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behoefte aan meer voorlichting op dit gebied, laat hem dan zijn wensen
maar naar voren brengen, men zal er in Gelderland gaarne aan voldoen.
Ik blijf van oordeel, dat in Gelderland gedaan wordt wat mogelijk is
om onnodige schade te voorkomen. Het spreekt vanzelf, dat hier belangen met elkaar in botsing komen, maar wanneer deze rustig tegen elkaar
worden afgewogen, dan is in onderling overleg zeker een oplossing te
vinden die voor alle partijen aannemelijk is. Vandaar tegenwoordig het
langdurig overleg met tal van commissies, vóór een tracé voor een nieuwe
leiding wordt vastgesteld.
•

BOSBRAND G E C O N S T A T E E R D D O O R ER O P
' . . . T E GAAN ZITTEN:
Van een der groepscommandanten van de Utrechtse bosbrandweervereniging werd onlangs het volgende brandrapport uitgebracht:
„datum: 28 Juni 1949 ;
. „tijdstip begin van de b r a n d : Maandag 27 Juni;
' • '
„aard van het verbrande : humus onder hoog dennenbos met bosbessen-*
struiken - ;
„oppervlakte van het verbrande: 1J^ in2 ;
„oorzaak : sigaret of sigaar.
'
„Bijzonderheden : Maandagmiddag omstreeks 1 uur geroken maar niet
„kunnen vinden ; die heb ik blijven ruiken tot Dinsdagmiddag 5 uur, tot„dat er een plukster (bosbessen) op kwam zitten en.de warmte gevoelde,
„die mij waarschuwde. Bij onderzoek bleek, dat het onder de bovenlaag
„bleef doorsraeulen, Rook vertoonde zïch zo goed als niet. Daarna door
„mij de gehele plek onder het zand gespit.
* „Ik meld dit slechts om aan te tonen hoe gevaarlijk het is in bos te
„roken en dan het eindje sigaret of sigaar in de humus of onder de
„humuslaag uit te drukken ; wanneer zoiets in de nacht naar boven was
„gekomen/wat zouden de gevolgen kunnen zijn !

