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Natuurbrand op de Veluwe.

Waarschuwing voor
monsterbranden op volle Veluwe:
‘Ze zullen niet te blussen zijn’
De Veluwe ontwikkelt zich tot een van de brandgevaarlijkste gebieden van
Nederland. Daarvoor waarschuwt het Nederlands Instituut Publieke
Veiligheid (NIPV). De branden kunnen zo intens worden, dat ze niet of
nauwelijks meer te blussen zijn.
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Nederland gaat in de toekomst meer te maken krijgen met natuurbranden, die
bovendien vaker onbeheersbaar zijn. Dat is conclusie van het NIPV, dat met
KNMI, Wageningen University & Research, Vrije Universiteit Amsterdam en
Deltares onderzoek deed naar de gevaren van natuurbranden. Ook
constateren ze dat er te weinig kennis over natuurbranden.

Niet meer te blussen
Nederland is warmer, droger en zonniger geworden. Dat zorgt ervoor dat meer
vegetatie brandbaar wordt en het aantal brandgevoelige dagen toeneemt. NIPV
noemt de Veluwe in zijn rapport expliciet een ‘hooggevoelig’ gebied en dat is
slecht nieuws.

De onderzoekers vrezen dat natuurbranden zo intens worden dat ze niet meer
te blussen zijn, maar pas stoppen als er geen brandstof meer is. Oftewel: tot
alles op de weg van de vlammen is verbrand.

Dat kan dit jaar al gebeuren,
alarmeert onderzoeker en
projectleider Hans Hazebroek van
het NIPV. Hij verwijst naar de golf
van natuurbranden in Engeland van
vorig jaar, aangewakkerd door een
stevige wind, extreme droogte en
warmte.

Honderden branden per jaar

Elk jaar komen honderden tot
duizenden natuurbranden voor in
Nederland. In relatief natte jaren
gaat het om enkele honderden,
zoals in 2017 (321 natuurbranden)
en 2021 (212 natuurbranden). In het
droge en warme jaar 2018 werden
949 natuurbranden geregistreerd.

Doordat droogte en warmte elkaar versterken, neemt het natuurbrandrisico
sneller toe dan dat het klimaat verandert, concludeert Hazebroek. ,,Daarom
waarschuwen we dat er serieus werk aan de winkel is. Het risico gaat
toenemen, de impact wordt groter.’’

Evacuatie campings
Wat die impact betreft, schetst Hazebroek een helder beeld. Mensen zullen
vaker moeten vluchten, er zullen vaker campings moeten worden geëvacueerd,
er zal vaker directe en indirecte schade en uitval van vitale infrastructuur
(afgesloten wegen) zijn en er zal vaker onherstelbare schade aan flora en
fauna ontstaan.

Daarnaast zal de gezondheid van mensen vaker bedreigd worden. Dat geldt
niet alleen voor mensen die zich in of rond natuurgebieden zoals de Veluwe
bevinden, maar ook voor de brandweer die onder zwaardere omstandigheden
moet werken.

Onderzoeker Hans Hazebroek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. © NIPV

De situatie op de Veluwe maakt het bestrijden van branden extra
gecompliceerd, blijkt uit het rapport. Het zit er, met name in droge en warme
perioden, bomvol met recreanten. Er wonen ook nog eens veel mensen in
dorpen, steden en zorginstellingen. Evacuatie van al die mensen vraagt extra
tijd, middelen en coördinatievermogen, wat weer ten koste kan gaan van het
bestrijden van de brand zelf.

Als de natuur echt losgaat, doe je als mens
niet veel meer
- Hans Hazebroek, NIPV

Tegelijk heeft de Veluwe ook een voorsprong, zegt Hazebroek. ,,De instanties
zijn zich veel meer bewust van de gevaren van natuurbranden dan elders in
Nederland. Als je nu zegt dat het Groene Hart maatregelen moet nemen,
lachen ze je je nog net niet uit. Toch moet het ook daar gebeuren.’’
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De brandweer is volgens de onderzoekers met de huidige tactiek, techniek en
capaciteit niet berekend op een sterk toenemende aantal (soms gelijktijdige)
natuurbranden. ,,Water op vuur zal op termijn in de natuur niet meer voldoende
zijn’’, zegt Hazebroek. ,, We moeten andere manieren vinden om de risico’s en
gevolgen in te dammen. Zorgen dat branden klein blijven, want als de natuur
echt losgaat, doe je als mens niet veel meer.’’

