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Deel A: Achtergrond, beschrijving en analyse 

Inleiding 
 
In de Strategie Nationale Veiligheid is een landelijk veiligheidsprofiel vastgesteld. Daaruit 
blijkt dat natuurbrand een waarschijnlijk scenario is met aanzienlijke gevolgen. Vanwege 
het hoge risico heeft de minister van Veiligheid en Justitie hoge prioriteit gegeven aan het 
veiligheidsbeleid voor natuurbrand en is er een landelijk Werkprogramma Natuurbranden 
gestart. Dit programma is in 2016 afgerond en opgegaan in het Grootschalig en Specia-
listisch Brandweeroptreden Natuurbrandbeheersing (GBO-SO NBB) vanuit Brandweer 
Nederland. 
Landelijk zijn een aantal partijen betrokken om uitvoering te geven aan het programma. 
Het hoofddoel van alle partijen is om de zelfredzaamheid van burgers te verhogen en de 
preventietaken voor natuurbrand meer gestructureerd en gecoördineerd uit te voeren met 
alle belanghebbende partijen. Dit kan onder andere worden bereikt door kennisdeling en 
samenwerking.  
 
De afgelopen jaren heeft Nederland te maken gehad met een aantal grote natuurbran-
den. Voorbeelden zijn de natuurbrand op het Nationaal Park De Hoge Veluwe (2014), 
Laag- en Hoog Soeren (2013), Radio Kootwijk (2012), Drentse Fochteloërveen (2011), 
Aamsveen bij Enschede (2011), duinbranden bij Bergen en Schoorl in Noord-Holland 
(2011, 2010 en 2009) en de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant (2010).  
Om de risico’s van onbeheersbare natuurbranden op een maatschappelijk aanvaardbaar 
niveau te brengen en te houden is publiek-private samenwerking noodzakelijk, zowel op 
lokaal als op landelijk niveau. 
 
De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden kent een aantal natuurgebie-
den. Het grootste aaneengesloten gebied is de Veluwe, dit betreft ruim 36.000 hectare 
bos en 8.000 hectare heidegebied. De heidegebieden liggen grotendeels aansluitend aan 
of ingesloten in bosgebieden. De bossen bestaan voor een belangrijk deel uit naaldbo-
men. In combinatie met een hoge mate van verweving met recreatief gebruik, zorgfunc-
ties, militaire functies en infrastructuur resulteert dit in een hoog risico. Op de Veluwe is 
de kans op een onbeheersbare natuurbrand gemiddeld 4% per jaar en zelfs 50% in jaren 
met langdurige droge perioden1.  
Het hoge risico onderschrijft het belang voor regionale aandacht voor natuurbrandrisico’s. 
In de achterliggende decennia zijn de inspanningen grotendeels gericht geweest op inci-
dentbestrijding (repressie). De repressieve mogelijkheden bij natuurbrand zijn beperkt, 
daarom wordt de aandacht nu meer gericht op risicobeheersing om ‘aan de voorkant’ 
maatregelen te treffen om een eventuele natuurbrand beter beheersbaar te kunnen hou-
den. 
 
Bij risicobeheersing speelt de maatschappelijke discussie over de aanvaardbaarheid van 
natuurbrandrisico’s een rol. Hier zijn (nog) geen normen voor bepaald. Daarom is het 
lastig om vooraf te stellen hoeveel en welke maatregelen nodig zijn voordat een aan-
vaardbare situatie ontstaat. Wel kan worden geduid welke situaties zeker onaanvaard-
baar zijn. Een natuurbrand die zich ontwikkeld tot een dusdanig scenario dat er veel 
slachtoffers vallen en er grote maatschappelijke onrust en materiele schade ontstaat 
wordt algemeen als niet aanvaardbaar beschouwd.  

 

1.1 Programma natuurbrand Gelderland-Midden 

In het risicoprofiel van Gelderland-Midden2 komt natuurbrand naar voren als één van de 
grootste risico’s binnen de regio. De perceptie van het risico en de impact van een na-
tuurbrand is in het algemeen relatief laag bij de meeste partijen.  

                                                      

 
1 Natuurbrand, een Onderschat Risico, Drs. A.T.W. van Gulik, september 2008, Scriptie Master of Public Sa-

fety, Delft TopTech 
2 Regionaal Risicoprofiel Gelderland-Midden 2016-2019 
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Gemeenten en natuurbeheerders spelen een belangrijke rol gezien hun verantwoorde-
lijkheden op het gebied van ruimtelijke ordening, natuurbeheer en recreatie. De Veilig-
heids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft daarom een programma voor risi-
cobeheersing natuurbranden opgesteld en zal daarin vijf doelgroepgerichte projecten 
uitvoeren met als doel om “de kans op een onbeheersbare natuurbrand en de effecten 
daarvan te verminderen”.  
Om dit doel te bereiken zijn de volgende subdoelen geformuleerd: 
1. De risico's in het gebied zijn bekend bij alle relevante partijen. 
2. Effectieve preventieve maatregelen zijn gezamenlijk in beeld gebracht. 
3. De maatregelen zijn vastgelegd in een gezamenlijk actie-/stappenplan. 
 
Samenwerking  
Bij de inzet op natuurbrandpreventie zijn diverse partijen betrokken vanuit hun eigen ver-
antwoordelijkheden. Dit Risicobeheersingsplan Natuurbranden is tot stand gekomen in 
samenwerking met onder andere veiligheidsadviseurs van diverse partijen, recreatieon-
dernemers, natuurbeheerders en wegbeheerders (zie voor een volledige lijst §2.2).  
Tijdens het proces is duidelijk geworden wat elkaars verwachtingen, taken en verant-
woordelijkheden zijn.  
In dit uitvoeringsprogramma is een eerste aanzet van maatregelen gegeven die een bij-
drage leveren om de kans op én het effect van onbeheersbare natuurbranden te vermin-
deren. Deze acties zijn nog niet afgerond, maar zullen in de komende jaren gezamenlijk 
verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd.  
 
Selectiecriteria projectgebieden 
Bij de selectie van de projectgebieden zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd: 

 De kans op een onbeheersbare natuurbrand. 

 Het mogelijke aantal slachtoffers. 

 De zelfredzaamheid van de aanwezigen. 

 De bekendheid van de aanwezigen met het gebied. 

 De mogelijkheid om de aanwezigen vooraf instructies te geven (risicocommunica-
tie). 

 
Top vijf projectgebieden 
Met voorgenoemde criteria zijn, in samenwerking met de provincie Gelderland, binnen 
Gelderland-Midden vijf project gebieden geselecteerd (zie kaart in bijlage 1): 

1. Gezondheidszorg. 
2. Vitale infrastructuur. 
3. Pretparken & musea. 
4. Campings & Bungalowparken. 
5. Wonen. 

 

1.2 Leeswijzer 

Deze notitie bestaat uit twee delen, deel A en deel B.  
 
Deel A kent een inleidend hoofdstuk en een beschrijving van de aanleiding, de organisa-
tie en het doel van het project. Hoofdstuk 2 beschrijft de situatie ten zuiden van Otterlo 
waar recreëren en natuur nauw met elkaar verweven zijn. Om de risico’s ten aanzien van 
natuurbrand in relatie tot een druk bezocht recreatiegebied in kaart te brengen is in 
hoofdstuk 3 de uitgevoerde risico-inventarisatie opgenomen. Deel A sluit af met hoofd-
stuk 4 waarin de conclusies op basis van de risico-inventarisatie zijn beschreven. 
 
In Deel B worden de maatregelen beschreven die moeten leiden tot een verkleining van 
het ontstaan op en de risico’s van een onbeheersbare natuurbrand. 
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2 Project campings en bungalowparken Otterlo-Zuid 
 
Het project valt binnen het thema Recreatie en is één van de vijf projecten binnen het 
Programma Risicobeheersing Natuurbranden van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gel-
derland-Midden.  
 
2.1 Doelstelling 

De doelstelling van het project is als volgt: “De kans op en het effect van onbeheersbare 
natuurbranden verminderen.”  
Om dit te bereiken zijn de volgende subdoelen geformuleerd: 

 Risico's voor het gebied zijn bekend bij alle relevante partijen. 

 Effectieve preventieve maatregelen zijn gezamenlijk in beeld gebracht. 

 De maatregelen zijn vastgelegd in een gezamenlijk natuurbrandbeheersingsplan. 
 
Welke (rest)risico’s maatschappelijk aanvaardbaar zijn, is een bestuurlijke afweging. Bin-
nen deze afweging wordt de inzet van maatregelen en middelen om de kans of de effec-
ten van een (onbeheersbare) natuurbrand te verkleinen afgezet tegen de kosten. 
 
2.2 Projectgroep 

Dit plan is tot stand gekomen na een aantal bijeenkomsten met de volgende partijen:  

 Diverse recreatieondernemers in het gebied3  

 Nationaal Park De Hoge Veluwe  

 Natuurmonumenten 

 Gemeente Ede 

 Provincie Gelderland 

 Politie, Eenheid Oost-Nederland  

 Brandweer Gelderland-Midden  

 GHOR Gelderland-Midden  

 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland  

 Instituut Fysieke Veiligheid  

 Defensie  

 Recron  

 ANWB 
 
2.3 Projectaanpak 

Tijdens het proces is het de bedoeling dat duidelijk wordt wat elkaars verwachtingen, 
taken en verantwoordelijkheden zijn. In dit plan is opgenomen wie, wat en wanneer gaat 
doen aan natuurbrandpreventie en welke partijen daarvoor verantwoordelijke en bij be-
trokken zijn. Om dit te bereiken zijn de volgende stappen doorlopen tijdens het project: 
1. Verhogen perceptie: risico's zijn bekend bij alle betrokken partijen en men is zich 

bewust van de eigen verantwoordelijkheid. 
2. Verhogen veiligheid: effectieve preventieve en/of preparatieve maatregelen zijn ge-

zamenlijk in beeld gebracht. 
3. Borgen veiligheid: de maatregelen worden vastgelegd in een gezamenlijk natuur-

brandbeheersingsplan. De uitvoering is geborgd binnen de organisaties en er is een 
periodieke terugkoppeling met de betrokken partijen om de voortgang van de uitvoe-
ring van de maatregelen te bespreken. 

4. Kennis verspreiden: de resultaten van de pilot worden binnen de doelgroep verspreid 
en er wordt gestimuleerd dat iedereen binnen de doelgroep zelf aan de slag gaat 
conform een stappenplan risicobeheersing natuurbrand. 

 

                                                      

 
3 Droompark De Zanding, De Roek vakantiebungalows, Camping De Wije Werelt, Rust en Natuur 

Camping Beek en Hei, Vakantieoord ’t Lorkenbos, Bungalow verhuur fam. W. Schreuder en Boer-

derijcamping ’t Rakkertje 
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2.4 Projectgebied Otterlo-Zuid 

Het projectgebied bevind zich ten Zuiden van Otterlo aan weerszijden van de Arnhemse-
weg N310. Het gebied wordt globaal omsloten door het Roekelsebos in het zuidwesten,  
het natuurgebied Planken Wambuis in het zuiden en het Nationale Park De Hoge Veluwe 
aan de oostzijde.  
 

