
 
Natuurbrand, een Onderschat Risico     

kwantitatieve en kwalitatieve benadering om te komen tot 
bestuurlijke en operationele prioritering in risico s in de 

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland     

   

Drs. A.T.W. van Gulik  
september 2008 

Scriptie in het kader van de Master of Public Safety 
Delft TopTech



  

2      

Voorwoord  

In september 2007 ben ik begonnen aan een nieuwe baan als sectorhoofd 
Risicobeheersing bij de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Tijdens de 
inwerkperiode viel me op dat een aantal collega s met nadruk stelden dat ze hoopten dat 
ik me erg druk zou maken over het risico op Natuurbrand in de regio. Op mijn 
wedervraag waarom ik dat zou moeten doen kreeg ik voornamelijk emotioneel getinte 
onderbuikgevoelens terug. Waar kwamen die gevoelens vandaan? Natuurlijk, onze regio 
bestaat voor een groot gedeelte uit naaldbossen en heidevelden, maar is de aanblik 
daarvan genoeg om het direct tot hoogste prioriteit te verheffen? 
Ik kwam tot de ontdekking dat het tot nu toe ontbreekt aan een objectieve kwantitatieve 
risicoanalyse ten aanzien van natuurbrand.  
Tegelijkertijd volgde ik sinds april 2007 de Master of Public Safety. Hier werden 
methodes en technieken aangereikt die, ook kwantitatief, de verbinding leggen tussen 
publiek domein en de risico s die hiermee gepaard gaan. En ook onze Veluwe is mijns 
insziens publiek domein, zeker gezien het grote aantal bezoekers en recreanten.. 
Een eerste vingeroefening met het toepassen van foutenboomanalyse leek een 
oplossingrichting aan te dragen voor de lancune in het risicoprofiel van de VNOG. 
Nadere verdieping in het onderwerp overtuigde mij van de mogelijkheden om in het kader 
van het schrijven van de afsluitende thesis van de opleiding een kwantitatieve 
risiscoanalyse natuurbrand te maken. 
Het resultaat ligt hier voor u. 
Naar mijn idee biedt het onderzoek de ruimte om vanuit gefundeerde analyse de 
discussie over natuurbrand in Nederland verder inhoud te geven. Eerste bijeenkomsten 
in het kader van de ontwikkeling van de Strategie Nationale Veiligheid, waarin het 
maatgevend scenario Natuurbrand, mede op basis van de resultaten van dit onderzoek 
op dit moment wordt ontwikkeld onderstrepen dit.  

Langs deze weg wil ik collega s en de organisatie van de VNOG  bedanken voor de 
feedback die ze hebben gegeven en de ruimte die ze mij hebben toegestaan om deze 
thesis mogelijk te maken. De eerlijke antwoorden op mijn vragen hebben me geholpen de 
juiste conclusies te kunnen trekken. 
Mijn hartelijke dank gaat tevens uit naar Prof Dr. Ben Ale en Dr. Pieter van Gelder voor 
hun professionele commentaren tijdens het onderzoek.  

Tenslotte mijn oprechte dank en respect voor mijn meisjes thuis. Ik heb van hen de 
ruimte en tijd gekregen het goed te kunnen doen.     

Allard van Gulik 
September 2008   
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Samenvatting  

De inschatting van het risico op grote natuurbranden is tot nu toe gebaseerd op de 
mening (het onderbuikgevoel) van (ervaring)deskundigen en veelal gericht op mogelijke 
effecten, waarbij alle maatregelen om het risico te beperken in de repressieve sfeer 
geformuleerd worden, zonder een definitie van risico bij natuurbrand als uitgangspunt te 
formuleren. Onderlinge samenhang in beheersmaatregelen door de hele veiligheidsketen 
heen is niet onderzocht. Dit onderzoek benadert het risico op natuurbrand op de Veluwe, 
het grootste aaneengesloten natuurlijke gebied in Nederland, langs systematische wijze. 
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van foutenboomanalyse in combinatie met een 
expertjudgement, waarmee  kwantificering van de waarschijnlijkheid van onbeheersbare 
natuurbranden mogelijk gemaakt wordt. Daarnaast wordt een kwalitatieve impressie van 
de effecten en impact gegeven door de Veluwe te benaderen vanuit het principe van de 
Urban-Rural Interface. Er ontstaat daardoor analogie met de ervaring uit het buitenland in 
deze URI s, en het wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Deze analoogie is te maken 
doordat op de Veluwe natuurgebieden meerdere gebruiksfuncties kennen dan alleen een 
ecologische. Recreatie, bewoning, bedrijvigheid, vitale infrastructuur en culturele functies 
maken integraal deel uit van de ruimtelijke structuur van het natuurlijke gebied. 
Natuurbranden hebben dan ook direct invloed op deze urban -activiteiten. Daarnaast 
blijkt dat 95% van de natuurbranden veroorzaakt worden door menselijk handelen in de 
URI.  

De basis voor de bepaling van de waarschijnlijkheid ligt in de toepassing van de 
branddriehoek, aangevuld met de faalkans van de repressieve inzet van de brandweer. 
De branddriehoek gaat uit van het ontstaan van brand als tegelijkertijd brandstof en 
zuurstof in voldoende mate aanwezig zijn en er sprake is van ontsteking met voldoende 
energie. Als brandstof wordt de vegetatie op de Veluwe ingezet. Ongeveer 60% van de 
vegetatie op de Veluwe bestaat uit brandgevaarlijk materiaal. De zuurstofcomponent is in 
het model verbonden aan de metereologische omstandigheden, uitgedrukt in de droogte-
index. Hierin worden buitenluchttemperatuur, luchtvochtigheid, brandstofvochtigheid en 
windsnelheid gecombineerd en gerelateerd aan natuurbrandgevaar. Voor het bepalen 
van de kans op droge omstandigheden is het gemiddeld aantal dagen per jaar met een 
index groter dan 55 leidend. 
De kans op ontsteking wordt op 100% gesteld. Ieder jaar ontstaan namelijk meerdere 
natuurbranden op de Veluwe. 
Zolang een natuurbrand niet wordt bestreden en de brandstof, zuurstof en de energie in 
voldoende mate aanwezig blijft zal deze zich blijven uitbreiden.  
De bestrijding kan pas gaan plaatsvinden als de brandweer ook daadwerkelijk ter plaatse 
is. De repressie is pas effectief als er voldoende slagkracht aanwezig is en deze effectief 
wordt benut. 
De waarschijnlijkheid van het falen van de repressieve component, als laatste 1e orde 
factor van de foutenboom, wordt bepaald aan de hand van een expert-judgement, 
aangezien statistisch betrouwbare gegevens niet beschikbaar zijn. 
De resultaten van de enquete die hiervoor is gebruikt laten met name hoge faalkansen 
zien op het individueel functioneren van leidinggevenden en op het juist toepassen van 
tactieken en technieken van natuurbrandbestrijding. Ook de (on)bereikbaarheid van een 
natuurbrand ten gevolge van beperkingen in het dekkingsplan en de afwezigheid van 
(goed onderhouden) infrastructuur dragen in belangrijke mate bij aan  de repressieve 
faalkans.  

Een viertal scenario s wordt als basis gebruikt voor berekening middels de 
foutenboomanalyse.  De waarschijnlijkheid van het optreden van een onbeheersbare 
natuurbrand varieert, gegeven een daadwerkelijk begin van brand (onstekingskans is 
100%), van ongeveer 5% per jaar voor de totale Veluwe tot 98% voor een gebied met 
brandgevoelige vegetatie in een droge periode met beperkte repressieve mogelijkheden. 
De waarschijnlijke impact van een onbeheersbare natuurbrand hangt af van de 
uiteindelijke grootte van de brand (afhankelijk van natuurlijke barrières in de nabijheid van 
de lokatie van ontstaan) en van de aanwezigheid van kwetsbare objecten in de 
omgeving. Gezien de onvoorspelbaarheid en dynamiek van het natuurbrandproces is een 
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snelle ontruiming of evacuatie van het bedreigd gebied de belangrijkste maatregel om 
slachtoffers in de repressieve fase te voorkomen. Er wordt twijfel gezet bij de kans van 
slagen van een snelle evacuatie van de aanwezigen, welke in belangrijke mate wordt 
ingegeven door het gesignaleerde gebrek aan preparatie en risicobewustzijn van de 
betrokken actoren.   

Geconcludeerd wordt dat het risico van een onbeheersbare natuurbrand  in belangrijke 
mate bepaald wordt door de locatie van kwetsbare objecten, personen en inrichtingen in 
een natuurbrandgevoelige omgeving, zonder dat daar in voldoende mate proactieve, 
preventieve en preparatieve maatregelen tegenover staan. 
De brandweer op en rond de Veluwe is onvoldoende toegerust en voorbereid op het 
voorkomen en bestrijden van een dergelijke natuurbrand, zowel in materiële als in 
personele zin. Het is onjuist te veronderstellen dat door repressieve 
bestrijdingmaatregelen alleen, het risico dat gepaard gaat met een onbeheersbare 
natuurbrand aanzienlijk te beperken is.  

Natuurbrandgevoelige vegetatie en gebruiksfuncties, waar veelal sprake is van 
verminderde zelfredzaamheid, interfereren op de Veluwe in sterke mate. Daarnaast zijn 
de repressieve mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten in dit gebied beperkt. 
Hierdoor zal een natuurbrand in hoge mate van waarschijnlijkheid kunnen uitgroeien tot 
een onbeheersbaar scenario waarvan de impact groot is. Het risico op een 
onbeheersbare natuurbrand op de Veluwe wordt in het huidige beleid, regelgeving en 
uitvoering onderschat.    
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1. Inleiding  

De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) bestaat voor een omvangrijk 
gedeelte uit natuurgebied, waaronder het noordelijke gedeelte van het Veluwemassief. 
Vanuit de inventarisatie aan de hand van de leidraad Maatramp en de Leidraad 
Operationele Prestaties is natuurbrand als fenomeen betiteld als één van de 
maatgevende risico s in de regio. Onduidelijk is vooralsnog echter wat dit exact inhoudt. 
Er is tot nu toe geen zicht op de kwantitatieve en kwalitatieve bijdrage van het risico op 
natuurbrand aan het risicoprofiel van de regio.  
Een tweede aspect dat natuurbrand als fenomeen nadrukkelijk in de VNOG voor het 
voetlicht schuift is de vraag die in 2006 en 2007 vanuit de Europese Unie werd gesteld 
om binnen Europa internationale bijstand te verlenen met grondeenheden in 
respectievelijk Portugal en Macedonië bij de bestijding van natuurbranden. Hierbij kwam 
de interne operationele vraag uitdrukkelijk aan de orde dat het niet bekend was welke 
minimale dekking in onze regio in een droge periode moest achterblijven om het eigen 
verzorgingsgebied te kunnen blijven voorzien van adequate slagkracht. Dit was een 
argument om in 2008 vooraf aan te kondigen dat internationale bijstand op voorhand niet 
mogelijk zou zijn, en dat zelfs interregionale bijstand niet in alle gevallen mogelijk zou 
zijn.  

In februari 2008 hebben mede hierom de VNOG en de Hulpverleningsdienst Gelderland 
Midden (HGM), gefaciliteerd door het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum, een 
nationale conferentie georganiseerd rond het thema Natuurbrand. De centrale vraag 
tijdens deze conferentie was of we als hulpverlenende instanties op dit moment in staat 
zijn de gevolgen van een grote natuurbrand te beheersen.   

De inschatting van het risico op grote natuurbranden is tot nu toe gebaseerd op de 
mening (het onderbuikgevoel) van (ervaring)deskundigen en veelal gericht op mogelijke 
effecten, waarbij alle maatregelen om het risico te beperken in de repressieve sfeer 
geformuleerd worden, zonder een definitie van risico bij natuurbrand als uitgangspunt te 
formuleren. Onderlinge samenhang in beheersmaatregelen door de hele veiligheidsketen 
heen is niet onderzocht. 
Overigens is dit een probleem dat zich voordoet bij de inschatting van de omvang van 
maatgevende risico s in het algemeen. Veelal is de samenstelling van het risicobeeld een 
product van de optelsom van existentie van potentiële risicobronnen, zonder vertaling 
naar of vanuit de risicokwantificering in een dynamische ruimtelijke omgeving. 
Natuurbrand en het voorkomen en bestrijden hiervan wordt vooralsnog veelal 
gedomineerd door best practices . Dit heeft ongetwijfeld voordelen, maar een groot 
nadeel is zichtbaar in de discussie die gevoerd wordt tussen natuurbeheerders, 
natuureigenaren, gemeentes, provincie, het ministerie van LNV, de recreatiesector en de 
brandweer. Hoe groot is het risico? Is er noodzaak tot beheersmaatregelen in proactieve 
of preventieve zin? Hoe effectief zijn deze maatregelen?  

In Nederland wordt de Nederlandse natuur doorgaans niet als risicodrager beschouwd. 
De huidige wet- en regelgeving is dan ook niet gemaakt voor het omgaan met 
natuurbrandrisico. Evenmin is natuurbrandrisico een onderwerp in overheidsbeleid, 
uitzonderingen daargelaten (Leidraad Maatramp VNOG, Leidraad Maatramp HGM). Het 
enige wettelijke instrument dat veiligheidsregio s kunnen hanteren is de wettelijk 
geregelde adviesrol risicobeheersing (Brandweerwet 1985, GHOR-wet, Wetsvoorstel 
veiligheidsregio), en de beperkt mogelijke benutting van bestaande instrumenten (APV, 
gebruiksvergunningen, Bevi) die in eerste instantie voor andere doeleinden zijn 
ontworpen. Er is geen wettelijk geregelde invloed op ruimtelijke ordening en inrichting van 
natuur & recreatie ter voorkoming en beperking van natuurbrandrisico s en effecten. 
En misschien is dit ook wel terecht. Immers, zonder helder beeld van een risico heeft het 
ook niet zoveel zin om beleid en regelgeving te verzinnen om dit risico al dan niet te 
beperken. 
Anderzijds kan het ook volledig onterecht zijn en is het misschien verstandiger om 
beleidsmatige en uitvoerende prioriteit op het gebied van het voorkomen en beheersen 
van natuurbrand te intensiveren, zeker gezien het gebrek aan wet- en regelgeving.  



  

4     

Daar waar het in het beleidsveld van Externe Veiligheid gebruikelijk wordt om risico s en 
veiligheidsbevorderende maatregelen te beschouwen vanuit scenarioanalyses en QRA s, 
gekoppeld aan wettelijke (grens)waardes ten aanzien van het maximaal aanvaardbare 
risico, is dit in het licht van natuurbrand nog geen praktijk. Het ontbreekt vooralsnog aan 
wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de onderlinge afhankelijkheid van de 
risicobepalende factoren dat een voedingsbodem kan zijn voor een gedragen 
fundamentele discussie en het formuleren van beheersmaatregelen.   

In 2010 moet elke veiligheidsregio een regionaal beleidsplan hebben geformuleerd. 
Onderdeel van dit beleidsplan is een regionaal risicoprofiel, waarin de maatgevend 
risico s worden gedefinieerd op basis waarvan de minimale inspanning wordt bepaald die 
ten aanzien van de operationele voorbereiding en de crisisbeheersingsorganisatie moet 
worden geleverd. 
Het risicoprofiel is meer dan de som der delen, maar het is voorwaarde voor bestuurlijke 
besluitvorming dat deze delen helder, eenduidig en vergelijkbaar gepresenteerd worden. 
En hoewel gevoelsmatig het Natuurbrandrisico als maatgevend wordt beschouwd in de 
VNOG, is hiervoor geen objectieve volledige onderbouwing aan te leveren.  
Om dit risico in het profiel op waarde te kunnen schatten is het wenselijk hiervoor een 
methode te ontwikkelen.  

