
· MINISTERIE VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP

t\drninistratÎl' Milieu,
Natuur en Landillrichtin~

INSTITUUT VOOR BOSBOUW
EN WILDBEHEER

Een overzicht van de bos- en heidebranden in het Vlaamse Gewest,
voorjaar 1996

(Gegevens afdeling Bos en Groen)

G. Sioen

IBW Bb BR 97.001

april 1997

.. :



Inhoud

1. Inleiding 1
2. Weersomstandigheden 1
3. Overzicht bos- en heidebranden 2
4. Overzicht proces-verbalen en schadeclaims 3

1) Bos- en heidebrand 'De Mechelse heide' (Maasmechelen) op 20104/'96 3

Domeinbos 'Heiwijk I' 4
Gemeentebos 'Eisderbos' 4
Staatsnatuurreservaat 'Qe Mechelse Heide' 4

2) Heidebrand 'De Mechelse heide' op 26/04/'96 5
3) Recreatiedomein 'De Plas' te Houthalen-Helchteren op 301041'97 5
4) Bos 'De Hutte' te Houthalen-Helchteren op 301041'96 5
5) Bos 'Heide Het Gehucht' te Lommel op 17/04/'96 5
6) Bos aan de Duinenstraat te Lommel op 201041' 96 6
x) Kalmthoutse heide, 21/041'96 6

5.

6.
7.

l,
,/

8.

Besluit van de Woudmeesters tot het afsluiten van de bossen in brandgevaarlijke
gebieden 7

. Parlementaire reacties op de bosbranden 8
Evaluatie bosbranden, brandbestrijding, te nemen maatregelen 9

7.1. Afdeling Bos en Groen 9
7.2. Evaluatie van de verschillende diensten te Kalmthout (samenvatting

behandelde punten) 12
7.3. Bos en heidebrandbestrijdingsplan 13

Besluit 14

Annex: tabel: Bos- en heidebranden in het Vlaamse Gewest, voorjaar 1996

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Bos- en heidebranden, voorjaar '96



1. Inleiding

Vanaf20 april tot begin mei 1996 kwamen de Vlaamse bos- en natuurgebieden bijna
dagelijks in de pers. In het weekend van 20-21 april ontstond er brand op de Mechelse en
Kalmthoutse heide. Het voortdurend brandgevaar gaf aanleiding tot het afsluiten van de
bossen in meer dan 100 gemeenten.

Dit artikel geeft een samenvatting van de belangrijkste branden waarover de afdeling Bos
en Groen informatie verkreeg. De gegevens werden verkregen via briefwisseling, nota's,
interne verslagen, pv's, ... van de afdeling. Belangrijkste doel was een opsomming van de
bekende bosbranden te maken, zodat een beeld verkregen werd van het aantal bosbranden
en hun totale oppervlakte. Het (;>verzicht is onvolledig en een aantal belangrijke gegevens
ontbreken. Vele (kleinere) bosbranden werden door particulieren en/ofbrandweer geblust
zonder dat het Bosbeheer geïnformeerd werd. Dit verslag mag dan ook niet als volledig
beschouwd worden.

2. Weersomstandigheden

De voorjaarsmaanden zijn traditioneel gevaarlijk voor bos- en he~debranden. Niet alleen is
de vegetatie droog en verdord. Ook het weer is soms optimaal voor een snelle ontwikkeling
van brandhaarden. Na een lange periode van neerslagtekorten brak in april '96 een droge en
zeer warme periode aan.

Het klimatologisch overzicht van het KMI vermeld voor de maand maart 1996 een
abnormaal klein neerslagtotaal en een hogere zonneschijnduur dan normaal. Het overzicht
van de maand april 1996 maakt melding van een zeer uitzonderlijk neerslagtekort, een zeer
abnormaal lage gemiddelde windsnelheid, een zeer abnormaal hoge zonneschijnduur en
abnormaal hoge temperaturen. Polaire en droge continentale luchtstromingen gedurende de
eerste dagen van de maand werden later gevolgd door tropische maritieme luchtstromingen
(17-27/04) en opnieuw droge polaire luchtstromingen (28-30/04).

De maritieme luchtstromingen van tropische oorsprong lagen aan de basis van de te hoge
temperaturen. De absolute maximumtemperaturen varieerden van 20°C tot 28°C en werden
meestal op de 2le of de 22e gemeten. De neerslagtekorten waren overal zeer uitzonderlijk.
Het neerslagtotaal voor april was te Ukkel (6 mm) de tweede laagste waarde sinds het begin
van de waarnemingen in 1833, het record dateert van 1893 met 0,5 mmo De totale
zonneschijnduur was zeer hoog. Te Ukkel kwamen de winden uit de sektoren N tot NO en
ZO tot ZZO. De gemiddelde windsnelheid bedroeg 3,1 mis.
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In het meetstation Kleine Brogel werden volgende metingen gedaan op 20 april (dag van de
brand op de Mechelse Heide):

• zonneschijnduur: 8 uur
• gemiddelde temp.: 17.4°C, min. 5.6°C, max. 27.0°C
• gemiddelde rel. vocht.: 45%, min. 16%
• geen neerslag
• gemiddelde windsnelheid: 7 km/uur, max. 33 km/u
• windrichting bij max. windsnelheid: ZZW
• windrichting: voormiddag variërend, van 12 u tot 18 u: Z

3. Overzicht bos- en heidebranden

Door het hoofdbestuur van de Afdeling Bos en Groen werd aan de buitendiensten gevraagd
een overzicht van de gemelde bos- en heidebranden door te sturen. Het volledige overzicht
is weergegeven in de tabel (annex).