 
Figuur 1: Luchtfoto van het plangebied 
 

Het landschap op de hogere delen van de stuwwal van de Veluwe, aan de oostkant van 

Otterlo is te karakteriseren als gemengd bos- en heidelandschap. Oorspronkelijk kwamen 

op deze arme zandgronden oerbossen voor. Toen vanaf de middeleeuwen deze bossen 

werden gebruikt voor begrazing degenereerde het bos tot heide en zandwoestenijen. 

Zandverstuivingen vormden toen bedreigingen voor bestaande dorpen en gehuchten. 

Aan het eind van de 19e eeuw zijn naaldbossen aangelegd op de toen vrijwel boomloze 

Veluwe. 

 

In het projectgebied bevinden zich 9 recreatieondernemingen met een gezamenlijke ca-

paciteit van circa 8.000 gasten. Er is één centrale ontsluitingsweg, de N310. In bijlage 2 

is een kaart opgenomen met de ligging van de recreatieondernemingen. 
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3.  Risicoanalyse 
 

Om inzicht te krijgen in de risico’s en de gevolgen van een natuurbrand en mogelijke 
andere risico’s is binnen dit project voor drie invalshoeken gekozen: 
1. Kwalitatieve risicoanalyse: door een gebiedsschouw en gesprekken met de recrea-

tieondernemingen en andere betrokken partijen in het gebied is een goed beeld ver-
kregen van de risico’s en bestaande maatregelen. 

2. Kwantitatieve risicoanalyse: met het natuurbrandverspreidingsmodel is voor verschil-
lende scenario’s het verloop van een natuurbrand in de tijd doorgerekend. Hierdoor is 
een goed beeld ontstaan van de risico’s en de mogelijke gevolgen van een onbe-
heersbare natuurbrand. Met een verkeersmodel is de doorstroming van het verkeer 
in geval van een ontruiming bepaald. 

3. Risicoanalyse overige omgevingsrisico’s: naast natuurbrand zijn er mogelijk nog an-
dere relevante omgevingsrisico’s aanwezig in het gebied. Op basis van de provincia-
le risicokaart is een quick-scan uitgevoerd. Hieruit zijn geen risicobronnen naar voren 
gekomen die effect hebben in geval van een natuurbrand en worden in deze rappor-
tage dan ook niet verder uitgewerkt. 

 

3.1 Kwalitatieve risicoanalyse natuurbranden 

Begin 2016 hebben schouwen en gesprekken plaatsgevonden op de locaties in het pro-
jectgebied. Hierbij zijn de risico’s op het ontstaan en de gevolgen van een (onbeheersba-
re) natuurbrand beschouwd vanuit zowel de omliggende natuurgebieden richting de re-
creatieterreinen (‘van buiten naar binnen’) alsmede vanaf de recreatieterreinen richting 
de natuurgebieden (‘van binnen naar buiten’). Op de recreatieterreinen is ook gekeken 
naar de (eventueel) aanwezige vluchtmogelijkheden.  
 

3.1.1 Natuurbrandrisico’s 

Natuurgebied ten oosten van de N310 
Het gebied ten noor-
den/noordoosten van Droom-
park De Zanding wordt beheerd 
door de gemeente Ede. Hier 
wisselen bos en heide zich af. 
Als gevolg van het weghalen 
van een rij dennen een paar jaar 
geleden grenst aan de heizijde 
deels weer een oude brandsin-
gel van berk, zoals die destijds 
bedoeld was. Op een enkele 
plek is er sprake van een ver-
binding via een zogenaamd 
‘trappetje’ van het heidegebied 
naar de kronen van naaldbomen 
in het bosperceel.  
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In het bosperceel 
bevindt zich een 
kleinschalige ag-
glomeratie van 
privéhuisjes. Het 
bosperceel bestaat 
voornamelijk uit 
naaldbomen met 
hier en daar vrij 
laag hangende 
takken. Het bos-
perceel is eigen-
dom van de ge-
meente Ede even-
als de grond onder 
de huisjes welke 
aan de eigenaren 
van de huisjes ver-
pacht wordt.  
 

 
Langs de noordoostelijke grens van Droompark De Zanding is in 2016 in overleg met het 
park door de gemeente Ede een flinke strook selectief gekapt, met behoud van inlandse 
soorten. Deze dunning verkleint de kans op brandoverslag naar de camping. Zeker om-
dat er ook op de camping zelf een stevige dunning van niet-inheemse soorten heeft 
plaatsgevonden.  
 
Het natuurgebied langs de zuid/zuidoostelijke grens van Droompark De Zanding behoort 
tot het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Hier is voornamelijk sprake van gemengd bos.  
In 2016 is een vlindercorridor gerealiseerd. Welke grotendeels langs de grens met 
Droompark De Zanding loopt. Ten behoeve van deze corridor is een brede strook vrijge-
maakt van bomen waardoor er een natuurlijke buffer tegen brandoverslag langs het re-
creatieterrein is ontstaan. 
 

Gebied ten westen van de N310 
Ten westen van de N310 bevinden zich de natuurgebieden Planken Wambuis (Natuur-
monumenten) en Het Roekel (gemeente Ede).   
 

Planken Wambuis 
Het natuurgebied Planken Wambuis strekt 
zich uit ten zuiden van camping De Wije 
Werelt. 
Aangrenzend aan de Wije Werelt betreft 
dit een strook bos van zo’n 400 meter diep 
met veel prunus, lijsterbes, berk en bos-
bes en grove den in verschillende groei-
stadia. Dominant in deze strook is oude 
grove den, met stammen waarvan de 
onderste meters nagenoeg vrij van takken 
zijn. De kronen van de gemengde opstand raken elkaar tot aan rand van de camping.  
De strook bos aan de zuidzijde grenst aan een stuifzandvlakte. Hierdoor wordt er geen 
directe dreiging in de vorm van kroonvuur vanaf deze zijde verwacht richting de camping.  
Aan de randen van het bos op de zandvlakte zijn resten zichtbaar van kampvuren wat 
een bepaald risico in zich heeft, met name vanwege de vrij laag hangende takken van 
naaldbomen aan die zijde.  
Natuurmonumenten stimuleert hier verloving van het bos en uitbreiding van de stuifzand-
vlakte vanwege de hoge natuurwaarde. Op termijn zal dit positief bijdragen aan de be-
heersbaarheid van een eventuele natuurbrand.  
 

p861162
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Het Roekel 
Natuurgebied het Roekel bestaat voornamelijk uit gemengd bos in verschillende groei-
stadia met - afhankelijk van de lichtval op de bodem - meer of minder ondergroei.  
Het bosgebied is doorkruist met rechte en vrij brede hoofdpaden (o.a. Koeweg en Mos-
selseweg). De secundaire paden zijn over het algemeen smaller en hier en daar (nage-
noeg) dichtgegroeid.  
De gemeente Ede heeft in de afgelopen periode veel hout gekapt in het gebied (dun-
ning). Ook zijn paden verbreed - met name de Koeweg - door aan weerszijden stroken 
naaldhout te kappen met behoud van loofhout. 
Door hier de ontwikkeling van loofhout te stimuleren ontstaat op tijd van duur een vorm 
van compartimentering. Dit betekent voor de brandweer dat er op termijn meer mogelijk-
heden ontstaan om een natuurbrand in dit gebied effectief te bestrijden.  
 

 
 
Naast de kap zijn een aantal brede betonnen fietspaden aangelegd. De breedte is zoda-
nig dat deze in noodgevallen te gebruiken zijn door personenauto’s. Ook zijn enkele krui-
singen verhard (o.a. bij het Lorkenbos) zodat tijdens het bosonderhoud, maar ook tijdens 
brandbestrijding, minder schade door spoorvorming ontstaat. 
 
Een strook bos westelijk van en grenzend aan Het Lorkenbos gaat er als gevolg van ver-
loving en vernatting steeds meer uitzien als een ‘natuurlijk bos’. Direct langs de kadastra-
le grens van Het Lorkenbos is de zichtbare grens in de loop der jaren hier en daar ver-
vaagt. Belangen met betrekking tot noodzakelijk onderhoud en gebruik conflicteren hier-
door. 
 

Omgeving Heideweg 
Ten zuiden van de camping Beek en Hei ligt een bosperceel wat begrensd wordt door het 
Mosselsepad, de N310 en een renbaan. Dit betref een gemengd bos.  
Het aanwezige naaldhout bestaat uit zeer oude grove dennen met hoge kronen en gro-
tendeels takkenvrije stammen. Er is sprake van ondergroei van prunus.  
Het bosperceel is in zekere zin geïsoleerd van de overige natuurgebieden. De door dit 
gebied lopende (onverharde) Heideweg wordt ter hoogte van de trekkershutten op cam-
ping Beek en Hei omzoomd door een oude naaldhoutsingel waarvan de kronen aan 
weerszijden van de weg elkaar raken.  
Gezien de aard van de vegetatie en situering wordt het natuurbrandrisico van dit deel vrij 
laag ingeschat. Mogelijk zou er wel brandoverslag plaats kunnen vinden als gevolg van 
een brand in een van de vakantiehuisjes op de camping die langs de bosrand gesitueerd 
zijn. 
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Recreatieterreinen  

Uit de rondgang over de recreatieterreinen bleek dat alle recreatieondernemers zich in 

meer of mindere mate bewust zijn van de risico’s van natuurbrand. Een ieder gaat hier op 

een eigen wijze mee om. Het algemene besef leeft dat het beste resultaat haalbaar is als 

er sprake is van een nauwe samenwerking van recreatieondernemers, natuurbeheerders, 

gemeente Ede en de veiligheidsregio. In bijlage 3 zijn bezoekverslagen per camping op-

genomen. 

 

Zaken die in het algemeen opvielen zijn: 

 Conifeerhagen zijn veel toegepaste afscheidingen op de recreatieterreinen. Ze 

zijn echter brandbaar en kunnen daardoor bijdragen aan een snelle verspreiding 

of uitbreiding van een brand in de directe nabijheid. 

 Soms raken takken van naaldbomen op of langs een recreatieterrein (bijna) de 

daken van accommodaties. Brand in een accommodatie kan dan eenvoudig 

overslaan naar het aangrenzende natuurgebied. 

 De meeste recreatieondernemingen kennen geen vorm van routering op het ter-

rein met het oog op een eventuele ontruiming. Hier en daar aanwezige nooduit-

gangen zijn niet als zodanig aangeduid.  

 Specifieke ontruimingsplannen blijken geen gemeengoed. Er is geen afstemming 

met andere recreatieondernemingen als het gaat om ontruiming cq evacuatie. 

