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Gaarne voldoe ik aan het verzoek yan U w bestuur, een
inleiding te houden over bosch- en heidebranden en de middelen, die ons ten dienste staan om deze branden zooveel
mogelijk te voorkomen of op doelmatige wijze te bestrijden.
Alvorens deze middelen nader met U te bespreken, dient
të worden vastgesteld, welke de oorzaken van het ontstaan
van genoemde branden zijn en welke van die oorzaken het
veelvuldigs! voorkomen. ,
r
D e meeste oorzaken van bosch- en heidebranden zijn U
zeker bekend ; misschien weet U echter niet, welke van die
oorzaken het meest vallen te duchten.**
De statistiek, betreffende bosch- en heidebranden in Nederland, die van 1925 af jaarlijks door de Nederlandsche
Heidemaatschappij en het Staatsboschbeheer in samenwerking wordt samengesteld, geeft ons dienaangaande belangrijke gegevens.
Uit deze gegevens blijkt onder meer, dat in de jaren 1925
tot en met 1932 in ons land 1537 bosch- en heidebranden
hebben gewoed. Deze branden richtten een totale schade
aan van f 986,550,—, ongeacht het verlies aan natuurschoon,
welk verlies niet in geld kan worden uitgedrukt. Gemiddeld
komen er dus per jaar in ons land 192 van deze branden
voor, die een gemiddelde schade veroorzaken van ongeveer f 123.000,—.
Gemiddeld wordt jaarlijks in ons land verwoest een oppervlakte bosch en heide ter grootte van ruim 2000 ha.
Het is in vele gevallen uiterst moeilijk de juiste oorzaak
van het ontstaan van een brand vast te stellen. Slechts in
betrekkelijk weinig gevallen kan met zekerheid worden nagegaan, waaraan het ontstaan van een brand moet worden
toegeschreven. Genoemde statistiek leert ons dan ook dat
66 % van de oorzaken van het ontstaan^ van bosch- en heidebranden onbekend blijft en dat' slechts van 34 % van de
branden de oorzaak min of meer komt vast te staan. ' .'"*
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Gaan wij na, waardoor in de jaren 1925 t/m 1932 de boschen heidebranden zijn ontstaan — uit den aard der zaak dus
van de branden, welker oorzaak met eenige zekerheid kon
worden vastgesteld — dan blijkt, dat 36 % van het aantal
branden ontstaat door onvoorzichtigheid met vuur, zooals
' het achteloos wegwerpen van brandende eindjes sigaret of
sigaar, het uitkloppen van een nog niet geheel gedoofde pijp,
het onoordeelkundig aanleggen van koffie- of picnicvuurtjes e.d.
Onvoorzichtigheid met vuur speelt derhalve een belangrijke rol.
Daarop volgt helaas baldadigheid of onvoorzichtigheid
van kinderen, zooals b.v. het stoken van vuurtjes, die ten
slotte niet meer in toom kunnen worden gehouden en daardoor bosch- of heidebrand veroorzaken. Niet minder dan
20 % van het aantal branden, waarvan de oorzaak kon
worden vastgesteld, moet daaraan worden toegeschreven.
Ook kwaadwilligheid speelt een rol van beteekenis. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat het opzettelijk stichten
van brand met het doel, den boschbezitter schade te berokkenen of mogelijk ook uit andere oogmerken, de laatste
jaren niet onbelangrijk is toegenomen. De huidige tijdsomstandigheden zijn daaraan ongetwijfeld niet vreemd.
Aan kwaadwilligheid moet 18 % van de branden worden
geweten.
Hoewel over de statistiek van 19.33 nog weinig bekend
is en de voorloopige gegevens dienaangaande nog weinig
zeggen en zich nog belangrijk kunnen wijzigen, laat het
zich op het oogenblik aanzien, dat het aantal branden, ontstaan door kwaadwilligheid, dit jaar belangrijk is toegenomen.
Als vierde oorzaak noem ik U het ontstaan van branden
door vonken uit locomotieven. Hoewel het aantal branden,
dat daardoor ontstaat, geleidelijk afneemt, moet toch gemiddeld over de jaren 1925 t/m 1932 15 % van de branden
daaraan worden toegeschreven.
Als laatste oorzaak/die hier van veel belang moet worden
geacht, noem ik het ontstaan van branden door onvoldoende
voorzorg bij het afbranden van heide, bestemd voor ontginning. Gemiddeld wordt 8 % van de branden daardoor
T
gesticht" " "
Volledigheidshalve kan ik U nog mededeelen, dat 1 ^ %
van branden ontstaat door het inslaan van den bliksem,
1 % door militaire oefeningen en Yl
door andere oorzaken.