Dit leidt tot de volgende doelstelling van deze studie:  

Het uitwerken van een model waarmee een kwantitatieve analyse gemaakt kan worden 
van de risico s van een onbeheersbare natuurbrand op de Veluwe.  

Met het uitwerken van deze doelstelling in dit onderzoek kan antwoord worden gegeven 
op de volgende vragen:  

1. Wat is het risico op een onbeheersbare natuurbrand op de Veluwe? 
2. Wat zijn kritische factoren bij het ontstaan, ontwikkelen en bestrijden van 

natuurbranden? 
3. Op welke wijze staan deze factoren met elkaar in verband en is er onderlinge 

afhankelijkheid te definiëren? 
4. Zijn deze factoren uit te drukken in (onderling vergelijkbare) faalkansen? 
5. Wat zijn schadelijke of onwenselijke effecten van natuurbranden? 
6. Wat is de kans op het optreden van deze effecten? 
7. Staat de huidige (bestuurlijke) aandacht voor beheersing en management van 

natuurbrandbestrijding in verhouding met de risico s?     

Dit onderzoek benadert het risico op natuurbrand in de VNOG langs systematische wijze, 
Hiertoe zal gebruik gemaakt worden van een aantal analysemethodes die een 
kwantificering van de waarschijnlijkheid van onbeheersbare natuurbranden mogelijk 
maken. Daarnaast zal een kwalitatieve impressie van de effecten gegeven worden.  
Hiervoor wordt een aantal stappen gemaakt. Als eerste wordt beschreven op welke wijze 
in Nederland met (het risico op) natuurbrand wordt omgegaan. Nadere uitwerking van de 
maatgevende effecten en de achtergronden van natuurbrand worden uitgewerkt en 
toegelicht. Vervolgens wordt de analysemethodiek toegelicht en uitgewerkt. 
Resultaten worden gepresenteerd Deze worden als basis gebruikt voor een discussie 
over het risico van natuurbrand op de Veluwe. 
De studie wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen.  
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2. Achtergronden en Effecten  

In dit hoofdstuk wordt een korte inleiding gegeven op natuurbrand en 
natuurbrandbestrijding. 
Begonnen wordt met een beschrijving van natuurbrand in het algemeen, waarbij de 
situatie op de Veluwe in perspectief wordt geplaatst met de nationale en de internationale 
context en de relatie met het natuurbeheer naar voren komt.  
Vervolgens wordt stilgestaan bij de specifieke kenmerken van de situatie op de Veluwe. 
De huidige operationele omgeving, met haar mogelijkheden en beperkingen, wordt 
gekenschetst, maar vooral ook wordt stilgestaan bij de ambtelijke en bestuurlijke 
dilemma s die het onderwerp omgeven.  
Dit plaatst de modellering van natuurbrandrisico in een breder perspectief waardoor 
duidelijk wordt in welke kaders risicoafweging en besluitvorming over 
beheersmaatregelen te plaatsen is.   

Natuur en Natuurbrand 
Waar natuurlijke vegetatie is, is ook natuurbrand. Niet een moderne crisis, geen klassieke 
ramp, gewoon antieke natuurbrand. Een verschijnsel van alle tijden en veelal een 
natuurlijke vorm van zelfbeheer.  
In de uitgestrekte bossen van Canada, de bergen van de Siërra Nevada of de 
grasvlaktes van Australië geen ongewoon verschijnsel en vanuit het oogpunt van het 
stimuleren van biodiversiteit en verjonging van vegetatie volgens veel natuurbeheerders 
zelfs gewenst. 
Anders wordt het als de natuur een gebruiksfunctie krijgt. In economisch rendabele 
natuur vanuit sectoren als recreatie en toerisme, houtproductie of imagoversterkende en 
cultureel-historische functionaliteiten past geen vernietigende dynamiek die de 
natuurbrand met zich mee brengt. 
In het rijtje landen dat jaarlijks te maken krijgt met grote natuurbranden die duizenden 
hectares natuur in de as leggen hoort Nederland niet thuis. De Fire Five bestaat uit de 
landen rond de Middellandse Zee (Portugal, Spanje, Italië, Frankrijk en Griekenland) 
waar natuurbranden ieder jaar een groter probleem lijken te worden   

In tabel 1 wordt het aantal natuurbranden en het verbrande areaal in Nederland 
vergeleken met andere landen in Europa. Deze cijfers zijn ter indicatie, waarmee 
geïllustreerd wordt dat de verschillen in de totale omvang van natuurbranden aanzienljk 
zijn.   

Land 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Nederland 414

 

174

 

104

 

275

 

233

 

159

 

224

 

Nvt

 

Nvt

 

Nvt

 

Nvt

  

Verenigd 
Koninkrijk 114

 

194

 

147

 

1039

 

540

 

585

 

332

 

54

 

171

 

266

 

266

 

Griekenland

 

13046

 

71410

 

54049

 

57908

 

27202

 

25310

 

51168

 

112802

 

19050

 

167006

 

18342

 

Italië 98846

 

103852

 

195179

 

136334

 

48884

 

57988

 

111230

 

155553

 

90130

 

140384

 

76427

 

Frankrijk 10130

 

16605

 

16695

 

24996

 

18137

 

11398

 

21581

 

19283

 

15864

 

20459

 

20469

 

Portugal 182486

 

59071

 

49963

 

77323

 

169612

 

88867

 

30534

 

158369

 

70613

 

159605

 

111835

 

Spanje 244706

 

104592

 

89332

 

437635

 

143484

 

59824

 

98503

 

133643

 

82217

 

187026

 

92386

  

Europa 
Totaal 585774

 

462100

 

488236

 

804814

 

435517

 

296510

 

364824

 

707920

 

362704

 

928416

 

463186

 

Tabel 1: Totale oppervlakte door natuurbranden verbrand gebied in hectare1 

                                                

 

1  
Forest Fire Statistics, UNECE  Timber Committee and European Forestry Commission, 

http://www.unece.org/trade/timber/ff-stats.html  

http://www.unece.org/trade/timber/ff-stats.html


  

6      

Er is echter nog een groot verschil. Nederland kent een sterke verstedelijking, en een 
veel hogere gemiddelde inwonerdichtheid dan de Fire Five.  Daarnaast hebben we 
minder grote oppervlakte aaneengesloten natuur. Ter vergelijking, alleen in het jaar 2003 
brandde in Portugal 112.000 ha natuur af, een gebied zo groot als de helft van het 
Veluwemassief. In de tabel is te zien dat dit geen uitzonderlijk grote oppervlakte is voor 
Fire-Five begrippen.  
We kunnen het ons in Nederland eenvoudigweg niet veroorloven om natuurbranden van 
deze omvang toe te staan, willen we natuur behouden om tussen te leven, werken en 
recreëren. De totale omvang van natuurlijke gebieden in Nederland wordt geschat op 
300.000 ha (bron: Probos)  

Enkele voorbeelden van natuurbrand op de Veluwe: 
Juli 2007 ( Het Deelense Veld) Een natuurbrand ontstaat in het 

verzorgingsgebied van de brandweer van de regio Gelderland-Midden.  De brand 
verplaatst zich met een snelheid van 10 m/s in de richting van het dorpje Hoenderloo, 
normaal gesproken een plaatsje van 1500 inwoners, maar in de (droge) zomermaanden 
is door de recreatiesector dit getal opgelopen tot 15.000 mensen. Deze bevinden zich 
grotendeels in de lijn van de vuurhaard, op ongeveer 2 km afstand. De bestrijding van het 
incident wordt bemoeilijkt door de onbegaanbaarheid van het terrein. Doordat de wind 
gaat liggen stopt de snelle uitbreiding van de brand en slaagt de brandweer er in de 
brand tijdig tot stilstand te brengen.  

Mei 2006 (Kroondomeinen Uddel) Brandweerkorpsen uit drie regio s, 
ondersteund door voertuigen van de Landmacht en helikopters van de Luchtmacht 
bestreden een felle natuurbrand nabij het dorp Uddel. Een draaiende wind tijdens de 
eerste twee uur van de inzet voorkwam een mogelijke evacuatie van het dorp. Door een 
uiterst onoverzichtelijke situatie duurde het volgens de, uiterst ervaren, hoofdofficier 
zeker twee uur voordat overzicht kon worden gekregen van de situatie. Opdat moment 
bleek brandweerpersoneel al twee uur tussen begraven munitie en explosieven uit WOII 
te rijden met zwaar materieel. Stond niet op de kaart.   

2003 ( t Harde): Een natuurbrand ontwikkelt zich zo snel en hevig dat hij in staat 
is over acht spoorbanen en een snelweg te slaan voordat hij doodloopt en bedwongen 
wordt op een zandbaan van het nabijgelegen defensieterrein. Trein- en autoverkeer 
liggen langdurig stil.  

1995 (Kootwijk) Langs de A1 ontstaat een bermbrand die in 10 minuten 
dusdanige omvang bereikt dat hij in staat is over de gehele snelweg te slaan en via de 
kronen van de bomen het bos in slaat. Doordat de wind draait, mist de brand het 
recreatiepark Rabbit Hill (enkele duizenden recreanten) op 500 meter. De brandweer 
staat machteloos door de snelheid waarmee de brand zich voortplant. Uiteindelijk loopt 
de brand na twee kilometer dood op het Cadwickerzand. De A1 moest drie dagen worden 
afgesloten.  

   In Nederland hebben we ondanks deze voorbeelden  relatief weinig ervaring met grote 
natuurbranden, wat waarschijnlijk mede te danken is aan de keuze voor snel optreden 
van de brandweer zodat beginnende branden zo snel mogelijk in de kiem worden 
gesmoord, ook wel fire suppression policy genoemd [Keeley (2006)].   
De belangrijkste reden voor deze tactiek moet worden gezocht in de grote dichtheid van 
gebruiksfuncties per km2 . Al eerder is genoemd dat de hoeveelheid (aaneengesloten) 
natuur in Nederland in hectares niet veel is in verhouding met andere Europese landen.  
De natuur die in Nederland voorkomt is kunstmatig aangelegd, waarbij natuur geen 
historisch primair ecologische waarde vervulde. 
De Veluwe bestaat voor het merendeel uit naaldbos omdat hieruit het meest en 
goedkoopste bruikbare hout gewonnen kon worden ten behoeve van de mijnbouw. Na 
slutiing van de laatste Nederlandse mijnen is de Veluwe van een houtproduktiefabriek 
langzaam veranderd in een ecologisch wandelpark , met hierin grote attractie- en 
recreatieparken, camping, verzorginghuizen, musea en woonhuizen. Niet geheel 
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onbelangrijk zijn de aanwezigheid van vitale infrastructuur als hoogspanningsmaste, 
wateleidingen en (hoge druk) aardgasleidingen.   
We kunnen het ons maatschappelijk niet veroorloven om duizenden hectaren 
natuurgebied af te laten branden met een grote mate van concentratie risicodragende en 
kwetsbare objecten. Reden om de fire suppresion policy , meer dan in landen als de Fire 
Five, toe te passen.  

Dit optreden heeft echter ook nadelige gevolgen. Dit heeft voornamelijk te maken met 
een veranderd natuurbeheer, zonder hierbij het natuurbrandrisico als medebepalende 
factor mee te wegen. 
In de VS wordt in de bosbeheerorganisaties brandstofbeheer (eng. Fuel Management; 
Outcalt et al, 1999) als een van de belangrijkste factoren gezien waarmee een 
natuurbrand in preventief stadium te voorkomen is. In een handleiding voor 
bosterreineigenaren in de VS wordt er vanuit gegaan dat de accumulatie van brandstof 
tot natuurbrandgevaarlijke niveaus 5 tot 6 jaar in beslag neemt in Southern pine bossen2 

(Bardon et al, 2001). Ook Keeley (2006) duidt op een relatie tussen fire suppression 
policy , period of fire exclusion en accumulation of fuels : Catastrophic wildfires are 
driven by severe weather, and fire management is unable to prevent or stop such fires. 
Prefire management requires more intensive use of fire prevention techniques and 
focused fuel modification at strategic locations critical to protecting the wildland-urban 
interface.

   

Vooral in het grensgebied tussen natuur en bebouwing [Eng. urban-rural interface: Cohen 
(2006), Spiratos et al (2007)] is de mate waarin de beschikbare vegetatie bij een 
natuurbrand in brandstof kan veranderen de belangrijkste factor die bepalend is voor de 
intensiteit (snelheid waarmee de brandstof verbruikt wordt)  van de brand en de 
verwoestende capaciteit (Eng:severity) van de brand. 
Graham et al. (2004) leggen de basis voor de moderne wijze van brandstofmanagement 
nadat jaren van destijds modern natuurbeheer, vergelijkbaar met de huidige Nederlandse 
beheermethodieken hadden gezorgd voor opbouw van brandstof in naaldbossen, 
accumulatie van brandstof op de bodem (top- en takhout, stormschade) en het niet 
langer uitdunnen van bospercelen. Dit resulteerde in rampzalige natuurbranden in de 
zomers van 2000,2002 en 2003 die direct in the urban-rural interface miljoenen dollars 
schade aanrichten.   

Het voeren van een fire suppression policy  houdt in dat elke brand die zich voordoet zo 
snel mogelijk geblust wordt. De brand krijgt dan zo weinig mogelijk tijd om zich te 
ontwikkelen en het doel is te zorgen dat hij niet voorbij de initiërende fase komt. De 
period of fire exclusion  is de periode dat een (stuk) bos niet in brand is geweest en de 
accumulation of fuels  is de ophoping van potentieel brandbaar materiaal in die periode 
(een proces dat dus wordt gevoed door de fire suppression policy; paradoxaal genoeg 
zou het dus zo kunnen zijn dat we met een snelle repressieve interventie onszelf in de 
toekomst een groter probleem bezorgen). Het is niet bekend hoe deze relaties zijn in de 
situaties van de Nederlandse bossen en natuurgebieden. Analogie met het natuurbeheer 
in relatie tot de repressieve strategie van snelle interventie is wel te trekken en verdient 
nader onderzoek.  

Sinds de jaren zeventig is de beheerswijze van natuurgebieden in Nederland sterk 
veranderd (Provincie Gelderland, 2000). Terwijl voorheen sprake was van een actief 
beheer met veelvuldig menselijk ingrijpen, worden sindsdien veel natuurgebieden zoveel 
mogelijk met rust gelaten. Voornamelijk in de gebieden waar houtproductie geen primaire 
doelstelling meer is, wordt zowel vanuit kostenoogpunt als uit het oogpunt van vergroting 
van de natuurwaarden het beheer zoveel mogelijk beperkt. Het beleid met betrekking tot 
de Natura 2000 [Ministerie van LNV, 2008] gebieden (waaronder de Veluwe) versterkt 
deze ontwikkeling.  

                                                

 

2 Southern Pine staat voor een verzameling van Pinussoorten, In de Nederlandse bossen in Pinus 
sylvestris (grove den) een veelvoorkomende soort, met name op droge zandgronden in gebieden 
zoals de Veluwe.  
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Een (in Nederland) zichtbaar gevolg van deze vorm van terreinbeheer is dat de 
samenstelling en diversiteit van natuurgebieden veranderen. Concreet betekent dit dat er 
meer loofboomsoorten beginnen te groeien in gebieden waar tot nu toe alleen naaldbos 
door beheerders werd toegelaten (naaldbos was voor de houtproductie de meest 
gunstige keuze). Dit is gunstig uit het oogpunt van natuurbrandgevaar, maar wel een 
ontwikkeling die tijd in beslag neemt (minimaal 50 jaar) voordat echt sprake is van 
verminderd natuurbrandrisico. Tegelijkertijd wordt in vergelijking met de 
houtproductiejaren ook veel minder hout uit de natuurgebieden gehaald. Dode en 
omgevallen bomen en tak- en tophout bieden een goed leefmilieu aan verschillende dier- 
en plantensoorten.  
Aangenomen wordt door de natuurbeheerorganisaties dat de Nederlandse situatie niet 
vergelijkbaar is met Amerikaanse en zuid-europese situaties, met name door  
metereologische en klimatologische verschillen. Er is echter geen onderzoek bekend 
naar de brandgevaarsklasse van de huidige Nederlandse situatie en de trend die hierin is 
te ontdekken. Aantallen branden en de grootte van de oppervlakte van deze branden 
laten een neerwaartse tendens zien. Dit zou echter, vanuit het oogpunt van verminderde 
bereikbaarheid, een sterke brandstofaccumulatie, een toenemende variatie in gebruik, in 
combinatie met de snelle repressieve interventie, eerder slecht nieuws dan goed nieuws 
betekenen.   

