Recreatieondernemers
in natuurgebieden
Gevaar natuurbrand
In droge periodes kan een
beginnende natuurbrand zich snel
en onvoorspelbaar ontwikkelen,
zeker bij een harde wind. Uw
bezoekers en onderneming lopen
dan wellicht gevaar. U bent dan
verantwoordelijk voor de
ontruiming van uw onderneming

De meeste natuurbranden
ontstaan door menselijk handelen.
Daarom is uw bijdrage in het
voorkomen en beperken van een
natuurbrand belangrijk.
Hiernaast staan tips wat u kunt
doen om een natuurbrand te
voorkomen en voor de
ontruiming bij een natuurbrand.

De veiligheidsregio’s zetten zich naast
de operationele voorbereiding op de
bestrijding van natuurbranden, nu
vooral ook in op het voorkomen en
beheersen van natuurbranden. Dat
doen ze bijvoorbeeld met het project
‘Gebiedsgerichte aanpak
natuurbrandbeheersing Veluwe en
Achterhoek’. Dit is een project van de
veiligheidsregio’s Noord- en OostGelderland en Gelderland-Midden,
samen met de provincie Gelderland
Hierbij worden gezamenlijk met alle
belanghebbenden maatregelen
bedacht en uitgevoerd om de risico’s
van natuurbranden te verkleinen.

Preventie

Ontruimen

Voorkom brand:

Voorbereiden:














Wees alert en meld verdachte
situaties op: 0900-8844.
Bij spoed op: 112.
Situeer eventuele vuurplaats,
gastank, composthoop (i.v.m. broei)
op een brandveilige plek.
Bij fase 2 natuurbrandgevaar geen
vuur of BBQ toestaan. Voor een alert
met het actuele gevaar kunt u zich
aanmelden bij: www.natuurbrandrisico.nl.
Communiceer de risico’s aan uw
recreanten ( ).
Zorg voor voldoende blusmiddelen op
het park en in de accommodaties.
Zorg voor metalen dichte
prullenbakken.
Aanwezige schoorstenen voorzien
van vonkenvangers.






Alarmeren:


Richt de het terrein brandveilig in:







Brandbare naaldbomen en coniferen
zoveel mogelijk vervangen ( ) door
minder brandbare vegetatie, zoals
Liguster en Hedera voor hagen en
loofhout voor bomen en struiken. Of
dun ze uit voor minder brandoverslag.
Houd afstand met brandbare
vegetatie tot de recreatieverblijven en
het omliggende natuurgebied.
Natuurlijke stoplijnen creëren d.m.v.
brede inritten, paden etc.
Voorkom dat brand kan opklimmen
door lage takken te snoeien.

Onderhoud:






Verwijder droge bladeren en takken
op gebouwen en ruim tuinafval en
andere brandbare materialen op.
Verwijder dode bomen en takken.
Houd het gazon kort.
Zorg voor duidelijke routering op het
terrein en houd wegen en
nooduitgangen vrij.

Stel een ontruimingsplan op ( ).
Let op:
1. De brand kan wellicht van
meerdere richtingen komen.
2. Maak een plan voor de
ontruiming met de auto én te voet
(bij spoed is te voet soms sneller).
Maak taakkaarten: link voorbeeld.
Leg de spullen voor de ontruiming
op een vaste plek.
Oefen het ontruimingsplan jaarlijks
met uw personeel.
Zorg voor extra nooduitgang(en),
liefst in tegenovergestelde richting
en verharde paden.



Bij brand bel direct 112 om de
locatie van de brand zo precies
mogelijk door te geven.
Alarmeer uw recreanten conform
het ontruimingsplan.

Ontruimen:




Stel het ontruimingsplan in werking
a.h.v. de informatie en aanwijzingen
van de hulpverleningsdiensten.
Help minder zelfredzamen.

Schuilen:


Als het terrein brandveilig is
ingericht en de brand op voldoende
afstand is, kan mogelijk binnen
worden geschuild. Sluit ramen en
deuren en zet indien mogelijk de
ventilatie uit. Leg natte doeken voor
kieren.

Meer informatie:
Voor het kappen van bomen is vaak
een vergunning nodig, kijk voor meer
informatie op: www.omgevingsloket.nl
Model ontruimingsplan en
voorlichtingsmateriaal:
https://www.hiswarecron.nl/kennisbank/watte-doen-bij-natuurbrandgevaar