: Alvorens de middelen te bespreken, welke ons ten dienste
.staan" om bosch- en heidebranden te voorkomen of te beperken, dient een kleine toelichting te worden gegeven ten
aanziep van genoemde cijfers met betrekking tot de bran-

261
den, die ontstaan door vonken uit locomotieven, en die,
welke moeten worden toegeschreven aan onvoldoende voorzorg bij het afbranden van heide.
Gemiddeld toch zou 15 % van het aantal branden door
vonken uit locomotieven ontstaan en slechts 8 % door onvoldoende voorzorg bij het afbranden, van heide. Oogenschijnlijk zou uit deze getallen moeten worden afgeleid, dat
de schade, ontstaan door branden, veroorzaakt door vonken
uit locomotieven, grooter is dan de schade, veroorzaakt door
branden, welke zijn te wijten aan onvoldoende voorzorg bij
het afbranden van heide.
De statistiek leert ons echter het tegendeel. Hoewel ook
door vonken uit locomotieven groote branden kunnen ontstaan en deze ook, inderdaad meermalen zijn voorgekomen,
zijn de meeste dier branden toch van weinig beteekenis.
Daarentegen ontstaa.n veelal groote branden, wanneer onvoldoende voorzorgen zijn genomen bij het afbranden van
heide. De oorzaak daarvan is wellicht, dat een af te branden
perceel dikwijls op verschillende plaatsen tegelijk wordt aangestoken en dat er dus spoedig een brand ontstaat, die,
wanneer hij op aangrenzende perceelen overslaat, door zijn
omvang moeilijk is te blusschen. Door locomotieven ontstaat
meestal op één plaats brand, welke bij spoedig ingrijpen
dikwijls gemakkelijk kan worden gedoofd.
v In de jaren 1925 t/m 1932 verbrandden door vonken uit
locomotieven 430 ha bosch en heide, dat is per jaar gemiddeld 53 ha. Door onvoldoende voorzorg bij afbranden van
heide verbrandden daarentegen 1718 ha bosch en heide, dat
.is gemiddeld 215 ha per jaar,'dus hét viervoudige.
De schade bedroeg in het eerste geval gemiddeld per jaar
f 2500,—, in het laatste geval f 9000,—, eveneens bijna het
viervoudige.
Uit deze gegevens moge U blijken, dat het gevaar, verbonden aan het afbranden van heide, aanmerkelijk grooter
is, dan dat, veroorzaakt door locomotieven, hoewel procentsgewijze bijna 2 X zooveel branden door vonken uit locomotieven ontstaan.
. J u i s t daarom is een en ander van zooveel belang, omdat
het gevaar voor brand door onvoldoende voorzorg bij afbranden van heide gemakkelijker kan worden beperkt dan
dat van vonken uit locomotieven. Ik hoop hier dadelijk nader
op terug tè komen/
Gaan wij vervolgens na, hoe de gegevens in zake boscheri heidebranden in Noórd-Brabant zich verhouden ten opzichte van Gelderland, eveneens een boschrijke provincie,
dan blijkt voor het jaar 1932 (andere jaren heb ik niet nagegaan), dat ;die verhouding voor Noord-Brabant verre
van gunstig is.
In 1932 woedden er over ons gehéele land 467 branden,
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waarvan 184 in Noord-Brabant, d.i. 39 % van dit aantal
cn slechts 61 in Gelderland, d.i. 13
• Gaan wij de belangrijkste oorzaken na, dan blijkt het
volgende :
Gemiddeld over
het heele land.

Onvoorzichtigheid met vuur , " 36 %
Baldadigheid en onvoorzichtigheid
van kinderen
• ; 20 %
Kwaadwilligheid
.18%
Vonken uit locomotieven
15%
Onvoldoende voorzorg bij het
afbranden van heide
8%

Nrd-Brab:
in 1932.

32 %
15 %
.32%
11 % .
.

9 % .

W i j zien hieruit, dat de gegevens in zake kwaadwilligheid
in sterke mate van het gemiddelde afwijken. Dat in 1932
1
j 3 van het aantal branden in Noord-Brabant aan kwaadwilligheid moet worden toegeschreven, is een bedenkelijk feit.
Ook onvoldoende voorzorg bij het afbranden van heide
speelde in Noord-Brabant in 1932 geen onbelangrijke rol,
n.1. 9 % tegen 8 % over het geheele land. Aangezien, zooals
reeds is opgemerkt, daardoor dikwijls juist groote branden
ontstaan, verdient hieraan bijzondere aandacht te worden
gewijd.
Wanneer wij nu middelen moeten beramen om bosch- en
heidebranden te voorkomen, dan is het duidelijk, dat wij
allereerst moeten trachten de oorzaken, welke de branden
doen ontstaan, zoo mogelijk weg te nemen of althans met
alle middelen, die ons ten dienste staan, te béperken.
