Provincie Limburg – BNIP Bos- en Natuurgebieden

2.2.1
CODE8

CODES (ENKEL INTERN GEBRUIK)
INTERPRETATIE & ACTIES
Normale toestand zonder een spontaan risico op brandgevaar
BWI ≤ 12 + vegetatie niet voor noemenswaardige brandverbreiding vatbaar.

GROEN

Acties /

Matig tot verhoogd risico bij warme en/of droge periodes, als de vegetatie droog en brandbaar is, en
als deze vegetatie relatief gemakkelijk vlam kan vatten.
BWI tussen 13 & 36 + vegetatie van die aard dat al enige verdroging en/of verdorring merkbaar is.

GEEL

Acties
- aanwezige jeugdkampen worden ingelicht voorzichtig te zijn met kampvuren;
- geen gebruik maken van pyrotechnische middelen op de oefenterreinen en de schietvelden, noch
gebruik van raketten en spoortrekkers op de schietvelden;*
- eerste overleg met de brandweerdiensten bij potentieel gevaar.
Hoog risico bij langdurig zeer warme en zeer droge periodes, als de vegetatie zeer gemakkelijk
vatbaar geworden is voor vlam te vatten.

ORANJE

BWI ≥ 37 + de vegetatie is uitgedroogd en/of verdord in die mate dat een risico op snelle en
omvangrijke vuurverbreiding uitgesproken groot in te schatten kan zijn.

Acties (cumulatief met code GEEL)
- machtigingen voor kampvuren kunnen worden ingetrokken9;
- permanente controles ter plaatse;
- brandtorens kunnen worden bemand;
- enkel schietoefeningen met ballistische munitie zijn toegelaten op de schietvelden.*
Toestand van acuut groot brandgevaar en het zeer groot risico op mogelijke branduitbreidingen.
BWI bereikt hoge waardes + vegetatie is dor en uitgedroogd.

ROOD
Acties (cumulatief met codes GEEL en ORANJE
- toegang tot het gebied kan worden afgeraden;
- brandtorens worden permanent bemand;
- alle schietoefeningen verboden op het militair domein.*

* Afwijkingen van de voorgestelde maatregelen zijn enkel mogelijk voor operationele doeleinden en na
overleg met DNC, brandweer en ANB.

8

In de mailing naar de partners zal steeds één code voor heel Limburg gecommuniceerd worden, waar –
indien relevant – een nuancering voor bepaalde gebieden aan toegevoegd kan worden.
9
Een lijst met machtigingen voor kampvuren uitgegeven door ANB wordt ter kennisgeving aan de partners
D1 verspreid van zodra deze machtigingen o.w.v. het brandrisico worden ingetrokken
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