
 

Pauline woont aan de rand van het bos 
Bosbranden liggen op de loer! 
 

In het gebied waar Pauline woont in Frankrijk komen vaak bosbranden voor. Toch is ze niet 
bang dat haar huis in vlammen opgaat. 
 
Dit is Frankrijk. In het zuiden ligt de Provence en het bos van Maures 

"Ik ben Pauline, ik ben 15 en ik woon in Zuid-Frankrijk. Ik woon in Cannet des Maures, een 
dorp in het fauret des Maures. 

Mijn dorp bestaat uit twee delen: boven is het oude Cannet. En hier is het moderne dorp. Dit 
is het gemeentehuis. De mediatheek. Een kerk. En het station, waar de TGV voorbijkomt. Dit 
is mijn school. 

Dit is ons huis. Dat ligt pal aan het bos." 

Pauline houdt van het bos. Ze gaat er vaak met haar vriendin Gladys mountainbiken. 

Maar er is meer dan bos alleen. In dit gebied is ook veel landbouw. In het dal zijn veel 
wijngaarden waar de beroemde rose de Provence wordt gemaakt 

En 40 kilometer verderop ligt de Middellandse Zee. Daar gaat Pauline vaak zwemmen en 
zonnen. 

Om meer te weten te komen over de natuur in het bos hebben Pauline en Gladys 
afgesproken met de boswachter. 

Hij vertelt dat het bos vooral bestaat uit steeneiken en kurkeiken die goed tegen brand 
kunnen en zeedennen die juist snel in brand vliegen. De begroeiing is erg droog en 
brandbaar, vooral in de zomer. Dat zorgt ervoor dat er snel brand ontstaat. 

Er komen dan ook regelmatig grote bosbranden voor in het gebied. Soms worden die 
branden zo groot dat ze ook de boerderijen en dorpen bedreigen. En dat moet worden 
voorkomen. De brandweer houdt het gebied dan ook goed in de gaten… Bij een brand wordt 
er meteen alarm geslagen. En de brandweer komt direct in actie. 

De buurman van Pauline heeft een akker in het bos aangelegd om bosbranden tegen te 
gaan. Dit soort open plekken wordt steeds meer aangelegd in het bos. Ze zorgen ervoor dat 
het vuur zich minder snel kan verspreiden. 

"Ik weet dat er bosbranden zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat m'n huis verbrandt of 
het bos verdwijnt." 


