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kunnen zijn. Indien grotere ploegen wordèn gevormd dan verdient het
aanbeveling dit te heperken tot ploegen van drie tot vier man.
3. Bij vellingswerk van groveden geeft de motorzaag bij gebruik in eenmanswerk met een tweemansploeg tijdbesparing ten opzichte van de handzaag
vanaf borsthoogtediameterklasse 15 cm (13,0 tlm 16,9).
4. Bij het huidige loonpeil geeft de motorzaag bij vellen, snoeien en schillen
van groveden (eenmanswerk; tweemansploeg) vanaf dbh-klasse 19 cm
(17,0 t/m 20,9) bovendien financiële voordelen.
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Uit de pers
MAAND GEVANGENISSTRAF VOOR MOS-DIEFSTAL
"Dit zijn vandalen en bandieten die ons laatste restje bos tot de ondergang
doemen door de humuslaag weg te halen en elders te verkopen." Dat zei de
Zutphense politierechter toen een inwoner uit Voorthuizen terecht moest
staan omdat hij onder de gem. Epe een hoeveelheid mos had weggehaald
uit de Staatsbossen.
Het is niet bekend hoe dikwijls de Voorthuizenaar wat heeft weggehaald.
Op de vrachtwagen, waarmee hij in juli werd betrapt, was echter voor een
waarde van f 300 aan mos geladen.
Dergelijk optreden is voor de bossen ruïneus. Men haalt de humuslaag
weg zodat het natuurlijk evenwicht in de hodem volkomen wordt verstoord.
De bodem kan dan het regenwater niet meer normaal vasthouden. Het gevolg
is dat de grond gaat stuiven. Bovendien wordt bij dit werk veel jonge aanplant vernield omdat de tere wortels van het plantsoen worden stukgeharkt.
De man was gedagvaard wegens stroperij van te velde staande gewassen,
een misdrijf waarop de wet een maximum straf van drie jaar heeft gesteld.
Hij is enige malen eerder met de justitie in aanraking geweest en werd
overeenkomstig de eis bij verstek veroordeeld tot een maand gevangenisstraf.
Barneveldse Courant, 24 november 1962.