 
Provinciale weg N310  
Langs de provinciale weg N310 bevinden zich zowel naald- als loofbomen. Op sommige 
plekken raken de kronen van de bomen aan weerszijden van de weg elkaar nagenoeg of 
helemaal. Hierdoor is het risico op brandoverslag over de N310 groot.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langs de provinciale weg is ter hoogte van de nooduitgang van Droompark De Zanding 
een verhoogde bushalte gesitueerd, echter zodanig dat de nooduitgang hierdoor belem-
mert is.  
 

3.1.2 Bluswater 

In het gebied van de recreatieterreinen en dan met name in de bebouwde kom van Otter-
lo is een netwerk van brandkranen beschikbaar dat is aangesloten op het waterleiding-
net. De brandkranen met de grootste capaciteit bevinden zich echter langs de N310 in de 
bebouwde kom. Het aanvoeren van bluswater vanaf of het inrichten van een waterinna-
mepunt voor de blusvoertuigen nabij een van deze brandkranen is hier nauwelijks moge-
lijk zonder het verkeer op de N310 ernstig te belemmeren. Vooral als er een ontruiming 
van de recreatieterreinen plaatsvindt levert dit ernstige problemen op. De overige brand-
kranen hebben een kleinere capaciteit waardoor vullen van natuurbrandvoertuigen langer 
gaat duren. 
 
Rond de eerder genoemde agglomeratie van particuliere huisjes in het bos ten noorden 
van Droompark De Zanding zijn voldoende brandkranen beschikbaar om een brand in 
een van de huisjes effectief te bestrijden.  
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In de omliggende natuurgebieden zijn op strategische plekken geboorde putten gereali-
seerd. Deze bevinden zich op een grotere afstand van de recreatieterreinen.  

 

Figuur 2: Verspreide ligging van geboorde putten ten behoeve van natuurbrandbestrijding nabij Otterlo 

 

3.1.3 Ontruiming recreatieterreinen en opvang recreanten 

In het hoogseizoen kunnen er circa 8.000 recreanten op de campings en bungalowpar-

ken aanwezig zijn. De parken liggen deels of geheel in het (naaldhout)bos waar de infra-

structuur en verkeercirculatie niet optimaal is.  

Deels bestaat de infrastructuur uit onverharde wegen of paden. Verder zijn de recreatie-

ondernemingen voornamelijk ontsloten via de N310. Recreanten van verschillende va-

kantieparken zullen elkaar dus treffen en kruisen op de route richting de N310 en op de 

N310 zelf.  

 

De routering op een aantal recreatieondernemingen is niet optimaal, met name doodlo-

pende paden op het terrein kunnen voor verwarring en stagnatie zorgen in geval van een 

ontruiming. 

 

De recreatieondernemingen beschikken niet altijd over een geheel op de eigen organisa-

tie of situatie toegespitst ontruimingsplan. Veelal is gebruik gemaakt van een algemeen 

format wat niet altijd de lading geheel dekt. Er is niet altijd sprake van voldoende perso-

nele capaciteit om een ontruiming in goede banen te kunnen leiden. 

 

Een ander belangrijk aspect is dat er geen centrale opvangmogelijkheid aangewezen is 

om alle mensen tijdelijk een veilig, rookvrij heenkomen te bieden. Opvang is belangrijk, 

omdat mensen in noodgevallen hun auto en andere bezittingen moeten achterlaten.    
 

3.1.4 Bereikbaarheid hulpverleningsvoertuigen 

Het gebied is onder andere via de N310 goed bereikbaar voor de hulpdiensten. Deze 
weg speelt echter ook een belangrijke rol in geval van grootschalige ontruiming. Dit levert 
een knelpunt op.  
De natuurgebieden zijn over het algemeen goed bereikbaar. De paden zijn hier en daar 
weliswaar vrij smal, maar in de meeste gevallen door 4x4 brandweervoertuigen te berij-
den. Passeren wordt door de breedte lastig, dit betekent dat er bij een natuurbrand aan-
dacht moet worden besteed aan het instellen van een juiste routing en inzettactiek.  
Het verdient aanbeveling de brandgangen in het gebied goed te onderhouden, zodat ze 
altijd bereikbaar zijn voor blusvoertuigen.  
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3.1.5 Borging en bewustwording 

Het is belangrijk om structureel de bewustwording van de natuurbrandrisico’s en conti-
nuïteit van maatregelen te borgen. Uit de gesprekken met de recreatieondernemingen 
blijkt dat men zich al redelijk bewust is van de risico’s van een onbeheersbare natuur-
brand. De natuurbrand op het Nationale Park De Hoge Veluwe in 2014 ligt wat dat betreft 
nog vers in het geheugen.  
Recreatieondernemingen beseften toen duidelijk dat een massale ontruiming van de 
recreatieterreinen een vrijwel onmogelijke opgave is. De hier en daar aanwezige ontrui-
mingsplannen schieten in dat geval ernstig te kort, vanwege gebrek aan onderlinge af-
stemming en het ontbreken van een overall plan voor grootschalige ontruiming.  
In het kader van bewustwording wordt wel op bijna alle recreatieondernemingen iets ge-
daan aan risicocommunicatie. Er zijn bordjes met informatie over open vuur en de folders 
van de brandweer en GGD van Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland over 
natuurbrand liggen meestal bij de receptie.  
 

3.2 Kwantitatieve risicoanalyse  

Met het natuurbrandverspreidingsmodel is voor verschillende scenario’s het verloop van 

een natuurbrand in de tijd doorgerekend. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de 

risico’s en de mogelijke gevolgen van een natuurbrand.  

 

3.2.1 Natuurbrandverspreidingsmodel 

Brand 
De kwantitatieve risicoanalyse voor het verloop van een natuurbrand is gedaan met het 
natuurbrandverspreidingsmodel.  
Dit model is ontwikkelt door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem samen met 
Effectis NL, Geodan/iBridge en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. 
Met het model is het mogelijk om de verspreiding van het vuurfront in de tijd te berekenen 
gedurende een tijdsperiode van zes uren.  
De berekening (die een benadering is van de werkelijkheid) wordt gedaan op basis van 
meteogegevens in combinatie met een aan een onderliggende topografische kaart ge-
koppelde gegevens over de brandbaarheid van de aanwezige vegetatie.  
Opgemerkt wordt dat het model geen rekening houdt met de inzet van de brandweer en 
de verspreiding van zogenaamd vliegvuur.  
Het model heeft zijn meerwaarde aangetoond bij diverse grootschalige natuurbrandoefe-
ningen op de Veluwe en is primair bedoeld om ingezet te worden tijdens: 

 De operationele fase ten behoeve van het besluitvormingsproces. 

 De nazorgfase, ter ondersteuning van natuurbrandonderzoek. 
Nu de tool zich in bovengenoemde fases bewezen heeft ligt de focus nu met name op het 
gebruik in de risicobeheersingsfase, waarbij de invloed van voorgestelde maatregelen in 
de natuur inzichtelijk gemaakt worden.  

 

Binnen dit project is het natuurbrandverspreidingsmodel gebruikt om te beschouwen hoe 

een natuurbrand zich ontwikkelt in de tijd en welke maatregelen nodig zijn om de kans en 

het effect door natuurbranden te verminderen. De beelden van het verspreidingsmodel 

bieden input voor alle betrokken partijen om na te denken over concrete beheersmaatre-

gelen. Het biedt, evenals bij de gebiedsschouw, de mogelijkheid om vanuit de huidige 

situatie naar verbetervoorstellen te kijken. Bijlage 4 laat een aantal doorgerekende mo-

dellen zien. 

 

Rook  

‘Waar rook is, is vuur’. Vuur en rook zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Af-

hankelijk van verblijfsduur in en dichtheid van de rook is deze schadelijk voor de gezond-

heid en daarom een belangrijk aandachtpunt.  

De ontwikkeling en verspreiding en daarmee de mate van overlast van rook is van diver-

se factoren afhankelijk. De intensiteit (en daarmee samenhangend de temperatuur) van 

de brand, de omgevingstemperatuur, de soort vegetatie, de windsnelheid zijn onder an-

dere factoren die van invloed zijn.  
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Een rookpluim zal zich bij windstil weer nagenoeg rechtstandig omhoog bewegen om 

zich op hoogte te verspreiden, maar hoe harder het waait des te horizontaler de rook zich 

zal verspreiden. In dat laatste geval zal ook de overlast en daarmee de gezondheidsrisi-

co’s toenemen. De overlast en/of hinder van rook kan zich vaak al manifesteren zelfs als 

de brand zich nog op een grote afstand bevindt en op dat moment nog helemaal geen 

bedreiging vormt. 

 

3.2.2 Grootschalige ontruiming 

Om een beeld te krijgen van de tijd die gepaard gaat met een grootschalige ontruiming 

van de recreatieterreinen zijn een aantal relevante ontruimingsscenario’s doorgerekend 

met behulp van een verkeerssimulatiemodel.  

Een ontruiming van Droompark De Zanding en camping De Wije Werelt is uitgangspunt 

geweest bij de doorrekening. Uit de doorrekening blijkt dat ontruiming van Droompark De 

Zanding de meeste tijd in beslag neemt. Hierbij dient te worden aangetekend dat inmid-

dels een transitie heeft plaatsgevonden van een min of meer traditioneel kampeerterrein 

naar een bungalowpark. De verwachting is dat een evacuatie in de nieuwe situatie vlotter 

zal kunnen verlopen.  

Uitgaande van de situatie ten tijde van de doorrekening moet voor Droompark De Zan-

ding rekening worden gehouden met een ontruimingstijd van 3 uur incl. een responstijd 

van 0,5 uur. De resterende tijd totdat de brand een of meerdere recreatieterreinen bereikt 

is bepalend voor de wijze van vluchten.  

In het gunstigste geval is er tijd om te vluchten met meenemen van eventuele kampeer- 

en vervoermiddelen. In het meest ongunstige geval zal te voet gevlucht moeten worden 

met achterlating van persoonlijke eigendommen als kampeer- en vervoermiddelen. Dit 

vraagt nauwe afstemming tussen recreatieondernemers, hulpdiensten en wegbeheer-

ders. In bijlage 5 is een weergave van de ontruimingsmogelijkheden Otterlo Zuid opge-

nomen. 

 

3.3 Risicoanalyse overige omgevingsrisico’s 

Naast natuurbranden kunnen ook andere omgevingsrisico’s relevant zijn in het gebied. 
Hiervoor is een quick scan gemaakt met behulp van o.a. de provinciale risicokaart. Deze 
risico’s worden niet verder in dit project uitgewerkt, omdat dit project zich alleen richt op 
natuurbrandrisico’s.  
Desgewenst kan contact opgenomen worden met de veiligheidsregio om de risico’s na-
der te beschouwen. De volgende risico’s zijn kort beschouwd: 

 Externe veiligheidsrisico’s  

 Hoogwater  

 Hoogspanningslijnen 

 Extreme weersomstandigheden 
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Figuur 3: Scan omgevingsrisico’s 

 
Externe veiligheidsrisico’s 

Propaantanks: 
Op de volgende recreatieondernemingen zijn propaantanks aanwezig: 
1. Camping De Heidekamp, propaantank 5000 liter 
2. Droompark De Zanding, propaantank 5000 liter 
3. Camping De Wije Wereld, propaantank 5000 liter 
 
Provinciale wegen N304 en N310: 
Over de N304 mag vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. In dit geval waarschijn-
lijk LPG voor bevoorrading van een LPG tankstation aan de Apeldoornseweg te Ede en 
propaan voor de tanks op de campings. Zowel de gemeente Ede als de provincie Gelder-
land hebben in de nabije omgeving geen (verplichte) routes aangewezen voor vervoer 
van gevaarlijke stoffen.  
 
