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Natuurgebied in brand
BRECHT | Het Groot Schietveld is een natuurgebied in het noorden van
de provincie Antwerpen. Het gebied is militair domein en niet toegankelijk
voor wandelaars. Het wordt geregeld gebruikt voor schietoefeningen.
Bij de meest recente schietoefeningen brak brand
uit. Dat is niet heel uitzonderlijk. Zeker niet in
droge periodes waarin een sterke wind staat. Vaak
ontstaan kleine brandjes door gensters die uitslaan.
Zulke brandjes kunnen snel gedoofd worden, met
zand bijvoorbeeld.

Code geel
De weerkundige dienst van het leger berekent dagelijks een Brand Waarschuwings Index. Vorige vrijdag gold alarmeringsfase geel. In die fase moet men
extra waakzaam zijn. Maar het liep toch fout tijdens
de schietoefeningen. Er ontstond brand en het vuur
breidde snel uit. Uit voorzorg werden bewoners
van een naburige camping en wijk geëvacueerd.
Zij mochten de volgende dag terugkeren naar hun
woning. 570 hectare van het heidegebied zou in
vlammen zijn opgegaan. (100 hectare is 1 vierkante
kilometer.)
Niet goed voorbereid?
Om de brand te blussen moest een beroep worden
gedaan op Nederlandse helikopters. Het Belgische
leger heeft nochtans ook helikopters. Én er zijn
bluszakken. Maar die bluszakken blijken niet te
werken op de helikopters. Op het oefenterrein in
Brecht is normaal ook een brandweerwagen. Maar
die was weg voor een herstelling. En ook al was de

wagen aanwezig geweest, dan kon hij toch niet worden gebruikt. De laatste twee mensen die goed met
die brandweerwagen konden werken, zijn vijf jaar
geleden met pensioen gegaan.

Schade voor dieren en planten
Welke schade er voor de heidestruiken is moet
nog bekeken worden. Zijn ze volledig verbrand of
kunnen ze zich nog herstellen? Voor veel diersoorten is de brand al zeker een ramp. ‘Er is heel veel
voedsel weg’, zegt Jeroen Denaeghel van Natuur en
Bos. ‘Adders zijn hun natuurlijke beschutting kwijt.
Veel vogelsoorten die op de grond broeden zijn hun
eieren kwijt. En het is niet zeker dat het zeldzame
gentiaanblauwtje, een heidevlinder, zijn plant nog
zal terugvinden.’

De brand in het natuurgebied is een
ramp voor de vele dieren
die er wonen. (Foto ANP - Tom Van der Put)