In de houtvesterijen Brugge, Gent, Groenendaal, Leuven en Turnhout werden slechts een
paar brandjes met een beperkte oppervlakte gemeld.
In de houtvesterij Hechtel werden ook 'maar' vijf branden bekend gemaakt, waarvan wel
een zeer ernstige (60 ha militair domein).
De houtvesterij Bree kreeg bericht van 9 bosbranden, weliswaar met geringe oppervlakte.

De grootste bos- en heidebranden kwamen in de houtvesterijen Antwerpen en Hasselt voor.
Houtvesterij Antwerpen telde minimum 10 bosbranden, waarvan één grote reeds op 14
maart (120 ha militair domein). De bos- en heidebrand op de Kalmthoutse heide trof meer
dan 500 ha bos- en natuurgebied. Houtvesterij Hasselt telde eveneens meer dan 10 branden
of pogingen tot brandstichting, met de grootste brand op de Mechelse heide(meer dan 250
ha).

Houtvesterij Min. Aantal Totale oppervlakte (ha)
boslheidebranden

Brugge;: 4 < 1,25
Gent 2 <0,50
Groenendaal 1 0,01
Leuven 3 0,85
Antwerpen 10 ong. 712
Turnhout 3 3,3
Bree 9 4,11
Hasselt 8 302,25
Hechtel 5 64,25
Totaal 45 1088,52
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4. Overzicht proces-verbalen en schadeclaims

1) Bos- en heidebrand 'De Mechelse heide' (Maasmechelen) op 20/04/'96

Op 20/041'96 ontstond een bosbrand in het domeinbos Heiwijk I, perceel 17a, na een
barbecue (kampvuurtje) van onbekenden in het ontoegankelijk gedeelte (wetenschappelijke
zone). De brand sloeg over naar het staatsnatuurreservaat Mechelse Heide. Ook een
gemeentebos (Eisderbos) werd geteisterd door de bosbrand. Meer dan 200 ha bos- en
heidegebied ging in de vlammen op. Drie brandweerlieden raakten gewond. Fase 3 van het
rampenplan werd tijdelijk uitgeroepen.

Een allesomvattend proces-verbaal werd door de rijkswacht opgemaakt. Het Bosbeheer
maakte een afzonderlijk PV op voor de schade aan bos en heide.
Het proces-verbaal tegen onbekenden geeft een beschrijving van de feiten, de vaststelling
van de oorzaak van de brand, het verhoor van de getuigen en een schadeverslag.
De woudmeester en de houtvester stelden zich burgerlijke partij. Hun verklaring bevat ook
een schaderaming. Ook de ambtenaar van de Afdeling Natuur schatte de vastgestelde
schade.

Het PV werd opgesteld in toepassing van:

• het Bosdecreet van 13 juni 1990 (BS 28/091'90), art. 10 § 2, art. 20 punt 5, art. 48, art.
97 § 1 punt 8, art. 98, art. 99

• het Besluit van 22 juli 1993 van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid
en het occasionele gebruik van de bossen (BS 15/091'93)

• het Boswetboek van 19/12/1854 (BS 22/12/1854) art. 169 punt 3

De te eisen straf (tegen onbekenden) werd vastgesteld op een boete van 130.000 fr. of één
maand gevangenisstraf+ een totale schadevergoeding van 47.474.999 fr. Een veroordeling
werd (nog) niet uitgesproken.

De schaderaming werd afzonderlijk opgemaakt voor het domeinbos Heiwijk, voor het
staatsnatuurreservaat Mechelse Heide en voor het gemeentebos Eisderbos.
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Domeinbos 'Heiwijk I'

totale oppervlakte door de brand vernield: 35,97 ha

4

totaal voor de bestanden met Corsicaanse den:
totaal voor de bestanden met Grove den:
totaal voor de bestanden met Japanse lork:
totaal natuurlijke verjonging + bijplanting:
totaal voor de bestanden met berk:
gesommeerd totaal:

Gemeentebos 'Eisderbos'

totale oppervlakte door de brand vernield: 2,28 ha

totaal voor de bestanden met berk:

Staatsnatuurreservaat 'De Mechelse Heide'

7.712.594 fr.
4.008.608 fr.
2.959.128 fr.

537.000 fr.
357.000 fr.

15.574.995 fr.

465.986 fr.

Afgebrande oppervlakte heidevegetatie, ven- en bosvegetatie, houtkanten: 210 ha.

plaggen vochtige heide (tegengaan vergrassing):
30 ha à 400.000 fr./ha:

schade houtwaarde: 3.500 m3 à 400 fr.lm3
:

12.000.000 fr.

1.400.000 fr.

maaien heide aan hoge frequentie om heidestructuur te herstellen:
170 ha à 50.000 fr./ha: 8.500.000 fr.

bestrijding houtopslag in heide-areaal
2 manjaren gedurende 5 jaar
10 x 1.000.000

•

Schadetotaal

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

10.000.000 fr.

