Mededelingen van het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
HET AFBRANDEN VAN BERMEN: EEN GEVAARLIJKE ZAAK
In Nederland worden ieder voorjaar op grote schaal bermen afgebrand,
teneinde de daarop voorkomende droge vegetatieresten op eenvoudige en
doeltreffende wijze te vernietigen. De praktijk heeft echter geleerd, dat dit
afbranden door onvoldoende voorzichtigheid en/of deskundigheid in vele
gevallen leidt tot ernstige beschadiging - soms zelfs vernietiging - van de
bermbeplantingen. Jaarlijks vallen een groot aantal bomen en struiken, die
van veel waarde zijn uit een oogpunt van landschappelijke aankleding, ten
prooi aan het vuur. Daarbij gaan eveneens vele fraaie planten, die de bermen
sieren, verloren. Bovendien vormt deze handelwijze een bedreiging van het
kleinwild, dat zich in de bermen en langs slootkanten schuil houdt.
Indien het afbranden van bermen plaats vindt langs wegen, die in de onmiddellijke nabijheid liggen van bossen of andere natuurterreinen, dan wel
daaraan grenzen, schuilt bovendien nog een groot gevaar in het overslaan
van de bermbranden naar die terreinen. De daarop voorkomende vegetatie
is in het voorjaar immers eveneens bijzonder droog en daardoor zeer brandbaar. Dit overslaan van branden is er ieder jaar weer oorzaak van dat onnodig
gedeelten van het toch reeds zo schaarse bezit aan bossen en andere natuurterreinen verloren gaan. Hoewel men begrip kan hebben voor het afbranden
van bermen, moet toch op de hierboven gesignaleerde nadelen en gevaren
worden gewezen. Een ieder die op een of andere manier bij dergelijke werkzaamheden is betrokken, dient uitermate voorzichtig te werk te gaan, teneinde onnodige schade te voorkomen. Het verdient aanbeveling bij het afbranden van bermen op de volgende punten te letten: .
1. Brand alleen af bij zwakke wind of bij windstil weer.
2. Vraag, indien U er niet zeker van bent, dat er geen gevaar is voor ongewenste uitbreiding, advies en eventueel assistentie van de brandweer.
3. Bescherm de op de bermen staande bomen en struiken zoveel mogelijk
tegen het vuur, door bijvoorbeeld de vegetatieresten er om heen te verwijderen, voor tot het afbranden wordt overgegaan.
4. Brand niet af, indien als gevolg van de heersende windrichting de rook
zich over een verkeersweg zal verspreiden, zodat gevaar voor het verkeer
kan ontstaan.
5. Stop met het afbranden minstens een uur voor het einde van de werktijd
en doof in dat uur alle smeulende en brandende resten.
Indien deze punten in acht worden genomen, is de kans op uitbreiding
van de brand klein en wordt geen onnodige schade aangericht. Bovendien
wordt de veiligheid van het verkeer zo weinig mogelijk in gevaar gebracht.
Tenslotte zij er nog op gewezen, dat het afbranden van bermen zonder
toestemming van de gemeentelijke autoriteiten doorgaans is verboden. Ook
al heeft men toestemming, dan zal men nog de grootst mogelijke voorzichtigheid moeten betrachten. Dat is aller belang.
Mededeling van het Bosschap.

