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Speciale uitgave

Website over natuurbrand

Opschonen wildroosters

Een jaar na de natuurbrand op de Meinweg en de evacuatie

Benieuwd wat u kunt doen bij een natuurbrand? Geïnteresseerd

We maken de wildroosters voortaan regelmatig vrij van

van Herkenbosch ontvangt u deze speciale uitgave. Hoe gaat

in tips om brand te voorkomen? Weten wat het actuele risico op

bladeren, takjes en brandbare begroeiing. Dit zorgt ervoor

het met het natuurherstel? Wat is er allemaal gedaan aan

een natuurbrand is? U leest het op de website van de Veiligheids-

dat een mogelijke brand zich minder makkelijk verspreidt. De

brandpreventie? U leest het in deze nieuwsbrief.

regio: www.vrln.nl/risico/natuurbrand.

buitendienst van de gemeente doet dit onderhoud.

uitgelicht

drie vragen aan Sraar Theeuwen over

Burgemeester De Boer over de natuurbrand

Vervolg natuurbrandpreventie
Komt er een vervolg?

Een jaar geleden stond onze gemeente geheel in het teken
van de grote Meinwegbrand. Burgemeester Monique de Boer

“Jazeker. In 2022 starten we met

blikt terug op een aantal enerverende dagen en kijkt vooruit

het vervolgproject Natuur- en Bos-

naar de toekomst.

brandpreventie. Dat is hard nodig

Herinneringen

dering de natuur steeds droger

omdat door de klimaatveran“De natuurbrand op de Meinweg heeft veel impact gehad

Overleg in crisisruimte gemeente.

wordt. Maar we zijn tot 2025 ook

en ik moet er nog regelmatig aan terugdenken,” vertelt de

nog bezig met uitvoeringsplannen

burgemeester. “Enerzijds omdat ik als ‘ervaringsdeskundige’

aan de geëvacueerden spontaan opvang aan te bieden. Familie

nog steeds overal mijn verhaal mag vertellen. In de Euregio,

in het hele land leefde mee. Er kwam hulp uit binnen- en bui-

gemeenten en natuurbeheerders, de betreffende natuur-

de Burgemeestersopleiding, de Veiligheidsregio Limburg

tenland. Dat we dit samen hebben kunnen organiseren als

gebieden controleren. Ook kijken we of alle afgesproken

Noord is de bereidheid om hiervan te leren erg groot. An-

‘kleine gemeente’, is iets waar we echt trots op mogen zijn!”

werkzaamheden zijn uitgevoerd.”

hele gemeente en de geluiden van helikopters en sirenes,

Toekomst

Wat gaat er binnen dit project gebeuren?

veel indruk heeft gemaakt. De herinneringen komen zeker

“Nu gaat het erom de risico’s zoveel mogelijk te beheersen,

“Op dit moment inventariseren wij samen met de gemeenten

weer boven, nu het droger

want helemaal voorkomen kunnen we een natuurbrand

alle natuurgebieden in Limburg. Voor Roerdalen gaat het

van het vorige project. Dit houdt in dat we elk jaar, samen met

derzijds ook omdat de ramp, met zijn specifieke geur in de

Bezoek aan de opvanglocatie.

en warmer wordt. Heeft u

nooit. We hebben het afgelopen jaar gelukkig al veel kun-

onder andere om het ‘t Sweeltje en het Munnichsbos. Samen

dat ook?”

nen doen, zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief. Door de

met de natuurbeheerders kijken we welke risico’s er zijn. En

ernst van de situatie destijds, krijgen we veel hulp -ook fi-

hoe we deze kunnen verminderen of wegnemen.“

Trots

nancieel- om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de

“We hebben toen met zijn

toekomst. Want dat ons land steeds droger wordt, is een

allen een buitengewone pres-

vaststaand feit. Met onze bewezen saamhorigheid kunnen

“Inwoners merken iets van de bosomvorming in de natuurge-

tatie geleverd. U als inwoners

we die toekomst aan. Ik ben daar dankbaar voor!”

bieden. Dit zijn natuurlijke stoplijnen die uitgebreid worden.
Deze werkzaamheden worden door natuurbeheerders samen

door midden in de nacht te
evacueren, en anderen door

Wat merken inwoners hiervan?

