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Brand Deurnese Peel nog niet onder controle
De grote brand in de Deurnese Peel is nog niet onder controle. Bewoners van
59 woningen rond het natuurgebied die dinsdag hun huis moesten verlaten,
horen aan het begin van de avond of zij vandaag terug kunnen keren. Zij zijn
hierover geïnformeerd.
Het gaat naar verwachting nog een tijd duren voordat de brand helemaal uit is. Dit komt
omdat er veel brandbaar materiaal in het gebied is. Ook is een groot deel van het gebied
niet toegankelijk, bestrijding van de brand is in dat deel van het gebied vrijwel niet
mogelijk. Er is naar verwachting nog langere tijd sprake van rook- en geuroverlast. Voor
mensen die last hebben van de rook blijft het advies gelden: blijf zo veel mogelijk binnen,
houd ramen en deuren gesloten en zet de ventilatie uit. En ventileer het huis juist op de
momenten dat er geen overlast is van de rook of geur.
Blijf binnen en ga niet kijken
Tot nu toe heeft de brandweer geen gevaarlijke stoffen gemeten. Advies blijft wel: blijf
binnen bij rookoverlast en ga niet kijken.
Impact voor bewoners
Burgemeester Hilko Mak: “De mensen die nabij de Deurnese Peel wonen zijn het gewend
dat hier een brand kan uitbreken. De afgelopen jaren zijn hier al vaker branden geweest.
In dit geval gaat het om een heftige brand, die zich snel uitbreidde. Voor hun eigen
veiligheid hebben de hulpdiensten bewoners gevraagd hun huis te verlaten. Dat heeft
natuurlijk impact, je laat je bezittingen achter en moet de nacht elders doorbrengen.
Ook kan ik mij goed voorstellen dat bewoners geschrokken zijn, toen ze zagen dat de
brand steeds verder hun kant op kwam. Aan het begin van de avond horen bewoners of
zij vandaag weer terug mogen naar hun woning. Hopelijk is dat het geval, maar dat kan
alleen als dit veilig en verantwoord is.”
Inzet hulpdiensten en andere partijen
De brand in de Deurnese Peel is bestreden door brandweereenheden uit de regio en
elders uit het land. Ook is er expertise vanuit het land ingevlogen: een handcrew team
van de brandweer uit Overijssel, dat gespecialiseerd is in het bestrijden van
natuurbranden, een droneteam van de brandweer Midden en West-Brabant en een
natuurbranddeskundige van het Instituut Fysieke Veiligheid. Daarnaast was er inzet van
meerdere blushelikopters van de Koninklijke Luchtmacht en waren Staatsbosbeheer en
politie actief.
Compliment voor de inzet
Burgemeester Mak: “Ik wil een groot compliment maken aan iedereen die zich heeft
ingezet bij deze brand. De brandweer, Koninklijke Luchtmacht en Staatsbosbeheer
trekken alles uit de kast om de brand te bestrijden. Deze partijen werken fantastisch
samen. Door de droogte, de harde wind en het terrein is het enorm lastig om de brand
onder controle te krijgen. Wel is voorkomen dat het vuur bij de omliggende woningen
en bedrijven kwam. Het natuurgebied heeft flinke schade opgelopen. We weten uit
ervaring van vorige branden dat de natuur zich ook weer snel kan herstellen, maar spijtig
is het zeker om een mooi stuk Peel in rook op te zien gaan.”
Meer informatie
Op www.deurne.nl is meer informatie te vinden over de brand in de Deurnese Peel.