Hoogwater 
Het gebied ligt niet in een overstromingsgebied. 
 
Hoogspanningsleidingen 
Er lopen door het gebied geen hoogspanningsleidingen. 
 
Extreme weersomstandigheden  
Extreme weersomstandigheden, zoals hitte, extreme regenval en storm kunnen mogelijk 
leiden tot slachtoffers en schade. Voor stormschade is het raadzaam om bomen regelma-
tig te inspecteren om afbreken van takken en omvallen van bomen te voorkomen. 
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4. Conclusies risico-inventarisatie 
 
Uit voorgaande wordt duidelijk dat het ontstaan van een onbeheersbare natuurbrand ten 
zuiden van Otterlo een reëel scenario is. Dit vraagt om maatregelen om de kans erop en 
de impact ervan te verminderen. Naast bewustwording van de risico’s groeit bij betrokke-
nen het besef dat dit risico alleen verkleind kan worden als er sprake is van een nauwe 
samenwerking tussen recreatieondernemers, gemeente Ede, natuurbeheerders en de 
veiligheidsregio.  
 
Op basis van het voorgaande hoofdstuk kunnen de volgende conclusies getrokken wor-
den: 
 
Inrichting natuur: 

 Het gebied kent een gevarieerde vegetatie met een hoog aandeel (brandbaar) naald-
hout.   

 Brandoverslag over de N310 van het ene natuurgebied naar het andere is ingeval 
van kroonvuur reëel omdat op een aantal plaatsen de toppen van naaldbomen aan 
weerszijden van de weg elkaar helemaal of nagenoeg raken. Dit staat los van zoge-
naamd vliegvuur (door de wind meegevoerd brandend materiaal). 

 Op enkele plekken is brandoverslag van lage vegetatie (bijv. heide of grassen) naar 
hoge vegetatie (boomkronen) mogelijk via zogenaamde brandtrapjes.  

 Resten van verkoold hout in het zand langs de bosrand in natuurgebied Planken 

Wambuis duiden op kampvuren. Vooral in droge perioden betekent dit een verhoogd 

risico op het ontstaan van natuurbrand. 

 De agglomeratie van particuliere huisjes in het naaldbos ten noorden van Droompark 
De Zanding vormt een bijzonder aandachtspunt. Bij brand in een van de huisjes is er 
kans op brandoverslag via de vrij dichte opstand van naaldbomen.  

 In het natuurgebied Het Roekel zijn sommige paden nagenoeg dichtgegroeid of 
overwoekerd. Hierdoor zijn potentiele vluchtroutes niet bruikbaar en is het bos deels 
niet bereikbaar voor brandweervoertuigen. 

 Langs de grens is sprake van achterstallig bosonderhoud als gevolg van het verva-
gen van eigendomsgrenzen. Naaldhoutsingels aan weerszijden van de Heideweg ter 
hoogte van de trekkershutten van camping Beek en Hei zijn via de kronen met elkaar 
verbonden.  
 

Recreatieterreinen: 

 Afscheidingen op recreatieterreinen in de vorm van conifeerachtige hagen kunnen 
bijdragen aan een snelle brandvoortplanting. 

 Takken van naaldbomen en hoge conifeerachtigen raken hier en daar nagenoeg of 
zelfs helemaal de vakantiehuisjes. Bij brand in een vakantiehuisjes bestaat de kans 
op brandoverslag naar het aangrenzende natuurgebied. 

 
Ontruiming: 

 Het grote aantal gasten in het hoogseizoen in relatie tot één hoofdweg (N310) en 
verder een beperkt aantal smallere verharde én onverharde wegen maken dat in ge-
val van een grootschalige ontruiming de grenzen van de capaciteit van infrastructuur 
bereik of overschreden worden.  
Een ontruiming waarbij nog persoonlijke bezittingen in de vorm van kampeermidde-
len en voertuigen kunnen worden meegenomen moet al gauw rekening worden ge-
houden met een ontruimingstijd van 3 uur. In geval van acute nood zal alles achter-
gelaten moeten worden en te voet gevlucht moeten worden. In dat geval moet reke-
ning gehouden worden met een ontruimingstijd van één uur. De nooduitgang van 
Droompark De Zanding wordt belemmerd door de aanwezigheid van een verhoogde 
bushalte. 

 Vluchten betekent niet persé dat recreanten direct terugkeren naar huis. Vooral niet 
als het gebied ontruimt moet worden vanwege de rook.  

 Niet alle recreatieterreinen beschikken over duidelijke vluchtroutes. Doodlopende 
paden zorgen gemakkelijk voor verwarring en kunnen voor stagnatie zorgen. 
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 De meeste recreatieondernemingen hebben geen actueel en beoefend ontruimings-
plan. Als er wel een ontruimingsplan is, dan betreft dit vaak een standaard format wat 
niet op de eigen specifieke situatie is toegespitst.  

 Er wordt een plan ontwikkeld voor grootschalige ontruiming van het gebied. Borging 
ervan is een belangrijk aandachtspunt. 

 
Bereikbaarheid: 

 Het gebied is voor hulpdiensten bereikbaar via de N310. Deze weg is in geval van 
een ontruiming echter ook een belangrijke ontruimingsroute. Dit kan een knelpunt op-
leveren.  

 De natuurgebieden zelf zijn over het algemeen goed bereikbaar. De hoofdpaden zijn 
voldoende breed. De overige paden zijn veelal voldoende breed voor één brand-
weervoertuig, maar passeren is niet mogelijk.   

 
Bluswater: 

 Er kan gesteld worden dat er voldoende bluswater in de bebouwde kom van Otterlo 
en de directe omgeving aanwezig is. Voor de bestrijding van een natuurbrand is ech-
ter veel water nodig en dat vraagt specifieke eisen aan waterinnamepunten. De in-
richting hiervan is in de bebouwde kom echter bijna niet mogelijk zonder het overige 
verkeer te belemmeren. Zeker indien er ook overgegaan moet worden tot ontruiming. 
In dat geval kan er teruggevallen worden op putten met een voldoende opbrengst in 
de directe omgeving. 

 
Borging en bewustwording: 
Het is belangrijk om structureel de bewustwording van de natuurbrandrisico’s en conti-
nuïteit van maatregelen te borgen. Uit de gesprekken met de recreatieondernemingen 
blijkt dat men al bewust is van de natuurbrandrisico’s. Er is echter weinig voorbereid voor 
een ontruiming bij natuurbranden. Dit moet ook bij nieuw personeel structureel onder de 
aandacht worden gebracht. 

 

Best practices: 

 Op Droompark De Zanding en langs de grens heeft in samenwerking met de ge-
meente Ede en nationaal park de Hoge Veluwe een dunning van naaldbomen 
plaatsgevonden, Hierdoor is de kans op overslag van en naar het recreatieterrein in 
belangrijke mate verkleind. 

 De gemeente Ede heeft belangrijke stappen ondernomen om te komen tot een vorm 
van compartimentering in natuurgebied Het Roekel. Er zijn brede betonnen fietspa-
den aangelegd en er is een enkele kruising met beton verhard. Daardoor zijn de mo-
gelijkheden voor een effectieve bestrijding van een natuurbrand toegenomen 

 Natuurmonumenten wil de vorming en ontwikkeling van de stuifzandvlakte in het 
natuurgebied Planken Wambuis verder stimuleren. Hierdoor ontstaat een robuuste 
niet brandbare strook natuur ten zuiden van camping De Wije Werelt. 

 Alle betrokken natuurbeheerders in het gebied stimuleren verloving van de natuur. Dit 
betekent dat het aandeel naaldbomen afneemt ten gunste van een toename van het 
aantal loofbomen. Daarmee zal op de middellange termijn (10 -15 jaar) de kans op 
een onbeheersbare natuurbrand belangrijk afnemen. 

 De deelnemende recreatieondernemingen leveren een actieve en constructieve bij-
drage aan het project. Die constructieve samenwerking is onmisbaar voor het vervolg 
van het project. 

 In nauwe samenwerking met politie, provincie Gelderland en gemeente Ede is inmid-
dels een conceptplan opgesteld voor de verkeersafwikkelingen ten tijde van een 
grootschalige ontruiming. 

 
Tot slot mag ook de samenwerking tussen de betrokken partijen binnen het project ge-
noemd worden. Er is reeds veel positieve energie in het project gestoken en daarom is er 
al veel bereikt en gedaan. Maar het is nog niet klaar en er zal nog het nodige moeten 
gebeuren. Door intensieve en constructieve samenwerking kunnen de doelen bereikt 
worden. Belangrijk is het continueren en borgen van de samenwerking.   
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Deel B: Uitvoeringsprogramma 

5 Maatregelen 
In dit plan wordt aandacht besteed aan risicobeheersing met als doel om ‘de kans op en 
het effect van onbeheersbare natuurbranden te verminderen’. Hierbij speelt de discussie 
over de aanvaardbaarheid van (natuurbrand)risico’s een rol. Omdat hiervoor nog geen 
normen zijn bepaald, is het lastig om vooraf te stellen welke maatregelen nodig zijn voor-
dat een situatie ontstaat waarbij het risico aanvaardbaar is.  
Tegen deze achtergrond zijn alle betrokken partijen van mening dat verbeteringen in dit 
gebied mogelijk en noodzakelijk zijn om onaanvaardbare risico’s te verminderen.  
 
Op basis van de scenario- en impactbeschrijving, de conclusies en aanbevelingen wor-
den in dit hoofdstuk maatregelen beschreven die bijdragen aan het bereiken van een 
aanvaardbare risico. 

5.1 Maatregelen per thema 

Tijdens de schouw van het gebied en de scenariostudies zijn de risico’s met betrokken 
partijen gedeeld en is gesproken over de inrichting van de natuur rondom én op de re-
creatieterreinen. Hieruit zijn knelpunten naar boven gekomen en gezamenlijk oplossingen 
bedacht. Deze risicobeheersmaatregelen zijn ingedeeld in de onderstaande thema’s. 

Community Safety  
Gemeenschappelijke deelname vanuit de samenleving aan het verhogen van de veilig-
heid. De voorwaarde hiervoor is dat de risico's bekend zijn bij alle relevante partijen en 
men zich bewust is van de eigen verantwoordelijkheden. 