Uit het oogpunt van aaneengeslotenheid, (het ontbreken van) barrières als 
landbouwgrond, rivieren, brede snelwegen en gezien de opbouw van de vegetatie 
(zandgronden met naaldbossen) is de Veluwe een risicovol gebied waarin een 
onbeheersbare natuurbrand zich kan ontwikkelen en tot een voor Nederlandse begrippen 
groot gebied kan uitgroeien . Het beleid met betrekking tot de EHS Natura 20003 

gebieden (waaronder de Veluwe) versterkt deze ontwikkeling.  
Dit onderzoek is uitgevoerd naar de situatie op de Veluwe. Hierom zal niet worden 
stilgestaan bij specifieke branden als in veengebieden of duingebieden, aangezien hier 
op de Veluwe geen sprake van is.   

EHS, Natura 2000  

                                                

 

3 Ecologische HoofdStructuur; een masterplan wat in Europa de natuurgebieden in een 
aaneengesloten verband moet brengen. 
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De Veluwe herbergt het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland en maakt 
deel uit van de Europese Ecologische Hoofdstructuur; een duurzaam, samenhangend 
netwerk van kleine en grote natuurgebieden. 
Bovendien is de Veluwe een van de belangrijkste recreatieve doelgebieden in Nederland, 
vooral voor binnenlandse vakanties. Jaarlijks wordt de Veluwe bezocht door 20 miljoen 
dagrecreanten en 1,7 miljoen vakantiegangers (Provincie Gelderland, 2000). 
Een belangrijk cultuurhistorisch en ecologisch zwaartepunt is het Nationaal Park De 
Hoge Veluwe wat 5000 ha. groot is en het Kröller-Muller Museum herbergt, met 
kunstwerken van onschatbare waarde. 
Het Veluwemassief strekt zich uit over één provincie, twee veiligheidsregio s (de 
Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) en de Hulpverleningsdienst 
Gelderland Midden (HGM)), en 16 gemeentes.  
Vier snelwegen en enkele spoorwegen zorgen voor verbinding tussen het zuiden en 
Noorden van Nederland en het de randstad en Duitsland en lopen dwars door het 
Veluwemassief. 
Tientallen kleine dorpjes met een normale populatie van enkele duizenden inwoners 
liggen verspreid over de Veluwe. In de toeristische maanden neemt de bevolking van 
deze dorpen vaak met een tienvoud toe.  
Een aantal grotere en kleinere plaatsen grenst aan het Veluwemassief (Apeldoorn, 
Arnhem, Harderwijk, Hattem, Elburg) en de buitenwijken en industriegebieden bevinden 
zich in de natuurlijke omgeving. 
De Veluwe is een gevarieerd landschap, waarin vele gebruiksfuncties per vierkante 
kilometer samengaan, met als gezamenlijke noemer de bossen en heide van het 
Veluwemassief.  

 De Veluwe  



  

10     

De Brandbestrijding.   

Natuurbrandbestrijding is een vak apart en niet te vergelijken met brandbestrijding in 
bouwwerken. De dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid stellen hoge eisen aan 
de operationele prestaties van de brandweer in alle fasen van de veiligheidsketen 
(proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) en navenant specifieke eisen aan 
de samenstelling van brandbestrijdingseenheden en het in te zetten materieel.4  

Afhankelijk van de soort brand5 is de te gebruiken tactiek en techniek door de brandweer 
verschillend. Een heidebrand kan bijvoorbeeld het best vanaf het al afgebrande gedeelte 
worden benaderd, in combinatie met een offensieve flankaanval. Een eenmaal 
ontwikkelde kroonvuur-brand is zo goed als onbeheersbaar, in het bijzonder door de 
snelheid waarmee deze zich kan verplaatsen en kan door flank-inzetten nog enigszins 
worden gestuurd. Natuurlijke barrières zijn het meest effectief bij dergelijke branden   

 

Grondvuur     Kroonvuur    

Anders dan in landen met uitgestrekte natuur kan in Nederland geen gebruik gemaakt 
worden van vliegtuigen door de grote bevolkings- en gebruiksdichtheid van onze natuur. 
De risico s van een dergelijke tactiek zijn te groot. Waterdropping door vliegtuigen kan 
alleen in onbewoond/ongebruikt gebied worden toegepast, waarbij gegarandeerd is dat 
geen grondeenheden en personeel in de dropzone aanwezig zijn. 

                                                

 

4 
Een gebouwbrand wordt per definitie door de bouwkenmerken beperkt. Toegepaste 

bouwregelgeving en gebruiksvoorwaarden leveren een te voorspellen scenario in de tijd op. 
Hierdoor is de inzet van brandweereenheden tot op zekere hoogte te standaardiseren.  De 
techniek en tactiek van gebouwbrandbestrijding is door de voorspelbare brandontwikkeling, en 
de voorspelbare uitbreidingsmogelijkheiden vooraf uitgewerkt in standaardoefeningen 
(woningbranden) of aanvalsplannen (complexere bouwwerken).Het materieel van de brandweer 
is op deze standaarden afgestemd.  

5 Bij natuurbrand wordt onderscheid gemaakt tussen grondvuur, loopvuur en kroonvuur; 
grondvuur zit in de grond in veen- of humuslagen. Loopvuur verspreid zich dicht bij de grond 
via (heide)struiken, tak- en tophout en jonge vegetatie. Kroonvuur zit in de kruinen van bomen. 
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 Wel kan gebruik gemaakt worden van luchtsteun door inzet van helikopters. Het nadeel 
hieraan is dat de opkomsttijd van de helikopters minimaal twee uur na alarmering 
bedraagt waardoor zij in de eerste fase van de brand geen bijdrage kunnen leveren aan 
de bestrijding. In twee uur kan een natuurbrand zich over enkele kilometers hebben 
verplaatst. 
De veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland heeft 25 voertuigen TS/BT6 tot haar 
beschikking, waarvan ongeveer de helft op en rond de Veluwe gestationeerd is en twee 
speciale bosbrandvoertuigen (totaal ongeveer 3 compagnieën). De TS/BT zijn 
zogenaamde combinatievoertuigen. Dat wil zeggen, ze zijn ontworpen om zich als 
normale brandweervoertuigen bij gebouwbranden en ongevallen te gedragen, en worden 
daar dan ook voor gebruikt, maar ze zijn aangepast zodat ze ook op zandpaden redelijk 
uit te voeten kunnen. Dit maakt het geen ideale bosbrandbestrijdingsvoertuigen, maar 
deze laatste zijn dan ook niet te gebruiken bij stads branden. De keuze van gemeentes 
om de TS/BT-voertuigen toch aan te schaffen is dan ook ingegeven vanuit financiële 
overwegingen. 
Volgens de Leidraad Operationele Prestaties (VNOG, 2005) is voor de bestrijding van het 
maatscenario Natuurbranden de paraatheid van 4 tot 5 compagnieën van het type 
TS/BT, en één natuurbrandbestrijdingscompagnie (1 compagnie komt overeen met 10 
TS-voertuigen plus ondersteuning en ongeveer 100 personeelsleden) noodzakelijk.   

 

Uddel 2006 (een compagnie TS/BT)  

Dit lijkt erg veel, maar bedacht moet worden dat een natuurbrand bestreden moet worden 
met drie keer zoveel voertuigen als daadwerkelijk op de brand wordt ingezet. Voor elke 
spuitende auto is er namelijk één aan het rijden naar een watervulpunt en één zijn 

watertank aan het vullen. Deze vulpunten zijn, noodgedwongen door de afwezigheid van 
open water en brandkranen op de Veluwe, vaak op grote afstand van de brandhaard. 
Bij de brand in 2006 (ongeveer 200 ha.) in Uddel werden drie compagnieën ingezet, het 
maximaal mogelijke potentieel uit twee regio s waarbij restdekking nog enigszins intact 
bleef. Desondanks duurde het vijfeneenhalf uur voordat brandmeester kon worden 
gegeven.  

Al eerder is gesproken over de strategie van snelle repressieve interventie. Vanuit de 
gedachte dat voorkomen moet worden dat een kleine natuurbrand kan uitgroeien tot een 
grote, wellicht onbeheersbare, natuurbrand wordt in een droge periode de uitruksterkte bij 
een eerste alarmering aangepast. Al bij de eerste alarmering wordt door de RAC direct 

                                                

 

6 TS/BT: een standaard tankautospuit met vier-wiel aandrijving en de mogeljjkheid tot rijdend 
spuiten. Niet volledig terreinwaardig maar inzetbaar vanaf (zand)paden. 
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vier voertuigen en een officier naar de meldingslocatie gestuurd. Bovendien wordt 
luchtsurveillance uitgevoerd door de inzet van vliegtuigjes om beginnende branden op te 
sporen bij een verhoogd natuurbrandgevaar. 
Met een gemiddelde van 20 daadwerkelijke natuurbranden per jaar op de Veluwe, en één 
tot 0,5 grote branden (1 ingezet peloton of meer) per jaar in de laatste 10 jaar lijkt deze 
tactiek succesvol. 
Wel is het zinvol om de discussie eens te voeren over de noodzaak van de strategie van 
snelle repressieve interventie. Natuurbeheerders geven aan het vanuit ecologisch 
oogpunt geen probleem te vinden dat er eens in de zoveel tijd een (groot) stuk bos of 
heide af brand. Biodiversiteit en vegetatie kunnen zich hierdoor op langere termijn beter 
ontwikkelen. Als de effecten van een dergelijke brand zich inderdaad zouden beperken 
tot een brandend brongebied is het risico niet groot (effect erg klein = risico erg klein).  
Wel is het noodzakelijk het dan te hebben over de maximale grootte van een dergelijke 
natuurlijke brand , en hoe deze maximale grootte te kunnen garanderen,  aangezien de 

brandweer het tot haar taak rekent kwetsbare en risicovolle objecten in de urban-rural 
interface te beschermen tegen natuurbrand.   
Modern natuurbeheer en de bijbehorende opbouw van brandstof,  verminderde 
toegankelijkheid, de toename van (recreatief) natuurgebruik en het gebrek aan 
wetenschappelijk onderzoek naar de specifiek Nederlandse situatie in dit samenspel van 
factoren maken een gewogen discussie voorlopig nog niet eenduidig te voeren.    

Effecten en impact  

Wat zijn de effecten van een natuurbrand op de Veluwe? Beter gezegd, wat kunnen 
mogelijke effecten van een onbeheersbare natuurbrand in een natuurgebied waarin 
leven, werken, logistiek en transport, cultuur, recreatie en verzorging (op de Veluwe zijn 
diverse verzorgingshuizen en instellingen voor gehandicapten gehuisvest) samen gaan 
met een natuurlijke omgeving? 
De Veluwe is in Amerikaanse terminologie één grote urban-rural interface (Cohen et al 
1999, 2007), in andere studies wordt de term wildland-urban interface gebruikt. 
Per definitie (Viegas et al [2008a], Romero-Calcerrada [2008])  is de waarschijnlijkheid 
van het ontstaan van een natuurbrand groter in de URI dan in andere meer landelijke 
zones. Dit wordt gebruikt in de modellering van de waarschijnlijkheid in hoofdstuk 3, maar 
toont in dit stadium al aan dat een risicovolle situatie juist in gebieden als de Veluwe kan 
ontstaan. 
De Veluwe kan als URI worden aangemerkt doordat, zoals eerder is opgemerkt, vele 
gebruiksfuncties samenkomen in een gebied dat als belangrijkste beleidskenmerk 
ecologische ontwikkeling kent. Dankzij het ontbreken van een normatief kader ten 
aanzien van de ruimtelijke ordening en het gebruik van de natuur voor andere doeleinden 
dan ecologische ontwikkeling is een situatie ontstaan waarbij geen enkele risicoanalyse 
ten aanzien van natuurbrandgevaar is toegepast. 
Twee voorbeelden: 

1. Het Kröller-Muller Museum in het Nationaal Park de Hoge Veluwe herbergt 
een vezameling kunstwerken waarvan de waarde niet in te schatten is. Geen 
enkele verzekeringsmaatschappij is bereid een polis te verstrekken op deze 
kunstwerken. Onlangs is het museum grondig verbouwd. Aanpassingen 
hebben intern plaatsgevonden onder andere ten aanzien van de 
brandveiligheid. Er is geen analyse gemaakt van externe risico s, anders dan 
inbraak. Toch ligt het museum midden in een natuurgebied dat gevoelig is 
voor natuurbrand. Op welke wijze zal een natuurbrand rond het museum van 
invloed zijn op het gebouw? Is interne brandveiligheid effectief bij intensive 
hittestraling of vliegvuur van buitenaf? 

2. Ten zuidoosten van Harderwijk lig een verzorgingshuis dat plaats biedt aan 
enkele honderden bejaarden, een slechts beperkt zelfredzame groep 
mensen. Het huis ligt op de Veluwe in een naaldbos van enkele duizenden 
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hectares, slechts doorkruist door secundaire wegen van 6-8 meter breed en 
geen natuurlijke barrières die een kroonvuurbrand kunnen stoppen. Het 
(lokaal verdunde) naaldbos loopt door tot de voordeur van het object. 
Recente modelleringen tonen aan dat verdunning van naaldbos weliswaar 
vertragend werkt, maar geen barriere vormt voor verdere propagatie van een 
natuurbrand. Vanwege de beperkt kwetsbaarheid van de groep bewoners 
wordt aan een dergelijk object eisen gesteld ten aanzien van de loklatie in 
relatie tot risicodragende objecten vanuit de externe veiligheid (LPG-stations 
ed.) maar niet ten aanzien van het externe risico op natuurbrand.    

Studies van Viegas et al (2008) en Haight et al (2004) tonen aan dat analyses van 
ruimtegebruik in vergelijkbare omgevingen als de Veluwe leidt tot hoog-risicogebieden 
die 25% van het totale areaal beslaan.  
Niet alleen natuurlijke waardes worden dan bedreigd, ook het risico op (dodelijke) 
slachtoffers en schade aan gebouwen neemt toe [Schmoldt (1989)]. Langdurige uitval (1 
dag tot 1 week) van transportassen leidt tot schade in de logistieke sector. 
Hoogspanningsleidingen die over de Veluwe voeren kunnen aangetast worden wat 
grootschalige regionale stroomuitval van meer dan 24 uur (de reikwijdte van het huidige 
preparatieniveau) tot gevolg kan hebben.  
Indirecte schade door natuurbrand ligt meer in de lijn van imagoschade (hoe mooi is de 
Veluwe nog als grote delen zwartgeblakerd zijn) en verlies van werkgelegenheid (op de 
Veluwe werken 22.000 mensen in de recreatiesector en de bosbouw). 
De belangrijkste taak van de hulpverleningsdiensten tijdens een inzet bij een natuurbrand 
zal bestaan uit het beschermen van kwetsbare en risicovolle objecten.  
Een natuurbrand kan zich echter zo snel verspreiden dat, gezien de dichtheid in 
gebruiksfuncties, een snelheid van optreden noodzakelijk is die overeenkomt of soms 
zelfs korter is dan de chaotische fase van een natuurbrand7.   
Bij een onbeheersbare natuurbrand zal dan ook de allereerste beslissing die een officier 
neemt, het besluit zijn om tot ontruiming van bedreigd gebied over te gaan. 
Hierin schuilt direct het grootste gevaar. 
De natuurterreinen worden gebruikt voor recreatie. Diverse campings, recreatieparken, 
dorpen en steden grenzen aan of liggen midden in gebieden waarin de ophoping van 
brandbaar materiaal de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden. De droge en warme 
periodes van het jaar vallen meestal samen met de periodes dat de recreatiesector 
hoogseizoen draait. Tienduizenden toeristen bevinden zich dan in een gebied dat bij een 
natuurbrand opeens veranderd in het brongebied of het effectgebied van een 
natuurbrand. 
Grootschalige evacuatie binnen korte tijd is vervolgens het belangrijkste proces, samen 
met de feitelijke brandbestrijding. 
Hiermee is het belangrijkste kenmerk naar voren gekomen van een natuurbrand op de 
Veluwe: Kleine Brand: Grote Impact. 
Dit is een uitspraak die in relatie moet worden gezien met de natuurbranden in 
voornamelijk de Fire Five: Grote Brand: Lage Impact. Dit laatste geldt uiteraard alleen 
indien hier de URI niet bij de brand is betrokken.   