Het voorkomen en bestrijden van natuurbranden moet volgens de
onderzoekers structureel onderdeel worden van de brandweerzorg. Hazebroek:
,,Dat systeem is nu vooral gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden
van (beperkte) branden in gebouwen.’’

Gevaar extra bomen
Een andere belangrijke aanbeveling is dat het risico van natuurbranden moet
worden meegewogen bij de inrichting van het Nederlandse landschap. Zo
wijzen de onderzoekers op het besluit van het rijk meer bomen aan te planten
en stukken natuur aan elkaar te koppelen. Dat is niet zonder gevaar: het
betekent dat natuurbranden groter kunnen worden.

,,Daar moet veel beter over worden nagedacht’’, vindt Hazebroek. ,,Plant
minder brandbare vegetatie. Zorg dat een risicogebied minder snel verdroogt.
Houd in de gaten welke functies in de buurt liggen en bedreigd kunnen worden.
Richt de natuur zo in, dat branden automatisch doodlopen voordat ze grote
schade aanrichten.’’

De derde aanbeveling is dat er meer onderzoek moet komen naar het
fenomeen natuurbranden. De kennis erover is onvoldoende omdat slechts een
heel beperkt deel van de branden wordt onderzocht. Om een goed beeld te
krijgen van de gevaren, moeten volgens het rapport alle branden systematisch
worden bijgehouden en geanalyseerd, met speciale aandacht voor de exacte
locatie, het verbrande oppervlak, de vegetatie, de meteorologische
omstandigheden en de toegepaste bestrijdingswijze.

‘Wij zien het in natuur gebeuren’

Klaas Noorland, natuurbrandexpert bij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ©
Maarten Sprangh

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zegt het beeld dat in het
rapport wordt geschetst breed te herkennen.  

,,Wat wij zien gebeuren in de natuur is hiermee wetenschappelijk
onderbouwd en een steun in de rug voor het beleid dat wij voeren’’, reageert
Klaas Noorland, natuurbrandexpert bij Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland.

,,Wij nemen het brandgevaar op de Veluwe  heel serieus en werken daarbij
nauw samen met provincie, gemeenten en terreinbeheerders. We zijn
begonnen maar het gaat niet van vandaag op morgen.’’

De veiligheidsregio geeft onder meer adviezen over nieuwe aanplant en
probeert met vliegtuigen en drones beginnende branden zo vroeg mogelijk
te signaleren.

Lees nu Tubantia
van  voor 1,50 per
week
Op 5 apparaten tegelijkertijd

ABONNEER NU

1,83

 0 REACTIES

PLAATS JE REACTIE

De naam bij de reactie is JN Krikke

Plaats hier je reactie

Resterende karakters 500

De Pizzabakkers is open: 'Hier vind je
geen ananas op je pizza'
De Pizzabakkers is geopend en daarmee is de leegte die ijssalon
Claudio’s achterliet weer opgevuld. Wij namen een kijkje!

INDEBUURT

7 februari

Wat we kunnen leren
van praten over onze
stoelgang: ‘We
hebben allemaal
weleens diarree’

9:02

PREMIUM

Verdachte van
handel in harddrugs
in Apeldoorn ramt
politieauto, officier
ziet in hem
drugsdealer ‘Willem
Boef’
7 februari

Moeder gewond bij
botsing in Twello,
zoontje krijgt
troostbeertje voor
de schrik

7 februari

Deze auto's gaan het
vaakst meer dan
300.000 kilometer
mee

8:56

PREMIUM

Wijhenaar verzendt levensgevaarlijk
‘massa-explosief vuurwerk’ per post: ‘Ik
ben in de maling genomen’
Postpakketjes met mortierbommen, fakkels, vuurpijlen en fonteinen.
Volgens het Openbaar Ministerie allemaal levensgevaarlijk en illega…
vuurwerk dat Konrad S. (34) uit Wijhe probeerde te versturen via een
hele slinger aan PostNL-punten in Overijssel en Gelderland.
18:02

PREMIUM

Vegaburgers doen de
gezondheid meer
kwaad dan goed:
welke vleesvervan-
gers zijn wél een
goede keuze?