Als eerste en hoofdoorzaak noem ik U. onvoorzichtigheid
met vuur, waardoor 36 % van alle bosch- en heidebranden
ontstaan. Het is hier veelal: kleine oorzaken, groote gevolgen. Vooral de stedeling, veelal volkomen onbekend met
boschbrand, vermoedt dikwijls niet, dat een weggeworpen
eindje brandende sigaret in bosch en heide, zooveel onheil
kan stichten. Hij weet vaak niet, dat in ons veelal zoo droog
voorjaar, wanneer alles in bosch en heide nog dor is, een
enkele vonk een brand kan ontketenen, die zich bij krachtigen wind loeiend een weg baant door onze jonge naaldhoutbosschen en dan niet of slechts met de grootste moeite is te
blusschen, verwoestend in enkele uren, wat in vele jaren
vaak moeizaam tot stand is gebracht.
Wanneer ik hier heb gesproken van den stedeling, bedoel
ik daarmede natuurlijk de groote massa. Het spreekt vanzelf,
dat er velen onder hen zijn, die zich het gevaar van boschbrand zeer wel bewust zijn en die er krachtig toe medewerken, deze branden zooveel mogelijk te voorkomen.' '
van
U zult het met mij eens zijn, dat — wijl meer dan
alle branden aan onvoorzichtigheid is te wijten — er niet
genoeg kan worden gedaan om daarin verbetering te bren-
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gen. Wanneer wij er in slagen aan de onvoorzichtigheid met
vuur in onze bosschen paal en perk te stellen, dan is er zeer
veel bereikt. Voorlichting in breeden kring is een van de
middelen, die in deze doeltreffend kunnen zijn. Het Staatsboschbeheer en de Nederlandsche Heidemaatschappij verstrekken deze voorlichting in woord en geschrift. Talrijk
zijn de waarschuwingen in de- pers en ook per radio wordt
door bemiddeling van het Persbureau Vaz Dias in, brandgevaarlijke tijden het publiek op het gevaar van boschbrand
opmerkzaam gemaakt. Ook de A.N.W.B. en het , Comité
voor boschbrandweren op de Veluwe dragen er toe bij het
publiek tot grootere voorzichtigheid te manen. .
Ook sommige gemeenten laten zich te dezen niet onbetuigd.
Met belangstelling .en volkomen instemming heb ik kennis
genomen van de dit jaar in de plaatselijke pers verschenen
waarschuwing door een van de Noordbrabantsche burgemeesters, die de bewoners zijner gemeente tot voorzichtigheid aanspoorde. Het is een voorbeeld, dat niet genoeg navolging kan vinden. Jaar in, jaar uit, telkens weer behoort
daarop te worden teruggekomen. Het publiek moet langzaam
maar zeker van het gevaar voor boschbrand worden doordrongen ; onmiddellijk.resultaat is van'deze methode niet te
verwachten en mag m.i. ook niet worden verwacht. Het is
hier „de aanhouder wint".
Er is wel eens bedenking gemaakt tegen al die waarschuwingen tegen boschbranden. Men, zou toch bevreesd zijn, dat
het de kwaadwilligen tot brandstichten zou aanzetten. Ik
ben daarvoor echter niet bang. Degene, die brand wil stichten, doet dat toch en weet het juiste tijdstip daarvoor wel te
kiezen. Hij zal daarvoor niet het oogenblik afwachten, dat
de omroeper van V a z Dias het publiek tot voorzichtigheid
aanspoort en daardoor tot uiting brengt, dat de weersomstandigheden voor het ontstaan van boschbrand gunstig zijn.
Slechts de waanzinnige zou hierdoor ,op een inval kunnen
worden gebracht. Het spreekt vanzelf, dat het daarom niet
mag worden nagelaten.
Het staat voor mij vast, dat plaatselijk, dus iedere gemeente voor zichzelf, door waarschuwing en voorlichting veel er
toe kan bijdragen om boschbrand te voorkomen. Ik' moge
hier nog wijzen op het aanbrengen van spandoeken boven
wegen, die toegang geven tot boschrijke streken, met een
kort pakkend opschrift. Zoo'n spandoek is weliswaar weinig
fraai, maar mist zijn doel niet. Vanwege den Provincialen
Noordbrabantschen Brandweerbond worden er ieder jaar in
brandgevaarlijke tijden op verschillende plaatsen dergelijke
doeken aangebracht. Hetzelfde doet het Comité voor boschbrandweren op de Veluwe.
