158

Zelfs indien men rekening houdt met het feit dat de werkelijke opbrengsten in een practisch bedrijf de bovenstaande
opstandstafel-opbrengsten bij lange na niet bereiken. blijkt
uit de gegeven cijfers toch wel dat de opbrengsten van tropisch natuur bosch tegenover die van Europeesch bedrijfsbosch een bescheidener figuur maken dan men over het algemeen geneigd is zich voor te stellen.
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NOORD.BRABANTSCHE BOSCHBRANDWEER.
Groot8cheepsche propaganda-actie.
(Van onzen correspondent.)
Tilburg. 31 Maart.
Reeds vaak zijn in het Brahantsche door Heide-Maatschappij en Staats..
boschbeheer pogingen gedaan om den stoot te geven tot oprichting van
een provinciale organisatie ter voorkoming en bestrijding van bosch.. en
heidebranden. WeJ werd hier en daar van gemeentewege 'een "bosch..
brandweer" in het leven geroepen. Maar wat het voornaamste is: een
goed georganiseerde waarnetningsdienst over een ietwat breeder uitgestrektheid. deze ontbreekt tot heden te eenenmale. Een groote brand te
Nehersel (Achtza1igheden) die ten ·vorigen Jare onafzienbare ûitgestrekt.
heden kostbare bosch. en heidegronden verwoestte, was het signaal voor
een aantal burgemeesters en grootgrondbezitters om in Tilburg bijeen
te komen en afweermaatregelen te çespreken. Bij die gelegenheid werd
aan de heeren H. J. Wor m goor. rentmeester van het landgoed "de
Utrecht"' te Esbeek. en Ch. Her c u 1e ij n s, burgemeester van Hooge
en Lage Mierde. opgedragen om eeR organisatie voor te bereiden voor
de streek. omsloten door de gemeenten Hilvarenbeek, Diessen; Oostelbeers
en Hooge en Lage Mierde.
In een latere bijeenkomst te Tilburg, waar de heer C. M. van 't
Hof f. houtvester bij het Sta.atsboschbeheer te Apeldoorn en s.ecretaris
vari het Veluwsche brandweercomité, het woord voerde. werd een werkcomité gevormd, bestaande uit de heeren Mr. J. v. d. Mor tel, wet·
houder van Tilburg en sec~etaris van het dagelijksch bestuur der Ned.
HeidemaatschappJj, voorzitter i B. J. Win kei man, houtvester bij het .
. Staatsboschbeheer te Eindhoven, J. W. A. Sm ti I der s, burgemeester
van Oostelbeers c.a., eh. Her c u I e ij n s, burgemee:ster van Hooge
en Lage Mierde, Ed. J." van P u yen b roe k, eigenaar der landgoe.
deren Roovert en Thulden te Goirle en H. J. Wor m 9 oor, rentmeester
van het landgoed ..De Utrecht" te Esbeek. secretaris.
Tot het gebied dat de nieuwe organisatie bedoelt te bestrijken. behooren
nu reeds de gemeenten Tilburg. Goirle, Hilvarenbeek, Diessen, Oostelbeenj.
Hooge en Lage Mierde, Vessem. Gersel. Oirschot, Bludel en Reusel.
Het ligt in het voornemen om straks in Eindhoven - op een verga.
dering welke daar ter stede op Vrijdag 3 AprU a.s. des namiddags 3 uur
in Hotel NIJpels gehouden zal worden de meer oostelJjk gelegen grondgebieden. tot Limburg toe, in de sfeer van werkzaamheid te betrekken.
Twee deskundigen. de heeren Wor m 9 10 p r en W ifn keI man
hebben reeds een plan met kostenberekening gemaakt voor de stichting
van behoorlJjk georganiseerde waarnemingsdiensten en de oprichting van
,
brandtorens en·z.
Men hoopt met de inwerkingstelling van een en ander reeds begin Mei
gereed te zijn. Eenmaal zoover za) onmiddellijk aansluiting en samen_
werking worden gezocht met West·Brabant. waar de Kroondomeinen
belangrijke bezittingen heeft. tot aan de beroemde Wouwsche plantage
en vervolgens zal ook nog overleg gepleegd worden met Belgische autoriteiten opdat ook van uit het zuiden. over de grens, mogelijke gevaren
kunnen worden bestreden.