KOKEN & ETEN

7 februari

PREMIUM

De laatste
honderden meters
van de Midwinter
Marathon op de
Apeldoornse
Loolaan zijn
‘magisch’

MET VIDEO

6 februari

Contrast in Adana: het leven gaat door na de aardbeving

Contrast in Adana: het leven gaat
door na de aardbeving

Twentse TikTokker gaat viraal •
Lange celstraffen voor Simo D.
en Marcus T.

VIDEOJOURNAAL

Kalveren omgekomen bij
schuurbrand in Aalten

SPECIAAL VOOR ABONNEES

Neem nu een
tijdschrift naar keuze
met 50% korting

21:23  ‘Nieuw elan voor de regio’,
Stedendriehoek presenteert plannen aan…
premier Rutte

 PREMIUM

20:30  Vaker trein in spits vanuit Deventer en
Apeldoorn naar Randstad, veel tijdwinst…
tussen Meppel en Dronten
20:24  Noodkreet moskee in
Apeldoorn: ‘Stop met goederen brengen, w…
zitten vol’

 PREMIUM

20:00  Atty en Jeroen springen
ijskoud water in Klarenbeek in om vrouw te…
redden: ‘Deur opentrappen lukte niet’

 PREMIUM

19:10  Automobiliste raakt van de weg bij
Beekbergen en ramt verkeersborden vol

Sevda (32) uit Apeldoorn
wordt wakker als kast op
haar valt: ‘Kinderen lopen…
hier op blote voeten door de
sneeuw’

PREMIUM

MET VIDEO 1
De pijn in ziekenhuis
Zutphen is onvermijdelijk,
zegt Pier Eringa: ‘We kunn…
het niet langer betalen’

PREMIUM

INTERVIEW 2
Kirsten (40) werd volledig
afgekeurd, nu is ze politicus
in Apeldoorn: ‘Ik voelde me…
afgeschreven en tot last’

PREMIUM

3
Auto belandt in water in
Klarenbeek, bestuurder
door omstanders gered

MET VIDEO 4
Helma geeft zich bloot in
boek over borstkanker: ‘Ik
stond in mijn slip voor de…
camera en moest lachen’

PREMIUM

5

WEEKDEAL: Bastion
hotelovernachting incl.
ontbijt voor 2 pers.

Van €115,50 voor €72,00

ISU WK Afstanden 2023

Voor €33,50

Rustgevend Dagje Wellness

Voor €19,95

Avonturenboerderij
Molenwaard

Van €16,95 voor €12,50

Tweedaagse golfcursus

Van €349,00 voor
€169,00

Luister | Sevda uit
Apeldoorn ontwaakt in
nachtmerrie • Mes snijdt…
diep in ziekenhuis Zutphen

MET AUDIO

Ruiters en mountainbikers
op de Veluwe moeten
misschien toch betalen vo…
vignet

PREMIUM

MET POLL

Luister | Dodental
aardbevingen Turkije en
Syrië loopt op tot ruim 500…
• Opvallende locatie voor
zebrapad in Lochem

Helma geeft zich bloot in
boek over borstkanker: ‘Ik
stond in mijn slip voor de…
camera en moest lachen’

PREMIUM

Luister | Zeker 500 doden bij
aardbeving Turkije en Syrië
• Oudste inwoner Overijsse…
overleden

Dhr. H. Prakken
08-02-2023

Dhr. J.A. Brouwers
08-02-2023

Dhr. H. van Oosten
08-02-2023

Dhr. A. Huttenhuis
07-02-2023

Dhr. W. Reijmerink
07-02-2023

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Wil je elke dag de Dagelijkse nieuwsbrief van Tubantia ontvangen via e-mail?

nicole@krikkewerk.nl Aanmelden
  

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws.
Tip de redactie 

Algemeen

Colofon

Auteursrecht

Abonnementsvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Privacy statement

Cookie statement

Vacatures

Privacy instellingen

Service

Klantenservice

Krant niet bezorgd?