In verschillende gemeenten tracht men het gevaar voor
bosch- en heidebrand te beperken door het uitvaardigen van
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een rookverbod in bosch en heide en op de wegen, die deze
doorkruisen. In sommige gemeenten geldt dit verbod voor het
geheele jaar, in andere gemeenten voor een bepaalden tijd,
meestal gedurende het voorjaar en de zomermaanden. Insommige bosschen wordt bij brandgevaarlijk weer de toegang
verboden voor personen, die in het bezit zijn van een brandend voorwerp, zooals een brandende pijp, sigaar of sigaret.
Een dergelijk verbod zou, wanneer het werd nageleefd
het aantal bosch- en heidebranden aanmerkelijk beperken.
Het is echter in bosschen vrijwel ondoenlijk een verbod tot
rooken te doen eerbiedigen. De rooker kan het er in de
meeste gevallen rustig op wagen in het bosch te genieten van
zijn rookgerei zonder veel kans te loopen te worden geverbaliseerd. Meent hij toch een politieambtenaar te bespeuren,
dan is een sigaret of sigaar spoedig genoeg weggeworpen.
Dat er zoodoende kans bestaat, dat juist door een verbod tot rooken brand ontstaat, is een veronderstelling, die
voor de hand ligt. Het gevaar daarvan is m.i. niet denkbeeldig. Slechts in boschcomplexen met veel toezicht, vooral
op zon- en feestdagen, zou een rookverbod m.i. kunnen worden gehandhaafd en daar dan ook op zijn plaats zijn. .
Een tweede bezwaar van een gemeentelijk rookverbod is,
dat behalve de bewoners van de gemeente zelf niemand er
mede bekend is, zoodat wanneer het verbod niet op borden,
te plaatsen aan de wegen die toegang verleenen tot bosch en
heide, is vermeld, velen te goeder trouw het verbod zullen
overtreden,
Een verbod, waarvan men van te voren kan vermoeden,
dat het niet zal worden nageleefd en waarop voldoende toezicht niet mogelijk is, heeft m.i. geen reden van bestaan. Ik
verwacht in deze meer van een vriendelijk verzoek het rooken in het bosch na te laten, wanneer het droog weer is, of
desnoods een verbod tot rooken uitsluitend in droge tijden
en dit verbod alsdan duidelijk kenbaar te maken door het
plaatsen van borden met desbetreffend opschrift. Het levert
echter bezwaar op, telkens bij brandgevaarlijk weer een dergelijk verbod te doen afkondigen.
Veel overeenkomst met de branden, die ontstaan door onvoorzichtigheid met vuur vertoonen die, welke zijn te wijten
aan baldadigheid en onvoor zichtigheid door kinderen. Deze
branden, toe te schrijven aan onbekendheid met het groote
gevaar, verbonden aan het stoken van vuurtjes en het spelen
met lucifers op brandgevaarlijke plaatsen, nemen een al te
belangrijke plaats in. Het is m.i. ontstellend, dat niet minder
dan 20% van de branden daardoor ontstaan. Dit euvel beperkt zich trouwens niet alleen tot bosch- en heidebranden.
Maar al te vaak wordt gewag gemaakt van branden in woonhuizen, boerderijen, stallen en hooibergen, die door het spelen van vuur door kinderen ontstaan,
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Ook hier is voorlichting of beter opvoeding en herhaalde
waarschuwing noodzakélijk wil men het aantal branden uit
dien hoofde beperken. Hier ligt een m.i. zeer wel uitvoerbare taak voor ouders, onderwijzers en leiders van jeugdverenigingen. Ook gemeentebesturen, vooral die in landelijke gemeenten kunnen daarop ongetwijfeld invloed oefenen;
Als derde, eveneens zeer belangrijke oorzaak noemde ik
kwaadwilligheid, welke oorzaak, zooals ik hiervoor heb aangetoond, inzonderheid voor Noordbrabant van zooveel beteekenis is. Ik zal hier niet te lang bij stilstaan. Gevallen vari
kwaadwilligheid moeten ieder op zichzelf worden beschouwd
en beoordeeld. Al te strenge en vooral onsociale maatregelen
van den kant van den boschbezitter, b.v. het terstond doen
verbaliseeren voor kleine overtredingen, zooals sprokkelen,
loopen op verboden grond, plukken van boschbessen e.d,,
kunnen verbitterend werken met brandstichting als volg.
Een bovenmatige wildstand en voortdurende schade door konijn hebbeh, reeds, naar mij uit ervaring bekend is, meermalen
aanleiding gegeven tot brandstichting. Het is, mijn overtuiging, dat de boschbezitter zelf brandstichting, voor een groot
deel, kan voorkomen door te trachten de plaatselijke bevolking voor zich in te nemen en een open oog te hebben
voor haar belangen, .
Aan de groote stijging van het aantal brandstichtingen in
de laatste jaren, moet m.i. — hoe betreurenswaardig deze op
zichzelf ook zijn •— in deze tijden van crisis en malaise geen
al te groote beteekenis worden gehecht. Het verschijnsel is
even abnormaal als de tijd, waarin wij thans leven.