31.900.000 fr.
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2) Heidebrand 'De Mechelse heide' op 26/04/'96

Een heidebrand nabij de Weg naar Heiwijck vernietigde 14 ha heide. Door de boswachter
van de Afdeling Natuur werd een proces-verbaal tegen onbekenden opgemaakt. Het PV
maakte melding van overtreding van de Wet op het Natuurbehoud van 12 juli 1973 (BS
11/091'73), artikel 11 (plantendek vernietigen of beschadigen, vuur maken).

schade aan flora en fauna:
werken .
(afvoeren van grond na aanleg van brandwegen)

Schadetotaal

2.800.000 fr.

300.000 fr.

3.100.000 fr.

3) Recreatiedomein 'De Plas' te Houthalen-Helchteren op 30/04/'97

Drie aren heide werd vernietigd. De schade aan de heide, eigendom van het Vlaamse
Gewest, wordt geraamd op 300 m2 x 10 fr.lm2 = 3.000 fr. Een PV werd zowel door de
boswachter als door de politie van Houthalen-Helchteren opgesteld.

4) Bos 'De Hutte' te Houthalen-Helchteren op 30/04/'96

In de omgeving van het staatsnatuurreservaat 'Tenhaagdoomheide' werd een perceel van
1,3 ha met heide en natuurlijke verjonging (1 à 20 j.) vernietigd door brand. De technische
dienst van de gemeente legde met behulp van twee bulldozers een brandvrije strook aan. De
oorzaak was wellicht brandstichting aangezien de brand middenin een perceel ontstond
terwijl er op dat ogenblik voor alle bossen een toegangsverbod geldig was. Zowel Afdeling
Bos en Groen als de gemeentepolitie maakten proces-verbaal op.
De schade werd geraamd op 13.000 m2 x 15 fr.lm2 = 195.000 fr.

5) Bos 'Heide Het Gehucht' te Lommel op 17/041'96

In dit gemeentebos ontstond brand in perceel 21 over een oppervlakte van 1,5 ha. Het
getroffen perceel was bezet met Ruwe berk (1981) en Grove den (1991). Een herbeplanting
van het perceel werd in het PV voorgesteld.

Geraamde schade:

10.000 fr. per ha en per groeijaar voor de vernietigde Grove den
10.000 x l,S x 5 =75.000 fr.
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Kosten herbeplanting:

l,S ha klepelmaaien à 15.000 fr.lha:
l,S ha volledig ploegen en 2x schijfeggen à 10.000 fr.lha:
plantsoen Grove den Z IVI: 9000 ex. x 6 fr.lstuk:
beplantingskosten 1,3 x 1,3 m, 8 fr.lex.:
totaal kunstmatige herbebossing (excl. BTW):

totale schadekosten:

6) Bos aan de Duinenstraat te Lommel op 20/04/'96

22.500 fr.
15.000 fr.
54.000 fr.
72.000 fr.
163.500 fr.

238.500 fr.

Een 0,7 ha groot perceel met heide en natuurlijke verjonging van Grove den brandde af. De
leeftijd van de circa 60 dennen varieerde van 5 tot 30 jaar. De schade aan het bos werd op
10.000 fr. geraamd.

x) Kalmthoutse heide, 21/04/'96

Het dossier is onvolledig (PV ontbreekt). Uit de (gedeeltelijke) verslaggeving van Afdeling
Natuur kon opgemaakt worden dat de bosbranden 430 ha staatsnatuurreservaat, 95 ha
privé-bos (I blok van 20 ha, 1 van 75 ha), en 8 (3-4?) ha gemeentebos (Withoefse heide,
gehuurd door Afd. Bos en Groen) vernielden. Verschillende brandweerkorpsen uit de
provincie AntWerpen en uit Nederland bestreden het vuur. Net als in Maasmechelen werd
fase drie van het rampenplan afgekondigd.

Als onkosten werden vermeld:

Kosten graafmachine: 2000 fr.luur x 20 uur = 40.000 fr.
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5. Besluit van de Woudmeesters tot het afsluiten van de bossen in brandgevaarlijke
gebieden

Wegens de aanhoudende droogte en het voortdurend brandgevaar werd door de
Woudmeesters op 25 april 1996 een besluit opgemaakt tot 'tijdelijke aanwijzing van de
gebieden die bijzonder door brand worden bedreigd en die ontoegankelijk verklaard
worden'.

Door het hoofdbestuur van de Afdeling Bos en Groen werd een nota gemaakt en een
ontwerpmodel van besluit naar de Woudmeesters gestuurd (ontwerp opgemaakt door
Afdeling Europa en Milieu). Per provincie werd door de respectievelijke woudmeesters, na
advies van de houtvesters, een lijst met gemeenten opgemaakt, waar het besluit van kracht
werd. In totaal betrof het meer dan 100 gemeenten.

Het besluit ging in op vrijdag 26 april om 12 uur en bleef van kracht tot het op vrijdag 03
mei om 12 uur door een nieuw besluit opgeheven werd. Het eerste besluit werd in het
Belgisch Staatsblad op 30 april gepubliceerd, het tweede op .??
(In het Waalse gewest werd bij Ministerieel besluit het openbaar verkeer in bossen en
wouden verboden op 22 april 1996, voor een periode van 7 dagen; publicatie in het
Belgisch Staatsblad op 26/041'96).

