrande zones op de teledetectiekaart 

De plaatsen waar de brand het minst ernstig is geweest zijn lichtgeel op het kaartbeeld. Ze 

vallen over het algemeen samen met natte heide en slenkenvegetaties: de oostzijde van de 

Wilgenduinen, de omgeving van het Moerke en het Bergeendenven, de grote depressie langs 

de zuidwestkant van de Drielingenvennen, de vlakte ten oosten van de Biezenkuilen, randen 

van vennen. Deze laatste zijn dikwijls ook niet verbrand en zijn zwart op de kaart, wat 

eigenlijk betekent dat ze op voorhand uitgesloten werden van analyse, want niet verbrand. 

Dat lijkt ook zo voor heel wat bomen waarvan de kronen nog levende naalden hebben. Ook 

deze werden buiten de analyse gehouden. Door de hoge resolutie van de beelden geeft dit 

een gestippeld beeld met onverbrande grove dennen (zwarte stippen op het beeld) in een 

gekleurde matrix. Niet zelden gaat het dan om redelijk sterk verbrande heide. Op deze 

plaatsen heeft er dus waarschijnlijk een loop- of grondvuur gewoed zonder dat er kroonvuur 

ontstond. Dit is duidelijk te westen van het Langven en aan de oude Kambuus en ter hoogte 

van de duinen aan het Muggepiske. Op het infrarood false colour beeld van 2 juni 2011 

(Eurosense, opdracht Grenspark) zijn de bomen die leefden op het ogenblik van de opname, 

duidelijk te onderscheiden (roze tegen een blauwgrijze achtergrond).  
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5.3 Bespreking en vergelijking met de veldkaart 

De teledetectiekaart geeft een genuanceerd en gedetailleerd beeld van de ernst van de 

brand. Het besluit uit de veldkartering dat vennen, venranden en depressies met erg natte 

heide met slenkvegetaties minder getroffen werden, wordt door de teledetectiekaart 

bevestigd. De matig verbrande zones van de veldkaart komen echter niet steeds overeen 

met de minder verbrande zones volgens teledetectiebeelden. Integendeel, er zijn nogal wat 

duinen die volgens de veldkartering als matig verbrand beschreven worden, terwijl ze via 

remote sensing eerder zwaar verbrand lijken. Dat is zo voor de duinen ten noorden van het 

Koewegske, delen van de Vossenbergen en de duinen ten oosten van de Drielingenvennen. 

Dit zou te maken kunnen hebben met de analysetechniek die bij de teledetectie gebruikt is. 

Dat alle struikheibegroeiingen op duinen als zwaar verbrand worden getypeerd lijkt mee een 

gevolg van de vegetatie-index die voor deze vegetatie de beste correlatie geeft met de 

GeoCBI en die gebruikt is bij het opstellen van de brandernstkaart. De gekozen index (CSI, 

Composite Burn Index) is namelijk erg gevoelig voor de hoeveelheid onbedekte bodem en 

zwarte houtskool. In schaars begroeide en open droge heide op duinen zullen bodem en 

houtskool relatief veel reflecteren, in elk geval in vergelijking met een verbrande totaal 

gesloten natte heide of een door pijpenstro gedomineerde vegetatie. Daardoor is het hoogst 

waarschijnlijk dat het verkregen kaartbeeld niet steeds overeenstemt met de mate van 

verbranding die werkelijk is opgetreden in de vegetaties, temeer daar de ernst van 

verbranding voor de vier vegetatietypen afzonderlijk berekend is.  

Beide typen kaarten tonen hun mogelijkheden en beperkingen. Gezien de grootte van het 

gebied is het aangewezen om te werken met teledetectie en daarvan een brandernstkaart af 

te leiden. Uitgebreid veldwerk blijft steeds nodig, ofwel om er direct een globale kaart mee te 

maken, ofwel om de gevonden variatie binnen vegetatie-indexen te koppelen aan op terrein 

gemeten verschillen in brandernst. Het is juist met de veldkennis die zo opgedaan wordt, dat 

de kaarten verder geïnterpreteerd en toegepast kunnen worden.  

Detail Burn severity kaart Apex-beeld 27.06.2011  Detail IRFC-beeld 02.06.2011, Eurosense 
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6 Brandschadekaart en herstelbeheer 

De brandschadekaarten zijn bedoeld om een hulpmiddel te zijn voor het herstelbeheer. 

Kennis over de ligging van heel zwaar of haast niet verbrand gebied helpt in het bepalen van 

prioriteiten en het inzetten van de meest geschikte middelen. Waar de ernst eerder matig 

was, kan gehoopt of verwacht worden dat regeneratie succesvoller verloopt. Planten kunnen 

mogelijk nog vegetatief uitlopen, er zullen minder zaden verloren gegaan zijn, dieren kunnen 

de brand in bodem of strooisel overleefd hebben. Bij het herstel kan hiermee rekening 

gehouden worden door voor minder ingrijpende technieken te kiezen. Op de zwaar 

verbrande plaatsen zal het spontane herstel zeker trager verlopen en lang niet zeker tot 

herstel van de oorspronkelijke levensgemeenschappen leiden. Kieming vanuit de zaadbank is 

belangrijker dan het vegetatief regenereren van planten. Dieren zullen vanuit de omgeving 

de plaats terug moeten innemen. Hier kan intensiever beheerd worden met het doel de 

condities optimaal te maken voor de ontwikkeling. Uiteraard zal steeds ook nagegaan 

moeten worden hoe potentieel dominante soorten reageren na een brand. Meestal zal het 

beheer ook op het terugdringen van deze soorten afgestemd zijn.  

De teledetectiekaart heeft als groot voordeel dat ze de variatie in brandernst duidelijk laat 

zien. Daardoor kan de beheerder beter inschatten op welke schaal herstelmaatregelen best 

ingezet worden. In zones met een gelijkmatige schade kan wat grootschaliger gewerkt 

worden; overal kan hetzelfde resultaat verwacht worden. In zones met een grote variatie 

aan schade wordt best kleinschalig gewerkt, zodat de herstelkansen van de minst getroffen 

vegetaties en hun fauna optimaal gehouden worden. Handmatig maaien, gestuurde 

begrazing met een herder, kleinschalig plaggen, zijn hier aan de orde.  

Wat de kaarten en beelden ook duidelijk maken is dat vegetatiebeheer dat een vermindering 

van brandbaar materiaal voor gevolg heeft, die vegetatie ook minder gevoelig maakt voor 

brand. De gemaaide stroken onder de begrazingsrasters en de recente plagplekken zijn op 

de veldkaart en de teledetectiekaart duidelijk te onderscheiden. Deze waarneming na de 

brand van 2011 heeft de beheerder van de Kalmthoutse Heide ertoe aangezet om voor de 

brandpreventie en –controle ook te werken met brede, minder brandgevoelige banden. Door 

enerzijds op strategische plaatsen in het reservaat met een maaibeheer brandvertragende 

zones aan te leggen en strooiselarm te houden, en anderzijds langs de hoofdwegen 

permanent strooiselarme bermen en bredere zones te creëren, kan er een 

compartimenttering gerealiseerd worden waardoor in de toekomst ongewilde natuurbranden 

beter onder controle te krijgen zijn. In het rapport over brandpreventie en –bestrijding is dit 

verder uitgewerkt (De Blust & Laurijssens, 2014).  

  

Een ecologische brandgang, aangelegd na 

de brand van mei 2011 in het Vlaams 

natuurreservaat De Kalmthoutse Heide. 

Beeld: Google earth 07.07.2013  
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