
Deze flyer is samengesteld door BSc honours studenten Carlijn Jalink, Carmen
van de Waterbeemd, Gijs Boevink, Madzy Korte en Sandra Schill met
ondersteuning van natuurbrand deskundige dr. ir. Cathelijne Stoof.

WAT IS BELANGRIJK OM
MEE TE NEMEN?

VEILIGE LEEFOMGEVING

EVACUATIE

Niet alleen Nederland kan zich voorbereiden op natuurbranden. Ook jij zelf kunt iets
doen! Het is handig om je goed voor te bereiden voor het geval je ooit zelf met een
natuurbrand te maken krijgt. Dit kan op twee manieren: door je leefomgeving, dat wil
zeggen je huis en tuin veiliger te maken, maar ook door een evacuatieplan op te stellen.

Wat kan ik doen?

Antwoorden: 1, 2, 4, 7, 10

Vanwege klimaatverandering zullen er meer natuurbranden voorkomen. Daarom is het een goed
idee om je huis en tuin nu al brandveiliger in te richten. Hierbij is het handig om te weten dat een
huis bij een natuurbrand vooral begint te branden door kleine brandende deeltjes, genaamd
vliegvuur, dat via openingen in het huis gemakkelijk kunnen binnenkomen. Daarom is het
raadzaam om ramen en andere openingen gedurende een natuurbrand af te sluiten. Verder is
het tijdens droge periodes een goed idee om planten in de tuin water te geven zodat ze niet
doodgaan en minder snel branden. Ook is het handig om brandbaar materiaal in de tuin of op
het dak, zoals dode bladeren en takjes, op te ruimen.

Als er daadwerkelijk een natuurbrand is, is het
handig om te weten wat je moet doen. Het
allerbelangrijkste is om van te voren een
zogenaamd evacuatieplan met je ouders te
bespreken en misschien zelfs een keer te oefenen.
Dan weet je precies wat je moet doen en waar je
naartoe moet als er natuurbrand is. 

Weet jij bijvoorbeeld al twee routes om uit je
straat of wijk te komen? En, kan jij bedenken
wat je mee zou nemen en wat beter thuis kan
blijven als je snel het huis uit zou moeten?

Kies welke van de onderstaande voorwerpen je mee
zou nemen (De oplossing staat onderaan de folder).

Portemonnee en paspoort
Water en een mueslireep
Speelgoed, spelletjes en boeken
Eerste hulp kits en medicatie
Een koffer met al je kleding
Je televisie en playstation
Huisdier(en)
Snacks voor onderweg (e.g. chips,
koekjes en chocolade)
Foto(albums)
Je telefoon en oplader
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