. . •.
: Over het ontstaan van branden door vonken uit locomotieven van trein of tram kan ik kort zijn. V a n den kant der
spoorwegen worden verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen, zooals o.a, het aanbrengen van brandvrije strooken
langs de spoorlijn, waar deze heide en bosschen. doorkruisen. Wanneer ook de boschbezitter deze maatregelen treft,
is het gevaar voor brand door vonken uit locomotieven niet
groot. Bovendien wordt de boschbezitter bij eventueele branden geldelijk schadeloos gesteld, wanneer hij de noodige
voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Dit is een in onze wetgeving zeldzaam geval van z.g. omkeering van de bewijslast. De Spoor- of tramwegen moeten aantoonen, dat de
brand op andere wijze is ontstaan dan door de uitoefening
van den spoor- of tramdienst. In de Boschwet 1922 is in artikel 6, onder 2, het volgende bepaald :
„De ondernemer van een spoor- of tramdienst is verplicht
„tot vergoeding van de schade, veroorzaakt door brand in
„bosschen en andere houtopstanden, gelegen in de nabijheid
„van den spoor,- of tramweg, indien wordt aangetoond, dat
„plaatselijk de voorzorgsmaatregelen, in het eerste lid van dit
„artikel bedoeld, zijn genomen en voorts aannemelijk wordt
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„gemaakt, dat de brand door de uitoefening van den spoor„of tramdienst is ontstaan",
^ *
Wanneer dus de boscheigenaar behoorlijke voorzorgs- •
maatregelen heeft getroffen door het aanleggen van brandvrije strooken of anderszins, dan behoeft hij slechts aannemelijk te maken (dus niet te bewijzen), dat de brand door
spoor- of tramdienst is ontstaan, om geldelijk schadeloosstelling te verkrijgen.
Als laatste belangrijke oorzaak zal ik nader met U bespreken het niet of onvoldoende treffen van voorzorgsmaatregelen bij het afbranden van heide.
, Aan het begin van deze inleiding heb ik medegedeeld, dat
gemiddeld 8% van de bosch- en heidebranden door genoemde oorzaak ontstaat. In 1932 in Noordbrabant zelfs 9%.
Verder deelde ik U reeds mede, dat gemiddeld per jaar over
het gheele land 215 ha bosch- en heide door deze branden
wordt verwoest en dat de daarmede gemoeide schade ongeveer f 9000,— bedraagt. Het is vooral voor deze provincie
van belang een en ander nader te bespreken,
In 1922 heeft het college van Gedeputeerde Staten van
Noordbrabant een aanschrijving gezonden aan de gemeentebesturen in die provincie in zake het treffen van maatregelen
ter bestrijding van bosch- en heide branden. In bedoelde aanschrijving werd o.m. het verzoek gedaan tot strengere handhaving van de artikelen 428 en 429 van het Wetboek van
Strafrecht. •
• '
In 1928 werd wederom een dergelijke aanschrijving aan de
gemeentebesturen van Noordbrabant gericht.
Volledigheidshalve noem ik U nog even den inhoud van
genoemde artikelen hoewel deze U wel bekend zullen zijn :
Artikel 428.
Hij die, zonder verlof van den burgemeester of van den
door dezen aangewezen ambtenaar, eigen onroerend goed
in brand steekt, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste f 50.—.
Artikel 429.
Met hechtenis van ten hoogste 14 dagen of geldboete van
ten hoogste f 100.— wordt gestraft: •
le, hij die een vuurwapen afschiet, een vuurwerk ontsteekt
of een vuur aanlegt, voedt of onderhoudt op zoo korten
afstand van gebouwen of goederen, dat daardoor brandgevaar kan ontstaan;
•
2e. hij die een luchtbol oplaat, waaraan brandende stoffen gehecht zijn;
3e. hij die door gebrek aan de noodige omzichtigheid o£
voorzorg gevaar voor bosch-, heide-, helm-, gras- of veenbrand doet ontstaan ;
4e. hij die een voorschrift overtreedt, door Burgemeester
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en wethouders ter voorkoming van gevaar voor bosch-,
heide-, helm-, gras- of veenbrand uitgevaardigd en afgekondigd op de wijze door de plaatselijke verordening, bedoeld in artikel 172 der gemeentewet, voorgeschreven.