Natuurinrichting en –beheer  
Maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van brand(uitbreiding) via vegetatie. 
Hier kan het ‘Firewise concept’4 voor worden toegepast. Daarbij gaat het om het treffen 
van maatregelen in de directe omgeving van bebouwingen, in dit geval recreatieterreinen, 
om de kans op voortplanting of overslag van de brand te verkleinen  
De maatregelen hebben betrekking op het creëren van afstand tussen brandbare vegeta-
tie en bijvoorbeeld campingaccommodaties, het aanpoten of stimuleren van minder 
brandbare vegetatie en het waar nodig en mogelijk verwijderen van brandbare materialen 
op de ondergrond.  

Zelfredzaamheid 
Maatregelen die gericht zijn op het verhogen van de zelfredzaamheid van de aanwezige 
personen op de recreatieondernemingen. 

Crisisbeheersing 

Maatregelen die gericht zijn op het bestrijden van de gevolgen van een natuurbrand. 

Nazorg  
Maatregelen die gericht zijn op het evalueren en bijstellen 
van de risicobeheersmaatregelen. 

De thema’s Community Safety en Nazorg kunnen gezien 
worden als overkoepelende voorwaarden om de risicobe-
heersing succesvol te maken.  

 

                                                      

 
4 Firewise, is een in Amerika ontwikkeld en toegepast concept om brandvoortplanting en –overslag 

naar de bebouwde omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. 
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5.2 Risicobeheersmaatregelen 

In de onderstaande tabellen zijn de risicobeheersmaatregelen samengevat. Daarbij is 
vermeld wie eigenaar is en in welk thema de maatregel een bijdrage levert. 

Maatregel Verantwoordelijkheid Afstemmen  Thema 

1.  Structurele bewust-
wording en samen-
werking 

Gemeente Ede, provincie 
Gelderland, recreatieon-
dernemingen, VGGM 

Gemeente Ede, provincie 
Gelderland, recreatieon-
dernemingen, VGGM 

Community 
Safety 
Nazorg 

2. Ontruiming recrea-
tieterreinen Otterlo 
Zuid  

Wegbeheerders, terrein-
beheerders en recreatie-
ondernemingen  

Politie, VGGM (brand-
weer) en alle recreatieon-
dernemingen  

Crisisbeheersing 
en zelfredzaam-
heid  

3. Maatregelen ont-
ruiming op recrea-
tieondernemingen 

Recreatieondernemingen VGGM (brandweer en 
GHOR) 

Zelfredzaamheid 

4. Natuurinrichting en -
beheer 

Alle recreatieondernemin-
gen, terreinbeheerders, 
gemeente Ede en provin-
cie Gelderland 

Alle recreatieondernemin-
gen, terreinbeheerders, 
gemeente Ede, provincie 
Gelderland en VGGM 
(brandweer) 

Firewise 

5. Risico- en crisis-
communicatie 

Recreatieondernemingen, 
politie en VGGM  

Recreatieondernemingen, 
politie en VGGM  

Zelfredzaamheid 
en crisisbeheer-
sing 

 
5.2.1 Structurele bewustwording en samenwerking  

In het kader van het voorkomen en beperken van schade door natuurbrand speelt be-
wustwording van de risico’s en structurele borging van de maatregelen een belangrijke 
rol. Naast de partijen die verantwoordelijk zijn voor alle maatregelen worden de recreatie-
terreinen en de aangrenzende natuurgebieden ook gebruikt door recreanten en bewo-
ners.  
De bewustwording en de maatregelen moeten collectief onder de aandacht worden ge-
bracht bij iedereen die een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de kans op en 
effecten van een natuurbrand.  

 
Doel  Maatregelen Structurele Bewustwording en Samenwerking  

Structurele bewustwor-
ding en samenwerking 
met alle verantwoordelij-
ke partijen 

Alle partijen dienen zich bewust te zijn en te blijven van de noodzaak van de 
maatregelen.  
1. Zorgen voor structurele betrokkenheid uitvoering maatregelen binnen de 

hele organisatie.  
2. Omwonenden van de recreatieparken zijn zich ook bewust van de risi-

co’s en de te nemen maatregelen 
3. Jaarlijks voor het aanbreken van het natuurbrandseizoen een schouw 

met alle partijen op en om het terrein voor de voortgang/optimalisatie 
van de afgesproken maatregelen.  

4. De resultaten van dit project worden binnen de doelgroep breder ge-
deeld (o.a. met andere gemeenten)  

Eigenaar 1. Gemeente Ede en provincie Gelderland: afdelingen RO, Verkeer en 
Natuurbeheer 
Recreatieondernemingen: personeel en recreanten  

2. Gemeente Ede 
3. Gemeente Ede  
4. VGGM 

Afstemmen met Terreinbeheerders onderling, gemeente Ede en provincie Gelderland en 
VGGM 

Samenhang met Alle maatregelen 

Rendement risicoreduc-
tie 

Deze maatregel moet vooral de bewustwording van natuurbrandrisico’s 
verhogen en de kans en effecten van een natuurbrand verminderen. 

Capaciteit Ca. 20 uur per jaar 

Gereed Doorlopend  

Kostenraming Geen investering in middelen nodig 
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5.2.2 Ontruiming Otterlo-Zuid 

Het ontstaan van een onbeheersbare natuurbrand ten zuiden van Otterlo is een reëel 
scenario. De grote natuurbrand op 1e Paasdag 2014 ligt wat dat betreft nog vers in het 
geheugen.  
Aan de zuidzijde van Otterlo bevinden zich diverse grotere en kleinere recreatieterreinen. 
In het hoogseizoen kunnen deze recreatiebedrijven zo’n 8.000 gasten herbergen. Dit 
betekent dat in geval van een totale ontruiming naar schatting zo’n 3.000 voertuigen met 
of zonder kampeermiddel Otterlo willen verlaten.  
Om zo’n operatie in goede banen te leiden is feitelijk een onmogelijke opgave en vergt 
daarom een gedegen voorbereiding en bewustwording van de (on)mogelijkheden op zo’n 
moment. Dit beseffende is niets doen geen optie en om die reden wordt de uitwerking 
van een plan voor grootschalige ontruiming als een van de noodzakelijk maatregelen van 
dit project onderkent.  
Een dergelijk plan biedt handvatten om de organisatie in de hectische en chaotische fase 
die inherent is aan een grootschalige ontruiming eenduidig op te pakken om een dergelij-
ke verplaatsing zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden. Belangrijke aspecten in het plan 
zijn ontruimingsroutes, maatregelen om deze routes in te stellen, de verkeersbegeleiding, 
afstemming met ontruimingsplannen van de recreatieterreinen en het vooraf bepalen van 
verzamel- of opvanglocaties. 
 
Ontruimingsroutes en toegankelijkheid 
Voorbereide ontruimingsroutes zijn noodzakelijk om een grootschalige ontruiming van 
campings in het hoogseizoen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De routes maken 
onderdeel uit van een grootschalig ontruimingsplan voor Otterlo-Zuid waarin de noodza-
kelijke verkeersmaatregelen zijn beschreven. 
De ontruimingsroutes moeten vanaf het (vroege) voorjaar tot het najaar goed toegankelijk 
zijn, met name de onverharde gedeeltes. De rollen en taken voor de ontruiming op de 
recreatieterreinen zijn opgenomen onder de maatregel “ontruiming recreatieterreinen”.  
 
Verzamel- of opvanglocaties 
Dit zijn locaties waar de gasten van de ontruimde campings worden opgevangen en geïn-
formeerd. Ook kan hier eventueel eten en drinken verstrekt worden afhankelijk van de 
duur van de opvang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p861162
Markering
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Doel  Maatregelen ontruiming gebied Otterlo-Zuid  

Ontruimings-/ 
coördinatieplan 
voor grootschalige 
ontruiming cam-
pings Otterlo-Zuid 

1. Vaststellen van de ontruimingsroutes en op basis van urgentie en omvang de 
inrichting van de routes opnemen in een regelplan. Aandachtspunten hierbij 
zijn: 

 Beschikbare ontruimingstijd bepaald wijze van ontruimen, variërend van 
‘met auto en caravan’ tot ‘lopend met achterlating van eigendommen’.  

 De tijdspanne waarin de inrichting van de ontruimingsroutes kan worden 
gerealiseerd. 

 Zowel de gemeente Ede als de provincie Gelderland zijn wegbeheerders 
van ontruimingsroutes. Dit vereist een goede onderlinge afstemming van 
verantwoordelijkheden en taken. 

 afstemming met recreatieondernemers en hulpdiensten. 

 Ontruimingsplan borgen in crisisorganisatie (onderdeel van multidiscipli-
naire operationele planvorming VGGM). 

2. Onderhouden en borgen toegankelijkheid onverharde ontruimingsroutes en 
brandgangen met als aandachtspunten: 

 Maatregelen meenemen in visies verkeersplannen en onderhoud. 

 Borgen onbelemmerde doorgang van ontruimingsroutes en brandgangen. 

 Bushalte tet hoogte van nooduitgang De Zanding. 

 Natuurbeheer (zie maatregelen bij natuurbeheer). 
3. Aanwijzen verzamel-/opvanglocaties met als aandachtspunten: 

 Afspraken maken met vervoerders. 

 Afspraken maken met opvanglocaties. 

 Verkeerscirculatieplan voor vervoer van en naar opvanglocaties bij te voet 
vluchten. 

4. Afstemmen van ontruimingsplannen met de vluchtroutes: 

 Aanduiding/bewijzering vluchtroute op de campings (extra aandacht 
nooduitgangen De Zanding en De Wije Werelt). 

 Aanduiding/begeleiding vluchtroute die buiten de camping gebruikt worden 
in geval van ontruiming. 

Eigenaar 1. Wegbeheerders (gemeente Ede en provincie Gelderland)  
2. Weg- en terreinbeheerders (gemeente Ede en/of natuurbeheerders) 
3. Gemeente Ede 
4. Recreatieondernemingen en wegbeheerders 

Afstemmen met 1. Politie 
2. VGGM (brandweer) 
3. Recreatieondernemingen 

Samenhang an-
dere maatregelen 

1. Communicatie 
2. Landschapsinrichting en -beheer 

Rendement risico-
reductie 

Deze maatregel heeft geen invloed op de kans op het ontstaan van een natuur-
brand, maar wel op een adequate hulpverlening en het beperken van de impact. 

Capaciteit 1. Ca. 80 uur (eenmalig) 
2. Ca. 16 uur (eenmalig) 
3. – 
4. Ca. 36 uur t.b.v. controle/gebiedskennis (structureel, indien door lokale brand-

weerpost = bemanning TS * 6 uur) 

Gereed 4e kwartaal 2016 

Kostenraming  

 

p861162
Markering
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5.2.3 Ontruiming recreatieondernemingen 

Het is belangrijk dat bij een natuurbrand de recreanten zo snel mogelijk gewaarschuwd 
kunnen worden. Het personeel van de ondernemingen moet bekend zijn met alle instruc-
ties voor natuurbrand en de benodigde middelen hebben om deze te kunnen uitvoeren.   
 