Door de Woudmeesters werd een kopie van de besluiten doorgestuurd naar
provinciegouverneurs en parketten. De provinciegouverneurs zorgden voor de
informatiedoorstroming naar de gemeenten. Alle technici van de afdelingen Bos en Groen
en Natuur werden op de hoogte gebracht. Informatieborden met het besluit/verbod werden
door de technici geplaatst. Het publiek werd via de pers op de hoogte gebracht van de
ontoegankelijkheid. Politie en rijkswacht werden ingeschakeld voor controle op het besluit
(o.a. inzet van rijkswacht te paard).

Ook op gemeentelijk niveau werden maatregelen getroffen. Zo beslisten de
gemeentebesturen van Dilsen-Stokkem, Peer, Lommel en Houthalen-Helchteren nog voor
het besluit van de Woudmeesters tot het tijdelijk ontoegankelijk verklaren van alle bossen
en heidegebieden in de gemeente. Voor de natuur- en heideterreinen buiten de bossen lag
de verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Brandweerkorpsen en provinciebestuur drongen
in de provincie Limburg aan op een algemene sluiting van de heideterreinen. Het
provinèiebestuur van Limburg maakte een ontwerpverordening voor de gemeenten.

Het toegangsverbod werd door de bevolking gerespecteerd. Schriftelijke reactie kwam er
van de vzw Vlaamse wandelfederatie en het Syndicaat van Boseigenaars en
Houtproducenten in Vlaanderen.

In een brief aan de Minister van Leefmilieu vroeg de vzw Vlaamse wandelfederatie zich af
waarom de bossen voor het publiek afgesloten werden. Volgens de federatie leidde het
afsluiten tot 'onbeheerde bossen', het negeren van het bewuste gedrag van de wandelaar en
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verhoogde maatschappelijke kosten (verhoogde controle door overheid in plaats van sociale
controle).

In een antwoord werd de nadruk gelegd op:
• de uitzonderlijke weerssituatie en de beperkte sociale controle in uitgestrekte gebieden
• de verscherpte controle (brandtorens, intrekken verlof, inschakelen andere diensten)
• de noodzaak aan snelle beslissingen
• het onbewust gedrag van vele recreanten
• de onmogelijkheid om onderscheid te maken voor specifieke activiteiten
• de nog grotere maatschappelijke kosten bij aanhoudende bosbranden
• de oorsprong van brandhaarden: meestal op afgelegen plaatsen waar sociale controle

onmogelijk is
• een gemakkelijke controle wanneer niemand toegelaten is

Het Syndicaat van Boseigenaars en Houtproducenten in Vlaanderen reageerde positief op
het besluit, maar formuleerde de eis voor toevoeging van 'de eigenaar' bij de
uitzonderingen op de ontoegankelijkheid, omdat 'de toegang tot een bos eigendom van een
privé boseigenaar hem nooit verboden kan worden'.

Na advies van Afdeling Europa en Milieu werd hierop door Afdeling Bos en Groen
geantwoord:

Het besluit is gebaseerd op artikel 105 en 106 van het Bosdecreet. Deze artikelen doen geen
afbreuk aan de rechten van de eigenaar. Een eigenaar kan aan derden de toestemming geven
om zijn bos te betreden. Een tijdelijke intrekking van de toestemming slaat enkel op die
derden; de maatregel kan de eigenaar zelf niet treffen. De eigenaar moet dan ook niet
expliciet in het besluit vermeld worden. Dat de toegang hem nooit ontzegd kan worden, is
overdreven. Andere overheden, zoals provinciegouverneur, burgemeester, ... kunnen dit
bijvoorbeeld ter bescherming van de persoonlijke veiligheid.

6. Parlementaire reacties op de bosbranden

Dhr. Kris Van Dijck en Mevr. Vera Dua stelden parlementaire vragen aan Minister van
Leefmilieu Kelchtermans. Belangrijkste vragen waren:.
• Is er een doeltreffende bescherming van de natuurgebieden?
• Hoeveel mensen controleren het gedrag van de bezoekers?
• Waarom hebben de branden zo een uitbreiding genomen?
• Wat werd gedaan om ze te voorkomen?
• Is de Minister akkoord dat een personeelsgebrek een van de oorzaken van de ramp is?
• Wil de Minister het Ministerie van Defensie op de hoogte brengen van het gevaar van

schietoefeningen tijdens brandgevaarlijke periodes?

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Bos- en heidebranden, voorjaar '96
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7. Evaluatie bosbranden, brandbestrijding, te nemen maatregelen

7.1. Afdeling Bos en Groen

Door de Afdeling Bos en Groen werd een evaluatie gemaakt. Deze evaluatie werd door de
Directeur-Generaal aan de Minister bezorgd, die op zijn beurt een mededeling maakte aan
de Vlaamse regering.

Overzicht van de genomen maatregelen:

Vijf besluiten van ontoegankelijkheidsverklaring werden genomen en verspreid naar
provinciegouverneurs, parketten, gemeentebesturen, politiediensten en medewerkers te
velde. Vanaf 26/04 waren de Woudmeesters continu bereikbaar voor overheidsinstanties en
publiek (inzet van antwoordapparaten en GSM).