Eerstgenoemd artikel geeft derhalve den burgemeester
de bevoegdheid vergunning te verleenen tot het afbranden
van heide, terwijl in het tweede artikel met straf of geldboete wordt gedreigd wanneer het vuur op zoodanige wijze
wordt ontstoken, aangelegd, gevoed of onderhouden, dat
daardoor brandgevaar voor belendingen kan ontstaan. Den
eigenaar van het af te branden perceel wordt het dus overgelaten, die voorzorgsmaatregelen te treffen, welke hem
noodzakelijk voorkomen. Het college van B. en W . is echter
bevoegd nadere voorschriften te geven ter voorkoming van
bosch- en heidebranden, weshalve ook aan het afbranden
van heide, nadere voorschriften kunnen worden verbonden.
Dit laatste is m.i. noodzakelijk. De gegevens, die ons ten
dienste staan, wijzen er op, dat in vele gevallen onvoldoende
maatregelen worden getroffen, die borg zijn, dat het vuur
niet de belendingen aantast.
Bij het verleenen van bedoelde vergunningen moet de
grootste voorzichtigheid in acht worden genomen. In het
algemeen zij hier opgemerkt, dat vergunning tot het afbranden van perceelen gelegen nabij bosschen, vooral nabij jong
naaldhout, niet zou moeten worden verleend in de maanden
Maart tot en met Juni. De statistiek toch leert, dat in die
maanden het gevaar voor bosch- of heidebrand het grootst is.
. Gemiddeld woedden ér in de jaren 1925 tot en met 1932 in :
Januari
0 branden
. Februari
7
„
Maart
64 • „
April
35
Mei
43
Juni
20
Juli
14 , „
Augustus
5
„
September
3
„
October
1
November
0
„
December
0
„
Totaal dus 192 branden waarvan dus in
de maanden Maart tot en met Juni 162.
. Ook ter bescherming van den vogel- en wildstand is het
gewenscht, in die maanden geen vergunningen tot afbranden van heide te verleenen.
Is het echter om de een of andere reden noodzakelijk in
die maanden heide af te branden, dan dienen — alvorens
daartoe wordt overgegaan — de noodige voorzorgsmaat-
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regelen te zijn getroffen. Bedoelde maatregelen, die uit den
aard der zaak ook zouden moeten gelden bij het afbranden
van heide buiten de periode van Maart tot en met Juni, zijn
de volgende :
le, Het af te branden perceel dient door een brandvrije
strook van voldoende breedte van de omliggende perceelen
te worden gescheiden ;
2e. de brand zal niét mogen worden aangestoken dan op
een door den burgemeester aan te geven tijdstip ;
3e. er zullen bij het branden, alsook voor de bewaking
van het terrein na het branden, zooveel personen aanwezig
moeten zijn, als de burgemeester noodig zal oordeelen.
Genoemde maatregelen zullen m.i. doeltreffend zijn, wanneer zij volledig worden uitgevoerd. Het is daarom noodig,
dat in de eerste plaats zooveel mogelijk het afbranden van
heide zonder dat daartoe vergunning is verkregen, worde
voorkomen, door herhaaldelijk de aandacht van de bevolking er op te vestigen, dat een dergelijke vergunning vereischt is en voorts door het zoo mogelijk doen opmaken van
proces-verbaal, wanneer niettemin zonder vergunning wordt
'gebrand.
V a n gemeentewege behoort te worden nagegaan, of inderdaad de noodige voorzorgsmaatregelen naar behooren zijn
getroffen. In moeilijke gevallen zou men zich te dezer zake
kunnen laten voorlichten door deskundigen.
In sommige gemeenten, vermoedelijk ook in enkele van
Noord-Brabant, is het afbranden van heide onvoldoende
geregeld en wordt daarop geen — of althans onvoldoende —
toezicht geoefend, Het is aan geen twijfel onderhevig, dat
als gevolg daarvan boschbrand kan ontstaan. Het bewijs
daarvan is maar al te vaak geleverd. In vele gevallen staan
wij machteloos of kunnen wij onvoldoende maatregelen treffen om bosch- en heidebranden te voorkomen, Het oefenen
van toezicht op het afbranden van heide is m.i. uitvoerbaar.
Ik acht het dan ook mogelijk het aantal branden, dat door
het treffen van onvoldoende voorzorgsmaatregelen bij het
afbranden van heide ontstaat, aanmerkelijk te beperken.
Daarmede zou veel zijn bereikt. Ik hoop dan ook, dat deze
aangelegenheid U w volle belangstelling en voortdurende
aandacht zal hebben.