Maatregel  Maatregelen ontruiming op recreatieondernemingen 

 1. “Ontruimingsplan natuurbrand”, op maat uitgewerkt voor recreatieonderneming 
en bekend bij vast personeel. Hiervoor kan bijvoorbeeld het format dat op de 
Recron-site staat gebruikt worden: www.recron.nl/natuurbrandgevaar. 

2. Gebruik maken van de “taakkaart ontruiming natuurbrand”. Deze uitwerken 
voor eigen onderneming. Het personeel is hiermee bekend en weet waar hij ligt.  

3. De taakkaart wordt jaarlijks geoefend met het (vaste) personeel. 
4. Alle benodigde spullen voor de ontruiming liggen op een vaste plek en worden 

ieder jaar voor aanvang van het seizoen gecontroleerd. 
5. De verkeerscirculatie is geregeld met wegbewijzering en bekend bij personeel 

(in taakkaart en ontruimingsplan borgen). 
6. Recreatieondernemingen maken een plan hoe om te gaan met beperkt zelfred-

zamen en borgt dit in de taakkaart en ontruimingsplan. 
7. Voldoende gekeurde kleine blusmiddelen aanwezig op de camping en/of in 

accommodaties.  

Eigenaar Recreatieondernemingen 

Afstemmen met VGGM (Brandweer en GHOR) 

Samenhang met  Structurele Bewustwording en Samenwerking 

 Ontruiming Otterlo-Zuid 

 Risicocommunicatie 

Rendement 
risicoreductie 

Deze maatregel moet de ontruiming van de recreatieterreinen verbeteren. 

Capaciteit Eenmalig: 10-40 uur 
Structureel: 10 uur per jaar 

Gereed Ontruimingsplan en instructiekaart begin 2017. 
Overige jaarlijks, liefst vlak voor aanbreken nieuwe recreatieseizoen in voorjaar. 

Kostenraming Investering afhankelijk van de benodigde middelen zoals wegbewijzering en com-
municatiemiddelen (megafoons e.d.).  

 

5.2.4 Natuurinrichting en -beheer 

Natuurinrichting en –beheer en de wijze waarop hieraan vorm en inhoud wordt gegeven 
kunnen in belangrijke mate bepalend zijn voor de mate waarin een beginnende natuur-
brand zich kan ontwikkelen tot een onbeheersbare natuurbrand. Voor een maximaal re-
sultaat is nauwe samenwerking tussen natuurbeheer en brandweer nodig.  
Daar waar natuurbeheer en brandweer elkaar op dit punt reeds hebben gevonden heeft 
zich het nut hiervan in de praktijk bewezen. Veelal zijn eenvoudige (beheer)maatregelen 
voldoende om de bereikbaarheid van een natuurgebied voor de brandweer te verbeteren 
en de kans op brandoverslag van lage naar hoge vegetatie te verkleinen. 
  
Toegankelijkheid 
Een natuurbrand is in het bos vaak moeilijk te bestrijden vanwege de bereikbaarheid van 
het terrein. Belangrijk is dat er brandgangen in het gebied aanwezig zijn die goed toe-
gankelijk zijn en waarover de brandweervoertuigen zich kunnen verplaatsen (qua breedte 
en hoogte).  
De brandgangen kunnen er tevens voor zorgen dat er, door het ontbreken van een strook 
brandbaar materiaal, vertraging in de brandverspreiding plaatsvindt. Belangrijk is dat de 
vluchtwegen goed toegankelijk blijven.  
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Voorkomen onbeheersbare brand 
Wanneer er brandoverslag plaatsvindt naar de kronen van de bomen (kroonvuur) kan de 
brand zich zeer snel en onbeheersbaar uitbreiden. Door vliegvuur (onverbrande sintels 
van naalden, blad, kleine takjes en gras, die met de wind of door opstijgende hete gassen 
worden meegevoerd) kunnen nieuwe vuurhaarden ontstaan, zelfs op grote afstand van 
de brand (80 tot meer dan 500 meter). Het voorkomen van het ontstaan van kroonvuur is 
voor de brandweer dan ook een belangrijk aandachtspunt.  
In overleg met natuur-/terreinbeheerders en brandweer kunnen preventieve maatregelen 
worden afgesproken. Hierbij kan gedacht worden aan het verbreden van paden, lagere 
(brandvertragende) vegetatie als bosbes langs een smal pad, structureel maaien langs 
paden, kappen van bepaalde bomen of bosschages (soms is het kappen van 2 of 3 bo-
men voldoende om te voorkomen dat een brand over kan slaan naar een aangrenzend 
perceel), stimuleren van de ontwikkeling van loofhout langs de bosranden of zelfs het 
omvormen van een naaldbos naar een gemengd bos of loofbos. Ook is het mogelijk om 
een buffer te vormen tussen heide en bos door zandverstuivingen te beïnvloeden of door 
het creëren van een vernattingszone.  
Sommige maatregelen zijn (relatief) snel te realiseren, andere duren (veel) langer. In 
overleg met de terreinbeheerders kunnen maatregelen afgesproken worden die pas uit-
gevoerd worden als er daadwerkelijk sprake is van brand. Deze maatregelen zullen erop 
gericht zijn om brandstof weg te halen met als doel de brand te vertragen zodat deze 
meer beheersbaar wordt of indien mogelijk te stoppen. Hierbij kan gedacht worden aan 
klepelen, kappen, nat maken, voorbranden e.d. Deze afspraken en bijbehorende locaties 
worden vastgelegd op natuurbrandkaarten.  
Met het natuurbrandverspreidingsmodel van het Instituut Fysieke Veiligheid kan de effec-
tiviteit van de maatregelen voor de natuurinrichting worden onderbouwd en zichtbaar 
gemaakt worden. 
  
Voorkomen slachtoffers door rook 
Een ander belangrijk aspect bij natuurbrand is rook. Rook kan, afhankelijk van de intensi-
teit en tijdsduur, overlast en hinder veroorzaken en leiden tot gezondheidsklachten. Om 
de overlast of hinder te verminderen zal geadviseerd worden om naar binnen te gaan, 
ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. In een gebied met veel campings 
en recreatievoorzieningen zoals in dit geval is dit vaak geen optie. In dat geval zullen 
aanwezigen een (veilig) heenkomen moeten zoeken naar een rookvrije omgeving.  
Dit is in een hoogseizoen als de campings maximaal bezet zijn een bijna onmogelijke 
opgave en daarom een belangrijk aandachtspunt. Mede omdat rook zich niet laat sturen 
en de overlast of hinder zich al kan manifesteren als de brand zich op dermate grote af-
stand bevindt dat deze op zich nog geen risico vormt voor het recreatiegebied. 
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Doel Maatregelen natuurinrichting en –beheer 

Voorkomen en 
beperken uitberei-
ding van natuur-
brand 
 

1. Maatregelen op en om de recreatieterreinen: 

 Brandgangen en vluchtwegen toegankelijk houden. 

 Brandgangen en vluchtwegen toewijzen in overleg met de terreinbeheer-
ders. 

 Brandgangen en vluchtwegen zijn voor brandweervoertuigen bereikbaar 
als ze minimaal 3 m breed en 4 m hoog zijn en vrij van obstakels en be-
lemmeringen.  

 Jaarlijks (voorjaar) brandgangen en vluchtwegen controleren.  
2. Maatregelen op de recreatieterreinen:  

 Verwijderen van alle makkelijk brandbare materialen (houtopslag ed.) en 
het gras kort maaien tot 10 m van de verblijfplaats. Grond, daken en 
dakgoten schoonhouden van dood hout, twijgen en naalden. 

 Richtlijnen natuurinrichting: 
- Afstand takken tot verblijfplaats (indicatie 1,5 meter). 
- Zoveel mogelijk brandbare vegetatie (naaldhout) verwijderen of om-

vormen naar minder brandbare vegetatie (loofhout). Een richtlijn 
daarbij is 3 m afstand tussen de kronen van (clusters van) naaldbo-
men. 

- Voorkom brandtrapjes door: mantelzoomvegetatie te verloven of te 
verwijderen, door het snoeien van takken tot op 2 meter (of als richt-
lijn 4x hoogte van de ondergroei) van zeer brandbare bomen of het 
weghalen van lage brandbare vegetatie eronder. Sproei regelmatig 
op kritieke punten in zeer droge tijden, zodat de vegetatie niet te veel 
uitdroogt. 

- Brandbare vegetatie rondom gastanks, BBQ en vuurkorf/-plaats ver-
wijderen tot 3 m rondom. 

- Brandbare vegetatie rondom composthopen op 1,5 m en verwijderen 
en composthoop nat houden (i.v.m. warmteontwikkeling in compost-
hopen). 

3. Maatregelen op de recreatieterreinen: 

 Natuurlijke of voorbereide repressieve stoplijn bij voorkeur op minimaal 
500 meter van de recreatieterreinen. Vuistregel optimale breedte stoplijn: 
2,5x boom- of struiklengte. 
- Natuurlijke stoplijn: 

Afhankelijk van de mogelijkheden die passen in de visie van de ter-
reineigenaren kan gedacht worden aan: klepelen, zandverstuivingen, 
bermen langs paden, stroken loofhout, vernattingszone, kappen van 
bepaalde bomen of bosschages om te voorkomen dat een brand 
over kan slaan. 

- Voorbereide repressieve stoplijn:  
In overleg met terreineigenaren strook op kaart vastleggen waar mag 
worden geklepeld of natgehouden bij natuurbrand.  

 Maatregelen gebied tussen de stoplijn en recreatieterreinen, bijv. 
- Omvormen in de tijd (proces van circa 8 jaar) van naaldhout naar 

loofhout. Een richtlijn daarbij is 3 m afstand tussen de kronen van 
(clusters van) naaldbomen. 

- Voorkom brandtrapjes op 500 m afstand door: mantelzoomvegetatie 
te verloven, door het snoeien takken tot op 2 meter (of als richtlijn 4x 
hoogte van de ondergroei) van zeer brandbare bomen of het wegha-
len lage brandbare vegetatie eronder. 

4. Brandpreventieve maatregelen zoveel mogelijk opnemen in beheerplannen. 

Eigenaar 1. Recreatieondernemingen en terreinbeheerders  
2. Recreatieondernemingen  
3. Terreinbeheerders  
4. Recreatieondernemingen, terreinbeheerders, gem. Ede en prov. Gelderland  

Afstemmen met Terreinbeheerders onderling, gemeente Ede, provincie Gelderland en VGGM 
(brandweer) 

Samenhang ande-
re maatregelen 

 Structurele Bewustwording en Samenwerking 

 Ontruiming Otterlo-Zuid en recreatieondernemingen 

 Risicocommunicatie 

Rendement risico-
reductie 

Deze maatregel zal vooral de uitbreidingssnelheid en de effecten van een natuur-
brand verminderen. 