Weekendregelingen werden aangepast, vrijstellingen ingetrokken en de bereikbaarheid van
de technici werd verhoogd.
Op risicoplaatsen kwam er verscherpte controle. Op enkele plaatsen werden ook
bosarbeiders ingeschakeld voor controle. Affiches met waarschuwingen voor brandgevaar'
werden uitgehangen. Ook affiches met het besluit van de Woudmeester werden
uitgehangen, en de toegang van de (domein)bossen afgesloten.

Instructies werden verstrekt, opgevolgd en zo nodig bijgestuurd. Dit gebeurde in een goede
samenwerking .met de afdeling Natuur. De communicatie met de gemeenten verliep via de
provinciebesturen (gouverneur, arrondissementscommissaris). Praktische zaken, zoals
afsluiten van de toegang van bossen, gebeurde veelal spontaan door de gemeenten in
samenwerking met de boswachters.

De gemeentelijke politiekorpsen en enkele rijkswachtbrigades hielden verscherpte controles
in samenwerking met het Bosbeheer. Soms werd een beurtrol opgesteld.
GSM en mobilofoontoestellen werden ingezet. Het aantal toestellen was beperkt en een
aantal werd overgebracht naar de plaatsen met de hoogste nood. De communicatie bleek in
veel bosrijke streken moeilijk. De verbinding met politiediensten, rijkswacht of brandweer
was soms problematisch.

Sema-Digit toestellen werden in Limburg ingezet omwille van de ontoereikende overige
communicatiemiddelen. Per houtvester en brigade werd één toestel voorzien. Een lij st met
telefoonnummers van de boswachters en hun gebied werd aan de hulpdiensten verleend.

De brandtoren te Neerpelt en de watertoren te Zutendaal werden door de Afdeling Bos en
Groen bemand. De brandtoren te Kalmthout, die in verbinding staat met een brandtoren op
Nederlands grondgebied, werd door de Afdeling Natuur bemand. De brandtorens in het
Pijnven en op de Mechelse heide zijn afgekeurd voor verder gebruik (brandtoren Pijnven
opnieuw operationeel vanaf april 1997).

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Bos- en heidebranden, voorjaar '96
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Extra mogelijkheden bij brandgevoelige periodes zijn een uitkijkpost op de teml te Eisden
en een toren op het (quasi verlaten) munitiedepot te Meerdaal-Heverlee. In 1996 werd geen
toestemming verkregen voor het gebruik van deze toren.

Brandbestrijding is alleen goed te coördineren vanuit de lucht. Een boswachter moet het
commando van de brandweer bijstaan en plaatsnemen in de helikopter. Voor de situering
van de brandhaarden en de locatie van mogelijke bestrijdingsplaatsen is terreinkennis
noodzakelijk. In de provincie Limburg vergezelden de terreinbeheerders de hulpdiensten
tijdens de vluchten.

De gevoerde mediacampagne was efficiënt. Er werden drie persberichten rondgestuurd:
één met een balans van de (hevigste) branden: '890 ha bos en heide door brand vernield',
één met de aankondiging van het toegangsverbod en één met de intrekking van het
toegangsverbod (minder interesse vanwege de pers).

Er was begrip voor het afsluiten van de bossen, hoewel er soms overredingskracht
noodzakelijk was. Een meer sluitende regeling voor residentiële en occasionele bewoners is
wenselijk (alleen art. 48 van het Bosdecreet komt in aanmerking voor strafmaat).

De kosten voor de brandbestrijding door de brandweer worden door de brandweer zelf
gedragen. Voor de brandbestrijding op de Mechelse heide werd op 25 april 1996 een
kostenraming gemaakt:

brandweerwagen
personeel (400 mandagen)
inzet helikopter
herstellen afsluitingen
herstel en onderhoud voertuigen

Totaal:

5.000.000
4.000.000

50.000
100.000
250.000

9.400.000

Te nemen maatregelen (korte termijn):

Personeelsbezetting

Verhoogd toezicht en voorlichting verkleinen de kans op onopzettelijke brandstichting en
verhogen de kans op tijdig ontdekken en doorgeven van beginnende brandhaarden.
In brandgevaarlijke periodes kan de intensiteit van het toezicht opgedreven worden of snel
worden overgegaan tot het afsluiten van bossen of bosdelen.
Het inzetten van 'Brandgevaar-thermometers' die dagelijks de mate van gevaar aangeven,
vraagt meer personeel dan actueel aanwezig.

Op het niveau van de Europese Unie bestaat een actief forum rond alles wat met
bosbranden te maken heeft (preventie, bestrijding, inventarisatie,...). Vlaanderen neemt daar
bij gebrek aan personeel niet aan deel.
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Er is een groot gebrek aan toezichthoudend personeel. In 1996 waren 28 plaatsen vacant.
De gemiddelde boswachter voert onder andere controle uit op 174 ha domeinbos, 165 ha
ander openbaar bos, 739 ha privé-bos, 8347 ha open ruimte, x aantal kilometer oevers van
waterlopen en visvijvers,... Dit is een gemiddelde (toestand april 1996). In de realiteit ligt
de oppervlakte te controleren bos- en heidegebied in de provincies Antwerpen en Limburg
veel hoger. Het takenpakket van de wachters nam toe terwijl de personeelsbezetting afnam.
De leeftijdsverdeling van het personeel is ongunstig. Veel boswachters bereiken de
pensioenleeftijd binnen korte tijd. Het inzetten van privé-firma's voor bewaking en controle
biedt geen oplossing (te duur en monofunctioneel).