Daar waar de URI wel betrokken is bij een natuurbrand wordt de omvang van de 
schadelijke effecten direct duidelijk. Grote branden in Californie in 2006 en 2007, in 
Griekenland in 2007 en in Portugal in 2006 hadden tientallen doden tot gevolg, naast 
aanzienlijke schade aan natuurgebieden en stedelijke omgeving.  

Grootschalige en vooral ook snelle evacuatie zal problematisch verlopen. Een onderdeel 
van het Natura 2000 programma is namelijk het ontmoedigen van autoverkeer op de 

                                                

 

7 De chaotische fase bij een brand is de tijd die nodig is om een goed beeld te krijgen van de 
situat ie, de zwaartepunten en risico s in ogenschouw te nemen en de inzet tact iek te bepalen. 
Ervaring en onderzoek [McLennan et al (2006)] laten zien dat het moeilijk, zo niet onmogelijk  is 
om als operationeel leidinggevende in een crisissituatie een helder beeld te krijgen van alle 
relevante informat ie. In de prakt ij k wordt één uur als normaal gezien voor de duur van de 
chaotische fase,zeler bijeen complex,multidisciplinair incident. 



  

14     

Veluwe, en het creëren van grotere bospercelen dan de oorspronkelijke vakken die voor 
houtproductie makkelijk toegankelijk moesten zijn. Dit resulteert in een afname van het 
aantal berijdbare paden voor brandweermaterieel. 
Daarnaast ontstaan risicovolle situaties op campings en vakantieverblijven doordat voor 
evacuatie in combinatie met brandbestrijding weinig bruikbare infrastructuur beschikbaar 
is. 
Bovendien zijn een aantal grote recreatiegebieden op de Veluwe slechts via één weg 
ontsloten. Deze weg zal zowel voor evacuatie als voor aanvoer van 
hulpverleningsmaterieel moeten dienen, wat zowel de evacuatie als de brandbestrijding 
zal vertragen. De conclusie is dat (dodelijke) slachtoffers, afhankelijk van de locatie en de 
propagatie van de brand niet kunnen worden uitgesloten. Nader onderzoek zal moeten 
uitwijzen wat de waarschijnlijkheid in kwantitatieve zin hiervan is. Hiervoor wordt een 
aantal aanbevelingen gedaan aan het einde van deze rapportage.  



  

15     

Zelfredzaamheid van 15.000 recreanten?  

Een bijkomend, maar niet onbelangrijk probleem is dat de meeste mensen op de Veluwe 
tijdens het bosbrandseizoen niet kunnen worden beschouwd als volledig zelfredzaam. 
Naar de component zelfredzaamheid bij brand wordt op dit moment veel onderzoek 
gedaan. Een recent uitgevoerde literatuurstudie [Kobes (2007)] geeft een goed overzicht 
van onderzoek tot nu toe. Weliswaar is de studie uitgevoerd naar zelfredzaamheid bij 
brand in gebouwen, maar parallellen zijn te trekken naar natuurbrand  

Drie factoren zijn bepalend voor de zelfredzaamheid van mensen in een gebouw: 
1. Gebouwkenmerken (lay-out, grootte, functie) 
2. Brandkenmerken (waarneembaarheid, snelheid, rookontwikkeling, hitte) 
3. Persoonskenmerken (individuele en sociale kenmerken, persoonsgebonden 

situatiekenmerken)  

De gebouwkenmerken kunnen bij een natuurbrand als omgevingskenmerken worden 
gelezen.  
Er is, in tegenstelling tot gebouwen, geen enkele wetgevende manier om brandveiligheid 
in een natuurgebied te normeren. Compartimentering en ontvluchtingroutes kunnen niet 
worden geëist en zullen in de omgevingskenmerken dan ook niet tot uitdrukking komen. 
Overzichtelijke en duidelijke vluchtroutes zijn er dan ook niet. Het instellen van een 
bedrijfshulpverleningsorganisatie is niet aan de orde, met uitzondering van grotere 
recreatieterreinen. Deze laatste zijn echter voornamelijk getraind op EHBO en niet op het 
begeleiden van de ontruiming van een camping of recreatiepark (bron: Recron). 
De kenmerken van de brand kunnen divers zijn, maar zijn zeker voor de gemiddelde 
recreant niet voorspelbaar. De dynamiek en onvoorspelbaarheid van het vuur en de rook 
levert voor brandweermensen risico s op die voor recreanten nog groter zullen zijn8. 
De verwachting is dat de persoonsgebonden kenmerken een grote rol zullen spelen bij 
het evacueren van het bedreigde gebied.  
Mensen die niet bekend zijn in het terrein, een alternatieve ontvluchtingroute moeten 
zoeken, door sociale factoren vertraagd reageren bij de oproep tot evacuatie over te 
gaan, geen persoonlijke spullen zullen willen achterlaten, de auto willen gebruiken, 
misschien nog geen direct gevaarsbesef hebben, slecht of niet worden begeleid door een 
bedrijfshulpverlener kunnen worden betiteld als verminderd zelfredzaam.  
Verminderd zelfredzaam betekent dat ze geholpen moeten worden om het bedreigde 
gebied te verlaten. In het ergste geval (omgeving Hoenderloo) staan de gezamenlijke 
hulpdiensten voor de opgave om 15.000 mensen binnen één tot twee uur naar veilig 
gebied te evacueren, over dezelfde wegenstructuur die de hulpverleners nodig hebben 
om bij het brongebied te komen. 
Deze problemen zijn mede de reden dat in de Fire Five slechts bij hoge uitzondering 
wordt overgegaan tot evacuatie.   

Organisatie, actoren en verantwoordelijkheid  

De vaststelling van natuurbranden als maatgevend risico in Noord- en Oost-Gelderland 
aan begin van deze eeuw (VNOG, 2002) en de vorming van de veiligheidsregio s hebben 
een nieuwe impuls gegeven aan de expertiseontwikkeling op dit onderwerp. Hiervoor 
gebeurde dit op adhoc basis en incident-gestuurd. 
VNOG heeft met Defensie een convenant met betrekking tot bijstand in het geval van 
natuurbrand (o.a. inzet blushelikopters) en is sinds begin 2008 het aanspreekpunt voor 
het ministerie van BZK en het LOCC ten aanzien van natuurbrandbestrijding. Al sinds de 

                                                

 

8 Citaat Off icier van Dienst : Ik zie het vuur richt ing de  gaan en draai me om de eenheden 
attent te maken op deze uitbreiding. Als ik me weer terugdraai pak ik de portofoon en stuur de 
eenheden naar een volgend zwaartepunt , het vuur gaat te snel
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jaren negentig is er sprake van een steeds hechter wordende interregionale 
samenwerking tussen VNOG en HGM.  
Opvallend daarbij is dat deze professionalisering door de twee regionale 
brandweerorganisaties niet alleen plaatsvindt op het gebied van natuurbrandbestrijding, 
maar sinds 2006 ook op het gebied van risicobeheersing. Risicoadvisering op het gebied 
van natuurbranden wordt, nog sterker dan op het gebied van gebouwbranden, 
gekenmerkt door een hoge mate van proces- en netwerkmanagement. De natuur in 
Nederland kent veel actoren, zonder dat direct een eindverantwoordelijk bestuursorgaan 
aan te wijzen is.   

Op dit moment is Alterra voor het ministerie van LNV bezig om deze 
verantwoordelijkheidstoewijzing bij (het risico op) natuurbranden te onderzoeken. De 
conceptstudie laat zien dat er sprake is van een enorme spreiding van 
verantwoordelijkheid. Het is dus niet eenvoudig om een eigenaar van het risicoprobleem 
te definiëren, laat staan dat een van de actoren deze uit zichzelf naar zich toe zal halen. 
Een eerdere studie van Alterra (2004) laat zien dat verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid voor schade door incidenten in de natuur niet eenduidig toe te wijzen 
zijn.  

Dit blijkt ook uit de afwezigheid van een duidelijk normatief kader. In de wet- en 
regelgeving rond natuurbeheer, recreatie en ruimtelijke ordening wordt natuurbrandrisico 
niet genoemd. Er is geen enkele juridische relatie tussen natuurontwikkeling en de 
risico s die hiermee gepaard gaan anders dan ecologische risico s. Wel heeft het 
bevoegd gezag (lees: college van B&W) de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in 
haar gemeente, maar een helder afwegingskader ten aanzien van natuurbrandrisico 
ontbreekt.  

Op de Veluwe hebben de beide regionale brandweren zich in een interregionale 
commissie verenigd (CRNV9). In deze commissie zitten bovendien boseigenaren (het 
Bosschap), grootgebruikers als Park de Hoge Veluwe en Defensie, de provincie, 
Staatsbosbeheer en de Recron10. Hier wordt op operationeel niveau afspraken gemaakt 
zodat op de Veluwe tijdens een natuurbrand, maar vooral in voorbereiding daarop, de 
belangrijkste sleutelfiguren hun deskundigheid bundelen.   
Hoewel de samenwerking zijn vruchten afwerpt zit er een zekere discrepantie in de 
aandacht die op ambtelijk operationeel niveau voor natuurbrand op de Veluwe bestaat en 
de manier waarop het risico beleefd wordt door bestuurders en topambtenaren bij de 
overheid.  

Natuurbrandbestrijding is in de regel een verantwoordelijkheid van een gemeente. 
Echter, doordat het gecoördineerd bestrijden van een natuurbrand direct grootschalige 
inzet noodzakelijk maakt, is de coördinatie van deze taak impliciet bij de regionale 
brandweer neergelegd, overigens zonder hierbij expliciet uitgewerkte taakomschrijving, 
mandaat en financiering. 
Bovendien wordt alleen de repressieve kant van het brandweeroptreden hierin neergezet. 
In eerder stadium in dit hoofdstuk werd al geconcludeerd dat de repressieve 
mogelijkheden waarschijnlijk onvoldoende zullen zijn bij een grootschalige 
onbeheersbare natuurbrand waarbij in bedreigd gebied kans is op aanzienlijke aantallen 
slachtoffers. 
De proactieve en preventieve kant van de veiligheidsketen kan hier een rol vervullen. 
Risicomanagers in de fysieke veiligheid zijn gewend om in (ambtelijke) netwerken te 
functioneren en bestuurlijk verantwoordelijke bevoegde gezagen te adviseren over 
veiligheidsrisico s. In de gemeentelijke vergunningprocessen is het advies van de 
brandweer een normale stap in de afweging en voorwaardenstelling van bouwplannen en 
milieuvergunningen in het kader van Woningwet en Wet Milieubeheer. Externe veiligheid 
wordt vanuit het BRZO11 en het BEVI12 betrokken in plannen die betrekking hebben op de 

                                                

 

9 Commissie Risicobeheersing en Natuurbrandbestrijding Veluwe  
10 Recron: vereniging van Recreatie Ondernemers 
11 BRZO: Besluit Risico s en Zware Ongevallen 
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ruimtelijke ordening en infrastructuur door de verplichte consultatie bij de regionale 
brandweer. 
De risico s die natuurbrand kan opleveren in de urban-rural interface worden tot op heden 
niet in de (lange termijn) planvorming en vergunningverlening betrokken. Het ambitieuze 
Natura 2000 en de uitwerking van de EHS, het Veluwe 2010 plan van de provincie 
Gelderland: er komt geen veiligheidsparagraaf in voor. Colleges van burgemeester en 
wethouders en het college van Gedeputeerde staten zijn niet geïnteresseerd in de 
brandweerman die roept dat: het heel gevaarlijk is in het bos . En misschien ook wel 
terecht. 
Toch is de afweging en prioritering van belangen die met het accepteren van risico s 
gepaard gaan geen ambtelijke, maar een bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Het is niet aan de risicoadviseur om te bepalen wat een acceptabel risico is, maar hij 
dient te adviseren in welke verhoudingen de risico s, in termen van waarschijnlijkheid en 
impact, met elkaar te vergelijken zijn. 
Een bestuurlijke belangenafweging die bij natuurbrand kan worden gemaakt is die tussen 
de ecologische waarde en de imago/toeristische waarde.  
Een grote brand van een paar duizend hectare heeft voor de natuur een mogelijk grote 
ecologische waarde. Een bezoek aan het Kröller-Möller museum temidden van deze 
duizenden hectares zwartgeblakerde natuur al voor de bezoekers van de Veluwe een 
stuk minder aantrekkelijk zijn. 
Dit dilemma kwam daadwerkelijk als verschijnsel naar voren na een catastrofaal grote 
brand in Yellowstone Park in 1988 (312.000 ha., drie maal het Veluwemassief). 
Ondanks het relatief snelle herstel van de natuurwaardes en zelfs tename van de 
biodiversiteit in Yellowstone was de berichtgeving in de media dusdanig negatief 
(mismanagement, beelden van immense zwartgeblakerde terreinen) dat de toeristen-
industrie een enorme deuk opliep. Dit heeft geleid tot een radicale verandering in met 
name het brandstofmanagement van het Park, en een verschuiving van een strategie van 
snelle repressieve interventie naar het gecontroleerd afbranden van gedeeltes van het 
park.  

De (politiek-bestuurlijke) agendering van een onderwerp wordt veelal, net als 
expertiseontwikkeling bij de brandweer, gestuurd door incidenten. Hoewel de laatste 
jaren enkele grote natuurbranden in Nederland hebben plaatsgevonden, waren de 
effecten hiervan niet rampzalig genoeg om uitspraken te ontlokken die na Enschede, 
Volendam en de Schipholbrand van vele kanten te horen waren: Dit mag nooit meer 
gebeuren .  

Toch zijn de desastreuze gevolgen van een grote onbeheersbare natuurbrand 
voorspelbaar.  
In het geval van gevaarlijke stoffen worden bedrijven en lokale overheden stevig aan 
banden gelegd om zowel beleidsmatig als uitvoeren alles op alles te zetten om incidenten 
te voorkomen. Hier gaat het ook om potentieel rampzalige gevolgen van incidenten die in 
Nederland niet direct op het netvlies staan. Wanneer is in Nederland (of Europa) voor de 
laatste keer een chloortrein lekgeraakt? Wanneer is in Nederland de laatste keer een 
LPG-wagen ontploft?  
Toch hebben deze risico s zich genesteld in de manier waarop we met onze openbare 
ruimte omgaan en in de manier waarop we woon-, recreatie-, en werkomgeving 
gescheiden houden van deze risicobronnen. 
 Ale (2003) betoogt in zijn inaugurele rede dat het proces van beleidsafweging ten 
aanzien van risico s in de openbare ruimte uitsluitend kan plaatsvinden op basis van 
risico (niet alleen effectbeschouwing, maar ook de kans op deze effecten meenemen) en 
vooral ook de kwantificering hiervan. Tot nu toe heeft het hieraan ontbroken op het 
gebied van natuurbrand. Deze studie beoogt een aanzet te geven om te komen tot een 
kwantificering van natuurbrandrisico.   

