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Bestrijding brand in de Deurnese Peel
Ruim een maand na het ontstaan van de brand in de Deurnese Peel smeult het
gebied nog steeds. Eigenaar en beheerder Staatsbosbeheer zet zich 7 dagen
in de week in om de smeulende brand te bestrijden. Zij werken samen met
een aannemer die specialistisch materieel inzet. Natuurbranddeskundigen
geven aan dat dit de meest effectieve methode is om de veenbrand te
bestrijden. De gekozen aanpak wordt daarom voortgezet en geïntensiveerd.
Het belangrijkste doel is het verminderen van de rookoverlast voor bewoners.
Vooropgesteld, deze brand is lastig te bestrijden. Het veen is een zeer goede
brandstof. Dat wisten ze vroeger al, toen hier turf gewonnen werd. Op meerdere
plekken zit de smeulende brand diep in de grond, tot soms wel anderhalve meter. Het
bestrijden van de brand wordt nog eens bemoeilijkt door het weer: het is al tijden
droog en warm, er valt nauwelijks regen.
Aanpak Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is 7 dagen per week samen met een aannemer actief in het gebied.
Zij schakelen onder andere wetlandtracks in, met een zeer lage bodemdruk. Dit zijn
rupsvoertuigen, vergelijkbaar met een pistebully op een skipiste. Met deze voertuigen
kan de aannemer op plekken komen die niet bereikbaar zijn voor andere voertuigen.
Ook worden er mobiele waterkanonnen ingezet en graafmachines om de grond open te
trekken en te koelen met water. Er zijn kleinere rupsvoertuigen waar een kleine kraan
en bak met water op zijn gemonteerd. En er worden bladblazers met waterrugzak
ingezet om het vuur uit te blazen en de grond af te koelen, op plaatsen die voor het
materieel niet toegankelijk zijn.
Aanpak is beoordeeld door landelijke natuurbranddeskundigen
Op vrijdag 29 mei hebben landelijke natuurbranddeskundigen van het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV) het gebied bezocht en samen met Staatsbosbeheer, de aannemer en
de brandweer de situatie beoordeeld. Er zijn beelden van bovenaf gemaakt door het
droneteam van brandweer Midden- en West-Brabant. De conclusie is dat dit de meest
effectieve methode is om de veenbrand te bestrijden en dat er geen beter alternatief
voor handen is. Blussen van bovenaf heeft vrijwel geen effect, omdat het water dan
niet tot de kern van het smeulende materiaal komt waardoor het steeds opnieuw
oplaait. Blussen met een blushelikopter heeft in deze fase dan ook geen zin. De huidige
aanpak wordt daarom voortgezet en er wordt meer materieel ingeschakeld. Op
momenten dat de brand zich dreigt uit te breiden of er vlammen ontstaan, wordt de
brandweer opgeroepen. Staatsbosbeheer heeft dagelijks ogen en oren in het gebied en
zo kan de brandweer snel gealarmeerd worden.
Ongeveer de helft van het gebied smeult niet meer
De indruk is op dit moment dat ongeveer de helft van de 800 hectare die is verbrand,
niet meer smeult. Het ondergronds smeulend veen kan echter alsnog tot brand en rook
leiden, ook op plaatsen die lijken tot rust te zijn gekomen. Daarom blijft het van
belang dat Staatsbosbeheer de dagelijkse controles in het gebied blijft voortzetten en
dat bezoekers wegblijven uit het gebied.
Op www.deurne.nl is meer informatie te vinden over de brand in de Deurnese Peel.
Daar vindt u ook de laatste updates.