Infrastructuurwerken en onderhoud

Frezen van brandwegen, graven van sleuven.
Beschikbaarheid van borden, palen, linten, ... verbeteren.

Rampenplannen. samenwerking met brandweer. communicatie

Aan alle brandweerkorpsen kaartmateriaal van (brandgevoelige) bossen bezorgen, met
aanduiding van gegevens die voor de brandweer van belang kunnen zijn: breedte wegen,
verharding, waterpartijen,... en administratieve gegevens.
Waar dit nog niet gebeurd is: telefoonnummers, GSM-nummers én eventueel fax-nummers
van boswachters doorgeven aan de politiediensten.
Limburg: er zijn al afspraken om het rampenplan te actualiseren. Vlaams Brabant: er was
niets voorzien in het rampenplan omtrent bosbranden; er werden al enkele voorlopige
afspraken gemaakt over coördinatie met het Bosbeheer.

Verbeterde bestrijding

Coördinatie brandbestrijding: afspraken maken met de brandweer zodat in de grote bos- en
heidegebieden de plaatselijke houtvester ofboswachter/natuurwachter vanuit de lucht
(helik~pter) richtlijnen/voorstellen kan geven. Er moet ook voorzien worden in een gepaste
opleiding van het personeel van de afdelingen naar brandpreventie en -bestrijding toe.

Verbod op schietoefeningen in brandgevaarlüke periodes

De brand op het militair domein 'Groot Schietveld' op 14 maart, waarbij 120 ha heide en
gras verbrandde, is ontstaan door schietoefeningen. De brand op het militair domein te
Hechtel-Eksel (60 ha) ook. De omvang van de branden laat uitschijnen dat de
brandweerdiensten van de militairen ook niet opgewassen zijn tegen dergelijke branden.
Het is duidelijk dat die branden kunnen overslaan op aanpalende natuur- en bosgebieden.
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Het staken van schietoefeningen in brandgevaarlijke periodes lijkt daarom zinvol. In een
mededeling aan de Vlaamse Regering beloofde Minister Kelchtermans in die zin een brief
aan Minister Pinxten (?) te richten.
Op het militair domein te Meeuwen-Gruitrode werden de schietoefeningen gestaakt op
22/04/1996. Er kwamen geen bos- of heidebranden voor.

Te nemen maatregelen (lange termijn):

• Verder zetten van de omvorming van de naaldbossen naar gemengde loofbossen in de
domeinbossen en andere openbare bossen.

• Privé-bossen: financiële stimuli voor natuurgetrouwe bosbouw invoeren (aanpassing
Bosdecreet?), wat omvorming van naaldbossen ten goede kan komen.

• Nagaan welke moderne waarschuwings- en detectiemethodes zouden kunnen worden
toegepast (automatische brandgevaar-thermometers, satellietbeelden,...).

7.2. Evaluatie van de verschillende diensten te Kalmthout (samenvatting behandelde
punten)

(politie, provinciebestuur, gemeentebesturen, rijkswacht, brandweer, civiele bescherming,
milieudiensten, Afd. Bos en Groen, Afd. Natuur, Min. binnenlandse zaken,
gezondheidsinspectie, Universitair Ziekenhuis, Rode kruis, defensie)

Algemeen:

• Lijsten met telefoonnummers moeten geactualiseerd worden
• Ook zonder afkondiging van fase 3 van het rampenplan moeten alle middelen ingezet

worden
• Een actieschema moet opgesteld worden

Noden brandweer:

• Helikopter met brandweerfrequentie
• Verbindingscommandowagen voor communicatie
• Kaartmateriaal van de gebieden
• Voldoende brandweermateriaal: minstens 1 bosbrandweerwagen en enkele 4x4

voertuigen
• Goed berijdbare brandwegen
• Nauwe samenwerking met permanente eenheid
• Trainingscentrum met reëel vuur
• Degelijke preventiecampagne
• Checklist voor snelle inzet van middelen
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Rode kruis:

• Belang van een info-telefoonnummer, inschrijven in de rampenplanning
• Snelle inrichting van een evacuatiecentrum

Rijkswacht en politie:

• Werking operationele staf en coördinatie-comité

Civiele bescherming:

• Gestructureerd overzicht van het aanwezige potentieel door strategisch gekozen
verzamelpunten

Belgisch leger:

• Brandweerdiensten krijgen jaarlijks de toelating voor een bezoek aan de domeinen en
een brandadvies

Aminal:

• Oprichting van een grenspark biedt mogelijkheden voor meer personeel
• Opmaak van een beheersplan

Coördinatie:

• Burgemeester: verbeteringen noodzakelijk voor telefoonlijnen, ook op het terrein
• Gouverneur: coördinatiecomité en operationele staf moeten praktischer uitgewerkt

worden; de pers moet opgevangen en begeleid worden.