Ik zou hier verder nog kunnen wijzen op verschillende
boschbouw-technische maatregelen, die tot doel hebben
bosch- en heidebranden te voorkomen, zooals b.v. het aanleggen van brandstrooken en brandsingels, het zuiver houden
van wegen, die de boschvakken begrenzen, het aanleggen
van gemengde beplantingen van naaldhout en loofhout, die
minder brandbaar zijn dan die van zuiver naaldhout en verschillende andere maatregelen. Ik meen echter, dat een en
ander hier verder onbesproken kan blijven, daar het mij te
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ver zou voeren en het'wellicht ook minder tot deze inleiding
behoort
Ten slotte wil ik nog wijzen op het groote nut van boschbrandweren. Is er toch eenmaal brand ontstaan, dan kan
slechts een goed georganiseerde boschbrandweer den brand
beperken en zoo spoedig mogelijk blusschen, Een korte uiteenzetting, aangaande de organisatie van een boschbrandweer is hier dan "ook op haar plaats.
In hoofdzaak onderscheiden wij twee soorten van boschbrandweren, t.w. gemeentelijke boschbrandweren en vrijwillige boschbrandweren.
De gemeentelijke boschbrandweer kan een organisatie op
zichzelf zijn, zooals meestal het geval is ; zij kan ook in
samenwerking met de plaatselijke beroeps- of vrijwillige
brandweer optreden.
.~
Gemeentelijke boschbrandweren, die uit vrijwilligers bestaan, zijn op haar plaats in streken met een min of meer
versnipperd boschbezit, waarbij het grootgrondbezit van particulieren van ondergeschikte beteekenis is. Noord-Brabant
is naar ik meen in hoofdzaak, zoo niet geheel, aangewezen
op gemeentelijke vrijwillige boschbrandweren.
In Gelderland daarentegen, waar uitgestrekte, vrijwel aaneengesloten bosch- en héidecomplexen voorkomen, zooals
b.v. de Veluwe, die voor een groot deel aan een klein aantal
eigenaren toebehooren, is een vrijwillige boschbrandweer,
waarbij het iniatief van particulieren uitgaat, op haar plaats.
Daarnaast kunnen in streken, waar het boschbezit meer overeenkomst vertoont met sommige plaatsen in Noord-Brabant,
gemeentelijke boschbrandweren van belang zijn.
Op de Veluwe bestaat sedert 1929 een groote vrijwillige
boschbrandweerorganisatie, bekend als „Comité voor boschbrandweren op de Veluwe", die vrijwel de geheele Veluwe
omvat. De daaroor benoodigde gelden worden door verschillende boschbezitters bijeengebracht, die naar gelang van de
oppervlakte hunner bezittingen daarin bijdragen. De kosten
bedragen f0.07 per ha. Verder geniet het Comité subsidies
van gemeenten, verzekeringsmaatschappijen en van den
A.N.W.B.
Over de geheele Veluwe zijn vrijwillige boschbrandgroepen opgericht, ieder bestaande uit 20 tot 30 man, die een
vastgesteld gebied hebben te bewaken, doch in geval van
nood ook daarbuiten kunnen optreden. Iedere brandweergroep staat onder leiding van een groepshoofd. Verder zijn
op verschillende plaatsen gereedschapsdepöts ingericht, houdende schoppen en bijltjes, welke in geval van brand met
een daarvoor bestemden auto spoedig naar de plaats van
den brand kunnen worden vervoerd.
De alarmeering geschiedt door middel van een aantal
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brandtorens, die alle telefonisch zijn aangesloten, waardoor
een zeer spoedige melding van den brand aan de betrokken
autoriteiten en groepshoofden is gewaarborgd; Ook de gereedschapsdepots zijn telefonisch te bereiken. Er is gezorgd
voor de noodige telefonische doorverbindingen, zoodat ook
de sluitingstijd van het telefoonbureau geen beletsel voor een
spoedige alarmeering vormt.
Deze organisatie, waarvan ik U slechts terloops een en
ander heb medegedeeld is ongetwijfeld de beste, die wij in
ons land kennen. Zij kan zich zeker met iedere andere organisatie op dit gebied in het buitenland meten.
Zooals echter bij iedere boschbrandweer-organisatie is een
voortdurende actieve leiding noodig ten einde er voor te
waken, dat de taak, welke de vrijwillige brandgasten aanvankelijk met zooveel geestdrift op zich hebben genomen,
goed wordt vervuld. De leiding van het Boschbrandweercomité voor de Veluwe berust in vertrouwde handen, die
deze instelling tot een voorbeeld voor ons geheele land maken.
Gemeentelijke vrijwillige boschbrandweren zijn inzonderheid in Noord-Brabant in vele plaatsen, dikwijls met medewerking van het Staatsboschbeheer, opgericht. Zij hebben
in vele gevallen getoond, zeer nuttig werk te kunnen verrichten. Uitbreiding van het aantal gemeentelijke boschbrandweren is echter gewenscht. Er zijn nog verschillende gemeenten aan te wijzen, enkele met gemeentelijk boschbezit,
waar een boschbrandweer op haar plaats zou zijn.