Wel is het laatste jaar op ambtelijk strategisch niveau de belangstelling voor het 
onderwerp toegenomen. Dit is voornamelijk te danken aan een meer procesmatige 

                                                                                                                                     

 

12 BEVI: Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
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aanpak van natuurbrandbestrijding in een brede context, en integraal over de volle 
breedte van de veiligheidsketen. De start hiervoor werd min of meer gevormd door een 
nationale werkconferentie waarin alle stake- en shareholders van natuurbrand 
discussieerden over de vraag of we in Nederland in staat zijn om natuurbranden met 
grote impact te bestrijden.  
Niet zozeer de inhoud was hier procesmatig relevant, wel de gedeelde probleemdefinitie. 
Zowel de beide vakministeries (BZK en LNV), de terreinbeheerders, de gebruikers, de 
bestuurders (vertegenwoordigd door de portefeuillehouder brandweerzorg van het 
Veiligheidsberaad) als de NVBR constateerden dat er op dit moment te veel vraagtekens 
zijn om deze vraag positief te kunnen beantwoorden. 
Dit heeft geresulteerd in een aantal bewegingen. De CRNV heeft het initiatief genomen 
om natuurbrand toe te voegen aan de Risicomonitor van de Strategie Nationale 
Veiligheid. De ministerraad heeft hierop in april 2008 de minister van BZK verzocht met 
een scenariostudie te komen die de impact en het risico van grootschalige natuurbranden 
in Nederland moet objectiveren. Dit onderzoek levert aan deze studie een inhoudelijke 
bijdrage. Daarnaast is contact gezocht met een internationale commissie waarin experts 
op het gebied van natuurbrandbestrijding zitting hebben uit Europa, de V.S. en Zuid-
Afrika. De VNOG heeft nu een permanente vertegenwoordiging in deze commissie met 
als doel vooraan mee te lopen in de inzichten en expertiseontwikkeling op het gebied van 
risicobeheersing en incidentbestrijding van natuurbranden.        
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3. Methode & Modellering    

Om te kunnen bepalen hoe groot het risico is dat een natuurbrand op de Veluwe kan 
uitgroeien tot een onbeheersbaar scenario is voor de probabilistische kant van het risico 
de foutenboomanalyse als belangrijkste basisinstrument gebruikt.  
Dit heeft een aantal redenen: 

1. Modellering van een probleem via de foutenboom geeft de mogelijkheid vanuit 
een ongewenste topgebeurtenis (de onbeheersbare natuurbrand) terug te 
redeneren naar basisgebeurtenissen. 

2. De onderlinge samenhang tussen de basisgebeurtenissen worden in de 
foutenboom op een grafische wijze duidelijk.  

3. Het effect van beheersmaatregelen op de kans tot de OTG kan in het 
foutenboommodel direct worden berekend. 

4. Niet eerder is de foutenboom gebruikt om natuurbrand in preventief en 
preparatief oogpunt te analyseren.  

Foutenboom analyse wordt vaker gebruikt bij de kwantitatieve bepaling van brandrisico s 
(Rasbash et al.). De opbouw van een foutenboom begint bij het definiëren van een 
OngewensteTopGebeurtenis (OTG). Hieronder worden de verschillende onderliggende 
oorzakelijke factoren (secundaire OTG s) in een logische volgorde gekoppeld. De kunst is 
om terug te werken tot een set van basisgebeurtenissen die leiden tot tussenliggende 
gebeurtenissen van tweede, derde, vierde orde en zo verder. 
De gebeurtenissen in de foutenboom worden onderling verbonden door poorten die 
aangeven welke onderliggende factoren in logisch verband leiden tot de (tussenliggende) 
OTG. Dit zijn of poorten die aangeven dat verschillende gebeurtenissen elk afzonderlijk 
kunnen leiden tot de OTG, of en -poorten die aangeven dat de gebeurtenissen in 
gezamenlijkheid moeten optreden om te leiden tot de OTG.   

Modellering heeft tot gevolg dat een complex systeem als een zich ontwikkelende 
natuurbrand en de bestrijding hiervan zal moeten worden vereenvoudigd.  
Per definitie is een model, elk model, dan ook slechts een simpele weergave van een 
complexe werkelijkheid.  
Een voorbeeld hiervan is de zuurstof die een brand nodig heeft om te kunnen blijven 
voortbestaan. Bij een natuurbrand wordt deze zuurstof door de wind aangevoerd. Brand 
en zuurstoftoevoer zijn dan onafhankelijke grootheden en als zodanig in de foutenboom 
als onafhankelijke variabelen op te nemen. Echter, een sterk ontwikkelde brand zal door 
de sterke stijging van warme lucht boven de brand deze lucht aanvullen door deze aan 
de grond aan e zuigen. Hiermee wordt een eigen wind  gecreëerd. Zuurstoftoevoer en 
brandintensiteit zijn op een gegeven moment dus we degelijk afhankelijke grootheden. 
Hierom zal per (hoofd)proces of (basis)gebeurtenis worden aangegeven op welke wijze 
deze variabele de werkelijkheid symboliseert. 
Een tweetal methodes wordt gebruikt om data te verzamelen ten behoeve van de 
bepaling van de kansen op de basisgebeurtenissen. Ten eerste beschikbare data uit 
statistische bronnen. Ten tweede het schatten van kansen via een expert-judgement.   



  

20     

Het Brandproces  

De meest eenvoudige wijze van het beschrijven van een brandproces is via de 
branddriehoek.  
Een brand kan zich alleen ontwikkelen als ten minste aan drie voorwaarden wordt 
voldaan, namelijk de aanwezigheid van voldoende brandstof, voldoende zuurstof (droog 
weer en wind) en een ontstekingsbron. Dit geldt voor gebouwbranden [Rasbash et 
al.,(2004)], maar ook voor natuurbranden [Butry et al. (2008)] 
 Omdat in dit onderzoek gesproken wordt over een onbeheersbaar scenario wordt de 
poging tot beheersing, de (falende) repressie aan dit model toegevoegd. Hierdoor 
ontstaat de top van de foutenboom (figuur 1). 

 

Figuur 1   

De ongewenste topgebeurtenis (OTG) is benoemd als een onbeheersbare natuurbrand. 
Het is noodzakelijk om voor een verdere invulling van het model hiervan een nadere 
definitie uit te werken. 
Een onbeheersbare brand moet niet worden verward met een grote of zeer grote brand. 
De laatste twee typeringen zijn subjectief en veelal in overeenstemming met procedurele 
afspraken waarbij geen eenduidigheid bestaat over ingezet materieel en geen directe 
relatie bestaat met uitbreidingskansen. Een zeer grote brand kan uitstekend beheersbaar 
zijn en geen enkel gevaar voor de omgeving opleveren.  
De typering onbeheersbaar kent in deze context een veel duidelijkere definitie:   

Een onbeheersbare brand is niet met het beschikbare repressieve materieel en materiaal 
te compartimenteren.   

Dit betekent dat het niet, of slechts in beperkte mate mogelijk is om branduitbreiding te 
voorkomen. Tot het moment dat een natuurbrand met voldoende potentieel kan worden 
bestreden is het remmen of stoppen van de uitbreiding grotendeels afhankelijk van de 
aanwezigheid van natuurlijke onbrandbare barrières. Er wordt hier gesproken over een 
volledig brandstofafhankelijke natuurbrand, er van uit gaande dat er ongelimiteerd 
zuurstof kan worden toegevoegd aan de brand. 
Van belang is hierbij om aan te tekenen dat het risico onderzocht wordt op het 
onbeheersbaar worden van een natuurbrand. De grootte van de initiële brand is hierbij 
niet direct relevant, de omstandigheden waaronder de brand ontstaat en zich kan 
ontwikkelen des te meer. 
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De Droogte-index 
De zuurstofcomponent in het brandproces wordt bij natuurbrand gevormd door de 
meteorologische omstandigheden. In eerder stadium is gesproken over zuurstoftoevoer 
(wind) die door een brand zelf kan worden gegenereerd. Dit wordt buiten beschouwing 
gelaten. Een argument hiervoor is dat in het beginstadium van een natuurbrand dit 
fenomeen zich nog niet tot significatie grootte ontwikkeld heeft. Externe weersinvloeden 
zijn van directe relevantie [Butry et al. (2008), Balling et al. (1992) , Graham et al. (2004)]. 
In de VNOG wordt voor het bepalen van het natuurbrandrisico in relatie tot de 
weersomstandigheden gebruik gemaakt van een droogte-index. De wijze van bepaling 
van deze index is afkomstig uit Amerika na onderzoek in Yellowstone National Park 
[Cohen et al. (1985)] 
De droogte-index (National Fire Danger Rating System) is opgebouwd uit een aantal 
componenten.  

1. Buitenluchttemperatuur 
2. Luchtvochtigheid 
3. Windsnelheid 
4. Neerslag 
5. Stokgewicht13   

Op een drietal plaatsen op de Veluwe wordt via geautomatiseerde meetstations sinds 
2002 deze droogte-index bepaald. Voor dit jaar werd hetzelfde gedaan, maar dan 
handmatig. 
Hierdoor zijn vanaf 2002 betrouwbare data voorhanden op basis waarvan kan worden 
bepaald wat de kans is dat in een jaar de index boven een bepaalde waarde uitkomt. 
Voor preparatieve doeleinden wordt de volgende indeling gehanteerd:  

Index Mate van Droogte 
0-45 Nat, geen kans op uitbreidende 

natuurbrand 
45-55 Lichte droogte, kans uitbreiding 

natuurbrand aanwezig 
55-75 Droog, uitbreiding natuurbrand zeer 

waarschijnlijk 
>75 Zeer droog, natuurbrand direct zeer 

gevaarlijk. 

 

Interessant is het dynamische karakter van de index, een veranderende windsnelheid 
heeft direct effect, evenals neerslag. Dit wordt echter niet geregistreerd en in de bepaling 
van de gevaarsindex meegenomen. Het gemiddelde van 24 uur is bepalend voor de 
hoogte van de droogte-index.  
Hierdoor zou de situatie kunnen ontstaan dat op zaterdag op basis van een index van 45 
besloten wordt de volgende dag geen luchtverkenning te laten uitvoeren, maar een 
plotseling opstekende wind doet de index tot boven de 55 of zelfs hoger stijgen, zonder 
dat dit wordt opgemerkt.   

Validering met daadwerkelijke incidentie van natuurbranden in Nederland is niet mogelijk 
door een uiterst gebrekkige statistiek. De brand in Uddel (2006) en de brand in Kootwijk 
(1996), beiden voorbeelden van in eerste aanleg onbeheersbare branden, vonden beide 
plaats bij een index groter dan 55, maar kleiner dan 75 (bron: VNOG). 
Voor deze studie wordt daarom aangenomen dat een natuurbrand vanaf een index 55 tot 
onbeheersbare scenario s kan leiden.  
Bovendien is, gezien de kleine brand 

 

groot effect karakteristiek van het 
Veluwemassief (zie hoofdstuk 2), het niet wenselijk de maat voor groot risico op te 
schuiven naar een index vanaf 75. 

                                                

 

13 Het stokgewicht wordt bepaald door een gecalibreerd stuk hout te wegen en het gewicht te 
vergelijken met de oorspronkelijke waarde. Dit wordt als maat gebruikt voor de droogte van de 
brandstof 
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Figuur 2 geeft een overzicht van het aantal dagen met een index >55 in de periode van 
2002-2007. Het gemiddelde aantal dagen per jaar over de periode 1994 tot 2007 is 30.  

Figuur 2. Jaar/aantal droge dagen  

Het KNMI doet studie naar de klimatologische ontwikkelingen in Nederland. In augustus 
2008 heeft het KNMI de laatste voorspellingen gepubliceerd.  
Hier wordt een tweetal relevante constateringen gedaan:  

1. De lange droge periodes in Nederland in 2003 en 2007 zijn opmerkelijk. Deze 
zouden kenmerkend kunnen zijn voor het voorjaar en de zomer van toekomstige 
jaren. 

2. De temperatuur neemt gemiddeld toe.  

Het KNMI legt in haar rapport een klimaatsvergelijking met Midden-Frankrijk, gekeken 
naar de gemiddelde temperaturen in 2006 en 2007. De Veluwe zou dan onder Lyon 
komen te liggen. Over een vergelijking in neerslagtekorten wordt geen uitspraak gedaan.  
Een verband tussen toenemende droogte door klimaatverandering en een toenemend 
aantal branden werd in 1992 al aangetoond door Balling et al. Als de voorspelling van het 
KNMI juist is en er sprake zal zijn van langere droge periodes in combinatie met een 
toenemende temperatuur, dan betekent dat het aantal dagen met een index groter dan 
55 waarschijnlijk zal toenemen. Hierbij moet worden opgemerkt dat tevens wordt 
geconstateerd dat de gemiddelde windsnelheid in Nederland afneemt. Dit zou een 
gemiddeld stijgende brandgevaarindex door neerslagtekort en temperatuurstijging in 
zekere mate kunnen compenseren.    
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De Brandstof  

Voor het bepalen van de bijdrage van de brandstof aan de kans op het ontstaan van een 
onbeheersbare natuurbrand dient een verdere uitwerking van deze factor uit de 
foutenboom te worden gemaakt. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 bestaat het 
Veluwemassief uit afwisselende en gevarieerde vegetatie.  
Het gaat in deze studie te ver om alle afzonderlijke vegetatie op bijdrage aan de 
ontwikkeling van de natuurbrand uit te werken. Niet alleen de soort brandstof, maar ook 
de dichtheid van het bos, de soort struiken, de subvegetatie en de terreinaccidentatie 
spelen een rol bij het ontwikkelen en het voortplantingsgedrag van natuurbrand [Graham 
et al. (2004), Kalabokidis et al. (2007), Spiratos et al.(2007)]. 
Weliswaar zijn hiervoor (in het buitenland) modellen ontwikkeld (veelal gebruik makend 
van de NFDRS of hiermee vergelijkbare gevaarsmodellen), maar het is de vraag of deze 
een op een toepasbaar zijn voor de Nederlandse situatie. In 2007 is het NIFV gestart met 
een studie naar modellen ten behoeve van de simulatie van natuurbranden in Nederland. 
De resultaten hiervan kunnen een rol spelen bij een verdere ontwikkeling van het 
risicomodel.   