Capaciteit Eenmalig: circa 60 uur 
Structureel: circa 20 uur 

Gereed 1. Jaarlijks voor natuurbrandseizoen (droge periode voorjaar). 
2. Aanvang 2016, gehele natuuromvorming zal circa 4 jaar duren. 
3. Aanvang 2016, gehele natuuromvorming zal circa 8 jaar duren. 
4. Eind 2018. 

Kostenraming Kostendekkend binnen de begroting? 
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5.2.5 Risico- en crisiscommunicatie  

In het kader van het voorkomen en beperken van schade door natuurbrand spelen risico- 
en crisiscommunicatie en informatievoorziening een belangrijke rol.  
De doelen hierbij zijn als volgt: 

 Risicocommunicatie om de bewustwording van risico’s te vergroten en de kans te 
verkleinen.  

 Crisiscommunicatie om mensen het juiste handelingsperspectief te bieden.  

 Informatievoorziening voor een adequate crisisorganisatie. 
 
Resultaten risicobelevingsonderzoek 
Om de juiste informatie op het juiste moment te geven is een onderzoek gedaan bij be-
zoekers van de camping De Wije Werelt en Lorkenbos. Uit dit onderzoek komt o.a. naar 
voren dat: 

 Meer dan de helft van de gasten aangeeft dat zij (pas) in actie komen als zij warmte 
voelen, andere campingbewoners zien vertrekken, vlammen zien of problemen krij-
gen met ademhalen. 

 Het zien van rook alleen geeft slechts bij 20% van de gasten een prikkel tot actie. 
Respondenten geven aan dat zij adviezen tot ontruiming het snelst zullen opvolgen 
als deze komen van de brandweer of politie. Ook als het personeel van de camping 
dit adviseert zijn de bewoners geneigd dit op te volgen. Minder waarschijnlijk acht 
men het ontruimen als men hiertoe de opdracht krijgt via ‘social media’. 

 Veel respondenten willen graag informatie ontvangen over wat te doen in geval van 
een natuurbrand en de vluchtroutes. 

 
Risicocommunicatie 
Om de bewustwording over natuurbrandrisico’s te vergroten is risicocommunicatie een 
middel om betrokkenen te informeren: 

 over de kans op natuurbrand. 

 hoe ze natuurbrand kunnen voorkomen. 

 wat de overheid doet (en ook niet doet) om natuurbrand te voorkomen en te beheer-
sen als het optreedt. 

 welk handelen van hen wordt gevraagd als natuurbrand optreedt en van wie zij ten 
tijde van crisis meer informatie kunnen verwachten of kunnen vinden. 

 
Het streven is dat VGGM een regisserende rol heeft in het ondersteunen van de cam-
pingeigenaren met de informatie die gedeeld moet/kan worden en de wijze waarop. Hier-
bij zal bij de algemene info die voor elke betrokkene gelijk is aangesloten worden bij de 
reeds bestaande bewezen communicatie(boodschap). 
  
Crisiscommunicatie en informatievoorziening 
Ten tijde van een natuurbrand, is er sprake van een crisisbeheersingsorganisatie en 
wordt er volgens vaste patronen gewerkt en gecommuniceerd/geïnformeerd: 

 Ten tijde van een natuurbrand kan een ontruiming noodzakelijk zijn. De informatie-
verstrekking aan de betrokkenen ter plaatse over een eventuele ontruiming gebeurt 
door de politie.  

 Het proces alarmering en waarschuwen bevolking (bv. door NL-alert) gebeurt door de 
brandweer. 

 Het proces crisiscommunicatie wordt uitgevoerd door het onderdeel bevolkingszorg  
zoals beschreven in het regionale draaiboek crisiscommunicatie. 
 

Dit betekent dat de maatregelen die hieronder worden voorgesteld door de betrokkenen 
in de crisisbeheersing zullen moeten worden uitgewerkt. Het gaat dan om maatregelen 
op het gebied van voorbereide crisiscommunicatie en informatievoorziening. 
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Doel  Risico- en crisiscommunicatie 

Bewustwording risi-
co’s vergroten en 
kans op risico’s ver-
kleinen.  
 
 
 
 
 
Crisiscommunicatie: 
Mensen het juiste 
handelingsperspectief 
te bieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatievoor-
ziening: voor een 
adequate crisisorga-
nisatie 

Maatregelen risicocommunicatie 
1. Risicocommunicatie door de campingbeheerder (als intermediair naar 

eigen personeel en gasten).  
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende maatregelen: 

 Risico-informatie verstrekken bij inchecken. 

 Briefen en informeren eigen personeel. 

 Onder de aandacht brengen van de website: www.natuurbrandrisico.nl. 

 Fysieke informatie meegeven na het inchecken. Informatie over risi-
co’s, belangrijke telefoonnummers, wat te doen bij natuurbrand, hoe 
werkt NL-alert, hoe ziet het vluchtplan eruit, wanneer te voet, wanneer 
met de auto, waar het park te verlaten, etc., etc. Belangrijk is om hier-
bij te denken aan anderstaligen en beperkt zelfredzamen. Dit moet 
aansluiten bij het totaalplan van ontruimingsroutes. Ook bestaande 
folder meenemen. 

 Informatie ophangen bij veel bezochte gebouwen, bijvoorbeeld bij toi-
letten of in de bungalows (format zie bijlage 6). 

 Digitale risicocommunicatie bijv. website camping, informatiezuil, 
nieuwsbrief of reisbescheiden. 

 Het houden van een informatiebijeenkomst op de camping voor de 
(m.n. vaste) gasten en bezoekers. Vaste bezoekers zouden bij een 
ontruiming voorbeeldgedrag kunnen vertonen en andere bezoekers 
kunnen informeren. 

 Het communiceren van het risico op natuurbrand naar de doelgroep 
kinderen. Wellicht opnemen in animatieprogramma of in spelvorm. 

2. Informatieverstrekking naar de campingeigenaren door VGGM. Denk hierbij 
aan veranderend handelingsperspectief als gevolg van verandering in 
droogte of kleurcodering. Momenteel nog via www.natuurbrandrisico.nl, la-
ter mogelijk via een ander systeem.  

 
Maatregelen (voorbereide) crisiscommunicatie en informatievoorziening 
tijdens de crisis 
 
3. FAQ voorbereiden met handelingsperspectief, denk hierbij aan anderstali-

gen en beperkt zelfredzamen. 
4. Zorgen voor een lijst met belangrijke telefoonnummers (denk hierbij aan 

campingeigenaren en andere betrokkenen). 
5. Er wordt een publiekstelefoon opengesteld bij natuurbranden als er sprake 

is van een grootschalige uitbreiding en informatievoorziening nodig wordt. 
Het nummer wordt gecommuniceerd op o.a. het twitteraccount: @crisisGM. 
Het twitteraccount @crisisGM wordt gebruikt voor crisiscommunicatie. 

6. De recreatieondernemingen kunnen onderling een WhatsAppgroep maken 
om elkaar te informeren of zaken met elkaar af te stemmen. 

Eigenaar 1. Recreatieondernemingen  
2. VGGM (brandweer) 
3. VGGM (bevolkingszorg)  
4. VGGM (bevolkingszorg) 
5. VGGM (bevolkingszorg) 
6. Recreatieondernemingen 

Afstemmen met Onderling eigenaars 

Samenhang andere 
maatregelen 

-  

Rendement risicore-
ductie 

Deze maatregel heeft geen invloed op de kans op het ontstaan van een natuur-
brand, maar wel op een adequate hulpverlening en het beperken van de impact. 

Capaciteit  

Gereed  

Kostenraming  
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Bijlage 1 Kaart selectiegebieden programma risicobeheersing 
natuurbranden 
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Bijlage 2 Kaart camping- en bungalowbedrijven 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Camping Capaciteit (gasten) 

A Droompark De Zanding 4.500 

B Camping De Wije Werelt 1.000 

C Minicamping De Bosrand     75 

D/J Vakantieoord Het Lorkenbos (zuid en noord) 1.200 

E Recreatiecentrum Heidekamp    500 

F Bungalowverhuur Fam. Schreuder     30 

G Minicamping ’t Rakkertje   120 

H Rust en natuurcamping Beek en Hei   600 

I De Roek vakantiebungalows     90 

 Totaal 8.115 
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Bijlage 3 Verslagen van schouwen natuurinrichting  
 

Droompark De Zanding; 1 juni 2016 

  

Binnen het recreatiegebied 
1. Droompark De Zanding kenmerkt zich door een ruimtelijke opzet rondom een zwem-

plas in een parkachtige omgeving. Er vindt momenteel een transformatie plaats van 

camping naar bungalowpark. De bungalows zijn particulier bezit.  

Op het terrein heeft een flinke dunning van het naaldhout plaatsgevonden om plaats 

te maken voor de bungalows en het creëren van uitzicht. Deze ontwikkeling redu-

ceert de kans op brandoverslag van natuur naar recreatiepark en andersom, zeker in 

combinatie met de dunning die de gemeente Ede heeft gerealiseerd langs de randen 

van het recreatieterrein. 

2. Op het park bevinden zich nog diverse naaldbomen. Het betreffen voornamelijk ou-

dere bomen met hoge kronen en grotendeels takvrije stammen. De kronen zijn on-

derling, zowel binnen het terrein als daarbuiten nauwelijks verbonden. Er zijn geen 

takken die de huisjes raken. Als afscheiding van de kavels van de bungalows is ge-

kozen voor beukenhagen.  

3. Het park heeft de bestaande nooduitgang rechtstreeks op de N310 gerevitaliseerd. 

De bestaande bushalte vormt een gedeeltelijke belemmering. Er zijn op het park 

brede paden, maar een duidelijke bewegwijzering en adequaat ontruimingsplan 

ontbreken. 

4. Op het park bevindt zich een propaantank. De tank ligt zuidwestelijk op het terrein en 

is rechtstreeks bereikbaar vanaf de N310. De tank is rondom vrij van brandbare ve-

getatie.  

     
 

Tops:  

 Er is aandacht voor reductie van de kans op natuurbrand of escalatie daarvan 

door dunning en aanpassing van de vegetatie binnen en buiten het terrein.  

 De transformatie van kampeerterrein naar bungalowpark vergroot de mogelijkhe-

den om te ‘schuilen’ voor rookoverlast. 

Tips: 

 Denk na over een duidelijke bewegwijzering op het terrein en stel een ontrui-

mingsplan op toesneden op het karakter en de populatie op het park. Zoek hierbij 

aansluiting op het uiteindelijke plan voor grootschalige ontruiming. 
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Camping De Wije Werelt; 14 juni 2016 

 
De Wije Werelt is een ruim opgezette camping bestaande uit kampeervelden, laantjes 

met stacaravans en thematisch ingerichte velden met diverse huuraccommodaties.  

Het terrein grenst aan de zuidzijde aan een bosrand behorende tot het natuurgebied 

Planken Wambuis. Aan de noordzijde grenst de camping aan een open veld. 
Op het terrein staan een aantal naaldbomen, veelal op ruime onderlinge afstand. In enke-

le gevallen is er sprake van een verbinding via de kronen met de bosrand.  

