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Grote bosbrand Leen
De zomer van 1976 was een warme en
langdurige periode van droogte. Op
veel plaatsen in het land ontstonden
grote branden in de natuur. De
enorme brand op de Veluwe bij
Schaarsbergen staat bij velen van
ons nog in het geheugen gegrift.

Op donderdag 8 juli 1976 brak er
ook een brand uit in de bossen ten
zuiden van Eindhoven. De brand
verwoestte bijna 200 ha. bos tussen de gemeenten Heeze en Leende
(toen nog niet verenigd) en Valkenswaard.
De brand breidde zich zo snel uit,
dat de provinciale weg Valkenswaard-Leende geen obstakel was.
Het vuur sloeg over naar de overkant van de weg. Massale inzet
van brandweer, leger en burgers
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voorkwam dat enkele woningen en
restaurants ten prooi vielen aan het
vuur.
Over het tijdstip van uitbreken van
de brand is nooit echt duidelijkheid
gekomen. In Heeze werd om 15.10
uur de brandweersirene gehoord, de
brandweer van Leende is om 15.20
uur zelf uitgerukt naar de oorsprong
van de brand. De korpsen van Valkenswaard en Leende hebben daar
de brand onder controle, maar om
15.40 uur slaat de brand alsnog de
bossen in. En hij breidt zich razendsnel uit.
Alle ingezette voertuigen trekken
zich terug naar de weg Leende- Valkenswaard en bij Hotel Jagershorst
wordt de coördinatie ter hand genomen.
Het vuur is niet te stuiten en slaat
tussen Hotel Jagershorst en restaurant De Twee Zalmen de weg over
en zet de bossen aan de andere zijde
ook in lichterlaaie. Enkele woningen
en vooral het restaurant lopen groot
gevaar verwoest te worden door de
vlammenzee. Een Leopardtank van
de legerplaats Oirschot weet dit te
voorkomen door de bomen rond het
restaurant om te duwen.
Uiteindelijk wordt rond 19.00 uur
het sein ‘brand meester’ gegeven. En
kan er met nablussen worden begonnen. Dit zou nog dagen duren.
Het merendeel van de verbrande
bossen was eigendom van de NV
Philips, slechts een klein deel was
in bezit van Staatsbosbeheer. Metingen na de brand wezen uit dat
er rond de 180 ha. bos verwoest
was. De schade aan bebouwing viel
mee. Restaurant ‘De Twee Zalmen’
had geringe brandschade. Dat was

nde 8 juli 1976

Bas van de Noort

WD*<!+"<!1",!">AA$@'+&!+"-*0"/%"'(":/!%!+>!:'!%"
&!-!!01"/+"9!1"D1;"Q++*:/!%!+9A/0"/+"M!5,$'(;"V'!+"-!"
$/=91/+&"K!!+,!"1!$A&$!,!+":*&!+"-!"*5"!!+"!+'$<!"
$''%-'5%">'6!+"9!1",'$(;"N/@+"1-!!":''+1@!0"5*&!+"
thuis in bed. Ik reed flink door want ik wist niet wat er
**+",!"9*+,"-*0;")/@"9!1">/++!+$/@,!+"6*+"K!!+,!":*&!+"-!",*1"!$">$*+,"
-*0"/+",!"'<&!6/+&"6*+",!">'00!+;"7!1"'+,!$"9!1"6/*,A=1"6*+",!"LX",''$C"
$!,!+"-!"1!&!+"!!+"&$'1!"<AA$"6*+"6AA$;"N!1!!+">!+"/%"'<&!,$**/,C"6'5"
0=9$/%"!+"!+/&0:/+0"/+"(*+/!%;"B'Y+"6AA$:!!"9*,"/%"+'&"+''/1"&!:/!+;"Z%"-/5,!"
0+!5"+**$"</@+"%/+,!$!+;"N**$"&!5A%%/&"-*0"19A/0"*55!0"/+"'$,!;["
'$/!+"6*+",!"7''$1"V!<(!5**$0

onder meer te danken aan de inzet
van twee ‘crashtenders’, die van de
DAF-bedrijfsbrandweer en die van
de regionale brandweer, die beide
met hun waterkanonnen waren ingezet. De andere bedreigde panden
kwamen er zonder schade af.
De brand was van een ongekende
hevigheid en noodzaakte de gemeentelijke brandweerkorpsen tot
hechte samenwerking. Het was de

aanzet tot een verdere ontwikkeling van de regionale brandweer. De
communicatie tussen de brandweereenheden verliep erg moeizaam. Zo
was er gebrek aan mobilofoons en
portofoons, hadden voertuigen geen
roepnummers en waren de verschillende diensten niet goed bereikbaar
voor elkaar. Provisorisch werd dit
opgelost. De heer Camp van de
Eindhovense brandweer nam hier
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Defensie verleende op grote schaal assistentie: vanuit de
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vliegbasis in Eindhoven stuurde een crashtender.
V!6!+0"-!$,"&!>$A/%1"&!<**%1"6*+",!"9A5("6*+",!"););
het heft in handen. Onder zijn leiding kwam er een adequate brandbestrijding op gang en was de vuurzee
na ruim 3 uur onder controle. Grote
steun voor de bevelvoerders was de
autoladder van de Philips-brandweer, die als uitkijkpost fungeerde
bij het brandgebied.
De oorzaak van de brand is nooit
gevonden. Brandstichting werd veel
genoemd maar is nooit bewezen.
Foto’s: collectie familie Van de Noort.
Eén-Eén-Twee 33