Ten behoeve van de werkbaarheid van het foutenboommodel is een simplificatie 
noodzakelijk. De vraag die hierbij beantwoord moet worden is welke soort natuurlijke 
brandstof een relatief grote bijdrage levert aan een natuurbrand, en welke voor de 
modellering niet relevant is, ofwel inde kansberekening niet bijdraagt aan een vergroting 
van het risico.  
Dat een natuurbrand gemakkelijk tot ontwikkeling komt in naaldhout, droge heidevelden 
en droge graslanden wordt door diverse auteurs beschreven [Butry et al (2008), Cohen 
(1999), Graham (2004)]. Dit komt overeen met de ervaringsgegevens van 
brandweerdeskundigen. 
Loofhout en gemengd bos zijn brandvertragend en zal niet in de foutenboom worden 
verwerkt. 
Gegeven het bepalen van de kans op het ontstaan van een onbeheersbare natuurbrand 
is het dus de vraag wat de kans is dat een brand in het naaldhout, een heideveld of op 
buntgras ed. begint. Procentueel bestaat de Veluwe uit de volgende hoeveelheden van 
de verschillende vegetatie (Bron:Veluwe 2010):  

Soort Vegetatie Hectares Percentage 
Naaldbos 50.000 50% 
Heide/droog grasland 15.000 15% 
Totaal Veluwe 100.000 100% 

  

Deze percentages zullen als de kans worden gebruikt in het gedeelte van de foutenboom 
die in figuur 3 staat uitgewerkt. 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met de mate waarin brandstof aaneengesloten is. 
Dit zegt iets over de maximale grootte tot welke een natuurbrand zich kan ontwikkelen, 
maar is niet relevant voor de mate van onbeheersbaarheid. 
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Figuur 3. foutenboom brandstof  

De Ontsteking  

In deze studie wordt er van uit gegaan dat een brand per definitie ontstaan is, maar dat 
alleen de vraag beantwoord hoeft te worden of deze zich kan ontwikkelen tot een 
onbeheersbaar scenario. De kans op ontsteking met voldoende energie om de brand in 
potentie zich verder te laten ontwikkelen is dus 1. 
Interessant is wel om te onderzoeken op welke wijze deze ontsteking tot stand kan 
komen. Dit biedt immers mogelijk houvast voor te formuleren beheersmaatregelen. 
Hoewel het meeste onderzoek naar natuurband verricht wordt op de biologische en 
fysische aspecten, vindt ook steeds mee onderzoek plaats naar sociaal-economische 
factoren.  
Romero-Calcerrada et al. (2008) leggen in een statistische analyse de basis voor 
modellen die op basis van toegankelijkheid en gebruiksfuncties de meest risicovolle 
zones voor ontsteking vaststellen. 
Volgens hen ontstaat 95% van de natuurbranden door (al dan niet opzettelijk) menselijk 
handelen. Daarnaast tonen ze aan dat een relatief grote hoeveelheid natuurbranden 
ontstaat op een afstand van minder dan 50 meter van wegen, recreatiegebieden en 
bewoning.   

Statistiek van het CBS (tabel) laat zien dat een groot gedeelte van de natuurbranden in 
Nederland ook door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Hoewel de betrouwbaarheid 
van de cijfers te laag is om conclusies aan te verbinden is het in combinatie met het 
onderzoek van Romero op zijn minst aannemelijk dat op de Veluwe, waar de 
recreatiedruk ieder jaar toeneemt, natuurbranden veelal door menselijk toedoen worden 
veroorzaakt.  

Jaar Totaal Oorzaken in procenten 

  

Brandsti
chting 

Vandalis
me 

Spelen 
met vuur 

 

Afbrand
en van 
bermen/ 

Ongeluk/aa
nrijding 

Andere Onbekend 

2003 10.200 22,5% 13,7% 5,0% 4,3% 0,2% 7,3% 46,9% 
2004 4.200 25,5% 14,8% 5,9% 5,4% 0,2% 7,7% 40,5% 
2005 4.700 26,4% 14,7% 5,5% 3,3% 0,1% 8,9% 41,1% 
2006 7.000 23,2% 12,3% 4,5% 3,3% 0,2% 9,0% 47,5% 
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De foutenboom die bij de ontstekingsfactor hoort kent een faalkans van 1. Hij is echter 
wel opgebouwd uit een drietal componenten, te weten (on)bewust menselijk handelen, 
technische oorzaken en natuurlijke oorzaken om toch inzicht te geven in de verschillende 
soorten brandoorzaken.  

Figuur 4
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Repressieve componenten  

In deze paragraaf wordt de laatste factor van de eerste rij van de foutenboom 
beschreven, de repressieve component. 
Als de drie componenten van de branddriehoek tegelijkertijd aanwezig zijn ontstaat een 
brand. Zolang deze brand niet wordt bestreden en de brandstof, zuurstof en de energie in 
voldoende mate aanwezig blijft zal deze zich blijven uitbreiden.  
De bestrijding kan pas gaan plaatsvinden als de brandweer ook daadwerkelijk ter plaatse 
is. De repressie is pas effectief als er voldoende slagkracht aanwezig is en deze effectief 
wordt benut. 
Grofweg ziet dit proces er als volgt uit:  

Figuur 5 

  

Een natuurbrand ontwikkelt zich vanaf het moment van ontsteking met een snelheid die 
grotendeels afhankelijk is van de soort brandstof, de droogte en windsnelheid, de 
temperatuur en de accidentering van het terrein (Malamud et al (1998), Millington et al. 
(2008).). Situaties zijn bekend waarbij binnen tien minuten de brand zich tot een 
onbeheersbare kroonvuurbrand ontwikkelde (Kootwijk, 1996).  
De norm zoals deze op dit moment wordt voorgesteld in de ontwerp Kwaliteits-AMvB 
voor de opkomsttijd (ontdekking+alarmering+aanrijden) bij natuurbranden is 15 minuten. 
Hierna moet de beeldvorming en de besluitvorming (opschaling + inzet) nog 
plaatsvinden. 
Hoewel getwijfeld kan worden aan de operationele correctheid van de norm wordt in deze 
studie er van uit gegaan dat een opkomsttijd van meer dan 15 minuten vanaf de 
ontdekking van de brand leidt tot een vertraagde inzet. 
Vertraging bij de melding kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de persoon die de melding 
wil doen niet weet hoe dit te doen (veel buitenlandse bezoekers op de Veluwe) of dat de 
techniek niet werkt (geen bereik mobiel netwerk). Hiervoor zijn geen data voorhanden op 
basis waarvan een analyse gemaakt kan worden.  
Vertraging tijdens de alarmering kan door technische oorzaken (falen GMS of P2000) of 
door een fout van de behandelende centralist. 
De kans op het niet functioneren van een technisch systeem door eveneens een 
technische oorzaak is in dit onderzoek op 1% gesteld. Bij de beide meldkamersystemen 
was dit een functionele eis tijdens de aanbesteding. Het mobiele netwerk spreekt 
eveneens over een technische beschikbaarheid van 99%. 
Vertraging tijdens het aanrijden kan ontstaan door een niet dekkende operationele 
slagkracht (dekkingsplan overschrijdt de 15-minuten norm), door wegwerkzaamheden 
(omrijden noodzakelijk), problemen met de bereikbaarheid van het incident of door een 
niet correcte plaatsbepaling van het incident.  
Elk van de processen uit figuur 5 heeft een zekere faalkans in zich. Evaluaties van 
natuurbranden laten vrijwel altijd een aanzienlijk aantal verbeterpunten zien, veelal 
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technisch en procedureel van aard. Vreemd genoeg wordt in geen van de evaluaties 
getwijfeld aan de besluiten van de bevelvoerders, de officieren van dienst of de 
compagniescommandanten.  
Daarnaast is het in de les- en leerstof en in de oefeningen die leidinggevenden moeten 
voorbereiden op de dynamiek en de daarbij behorende tactieken en technieken van 
natuurbrandbestrijding niet inzichtelijk wat kritische punten zijn bij het bestrijden van een 
natuurbrand in de verschillende verschijningsvormen en ontwikkelstadia. 
De kennis van en ervaring met de bestrijding van natuurbrand door de Nederlandse 
brandweer zit in de hoofden van de mensen.  
In dit onderzoek is door middel van een enquête onderzocht hoe hoog de verschillende 
faalkansen zijn die met het nemen van operationele besluiten te maken hebben, en welke 
repressieve factoren van cruciale invloed zijn op het verloop van een natuurbrand.  
Deze wijze van onderzoeken lijkt op een expertjudgement. Omdat dit onderzoek op zoek 
is naar ordegroottes en modelmatige beschouwing kunnen aan de antwoorden geen 
kwantitatief absolute conclusies worden ontleend, maar een zekere tendens kan worden 
gevonden indien de antwoorden in grote mate dezelfde richting op wijzen. 
Bovendien is een aantal controlevragen gesteld. Hoe beter de respondent op deze 
controlevraag het antwoord schat, des te zwaarder tellen zijn antwoorden in de 
uiteindelijke uitkomsten. 
Validatie van de vraagstellingen heeft niet plaatsgevonden. Hiervoor ontbrak het aan tijd 
en financiële middelen. Het verdient zeker aanbeveling hier in de toekomst vervolg aan te 
geven. 
De officieren vanaf het niveau officier van dienst met mogelijke functies in de 
natuurbrandbestrijding zijn ondervraagd. De enquête is geanonimiseerd verwerkt. Dit 
heeft het voordeel dat de officieren bereid waren de kans op eigen falen of het falen van 
collega s met een laag sociaal wenselijke beïnvloeding aan te geven. 
In totaal zijn 15 enquêtes uitgezet, waarvan er 8 terug gestuurd zijn.  
De vragenlijst en de bijbehorende antwoorden zijn in bijlage1 opgenomen. Eveneens is 
daar de berekeningsmethodiek voor de bepaling van de faalkansen uitgewerkt. 
Als gevraagd wordt naar redenen voor het vertraagd verlopen van een inzet komen de 
antwoorden die in de onderstaande tabel samengevat staan opgenomen naar voren.  

Redenen voor vertraagde verlopen inzet natuurbrand:     
Locatiegebonden Onduidelijke plaatsbepaling   

 

Onbegaanbaar terrein    
Bereikbaarheid onvoldoende    
Dekkingsplan onvoldoende    
Afstand tot of beschikbaarheid waterwinning onvoldoende       

Personeelgebonden

 

Niet houden aan opdracht/procedures    
Onderbezetting voertuigen/functies    
Onvoldoende kennis tactiek en techniek brandbestrijding    
Slechte communicatie           

Materieelgebonden Technische gebreken voertuigen    
Onvoldoende opschaling    
Verkeerd materieel (geen terreinwaardigheid)    
Verschillend materieel in pelotons       

Proceduregebonden

 

Verkeerde alarmering    
onvoldoende opschaling leidinggevenden    
Te voorzichtige opschaling voertuigen       

Externe factoren Veel recreatieverkeer     
Tijdstip melding     
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Tevens wordt gevraagd naar het vertrouwen dat de respondenten in zichzelf hebben om 
te komen tot een geslaagde inzet. Opvallend is hierbij dat alle respondenten aangeven 
zich niet voldoende capabel te vinden om leiding te geven aan het bestrijden van een 
natuurbrand. De belangrijkste reden die wordt opgegeven is het gebrek aan ervaring. 
Noch in de opleiding, noch in de oefeningen ervaren zij voldoende aandacht voor 
natuurbrandbestrijding. 
Saillant detail is dat dergelijke hoge persoonlijke faalkansen niet terug te vinden zijn in de 
evaluaties van oefeningen of inzetten. Hierin wordt voornamelijk procedureel en materieel 
geëvalueerd maar de effectiviteit van leidinggevend personeel is hierin geen onderwerp 
van bespreking.  
De factoren die volgens de experts in de repressie van wezenlijk belang zijn voor een 
effectieve en efficiënte inzet brand zijn in tabel x opgenomen. Bewust is gekozen voor 
een omgekeerde benadering van het zoeken naar de faalfactoren (wat zijn redenen die 
het mogelijk maken dat het goed gaat) zodat de respondenten hiermee verder zouden 
denken dan bij de eerste vraagstelling. Voor deze studie kunnen de antwoorden op deze 
vraag worden herleid tot de faalfactoren.   

Factoren van invloed op een effectieve inzet     
Locatiegebonden Waterwinning voldoende   

 

Omvang brandhaard    
Uitbreidingssnelheid    
Terreingesteldheid    
Soort brandstof    
Soort brand (bos, grond kroon heide etc.)       

Personeelgebonden

 

Kennis en ervaring leidinggevenden    
Gedrag en communicatie in overeenstemming met functie en 
opdracht    
Goede beheersing tactiek en techniek    
Terreinkennis       

Materieelgebonden Samenstelling pelotons eenduidig    
Communicatietechniek op orde       

Proceduregebonden

 

Snelle opschaling    
Voldoende slagkracht    
Snelle en goede alarmering en begeleiding RAC    
Goede afstemming multi (COPI)       

Externe factoren Windsnelheid en windrichting     

 

Het menselijk handelen tijdens het bestrijden van een natuurbrand komt in de 
antwoorden op de vragen duidelijk naar voren. 
Kennis en kunde van leidinggevenden, goede alarmering en begeleiding van de RAC, 
beheersing van tactiek en techniek en procedureel correct gedrag zijn belangrijke 
succesfactoren volgens de respondenten. 
Als gevraagd wordt naar de kans dat deze factoren negatief zullen bijdragen aan de 
ontwikkeling van de inzet (faalkans) komen de volgende gewogen kansen als reactie 
naar voren.  

Omschrijving Faalkans 
Fout bij inzet door respondent zelf 0,33 
Fout bij inzet door collega 0,35 
Fout bij alarmering RAC 
Fout bij begeleiding RAC 

0,085 
0,19 

Verkeerde toepassing tactiek/techniek 0,35 
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Dit is een voorzichtiger uitkomst dan de antwoorden op de vraag om men zich capabel 
genoeg vindt om een natuurbrand adequaat te bestrijden. Maar nog steeds zijn de 
kansen die hierboven worden gepresenteerd aanzienlijk te noemen. Terugredenerend 
van een vertraagde repressieve inzet als ongewenste topgebeurtenis van de deel-
foutenboom is een aantal , dat hieraan ten grondslag kan liggen hieronder weergegeven.   

Fouten bij een vertraagde repressieve inzet 
1e Orde 2e Orde 3e Orde 
Dekkingsplan Onvoldoende 
(p=0,5)   
Late Opschaling Late Alarmering     

Foute Alarmering   

Foute beslissing (H)OVD 
(p=0,35) 

Late ontdekking (p=0,5) 
Late reactietijd (p=0,1) 
Niet bereiken RAC (p=0,01) 
RAC onbekwaam (p=0,19)  

Technische Fout (p=0,02) 
Menselijke Fout (p=0,2)  

Onv. Opleiding 
Onv. Ervaring 
Onv. Overzicht/inzicht incident 

Moeilijke Bereikbaarheid Wegwerkzaamheden 
(p=0,01) 
Tegenstroomse evacuatie 
(p=0,05) 
Toegang onvoldoende 
(p=0,5) 
Ontoegankelijk terrein     

Munitie/explosieven aanw. 
(p=0,05) 
Terrein niet berijdbaar 
(p=0,25) 

Onvoldoende Bluswater Bluswater niet aanwezig bij 
brongebied  (p=0,5) 
WTS functioneert niet  

Bestrijdingstactiek/techniek  
Onvoldoende (p=0,35)   

 

De kansen op het onvoldoende functioneren van het dekkingsplan, de moeilijke 
bereikbaarheid door onvoldoende en slecht onderhouden ontsluitingswegen, en 
onvoldoende bluswater worden op basis van de evaluatierapportages van Uddel (2006) 
en diverse oefeningen gesteld op 50%. Diepgaander onderzoek hiernaar is wenselijk 
voor een betrouwbaarder resultaat.   
De foutenboom voor een vertraagde repressieve inzet is in figuur 6 weergegeven.  
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Figuur 6   
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De Foutenboom   

Ter illustratie is de totale foutenboom in figuur 7 weergegeven.   

Figuur 7  

Er wordt één 1e-orde basisgebeurtenis, zeven 2e-orde basisgebeurtenissen, vijf 3e orde 
basisgebeurtenissen, negen 4e orde basisgebeurtenissen en vier 5e-orde 
basisgebeurtenissen gedefinieerd. 
Er ontstaat een overzichtelijke weergave van de factoren die ten grondslag liggen aan het 
ontstaan van een onbeheersbare natuurbrand, met inachtneming van de beperkingen en 
aannames zoals deze beschreven zijn.  

Het model zal worden toegepast voor een viertal verschillende situaties, gegeven het feit 
dat er daadwerkelijk sprake is van ontsteking:  

1. Berekening van de kans op een onbeheersbare natuurbrand per jaar 
De kansen behorend bij de basisgebeurtenissen hebben de oorspronkelijke 
waarde 

2. Berekening van de kans op een onbeheersbare natuurbrand tijdens een droge 
periode. 
Hiervoor wordt de kans op een index>55 op 0.99 gesteld. 