Burgemeester Monique de Boer - Beerta

met de gemeente gedaan.”
Sraar Theeuwen, Veiligheidsregio Limburg Noord

in beeld

actueel

Ook schapen dragen bij aan brandpreventie

Nieuwe bluswatervoorziening Meinweg

De brandvrije doorgang die tijdens de brand door tanks werd aangelegd, blijft in gebruik.

Sinds vorige maand is er een nieuwe bluswatervoorziening op de Meinweg. De brandweer

Het aangrenzende spoortracé van de IJzeren Rijn (achter manege Venhof) was overwoekerd

heeft de kelder van het voormalige waterpompstation van WML gevuld met 400.000 liter

met bomen en struiken. Dit is allemaal verwijderd. Hierdoor wordt de brandcorridor langer.

water. Daarmee kunnen 160 tankautospuiten of 40 tankwagens worden gevuld. Dat is

Schaapsherder Bennie Vaassen zorgt er met zijn ‘wollige dames’ voor dat het spoortracé in

voldoende voor de eerste waterbehoefte tijdens het blussen van een natuurbrand.

de toekomst vrij blijft van struiken.

Voldoende bluswater
De hoeveelheid bluswater op de Meinweg is beperkt. De brandweer maakt daarom gebruik
van een watertransportsysteem. Dat zorgt ervoor dat bluswater over lange afstanden kan
worden vervoerd. De opbouw hiervan duurt ongeveer een uur. In de tussentijd kan de
brandweer het water uit de nieuwe bluswatervoorziening op de Meinweg gebruiken.

Natuur- en bosbandpreventie
De aanleg van de bluswatervoorziening is onderdeel van het project Natuur- en Bosbrandpreventie. Ook bij Rothenbach is een ondergrondse bluswatervoorziening aangelegd.
Deze is voor de buurt Rothenbach zelf. Maar deze kan ook een rol vervullen bij een
natuurbrand op de Meinweg.
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Dor hout

Controle van wegen en paden

Operationele kaarten

De gemeente, natuurbeheerders en brandweer willen

Welke blusvoertuigen kunnen over welke wegen en paden?

De kaarten van natuurgebieden zijn nu digitaal beschikbaar

evenwicht tussen brandveiligheid en een gezonde natuur.

Zodat de juiste blusvoertuigen zo snel mogelijk bij de brand

op alle brandweervoertuigen. Hierop staat bijvoorbeeld

Dor hout zit vol leven en is vruchtbaar voor de grond.

kunnen komen? Hiervoor worden alle wegen en paden in het

waar wegen, stoplijnen en innamepunten voor bluswater

Daarom laten we dit hout liggen en ruimen we het niet op.

Meinweggebied jaarlijks gecontroleerd.

zijn. Dit maakt het coördineren van het blussen makkelijker.

uitgelicht

drie vragen aan Coen Thevissen over

Inwoner Lisa Jongen blikt terug

de waterpoel voor kamsalamanders
Wat is een
kamsalamander?

Vorig jaar werden alle inwoners van Herkenbosch uit voorzorg geëvacueerd. Lisa Jongen blikt terug.

“Dat is een indrukwekkend

Vreselijke stank

beestje dat onder andere voor-

“Op 21 april 2020 vierde ik mijn 24ste verjaardag. Een dag die

komt in het Meinweggebied.

ik niet snel zal vergeten. De lucht had al dagen een grauwe

Het diertje kan wel twintig cen-

sluier. We hielden ramen en deuren dicht, maar de stank op

timeter groot worden. Hij leeft

die bewuste dinsdag was vreselijk. Je hoorde Chinooks over-

graag in en rondom vennetjes.

vliegen en zag de asdeeltjes naar beneden dwarrelen. Samen

In het voorjaar ontwikkelen de mannetjes een kammetje

met mijn ouders en zus zat ik aan de radio en tv gekluisterd.

op hun rug. Hieraan dankt deze salamander zijn naam.”