7.3. Bos en heidebrandbestrijdingsplan

Na de branden was er regelmatig contact tussen brandweer, rijkswacht en de Afdeling Bos
en Gro~n, met volgende resultaten:

• Er is vraag naar een weerstation van het KMI in de streek (Kalmthout) om de
verschillende fasen te kunnen vaststellen (groen = geen risico, geel =
waarnemingstorens bemand, rood = bijkomende patrouilles en waarnemingen)

• De brandwegen in het Groot Schietveld worden open gemaakt.
• De brandweer zorgt voor kleine brandblussers met water onder hoge druk voor de

bestrijding van kleine branden.
• Omvorming van dennenbestanden naar loofbos in de Kalmthoutse heide.
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8. Besluit

Uit de verschillende verslagen, nota's, briefwisseling,... blijkt dat de bosbranden de
Afdeling Bos en Groen en de Afdeling Natuur veel extra werk bezorgden. Ook lang nadat
het brandgevaar geweken was, werden verschillende belangrijke zaken rond brandpreventie
en brandbestrijding verder behandeld.

Uit de verzamelde documenten blijkt een grote onvolledigheid qua gegevens over de
gemelde bos- en heidebranden. Ongetwijfeld werden niet alle (kleinere) bos- en
heidebranden gemeld. Misschien werden de ambtenaren van de afdelingen niet steeds op de
hoogte gebracht van de feiten. Bovendien blijkt dat slechts in enkele gevallen proces
verbaal werd opgemaakt. In de gevallen waar proces-verbaal werd opgemaakt blijkt de
informatie veruit het volledigst, wat het verzamelen van gegevens vergemakkelijkt.

Over de biologische schade van de branden wordt weinig uitgeweid. Dit was ook niet de
bedoeling van dit rapport. Wel wordt, wanneer deze opgemaakt werd, melding gemaakt van
schade- en onkostenraming. Uit de proces-verbalen blijkt dat de onkostenraming van de
brandbestrijding eenvoudiger is dan een raming van de door de brand veroorzaakte schade'
aan bosbestanden en heidepercelen. De schaderamingsmethode verschilt ook van beheerder
tot beheerder.

IBW
Geert Sioen, 02/04/1997
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Bos- en heidebranden in het Vlaamse Gewest, voorjaar 1996

_Ho~!~esterlj Gemeente Naam
-------

Datum brand Opp. (ha) ~I!!~n~i!r 1 ~Elh--"er !
_<?p,!,erkinllen

----------_._- -I ~ --------------- ------- -----------------
Brugge Knokke-Heist Zwinbosjes ~_______ < 0,5 Privé Privé _ _
Brugge Koksijde < 0,5 Duinenbrand
Brugge Brugge Rijckevelde __ - 0,2 Mil. domein ----- Miï:dome-in- --- HeTclefrand langs fie:tspad--:~~__ -=-=_- _
Brugge Groénenburg 0,05 OCMW Varens, afvalverbranding buurmanI ----'-- ----- ---- ---------------.---

Gent 3 Ninove -[ =E---- ----I~-- Jonge eikenbeplanti;ig~subsidie~~sier--==-~~ _-
Gen~___ Ninove Privé Jong naaldbos, subsidiedossier .. . _. __

IGroenendaal Tervuren Zoniênwoud 21/041'96 ~Vlaamse Gewest Afd. Bos en Groen Kru~E..unt Bijld~eef-Haagbeuken~E!~ -----------

-,.-.....,.,---------------_.-
Kersbeek-Miskom De Halfbunder 13-14/041'96 Jonge aanplantingeik____ . . _
Sint-Joris Weert Privé Niet-gedund naaldbos
Begijnendijk Bieheide I 0,05 OCMW-Aarschot
Heverlee Heverleebos I - Vlaamse Gewest Afd. Bos en Groen IPoging tot brand~~~ng __H_

------e---------------------------- ---------.-
Antwerpen Kalmthout Kalmthoutse heide ~§taatsn,!!u!J,!e~ervaa! ~cl.J'!.é!t~~r_~ ~l;,-,,~_l1elde.b!~nd. _
Antwerpen Kalmthout Kalmthoutse heide f-..-- 20 Privé __. ~-__-- Naaldbos,J!~edgekeurd_b~_h~~rsJ>I~_n,__slJ~l;l~ie~oss!er
Antwerpen Kalmthout Kalmthoutse heide f----- 75 Privé Privé Naaldbos, ambtshalve opgelegd te_!!,~!.n..E~I1~~splan

Antwerpen Kalmthout Withoefse heide __ 8 (3-4?) Gemeente __~~~n Gro~,!-~huurd van de geme~n~e d~or 13&(3, bosreservaat
Antwerpen Kapellen KleinSchietveld . ~ Mil. domeil'l...... __. Afd. Bos en Groen E:!Elheersovereenk.?.J11s!__. __ .
Antwerpen Brecht Groot Schietveld 14/031'96 120 Mil. domein Afd. Bos en Groen Beheersovereenkomst, heide en gras, schietoefeningen

'

Antwerpen Brecht Groot Schietveld _ enkele Mil. domein Afd. Bos en Groen Beheersovereenkomst ------ ------ -
Antwerpen Klein Schietveld 4 Mil. domein Afd. Bos en Groen Beheersovereenkomst