3. Berekening van de kans op een onbeheersbare natuurbrand tijdens een droge 
periode met minimalisatie van de faalkansen in de repressieve componenten 
Hiervoor wordt een aantal kansen veranderd 
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a. Index>55    p=0.99 
b. Dekkingsplan onvoldoende  p=0.1 
c. Late ontdekking  p=0.1 
d. Fout (H)OvD   p=0.1 
e. Toegang onvoldoende  p=0,1 
f. Bluswater niet aanwezig p=0,1 
g. Bestrijdingstactiek onvol. p=0.1 

4. Berekening van de kans op een onbeheersbare natuurbrand in de directe 
nabijheid (r<100 meter) van een recreatieterrein in moeilijk bereikbaar gebied 
midden in een naaldbos tijdens een droge periode. 
Hiervoor worden een aantal kansen veranderd: 

a. Index>55 p=0.99 
b. Naaldhout p=0.99 
c. Heide gras p=0.01 
d. Dekkingsplan onvoldoende  p=0.75 (eerste twee eenheden op tijd, 

laatste twee eenheden te laat) 
e. Vertraging opschaling door tegelijkertijd evacuatie tegenstrooms p=0.75 
f. Onvoldoende bluswater aanwezig p=0.1 (relatief goede 

brandkraanvoorziening voor eerste vier eenheden)  

Deze vier situaties worden doorgerekend met het softwareprogramma OpenFTA. 
Hiermee worden verschillende toepassingsmogelijkheden van het model  geïllustreerd. 
Bovendien wordt hiermee direct een grove gevoeligheidsanalyse op de verschillende 
componenten van het model uitgevoerd.  
Wat betekent het voor de kans op de OTG als de kans op een droge periode 100% is 
(scenario 2)? Wat betekent het als de repressieve mogelijkheden worden 
gemaximaliseerd (scenario 3)? Wat betekent het als de hoeveelheid brandbaar materiaal 
toeneemt, en de mogelijkheden van de brandweer sterk afnemen (scenario 4)?  

Een faalkans op jaarbasis kan worden gebruikt om een zekere mate van vergelijking te 
kunnen geven ten opzichte van de normwaarden vanuit bijvoorbeeld de Externe 
Veiligheid. De risico s die hier uit de QRA s naar voren komen zijn eveneens als kans op 
jaarbasis gesteld (weliswaar met de toevoeging van het aantal slachtoffers door het 
ongeval, hierover meer in de afsluitende discussie). 
Ook de discussie en de afwegingen die gemaakt worden in de Strategie Nationale 
Veiligheid zijn gediend bij een heldere formulering van de faalkans op jaarbasis.  

De berekening van de kans op een onbeheersbare brand in een droge periode is 
interessant vanwege de te formuleren beheersmaatregelen gedurende deze tijd. Is het 
inderdaad niet ondenkbeeldig dat een beginnende brand uitgroeit tot een onbeheersbaar 
scenario en zijn de slapeloze nachten van de regionale commandant terecht, of hoeven 
we ons ook dan niet veel zorgen te maken. Beter geformuleerd, is het terecht dat we 
onze (inter)regionale slagkracht, zowel preventief, preparatief als repressief in droge 
periodes grotendeels moeten afstemmen op natuurbrand?  

Het derde scenario maximaliseert de voorbereiding en inzet van de brandweer. Wat 
betekent een dergelijke inspanning voor de afname van de kans op de OTG?  

De laatste situatie is erg lokaal georiënteerd. In een vooraf bekende omgeving onder 
vooraf bekende omstandigheden wordt bepaald hoe hoog  het risico is op een 
onbeheersbare natuurbrand. Bewust wordt hier de term risico gebruikt omdat in een 
dergelijk voorspelbaar scenario ook de effecten voorspelbaar zijn. Hier zijn dan 
vervolgens concrete beheersmaatregelen modelmatig in te brengen waardoor zichtbaar 
wordt wat in die specifieke situatie het meest (kosten)effectief bijdraagt aan de 
vermindering van het risico.  
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Resultaten   

Gegeven de aannames die op diverse plaatsen in het model zijn gemaakt leidt de 
berekening van de kans op de Onbeheersbare Natuurbrand tot de volgende waardes:  

Situatie     Kans Onbeheersbare Natuurbrand 

 

Jaarlijks     4,3 * 10-2  (per jaar) 
Droge periode     5,4 * 10-1  (per brand) 
Terrein in droge periode   4,1 * 10-1 (per brand) 
en maximale repressieve maatregelen 
Recreatieterrein in droge periode   9,3 * 10-1 (per brand) 
met verminderde bereikbaarheid 
en in brandgevaarlijke omgeving     

  

Te zien is dat de kans op een onbeheersbare natuurbrand met een factor 14 toeneemt bij 
een toename van de kans op droge omstandigheden met eveneens een factor 14 tot een 
waarde van 54 procent per natuurbrand.  
Wordt hier tegenover een maximale repressieve inspanning geleverd dan zal in droge 
omstandigheden de kans 41% zijn dat een natuurbrand toch nog onbeheersbaar is.  

Wordt een kwetsbaar object als een camping  in een zeer brandbare omgeving met 
weinig repressieve mogelijkheden  geplaatst dan is de kans bijna 1 op een 
onbeheersbare situatie bij het ontstaan van brand.  

Preparatieve en repressieve maatregelen zijn in vergelijking met maatregelen in de 
beïnvloeding van de hoeveelheid brandbaar materiaal slechts beperkt van invloed.  

In overeenstemming met de factor Droogte, zal ook de factor Ontsteking gezien de plaats 
in de foutenboom van grote invloed zijn op de kans op de OTG. Logisch, want geen 
ontsteking, ook geen brand. Maar indien met de voorlichting en risicocommunicatie een 
afname van het onvoorzichtig handelen kan worden bewerkstelligd kunnen hiermee 
aanzienlijk positieve resultaten worden geboekt.  

Interessant is om te kijken welke factoren in de repressieve tak van de foutenboom de 
grootste invloed hebben. Investeren in Kennis en Kunde heeft direct gevolg op de 
toepassing van de juiste tactiek en techniek, en op de besluitvorming van de 
leidinggevenden (hoewel deze één op één gerelateerd zijn, en niet zoals wordt 
verondersteld onafhankelijke grootheden). Daarnaast is investering in het juiste materieel 
op de goede plek (dekkingsplan) een factor die direct van invloed is op het verlagen van 
de kans op een vertraagde repressieve inzet. Uitgebreide technische investeringen in 
alarmeringstechnieken zijn van minder grote invloed, ook het functioneren van de RAC is 
van minder invloed op de uiteindelijke vertraging van de repressieve inzet.         
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Discussie   

De vergelijking van de Veluwe met de urban-rural of wildland-urban interface uit de 
(Amerikaanse en spaanse) literatuur is gemaakt om een beeld te krijgen van de impact 
van multifunctioneel gebruik van de natuur in relatie tot natuurbrand. 
In feite heeft Nederland geen ruralen, maar is ook de Veluwe een kunstmatig aangelegd 
natuurlijke omgeving. Echter, een natuurlijke omgeving waarin geen expliciete rekening is 
gehouden met de risico s daarvan voor de mensen die van die omgeving gebruik maken. 
Deze studie  heeft een eerste resultaat laten zien van de waarschijnlijkheid en in mindere 
mate impact van calamiteiten in ons ecologische bouwwerk, waarin bezoekers en 
bewoners risico s lopen die niet overeen komen met de risicoperceptie van de overheid, 
de eigenaren en de gebruikers.  
De belangenafweging die bij de inrichting van de openbare ruimte op bestuurlijk niveau in 
de bebouwde omgeving gebruikelijk is, ontbreekt bij de interfererende omgeving van 
natuur en bebouwing die op de Veluwe zichtbaar is.  

De resultaten van de foutenboomanalyse moeten in een genuanceerd perspectief 
worden geplaatst. Een kans van 50% op een onbeheersbare brand in een droge periode 
betekent dat 1 op de 2 branden die in een dergelijke periode ontstaat onbeheersbaar in 
oorsprong is. Het zegt echter niets over de waarschijnlijkheid dat deze brand ook 
onbeheersbaar blijft. Per definitie is in deze studie gesteld dat een onbeheersbare brand 
alleen door natuurlijke barrières kan worden gestopt. Het is dus afhankelijk van de 
locatie, de vegetatie, en de aaneengeslotenheid van het brandbare materiaal of en hoe 
een brand zich kan ontwikkelen tot brand van grote omvang.  

Komt het beeld dat wordt geschetst door de uitkomsten van het model overeen met de 
werkelijkheid? Validatie van de resultaten aan de praktijk is lastig door het ontbreken van 
statistische gegevens. Validatie kan alleen plaatsvinden door spiegeling aan de 
praktijkervaring van operationeel leidinggevenden.  
Hieruit komt naar voren dat het gegeven dat 1 op de 20 natuurbranden per jaar 
onbeheersbaar is als juist wordt ervaren. 
Dit geldt eveneens voor de 1 op 2 verhouding tijdens droge periodes. Hierbij is het 
gegeven dat in de URI branden veelal in de buurt van infrastructuur of concentraties van 
recreanten beginnen paradoxaal genoeg een voordeel. De ontdekkingstijd is dan kort, 
een beginnende natuurbrand wordt snel opgemerkt, en in de buurt van wegen vormt voor 
een beginnende brand deze weg een onneembare hindernis, mits de windrichting juist is. 
Deze laatste opmerking illustreert het voornaamste commentaar van de professionals: 
tot nu toe hebben we gewoon geluk gehad .  

De modellering van natuurbrandgedrag wordt op dit moment onderzocht door het NIFV. 
Een combinatie van beide studies zou meer perspectief bieden op de vraag wat de kans 
is op een grote onbeheersbare natuurbrand op een bepaalde locatie in het 
Veluwemassief.   

Een onzekerheidsanalyse hoort in later stadium zeker deel uit te maken van de 
risicoanalyse. Op dit moment kan al wel worden geconcludeerd dat de 
onzekerheidsmarges nog aanzienlijk zullen zijn, gezien het grote aantal aannames dat 
ten behoeve van de werkbaarheid van het model in deze studie is doorgevoerd.  

Veel kansen op basisgebeurtenissen zijn op basis van ordegrootte in het model als input 
gebruikt. De voornaamste reden is het gebrek aan bruikbare statistische gegevens, 
vooral in de repressieve componenten. Validatie van het model kan alleen plaatsvinden 
door gebruik te maken van statistieken. Wat waren de omstandigheden waaronder een 
onbeheersbare brand is ontstaan en hoe heeft de brandweer hier op gereageerd? Er 
wordt op dit moment geïnvesteerd in professionele teams die zich met brandonderzoek 
bezig houden en data verzamelen, onder meer zodat theoretische risicoanalyses en 
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operationele praktijk meer met elkaar in evenwicht kunnen komen. Het verdient 
aanbeveling om het TBO (team brandonderzoek) van de VNOG uit te rusten en op te 
leiden om ook in het geval van natuurbrand onderzoek te doen naar brandoorzaak, 
brandverloop, repressieve inzet en de omstandigheden die bij dergelijke incidenten zich 
hebben voorgedaan.  

Het lijkt op dit moment aan natuurbrandspecialisten te ontbreken, ook in een regio waar 
natuurbrand als grootste risico naar voren lijkt te komen. Gebrek aan repressieve 
ervaring kan alleen worden gecompenseerd door realistische (virtuele) oefeningen. In het 
buitenland kan hier ervaring mee worden opgedaan, zeker voor wat betreft de beoefening 
van tactiek en techniek. Het simulatieonderzoek van het NIFV kan uitmonden in goede 
virtuele oefenprogramma s. 
Hierbij moet ook zeker de multidisciplinaire component worden meegenomen. Hoewel 
deze geen expliciete aandacht heeft gekregen in dit onderzoek zal een incident waar 
grootschalige evacuatie en interregionale inzet gedurende meerdere dagen noodzakelijk 
is niet alleen door de brandweer worden aangepakt.     

De grootte van de kans op onbeheersbare natuurbranden is aanzienlijk te noemen, zeker 
in het  perspectief van de huidige beleidsprioriteit in de risicobeheersing. Hierin ligt de 
(bijna) volledige prioriteit bij het beheersen van risico s in bouwwerken en bebouwde 
omgeving, vanuit een strak wettelijk kader. Ter illustratie, de VNOG heeft in haar sector 
Risicobeheersing 3,5 fte adviescapaciteit op het beleidsveld Externe Veiligheid en 
Preventie ,en 0,2 fte beleidscapaciteit (geen adviescapaciteit) op het vlak van 
natuurbrand. 
In de externe veiligheid wordt gerekend met kansen die een factor 100 tot 1000 kleiner 
zijn dan de kans op een onbeheersbare natuurbrand.  
Hiermee wordt niet gesuggereerd dat er minder aandacht moet worden besteed aan 
externe veiligheid, maar wel verdient onderzoek naar en beleidsvorming rond het 
natuurbrandrisico meer structurele aandacht. Hiervoor is nog wel een tot nu toe 
ontbrekende stap noodzakelijk.  

Het risico op een onbeheersbare natuurbrand moet namelijk verder worden 
gekwantificeerd voordat de volledige parallel met ander risicogebieden kan worden 
getrokken. Hiervoor is aanvullende studie noodzakelijk. De centrale vraag in deze studie 
zou kunnen zijn: wat zijn de mogelijke schadelijke effecten van een onbeheersbare 
natuurbrand en hoe zijn deze te kwantificeren? 
Wat deze studie heeft gedaan is het uitwerken van de linkerkant van het vlinderdasmodel 
(zie  figuur 8). De rechterkant is kwalitatief benoemd (mogelijk slachtoffers, schade aan 
gebouwen, imagoschade, economische en ecologische schade) maar niet nader 
uitgewerkt. Een systematische benadering middels een gebeurtenissenboom zou een 
invulling kunnen geven aan de impact en waarschijnlijkheid van de mogelijke effecten.  
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 Figuur 8   

De Ontwerpwet op de Veiligheidsregio s maakt expliciet melding van de adviserende rol 
van de regionale brandweer naar het bevoegde gezag in het kader van externe 
veiligheid. Daarnaast wordt ruimte open gelaten om binnen de gemeenschappelijke 
regeling aanvullende afspraken te maken voor een uitbreiding van deze adviestaak. Dit 
zou een kapstok kunnen zijn om advisering in het kader van natuurbrandrisico in de 
urban-rural interface mogelijk te maken.  
Hierin zou de risicoberekeningmethodiek waarvoor hier de basis is gelegd in dit 
onderzoek een centrale rol kunnen vervullen, aangevuld met een methodiek voor de 
bepaling van de schadelijke effecten. 
De procesbenadering waarmee gestart is met de landelijke werkconferentie is een 
veelbelovende aanpak voor problematiek waar veel verschillende belangen veiligheid als 
een gezamenlijk bindende factor kunnen hebben. Tevens vormt deze werkwijze een 
basis om, zonder direct de toevlucht te moeten nemen in extra wet- en regelgeving, 
vanuit het gezamenlijke belang beheersmaatregelen te formuleren die alle relevante 
waardes van de Veluwe intact laten, en elkaar mogelijkerwijs zelfs zouden kunnen 
versterken. 
Gestimuleerd moet worden dat iedere partij hierin op zoek gaat naar zijn eigen 
verantwoordelijkheid en deze ook daadwerkelijk omzet in concrete vertaling naar beleid 
en uitvoering. Op operationeel niveau is deze manier van werken succesvol. 
De politiek-bestuurlijke uitdaging ligt met name in het aangaan van de discussie over de 
acceptatie van het risico en de verantwoording van het risico in de belangenafweging 
tussen enerzijds ecologische waardes en anderzijds de veiligheid van bewoners, 
recreanten en gebruikers. Hierbij past uiteraard geen zwart-wit redenatie. 
Ecologie en veiligheid hoeven elkaar niet te bijten. Sterker nog, deze studie geeft 
handvatten voor het definiëren van beheersmaatregelen die in onderlinge samenhang 
elkaar kunnen versterken. 
Kunstmatige creatie van natuurlijke bufferzones (loofhout, zandgronden) staan 
ecologische ontwikkeling niet in de weg. Herinrichting van campings met inachtneming 
van de ontstekingszone tussen de natuur en het recreatieterrein kan wellicht op manier 
die de recreatieve waardes versterken.  
Het is echter niet verstandig, gezien de beperkte mogelijkheden tot beïnvloeding van de 
beheersbaarheid van een natuurbrand in risicovolle omstandigheden, de inzet van de 
huidige brandweerorganisatie als enige beheersmaatregel te definiëren. 