Mijn account

Vakantieservice

Adverteren

Losse verkoop

Foto nabestellen?

Meer Tubantia

Abonnee worden

Digitale krant

Nieuwsbrieven

Webwinkel

RSS

Apps

        ADR Nieuwsmedia logo

© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden

Tip onze verslaggever
Anne Boer

a.boer@destentor.nl

   Weer TV-Gids Digitale Krant Shop   AdverterenKlantenserviceFamilieberichten

Wijzig Apeldoorn Net Binnen 112 nieuws Regiosport

WEBWINKELREGIO NIEUWS SPORT PLAY PODCAST FEELGOOD PUZZEL

https://www.tubantia.nl/net-binnen
https://webwinkel.tubantia.nl/?utm_source=tctubantia&utm_medium=redactionele_site&utm_content=top5_widget&utm_campaign=webwinkel_algemeen
https://www.tubantia.nl/familieberichten
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/waarschuwing-voor-monsterbranden-op-volle-veluwe-ze-zullen-niet-te-blussen-zijn~a315adaf/152259494/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/waarschuwing-voor-monsterbranden-op-volle-veluwe-ze-zullen-niet-te-blussen-zijn~a315adaf/226682191/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/waarschuwing-voor-monsterbranden-op-volle-veluwe-ze-zullen-niet-te-blussen-zijn~a315adaf/101819387/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/waarschuwing-voor-monsterbranden-op-volle-veluwe-ze-zullen-niet-te-blussen-zijn~a315adaf/226685938/
https://abonnement.tubantia.nl/?otag=t2ejen&utm_source=adr&utm_medium=interne_referral&utm_campaign=alwayson&utm_content=CONVERSION_SUBSCRIPTION_B_ARTICLE_BOTTOM_ADR&URL_referrer=https%3A%2F%2Fwww.tubantia.nl%2Fapeldoorn%2Fwaarschuwing-voor-monsterbranden-op-volle-veluwe-ze-zullen-niet-te-blussen-zijn~a315adaf%2F&afronden_redirect=https%3A%2F%2Fwww.tubantia.nl%2Fapeldoorn%2Fwaarschuwing-voor-monsterbranden-op-volle-veluwe-ze-zullen-niet-te-blussen-zijn~a315adaf%2F&mid=CAM-koj66x%7CTCH-koj6xr%7CTCO-lx2qmx%7CCTY-5g6nol%7CCCO-5g6nol%7CPRG-4o96wo
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/de-pizzabakkers-is-open-hier-vind-je-geen-ananas-op-je-pizza~a1de7931/
https://www.tubantia.nl/gezond/wat-we-kunnen-leren-van-praten-over-onze-stoelgang-we-hebben-allemaal-weleens-diarree~a3f4fdff7/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/verdachte-van-handel-in-harddrugs-in-apeldoorn-ramt-politieauto-officier-ziet-in-hem-drugsdealer-willem-boef~a07ac43e/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/moeder-gewond-bij-botsing-in-twello-zoontje-krijgt-troostbeertje-voor-de-schrik~a8df47c0/
https://www.tubantia.nl/auto/deze-auto-s-gaan-het-vaakst-meer-dan-300-000-kilometer-mee~ad5e71e1/
https://www.tubantia.nl/deventer/wijhenaar-verzendt-levensgevaarlijk-massa-explosief-vuurwerk-per-post-ik-ben-in-de-maling-genomen~a5a6c8f0/
https://www.tubantia.nl/koken-en-eten/vegaburgers-doen-de-gezondheid-meer-kwaad-dan-goed-welke-vleesvervangers-zijn-wel-een-goede-keuze~a60deaa4/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/de-laatste-honderden-meters-van-de-midwinter-marathon-op-de-apeldoornse-loolaan-zijn-magisch~aabf103b/
https://www.tubantia.nl/video/productie/contrast-in-adana-het-leven-gaat-door-na-de-aardbeving-356193
https://www.tubantia.nl/video/productie/het-tubantia-video-journaal-van-8-februari-356155
https://www.tubantia.nl/video/productie/kalveren-omgekomen-bij-schuurbrand-in-aalten-356186
https://www.tubantia.nl/deventer/nieuw-elan-voor-de-regio-stedendriehoek-presenteert-plannen-aan-premier-rutte~a9055336/