Het risico van brandoverslag en uitbreiding via de bomen op de camping is niet groot. 

Hoewel de kans op overslag van de camping naar het aangrenzende natuurgebied ook 

niet erg groot is, bestaat die mogelijkheid onder bepaalde omstandigheden wel via de 

kronen.  

Het beleid van de camping is er op gericht conifeerachtige begroeiing planmatig te ver-

vangen door inlandse (loofhout)soorten. 

 

De camping is rechtstreeks ontsloten via de N310 en heeft daarnaast via een nooduit-

gang op het Mosselsepad. Dit is echter een onverhard pad wat ter hoogte van de Vakan-

tieoord Het Lorkenbos overgaat in een verharde weg, tevens ontsluitingsweg van het 

Lorkenbos. De hoofdtoegangsweg loopt parallel aan de zuidelijke bosrand. Aan weerszij-

den staan zowel loof- als naaldbomen. 

Langs de hooftoegangsweg bevindt zich een propaantank. De tank is goed bereikbaar en 

vrij van brandbare vegetatie. 

 

Uit gesprek met de beheerders bleek dat het af en toe aansteken van kampvuren op de 

zandvlakte van natuurgebied De Planken Wambuis bekend is bij de beheerders van de 

camping en dat dit voor hun een zorgpunt is. Via communicatieboodschappen probeert 

men campinggasten bewust te maken van de risico’s van vuur in de natuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tops:  

 Er is aandacht voor reductie van de kans op natuurbrand of escalatie daarvan 

door dunning en aanpassing van de (brandbare) vegetatie op het terrein  

 Er is aandacht voor de risico’s van natuurbrand in het algemeen. Via folders en 

mededelingen worden campinggasten hierop geattendeerd. 

 Er wordt nagedacht over (vlucht)routering op de camping. 

 Er is nagedacht over ontruiming van de camping. 

 De Wije Werelt is deelnemer in een ‘groepsapp’ met omliggende recreatieterrei-

nen om het actuele natuurbrandrisico en eventueel te treffen maatregelen met el-

kaar te delen. 

Tips: 

 Ontruiming van de camping laten aansluiten op uiteindelijke plan voor grootscha-

lige ontruiming Otterlo zuid. 

 Aandacht hebben voor verbindingen via de kronen met aangrenzend natuurge-

bied. 

 Onderhoud van het onverharde deel van de Mosselsepad borgen (gemeente 

Ede) zodat deze geschikt blijft als vluchtroute. 
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Vakantieoord Het Lorkenbos; 14 juni 2016 

 

Vakantieoord Het Lorkenbos bestaat uit twee delen, een noordelijk gedeelte met kam-

peerterrein en een zuidelijk gedeelte met bungalow- en chaletpark. De beide delen zijn 

niet rechtstreeks met elkaar verbonden maar uitsluitend via de openbare weg.  

De bomen op het kampeerterrein zijn voornamelijk hoogopgaande oude loofbomen. De 

hagen bestaan voornamelijk ook uit loofhoutsoorten.  

De bungalows op het zuidelijke gedeelte zijn veelal rietgedekt en grotendeels gesitueerd 

rond een door een met een breed zandpad begrensd heideveldje.  

Een deel van de accommodaties (met name chalets en stacaravans) zijn particulier ei-

gendom.  

 

Vooral langs de grens met het aangrenzende natuurgebied Het Roekel zijn verbindingen 

tussen de boomkronen van het recreatieterrein en het bos. Dit zijn voornamelijk oude 

bomen met hoge kronen en weinig vertakking aan de onderste delen van de stam. Wel 

staan er hier en daar hoge conifeerachten dicht tegen accommodaties. Brand in een ac-

commodatie kan hierdoor leiden tot branduitbreiding richting het aangrenzende bos.  

Uitvoering van noodzakelijk onderhoud wordt bemoeilijkt doordat de eigendomsgrenzen 

langs de randen hier en daar vervagen. 

Tussen de accommodaties zijn er hagen bestaande uit zowel loof- als naaldhout. De 

hagen bestaande uit naaldhout kunnen bij brand zorgen voor een snelle uitbreiding rich-

ting belendingen.  

 

Op het terrein is geen duidelijke bewegwijzering of vluchtroutering aanwezig. Mede door 

een aantal doodlopende paden kan dit in geval van ontruiming tot verwarring leiden. Er 

zijn mogelijkheden om het op vrij eenvoudige wijze creëren van een of twee vluchtwegen 

aan de westzijde van het terrein richting de Mosselseweg. 

 

De eigenaren van het Lorkenbos zijn zich bewust van de risico’s van natuurbrand. Ze 

anticiperen actief op het actuele natuurbrandrisico en delen dit met de gasten op het ter-

rein.   

 

Tops: 

 Het Lorkenbos is deelnemer in een ‘groepsapp’ met omliggende recreatieterrei-

nen om het actuele natuurbrandrisico en eventueel te treffen maatregelen met el-

kaar te delen. 

 Er is duidelijk aandacht voor de risico’s van natuurbrand. 

Tips: 

 Breedte zandpad rond heideveld in stand houden, omdat deze een buffer vormt 

als het brand zou ontstaan op het heideveldje. 

 Stel de grens met het natuurgebied Het Roekel helder vast en maak duidelijke 

afspraken met de natuurbeheerder over de uitvoering van het onderhoud langs 

de randen. 

 Voorzie het terrein van een duidelijke vluchtroutering/bewegwijzering 

 Er zijn, in overleg met de gemeente Ede, mogelijkheden voor realisatie van 

vluchtwegen richting de Mosselseweg. 

 Houdt in het beheerplan rekening met vervanging van naaldhout en conifeerach-

tige hagen en beplanting door loofhoutsoorten.  
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Rust en natuurcamping Beek en Hei; 21 juni 2016 
 

Camping Beek en Hei is een gevarieerde camping met zo’n 100 kampeerplekken be-
staande uit door hagen gescheiden plekken, vrije kampeerplaatsen in een bosperceel en 
een open kampeerveld.  
 
Het noordelijk deel van de camping grenst aan een in aanbouw zijnde woonwijk. Het 
oostelijke en zuidelijk deel grenst aan een bosgebied voornamelijk bestaande uit naald-
hout. Aan de westzijde wordt het terrein begrensd door een brede gemengde boomsin-
gel, waarachter een particuliere tuin gesitueerd is. 
 
Verspreid op het terrein staan zowel loof- als naaldbomen. Op enkele plekken raken 
laaghangende takken op het terrein aanwezige voorzieningen en accommodaties.  
Twee bospercelen aan de noordzijde op het terrein bestaan uit natuurkampeerplekken 
onder een vrij dicht kronendek van oude opstand van naaldhout. Daartussen staan ber-
ken in een eindstadium waardoor er een verhoogde kans bestaat op afbrekende takken 
of stammen.  
Aan de noordzijde bevindt zich ook een deel met door hagen gescheiden (cara-
van)plekken, bestaande uit deels hoog opgaande naaldhouthagen en deels loofhout. 

 
 
Tops: 

 De eigenaar heeft aandacht voor de risico’s met betrekking tot natuurbrand en 
veilig vluchten  

Tips: 

 Aandacht hebben voor met name oude opstand met het oog op (fysieke) veilig-
heid 

 Probeer naaldhouthagen naar de toekomst om te vormen naar loofhout soorten. 

 Voer een dunning uit van dichte naaldhoutopstanden op het terrein om de ont-
wikkeling van loofhout soorten te stimuleren. Loofhout is minder brandbaar dan 
naaldhout. 
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Bungalowverhuur Fam. W. Schreuder 21 juni 2016 

 
Bungalowverhuur Fam. W. Schreuder betreft een kleinschalig bungalowpark bestaande 

uit 6 vrijstaande vakantiebungalows en een particuliere woning waar de eigenaren zelf 

wonen. De eigenaren schenken veel aandacht aan brandveiligheid. Alle woningen be-

schikken over kleine blusmiddelen en worden (of zijn reeds) voorzien van rookmelders. 

Op het parkeerterrein bij de ingang is een verzamelplaats ingericht. Over taakverdeling in 

geval van calamiteiten zijn afspraken gemaakt. 

 

Ten aanzien van de vegetatie op het park is sprake van een gemengde opstand. Verbin-

dende hagen tussen de bungalows bestaan uit loofhoutsoorten. De huisjes staan vrij van 

de bosrand op een enkele verbinding door een oude loofhouthaag na. Op enkele punten 

is er sprake van laaghangende takken van naaldbomen dicht in de buurt van bungalows. 

Brand in een van de bungalows zou zich in dergelijke situaties uit kunnen breiden naar 

de kronen.  

Langs de randen van het park aan de westzijde bestaat het aangrenzende bos voorna-

melijk uit loofhout. Aan de oostzijde bevindt zich aan de achterzijde van een van de bun-

galows een hoge, oude coniferenhaag. Deze behoort tot het eigendom van de buren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tops: 

 De eigenaar heeft veel aandacht voor brandveiligheid en treft hiervoor maatrege-

len in de vorm van fysieke middelen en organisatorische afspraken en voorzie-

ningen 

Tips: 

 Bij onderhoud ook aandacht voor takken van naaldbomen die mogelijk de dakgo-

ten raken. 

 Verbinding van bosrand en huisjes in een enkel geval kan eenvoudig opgeheven 

worden 

 Probeer afspraken te maken over verwijdering van de hoge coniferenhaag aan 

de oostzijde. 
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Bijlage 4 Voorbeelden van berekeningen door het natuur-
brandverspreidingsmodel 
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Bijlage 5 Ontruimingsmogelijkheden Otterlo Zuid  
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Bijlage 6 Voorbeeld flyer risicocommunicatie 
 

[LOGO recreatieonderneming] 

 

U verblijft in een mooi natuurgebied, maar onze mooie natuur kent ook een risico!  

In het voorjaar en in de zomer bestaat de kans op een natuurbrand. 

U kunt echter helpen voorkomen dat een eventuele natuurbrand onbeheersbaar wordt. 

 

Hoe helpt u een natuurbrand voorkomen? 

 Maak geen open vuur of kampvuur; dit is trouwens ook verboden. 

 Natuurbranden ontstaan ook door opzettelijke brandstichting.  

Wees daarom alert op verdachte situaties en bel bij direct gevaar 112, anders 

0900-8844. 

 

Hoe bereidt u zich voor op een eventuele natuurbrand en wat te doen bij een na-

tuurbrand? 

 Zorg dat u de vluchtroutes op het recreatieterrein en in het natuurgebied kent. 

 Volg bij brand de instructies van de recreatieondernemer of hulpdiensten op. 

 Vlucht bij brand in het natuurgebied haaks op de richting waarin de brand zich 

verspreidt. 

 Bel 112 om hulpdiensten te alarmeren.  

Let op: niet overal in het natuurgebied heeft u mobiel bereik; wees daar bedacht 

op. 

 

Plattegrond met vluchtroutes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