Effectstudie 
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Inzet van maatregelen door de hele veiligheidsketen zij het meest effectief. Ook een 
kosteneffectieve afweging zou middels foutenboom-modellering onderbouwd kunnen 
worden.  

Er bestaan nog veel blinde vlekken ten aanzien van de plaats van natuurbrandrisico inde 
totale veiligheidsketen. De hoge mate van onzekerheid over eigen kunnen die de 
operationeel verantwoordelijk leidinggevenden naar voren brengen is een goed 
voorbeeld van de lacune die ten aanzien van dit specialisme bestaat. Dit gebrek aan 
specialisme kan ook worden doorgezet naar de kennis en kunde van het toepassen van 
beheersmaatregelen in proactieve, preventieve en preparatieve zin.  
Natuurbrand bestrijding en de voorbereiding daarop kan en moet beter worden ingebed 
in de hulpverleningsorganisaties en hun partners.     
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Conclusies en aanbevelingen   

Uit de beschouwingen en de analyses van deze studie kan een aantal conclusies worden 
getrokken: 

1. Het risico op een onbeheersbare natuurbrand waarbij, afhankelijk van plaats en 
tijdstip, meerdere (dodelijke) slachtoffers kunnen vallen is , in vergelijking met de 
risico s waarop in de Externe Veiligheid  veiligheidsadvisering een verplicht 
onderdeel uitmaakt van de beleidsafweging, ondanks het ontbreken van een 
onzekerheidsanalyse, aanzienlijk hoger. 

2. Het is terecht dat Natuurbrand als maatgevend risico wordt gezien in de 
Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland en de Hulpverleningsdienst 
Gelderland Midden. 

3. Dit risico wordt in belangrijke mate bepaald door de locatie van kwetsbare 
objecten, personen en inrichtingen in een natuurbrandgevoelige omgeving, 
zonder dat daar in voldoende mate proactieve, preventieve en preparatieve 
maatregelen tegenover staan. 

4. De brandweer op en rond de Veluwe is onvoldoende toegerust en voorbereid op 
het voorkomen en bestrijden van natuurbrand, zowel in materiële als in personele 
zin. 

5. Het is onjuist te veronderstellen dat door repressieve bestrijdingmaatregelen 
alleen, het risico dat gepaard gaat met een onbeheersbare natuurbrand te 
ondervangen is. 

6. De invloed van de brandstofcomponent vormt samen met de metereologische 
omstandigheden in het model de belangrijkste component bij de bepaling van de 
grootte van het risico. Aangezien de klimaatverandering leidt tot langere droge 
periodes is het waarschijnlijk dat het risico op onbeheersbare natuurbranden zal 
toenemen. 

7. Het is waarschijnlijk dat een grootschalige evacuatie tijdens een natuurbrand niet 
succesvol zal verlopen, waarbij dodelijke slachtoffers tot de mogelijke effecten 
zouden kunnen behoren. 

8. In het beleid en de uitvoering van natuurbeheer in relatie tot de ruimtelijke 
ordening en de invulling van de Urban-Rural Interface,  ontbreekt een afweging 
ten aanzien van het risico op natuurbrand. 

9. Het ontbreekt aan statistische gegevens en gericht risico-onderzoek ten aanzien 
van natuurbrand en natuurbrandbestrijding in Nederland . 

10. Een foutenboomanalyse is een bruikbaar instrument voor de bepaling van de 
grootte van de kans op een onbeheersbare natuurbrand. 

11. Een procesmatige benadering van risico s in de bestuurlijke en strategisch 
ambtelijke agendering kan beleidsvorming en besluitvorming versnellen.   

Samenvattende conclusie: 
Natuurbrandgevoelige vegetatie en gebruiksfuncties, waar veelal sprake is van 
verminderde zelfredzaamheid, interfereren op de Veluwe in sterke mate. Daarnaast 
zijn de repressieve mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten in dit gebied 
beperkt. Hierdoor zal een natuurbrand in hoge mate van waarschijnlijkheid kunnen 
uitgroeien tot een onbeheersbaar scenario waarvan de impact groot is. Het risico 
op een onbeheersbare natuurbrand op de Veluwe wordt in het huidige beleid, 
regelgeving en uitvoering onderschat.  
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Op basis van deze conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
1. Stel als bestuur van de VNOG en HGM en als Minister van BZK vast dat de 

voorbereiding op natuurbrandbestrijding een hoge prioriteit moet krijgen en maak 
hiervoor voldoende middelen vrij. Geef natuurbrand een prominente plaats in de 
Handreiking Regionaal Risicoprofiel en de Nationale Risicobeoordeling.  

2. Kies in de uitvoering voor een procesbenadering en stel een procesmanager aan 
als eindverantwoordelijke.   

3. Benoem Natuurbrandbestrijding als een specialisme van de beide regio s en richt  
hier een interregionaal / nationaal expertisecentrum in, waarin behalve de 
brandweer ook overige stakeholders hun aandeel hebben.  

4. Neem in het regionale beleidsplan de adviserende taak van de brandweer ten 
aanzien van de risico s op natuurbrand op, analoog aan de methodiek rond de 
BEVI-advisering  

5. Vervolgonderzoek naar de waarschijnlijkheid en de omvang van de effecten van 
een onbeheersbare natuurbrand is noodzakelijk. Hierin moeten de mogelijkheden 
om de zelfredzaamheid van recreanten en bewoners van de Veluwe te vergroten 
ten tijde van een natuurbrand nadrukkelijk worden meegenomen. Een analyse 
middels een gebeurtenissenboom zou, in aanvulling op de foutenboom, hiervoor 
een bruikbaar instrument kunnen zijn waarmee het vlinderdasmodel compleet 
zou worden gemaakt.  

6. Neem in beleid- en beheerplannen die met de inrichting van de Veluwe te maken 
hebben een veiligheidsparagraaf op en laat hierover verplicht adviseren door de 
Veiligheidsregio  

7. Ontwikkel de foutenboommethodiek tot een algemeen toepasbaar instrument 
voor de bepaling van de waarschijnlijkheid van incidenten n de fysieke veiligheid     
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Bijlage 1. Enquete Leidinggevenden  

Vragenlijst in het kader van de Studie naar het risico op Onbeheersbare 
Natuurbranden op de Veluwe  

1. Welke redenen kunnen er zijn voor het vertraagd verlopen van een inzet na een 
melding van een natuurbrand? 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.  

2. Welke factoren zijn van invloed op een effectieve inzet? 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 

3. Wat is de kans dat u als leidinggevende een verkeerde inschatting maakt bij de 
eerste opschaling?  

___ %  

4. Wat is de kans dat een collega-leidinggevende een verkeerde inschatting maakt 
bij de eerste opschaling?  

___ %  

5. Voelt u zich voldoende voorbereid in het bestrijden van natuurbranden? 
Ja 
Nee, want .  

6. Geef een schatting van het aantal weken dat gemiddeld per jaar luchtverkenning 
wordt uitgevoerd.  

____ weken  

7. Geef een schatting van het aantal hectare natuur dat bij de brand in Uddel 
verloren is gegaan.  

____ ha  

8. Wat is de kans dat  de alarmcentrale de verkeerde procedure (foutieve 
inschatting eerste uitruksterkte) hanteert?  

____ %  

9. Wat is de kans dat de alarmcentrale de verkeerde korpsen naar een natuurbrand 
stuurt?  

____%  

10. Wat is de kans dat de verkeerde tactiek/techniek van brandbestrijding wordt 
toegepast bij het bestrijden van een natuurbrand?  
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Antwoorden 
Redenen voor vertraagde verlopen inzet natuurbrand:     
Locatiegebonden Onduidelijke plaatsbepaling   

 
Onbegaanbaar terrein    
Bereikbaarheid onvoldoende    
Dekkingsplan onvoldoende    
Afstand tot of beschikbaarheid waterwinning onvoldoende       

Personeelgebonden

 

Niet houden aan opdracht/procedures    
Onderbezetting voertuigen/functies    
Onvoldoende kennis tactiek en techniek brandbestrijding    
Slechte communicatie           

Materieelgebonden Technische gebreken voertuigen    
Onvoldoende opschaling    
Verkeerd materieel (geen terreinwaardigheid)    
Verschillend materieel in pelotons       

Proceduregebonden

 

Verkeerde alarmering    
onvoldoende opschaling leidinggevenden    
Te voorzichtige opschaling voertuigen       

Externe factoren Veel recreatieverkeer     
Tijdstip melding     

 

Factoren van invloed op een effectieve inzet     
Locatiegebonden Waterwinning voldoende   

 

Omvang brandhaard    
Uitbreidingssnelheid    
Terreingesteldheid    
Soort brandstof    
Soort brand (bos, grond kroon heide etc.)       

Personeelgebonden

 

Kennis en ervaring leidinggevenden    
Gedrag en communicatie overeenkomstig functie en 
opdracht    
Goede beheersing tactiek en techniek    
Terreinkennis       

Materieelgebonden Samenstelling pelotons eenduidig    
Communicatietechniek op orde       

Proceduregebonden

 

Snelle opschaling    
Voldoende slagkracht    
Snelle en goede alarmering en begeleiding RAC    
Goede afstemming multi (COPI)       

Externe factoren Windsnelheid en windrichting     
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Vraag         res1 res2 res3 res4 res5 res6 res7 res8 

Totaal gewogen 
kans 

3. Kans op vertraging inzet door eigen 
fout   0,5

 
0,05

 
0,02

 
0,5

 
0,5

 
0,3

 
0,3

 
0,25

 
0,328461538 

4.Kans op vertraging inzet door fout 
collega   0,5

 
0,1

 
0,02

 
0,8

 
0,5

 
0,3

 
0,3

 
0,25

 
0,35025641 

8.Kans op procedurefout alarmering door RAC 0,05

 
0,1

 
0,02

 
0,2

 
0,01

 
0,1

 
0,15

 
0,1

 
0,084102564 

9.Kans op verkeerde plaatsbepaling door RAC 0,1

 

0,25

 

0,02

 

0,2

 

0,5

 

0,05

 

0,15

 

0,2

 

0,191282051 
10.Kans op toepassen verkeerde tactiek/techniek 0,3

 

0,1

 

0,04

 

0,5

 

0,5

 

0,4

 

0,45

 

0,4

 

0,349230769 

                

7.Schatting omvang brand 
Uddel 200

 

(true) 150

 

100

 

2

 

4,5

 

150

 

150

 

200

 

200

                   

7.Schatting aantal weken 
vliegen 4,5

 

(true) 4

 

6

 

3

 

10

 

4

 

5

 

5

 

4

                    

factor 1 (x/200)    0,75

 

0,5

 

0,01

 

0,0225

 

0,75

 

0,75

 

1

 

1

    

factor2 (y/4,5)    0,888889

 

1,333333

 

0,666667

 

2,222222

 

0,888889

 

1,111111

 

1,111111

 

0,888889

                   

weegfactor               
0 tot 0.25 = 1               
0.25 tot 0.5 = 2               
0.5 tot 0.75 = 3     3

 

2

 

1

 

1

 

3

 

3

 

4

 

4

   

0.75 - 1 = 4     4

 

3

 

2

 

1

 

4

 

4

 

4

 

4

                   

Weegfactor is( factor 1 + factor 2 )/ 2   3,5

 

2,5

 

1,5

 

1

 

3,5

 

3,5

 

4

 

4
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Bijlage 2 Overzicht Dataset Foutenboom: 
Standaardwaarden 
ID: 1 
Probability: 0.082 
Description: Droogte-index>55 
25/365  

ID: 10 
Probability: 0.01 
Description: Ontsteking door natuurlijke oorzaak  

ID: 11 
Probability: 0.35 
Description: Toepassen van een niet effectieve bestrijdingstactiek  

ID: 12 
Probability: 0.01 
Description: Omrijden eerste eenheden noodzakelijk door wegwerkzaamheden  

ID: 13 
Probability: 0.05 
Description: Toegang tot brongebied geblokkeerd door vluchtende mensen  

ID: 14 
Probability: 0.5 
Description: Toegang tot brongebied onmogelijk door onvoldoende berijdbare 
toegangswegen  

ID: 15 
Probability: 0.5 
Description: watervoorraad in blusvoertuigen onvoldoende voor 1e inzet, sec bluswater 
>1 km  

ID: 16 
Probability: 0.01  
Description: technische storing pomp blusvoertuigen  

ID: 17 
Probability: 0.5 
Description: ontdekking vuurhaard na initiatiefase  

ID: 18 
Probability: 0.05 
Description: ontdekker weet niet wat te doen na ontdekking vuur  

ID: 19 
Probability: 0.01 
Description: verkeerde doorschakeling RAC of netwerk niet beschikbaar  

ID: 20 
Probability: 0.19 
Description: RAC onbekwaam  

ID: 21 
Probability: 0.1 
Description: Leidinggevende niet voldoende opgeleid  
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ID: 22 
Probability: 0.2 
Description: Leidinggevende te weinig ervaring door oefening of inzet  

ID: 23 
Probability: 0.05 
Description: Chaos eerste uur te groot voor goede besluitvorming  

ID: 24 
Probability: 0.05 
Description: terrein onbegaanbaar door aanwezigheid explosieven/munitie  

ID: 25 
Probability: 0.25 
Description: terrein onbegaanbaar door bodemgesteldheid/begroeiing  

ID: 26 
Probability: 0.01 
Description: Storing GMS  

ID: 27 
Probability: 0.01 
Description: Storing P2000  

ID: 28 
Probability: 0.1 
Description: Database GMS foutief ingevoerd  

ID: 29 
Probability: 0.1 
Description: Verkeerde meldingsclassificatie ingevoerd  

ID: 3 
Probability: 0.5 
Description: Naaldhout  

ID: 4 
Probability: 0.15 
Description: Droge Heide/Droog Grasland  

ID: 6 
Probability: 0.95 
Description: ontsteking door menselijk handelen (bewust/onbewust)  

ID: 7 
Probability: 0.5 
Description: Aanrijtijd > 15 minuten  

ID: 9 
Probability: 0.04 
Description: Ontsteking door technische oorzaak (vonk trein, hete katalysator)   
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Bijlage 3. Afkortingenlijst  

APV  Algemene Plaatselijke Verordening 
BEVI  Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
BRZO  Besluit Risico s Zware Ongevallen 
BZK  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
COPI  Coördinatieteam Plaats Incident 
CRNV  Commissie Risicobeheersing Natuurbrandbestrijding Veluwe 
EHS  Ecologische Hoofdstructuur 
FTA  Fault Tree Analysis 
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
HGM  Hulpverleningsregio Gelderland Midden 
(H)OvD (Hoofd)Officier van Dienst 
LNV  Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij 
LOCC  Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum 
LOP  Leidraad Operationele Prestaties 
NIFV Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid 
NVBR  Nederlandse Vereniging voor Brandweer en 

Rampenbestrijding 
OTG  Ongewenste Top Gebeurtenis 
QRA  Quantitatieve Risico Analyse 
RAC  Regionale Alarm Centrale 
TBO  Team Brand Onderzoek 
TS/BT  Tankautospuit / Bijzonder Terrein 
URI  Urban Rural Interface 
VNOG  Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland 
VROM  Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en 

Milieubeheer 
WUI  Wildland Urban Interface 