IAntwerpen Klein Schietveld 25 Mil. domein Afd. Bos en Groen- Beheersovereenkomst
IAntwerpen Klein Schietveld 15 Mil. domein Afd. Bos en Groen Beheersovereenkomst _
Antwerpen Essen ~Idertse duintjes ? Gemeente ~?' Bos en Groen ~eperkte brand omgeving bos,!,-':!.~':!.~ _
Antwerpen Oost Beersgat enkele OCMW-Antwerpen Afd. Bos en Groen. c-'-'-- _

-.--
- t~--_·_-------

Privé

---f----- ----.- ---. - -- -- ---

- -.-----1----------- --=~\t~rnarli(;l~kI5jpenstro~lje

~:~~~~--===~~:.m;,;'.~f-=~=-±--°i~'~~~
--- ----- -- --------- ----

- -------1-------- ------.----.. - -.--_.----
!3ree__ Neerpelt ~!041'96 _ 0,6 Privé Privé Bos en braakliggend terrein _
Bree Peer 23/041'96 0,08 Privé Privé Privé-bos Seringenstr~_~t

Bree Houthalen-Helchteren 20/041'96 0,1 Privé Privé Privé-bos Kastanjestraat
Bree Houthalen-Helchteren Kelchterhoef 26/041'96 0,2 -----
Bree Houthalen-Helchteren De Plas 30/041'96 0,03 Vlaamse Gewest Afd. Bos en Groen Hei~--·------- -- ---.- --. - -.. --
-- 1--------- -------------- ---------
:Bree Houthalen-Helchteren De Hulle 30/041'96 1,3 1----___ Heide en natuurlijke vt!~~nJtl~.:..~()jJ_. __
'Bree Bree (Opiller) 10/031'96 0,15 Zomereik
Bree- Bree (Beek) 21/041'96 0,15----- --- 0,12 ha Fijnspar e"O,03 ha iomereik---------

I~r!.~ Opglabbeek _~2.!041'~__ 1,5 . __ _ __ Bo~brand ro~.?~,!,- ~~br~~de~hale~ __ -

~~:~:~i- -- ~:::~:~~:::~ :~::~:~~ ~:~~~~sv:~s-f~--..?-Eq4(9~- _-~--==~Vé--.:-~~=---=-..:1§vT-
--- ------_.------------------~------------- ----- ------------- --- ---~-------

Hasselt Dilsen (Lanklaar) Groeve Bormans 1

- +-------~---- --- -- ---
1130d_~mvuurinjlopulierenbos
~Rui~teen naaldbos
I



Bos- en heidebranden in het Vlaamse Gewest, voorjaar 1996

*:1::::--'~~~~~:~-------'- Ziepbeek-- . - - -- -.-+- '-- - ~ "-'- .... .-- .- -.- .-.----- ..--. =~~J~s~:~~bi:inpvuür: geeïï-üiïi)iëidlnïi-" - .....
._--- ._._-_._--_..._...__ .._-----_.._..._- ------ --_..__._._---------_._.- ... _.._.

Hasselt Lanaken Asbroek-Pietersembos -.-; Ylaamse Gewest Afd. Bos!.'!.Groen Bran<!~tich~!lg str~baal in weide. geen~itbre~~~Q... __ .._....
Hasselt Tongeren ('5 Herenelderen) ._. 2 ~-"vé Privé l!.0demvuur~~.1~~ge aanplanting 0_ • •••

Hasselt Lummen (Laren) Gest~e Heide 18/04f96 . ~ Privé ._ Priv~ Bodemvuur, waarv~~ 5 ha onde! popu~I!'!~~o!_
Hasselt. Maasmechelen ._~echelse Heide __20/Q..4l96__ 210 Staatsnatuurrese~~~ A~d:.!!.a!uur Wetenscha!P~~!.~~~J~I!!~ga-"-~.!!~k~ he.id~

Hasse.!l.. Maasmechelen. Heiwijk I 20/04f96 . 35,97 Vlaamse_G~~~l __ Afd. BE.s en Gr~~.,,!,!,~te,,!~~~~~~,,!!~~rl!!~_~~!~.~~tst~.an.na_~llmpvuur

Hasselt Maasmechelen Mechelse Heide 26/04f96 25 (14?) Staatsnatuurreservaat Afd. Natuur Toegankelijke zone (heide), ontstaan na toegangsverbod
.':!~sselt Maasmechelen Eisderbos 2óio.41'9~~-= =_._ 2,28 Q.emeen~===.=__ .'~~-=~-==-20.laj!~U~esponi~~~~~twikkeï~~van_~e~~_i1!7.§} _..

b;- _ ..-----1--.------ _.. ---- - ---.------- -.----.---- ...--.
Hechtel Lommel 20/04f96 0,7 Duinenstraat, heide en 60-tal zaailingen Grove den (5-30 j.)
Hechtel Lommel 21/04f96 2 -- ------- -_. .-._.- .-_....--- --

I .-----. ----.--- ..------.-- --...- ..--.-.
Hechtel Hechtel-Eksel 27/04f96 0,05 Beginnende brand geblust door boswachter
Hechtel Lommel Heide Het Gehucht 21 17/04f96 1,5 Stad Lomme"-- ._- -----. Ruweberk (1981) en Grove den (1991")" .. - ..
Hechtel Hechtel-Eksel 19/04f96 60 Mil. domein Mil. domein- Ëlrand ontsiäan na'schletoefenfngerÏ- .- - ... --
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