https://www.tubantia.nl/deventer/vaker-trein-in-spits-vanuit-deventer-en-apeldoorn-naar-randstad-veel-tijdwinst-tussen-meppel-en-dronten~ad227b6b/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/noodkreet-moskee-in-apeldoorn-stop-met-goederen-brengen-we-zitten-vol~aff905d8/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/atty-en-jeroen-springen-ijskoud-water-in-klarenbeek-in-om-vrouw-te-redden-deur-opentrappen-lukte-niet~a408d11d/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/automobiliste-raakt-van-de-weg-bij-beekbergen-en-ramt-verkeersborden-vol~a8fd6a82/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/sevda-32-uit-apeldoorn-wordt-wakker-als-kast-op-haar-valt-kinderen-lopen-hier-op-blote-voeten-door-de-sneeuw~abe39b43/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/de-pijn-in-ziekenhuis-zutphen-is-onvermijdelijk-zegt-pier-eringa-we-kunnen-het-niet-langer-betalen~ad57f089/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/kirsten-40-werd-volledig-afgekeurd-nu-is-ze-politicus-in-apeldoorn-ik-voelde-me-afgeschreven-en-tot-last~a95a12d0/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/auto-belandt-in-water-in-klarenbeek-bestuurder-door-omstanders-gered~a4bbfe1c/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/helma-geeft-zich-bloot-in-boek-over-borstkanker-ik-stond-in-mijn-slip-voor-de-camera-en-moest-lachen~a42bf89f/
https://webwinkel.tubantia.nl/product/bastion-hotelovernachting-voor-2-pers-incl-ontbijt?utm_source=tctubantia&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget
https://webwinkel.tubantia.nl/product/unieke-ervaring-tijdens-isu-wk-afstanden?utm_source=tctubantia&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget
https://webwinkel.tubantia.nl/product/rustgevend-dagje-wellness?utm_source=tctubantia&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget
https://webwinkel.tubantia.nl/product/molenwaard-avonturenboerderij?utm_source=tctubantia&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget
https://webwinkel.tubantia.nl/product/golfcursus?utm_source=tctubantia&utm_medium=redactionele_site&utm_content=product_widget
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/luister-sevda-uit-apeldoorn-ontwaakt-in-nachtmerrie-mes-snijdt-diep-in-ziekenhuis-zutphen~ad0a0a27/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/ruiters-en-mountainbikers-op-de-veluwe-moeten-misschien-toch-betalen-voor-vignet~a209847b/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/luister-dodental-aardbevingen-turkije-en-syrie-loopt-op-tot-ruim-5000-opvallende-locatie-voor-zebrapad-in-lochem~a44f84be/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/helma-geeft-zich-bloot-in-boek-over-borstkanker-ik-stond-in-mijn-slip-voor-de-camera-en-moest-lachen~a42bf89f/
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/luister-zeker-500-doden-bij-aardbeving-turkije-en-syrie-oudste-inwoner-overijssel-overleden~af37c13f/
https://www.tubantia.nl/familieberichten/1000053607
https://www.tubantia.nl/familieberichten/1000053597
https://www.tubantia.nl/familieberichten/1000053606
https://www.tubantia.nl/familieberichten/1000053523
https://www.tubantia.nl/familieberichten/1000053520
https://twitter.com/tubantia
https://www.facebook.com/Tubantia
https://www.instagram.com/tubantia_nl
mailto:internet@tctubantia.nl?subject=Nieuwstip
https://www.tubantia.nl/extra/colofon-de-twentsche-courant-tubantia~a24bec76/?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=colofon