De organisatie is eenvoudig. Naar gelang van de verdeeling van het boschbezit over de gemeente worden één of
meer vrijwillige boschbrandweergroepen samengesteld, vereenigd onder de leiding van een hoofd. Iedere groep heeft een
groepsleider. De vrijwilligers worden gekozen uit betrouwbare personen, die zoo mogelijk in de naaste omgeving van
het bosch wonen en dus bij brand spoedig ter plaatse kunnen
zijn met eigen bluschmateriaal, t.w. een schop en een kapmes of bijltje. De hoofdleiding moet bij voorkeur berusten
bij iemand, die deskundig is op boschbouwgebied. Als groepsleiders kunnen dienst doen voorwerkers, jachtopzieners, veldwachters e.d., die bij afwezigheid van den hoofdleider diens
taak kunnen overnemen. In geval de brandgasten brand bemerken of daarvoor worden gewaarschuwd, zijn zij gehouden
zich onmiddellijk daarheen te begeven en zich onder de leiding van het groep^hoofd en van den hoofdleider te stellen.
De vergoeding voor het blusschen kan in ieder geval van
brand afzonderlijk worden bepaald of zij kan voor alle branden zijn vastgesteld op een bepaald bedrag per dag- en nachtuur. Het loon moet afhankelijk worden gesteld van deri plaatselijken loonstandaard. Het moet in ieder geval zoo hoog
zijn, dat niemand door het verlaten van zijn werk om aan
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het blusschen deel te nemen schade behoeft tè lijden. Het
bluschloon, alsmede loon voor waakdienst, wordt door de
gemeente gedragen. Ieder lid ontvangt een reglement, zoodat
hij weet, wat hem in geval van brand te doen staat.
De alarmeering geschiedt op verschillende wijzen. In de
meeste gevallen zijn de leden van de brandweer zoo gekozen,
dat zij in de "onmiddellijke nabijheid van de door hen te beschermen bosschen wonen. Ingeval van brand merken zij
dezen meestal snel genoeg zelf op. Verder kunnën brandtorens of klimpalen met zitplaats dienst doen, die in brandgevaarlijke tijden worden bezet en vanwaar in geval van
brand alarm wordt geblazen op een signaalhoorn. Telefonische aansluiting van deze uitzichtposien verdient aanbeveling.
Jaarlijksche vergaderingen en lezingen in den winter, alsmede enkele oefeningen zijn gewenscht om de activiteit van
het corps te behouden.
Ik merk nog op, dat ook tusschen aangrenzende gemeenten
een overeenkomst kan worden aangegaan om elkaar in geval
van groote branden te hulp te komen. Dit heeft het voordeel,
dat men in geval van nood verzekerd is van voldoende hulp.
Het spreekt vanzelf^ dat er oyer dit onderwerp veel meer
is te vertellen. Het zou mij echter te ye:r voeren, hier nog
meer in détails te treden, Gemeenten, die het oprichten van
een boschbrandweer in overweging nemen, kunnen zich
steeds voor het verkrijgen van nadere inlichtingen of hulp
tot het Staatsboschbeheer wenden.
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Steun aan. de Grieiidculfiïur.
De regeeringscommissie inzake steun aan de griendcultuur deelt namens
den minister, van Economische Zaken mede, dat voor het schoonhouden
van eenjarige griend- en teengewassen,' gegroeid op gronden welke in
den winter 1932—1933 blootstruik zijn geweest, gelden beschikbaar worden
gesteld onder de navolgende bepalingen: "
1. de bijdrage in de kosten van het schoonhouden per ha eenjarig teenof griendhout, gewied, zal bedragen ten hoogste, f 12.50 ;
2. de bijdrage in de kosten van het schoonhouden per ha eenjarig teenof griendhout, gehakt, zal bedragen ten hoogste f25.—;
3. belanghebbenden die voor eene bijdrage als bovenbedoeld in aanmerking wenschen te komen, behooren daarvan voor 1 Augustus a.s. mededeeling te doen aan het .adres van den regeeringscommissaris Nieuwe Weg
10 te Werkendam, onder opgave van :
. a. het aantal ha eenjarige gewas, hetwelk in de zomer 1933 wordt
gewied of gehakt."
•
• ,
b. de juiste plaats waardeze griendlanden zijn gelegen alsmede hunne
benaming en kadastrale grootte; ...
. c. naam en volledig adres van den belanghebbende;
4. De grienden behooren op het tijdstip van de controle, die zal aanvangen .vanaf 15 Augustus 1933, behoorlijk gewied, casu quo gehakt tezijn;
5. voor grienden, welke naar het oordeel van den Centrale Commissie
inzake steun aan de griendcultuur, niet voldoen aan den sub 4 gestelden
eisch, worden geen bijdragen als bedoeld sub 1 of 2 verstrekt. •