Evacuatie

hebben wel indruk gemaakt. Er is naar mijn idee goed ge-

Toen we hoorden dat heel Herkenbosch geëvacueerd

handeld en fantastisch voor ons gezorgd. Door familie en

Waarom wordt een waterpoel voor
kamsalamanders aangelegd?

werd, zijn we meteen in de actiestand gegaan. Spullen

het crisisteam. Maar ook door de politie. Die zijn in het

“De kamsalamander is vrij zeldzaam en komt steeds

werden ingepakt en een briefje met ‘wij zijn weg’ op de

hele dorp aan de deur geweest om te kijken of er nog ie-

minder voor. Daarom is het goed om het beestje wat meer

deur geplakt. Iedereen was bezig. Het was raar om rond

mand aanwezig was. Ook waren er opvanglocaties en bus-

leefruimte te geven. Een extra waterpoel kan daarbij

middernacht door het dorp te rijden. Bij ieder huis zag je

sen. Dat gaf mij een fijn gevoel.

helpen. De salamander kan zich op die manier blijven
voortplanten.”

lampen branden en mensen auto’s inladen. Ik vertrok naar
een vriendin in Roermond. Na een dag ben ik naar mijn

Met vertrouwen
Pas een hele tijd later ben ik weer gaan wandelen op de

Waar wordt de waterpoel aangelegd?

Meinweg. Ik schrok van de zwartgeblakerde bomen. Ik heb

“Op de plek waar de brandweer een brandvrije doorgang

Goed gehandeld

geen angst voor weer een natuurbrand. Want ik denk dat

maakte tijdens de Meinwegbrand. Deze doorgang voor-

Eenmaal terug thuis waren de dampen in huis erger ge-

we onze lessen hebben geleerd. Onder andere over het

komt dat vuur zich makkelijk over de natuur verspreidt. In

worden. Ramen en deuren werden opengezet om te luch-

waterbeheer en hoe we hier in de toekomst mee omgaan.

overleg met de gemeente is nu besloten om sommige stuk-

ten. Geen moment ben ik bang geweest. Maar deze dagen

Dat geeft mij vertrouwen.”

jes van deze doorgang weer nieuw leven te geven.”

tante vertrokken waar ook mijn ouders en zus waren.

in beeld

actueel

Herstelwerkzaamheden Meinweg

Wat betekent de brand voor flora en fauna?

Verspreid over het verbrande bos staan nog diverse bomen die de brand hebben overleefd:

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om het gevolg

eiken, beuken, berken en ook grove dennen. Dit zijn de bomen die het zaad leveren voor

van de brand te meten. Voor de bomen en planten is het

het bos van de toekomst. Om de opkomst van nieuwe boompjes te helpen, bewerkt een

duidelijk. Ongeveer 170 hectare heide ging verloren en iets

tractor de grond. Hierdoor komt het gele zand bloot te liggen. Dit gele zand is het kiembed

meer dan 40 hectare bos. Volgens bioloog Ton Lenders zijn de

waar de jonge boompjes wortel schieten.

gevolgen voor dieren veel moeilijker te meten.
“Het is niet duidelijk wat de brand voor de adders betekent.
Voor sommige soorten hagedissen en kikkers is het nadelig dat
veel heide verloren is gegaan. Het zal tientallen jaren duren voordat het gebied waarin
ze leven weer voor hen geschikt is. Sommige insecten hebben juist voordeel van de brand.
Het aantal blauwvleugelsprinkhanen is sterk gestegen en ook sommige soorten boktorren
profiteren van het verbrande hout. Net als sommige soorten zeldzame paddenstoelen.
Deze zijn nu voor het eerst op de Meinweg waargenomen.”
Meer weten over de invloed van de brand op de diersoorten van de Meinweg? Bestel dan
het themanummer van het Natuurhistorisch Maandblad. Dit kunt u voor 5 euro bestellen
via publicaties@nhgl.nl.