https://www.tubantia.nl/extra/auteursrecht~a8dc0021?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=auteursrecht
https://www.tubantia.nl/abonnementsvoorwaarden
https://privacy.dpgmedia.nl/nl/document/terms-of-use?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=gebruiksvoorwaarden
https://privacy.dpgmedia.nl/nl/document/privacy-policy?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=privacy
https://privacy.dpgmedia.nl/nl/document/cookie-policy?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=cookiestatement
https://www.dpgmediagroup.com/nl-NL/werken-bij-dpg?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=vacatures
https://www.tubantia.nl/service?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=contact
https://www.tubantia.nl/service/bezorging/?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=bezorging
https://myaccount.tubantia.nl/?dpg_campaign=stdc_tt&dpg_medium=interne_referral&dpg_source=tt&dpg_term=footer
https://www.tubantia.nl/service/vakantie?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=vakantieservice
https://www.dpgmediagroup.com/nl-NL/tubantia?utm_source=nieuwsmerk&utm_medium=nieuwssite&utm_campaign=homepage&utm_term=footer
https://www.dpglosseverkoop.nl/tornl_j2ee/pag/pve_index.jsp?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=losseverkoop
https://www.tubfotowinkel.nl/
https://www.tubantia.nl/abonnementen?otag=t2ejen&utm_source=tt&utm_medium=interne_referral&utm_content=footer&mid=CAM-koj66x%7CTCH-koj6xr%7CTCO-lx2qmx%7CCTY-5g6nol%7CCCO-5g6nol%7CPRG-4o96wo
https://krant.tubantia.nl/
https://www.tubantia.nl/nieuwsbrieven?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=nieuwsbrieven
https://www.tubantia.nl/webwinkel-header-footer
https://www.tubantia.nl/rss/overzicht/?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=footer&utm_campaign=rss
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mecom.tctubantia.nl&hl=nl&utm_source=TT&utm_campaign=google_play&utm_medium=website&utm_content=footer
https://itunes.apple.com/nl/app/tubantia-nieuws/id492614759?mt=8&utm_source=TT&utm_campaign=apple_appstore&utm_medium=website&utm_content=footer
http://www.ad.nl/
http://www.bd.nl/
http://www.ed.nl/
http://www.tubantia.nl/
http://www.bndestem.nl/
http://www.pzc.nl/
http://www.destentor.nl/
http://www.gelderlander.nl/
https://www.tubantia.nl/integratie/weer/?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=weer
https://www.tubantia.nl/tv-gids
https://krant.tubantia.nl/
https://www.tubantia.nl/webwinkel-header-footer
https://www.dpgmediagroup.com/nl-NL/tubantia?utm_source=nieuwsmerk&utm_medium=nieuwssite&utm_campaign=homepage&utm_term=header
https://www.tubantia.nl/service?utm_source=TT&utm_medium=tekstlink&utm_content=siteheader&utm_campaign=contact
https://www.tubantia.nl/familieberichten
https://www.tubantia.nl/
https://www.tubantia.nl/regio/wijzigen
https://www.tubantia.nl/apeldoorn/
https://www.tubantia.nl/net-binnen-apeldoorn
https://www.tubantia.nl/112-nieuws-apeldoorn/
https://www.tubantia.nl/regiosport-apeldoorn/
https://webwinkel.tubantia.nl/?utm_source=tctubantia&utm_medium=interne_referral&utm_campaign=alwayson&utm_content=SHOP_PAGE_TOP_TT
https://www.tubantia.nl/regio/
https://www.tubantia.nl/nieuws/
https://www.tubantia.nl/sport/
https://www.tubantia.nl/play
https://www.tubantia.nl/podcasts
https://www.tubantia.nl/feelgood/
https://www.tubantia.nl/fun
https://www.tubantia.nl/

