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TER INLEIDING.
Niet mijn woorden, doch Uw daden, belangstellende lezers,
zullen de oprichting en het bestaansrecht van dit tijdschrift
rechtvaardigen.
Die daden liggen vervat in de woorden: medewerking, bij.
dragen. abonnementen, en ook: advertenties.
Teneinde gedachten aan concurrentie en onwelwillendheid

van de zijde van het Tijdschrift van de Nederlandsche Heidemaatschappij en van het Landbouwkundig Tijdschrift weg te
nemen. zoo die daar nog gevoed zouden worden , (hetgeen ik

zeer zou betreuren). geef ik de volgende parabel ter overdenking: "Vroeger verkocht [anscn, de kruidenier, ook alle manu facturen die op het dorp nocdlg waren. Thans lijkt he t ee n
manufacturier toe. dat hij een speciaal-zaak in het dorp kan

openen. Moet Jansen dit den manufacturier kwalijk nemen 1"
Dr. J. R. BEVER5LUI5.
BETALING ABONNEMENTSGE LDEN .
Wie zijn abonnementsgeld ad f 10.- nog niet voldeed,
wordt dringend verzocht dit thans ten spoedigste over te
schrijven of te storten op postrekening No. 33364 ten name

van Dr.

J.

R. Beversluis te W ageningen , of per postwissel

te sture n.

DE CORSICAANSCHE DE N.
door P. Bood t.
D" Corsicaansche den (Pinus laricio corsica of Pinus nigra
corsica) is eene uitnemende houtsoort voor de be bossching
van duinen. zandverstuivingen en arme droge gron den. Zoo-

wel hier te lande als in het buitenland wordt deze den als
voorlooper voor het blijvende bosch, dat in den rationeelen
boschbouw steeds doel moet zijn. meer en meer gewaardeerd.

hetgeen blijkt uit de elk jaar toenemende vraag naar het zaad.
De Corsicaansche den heeft dan ook vele goede eige nsc happen als zijn groot aanpassingsvermogen aan verschillende
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gro ndsoorten en het klimaat, zijn groot weerstandsvermogen
tege n de werking va n hevigen wind en zijne spoedige en rijke
humusvorming. Deze laatste eigenschap maakt den de n zoo
bijzonder gesc hikt als voorbereider van den bosch grond.
E en nadeel is, dat deze houtsoort op de meeste standplaatsen geen hooge gebruikswaarde heeft, waarschijnlijk
een gevolg van zijn snellen groei.
De bake rmat van den Corsicaansehen den is het eiland
Corsica en aangezien ik bij de bebossching van de duinen
der Noord zee-eilanden veel deze houtsoort gebruik. bekroop
mij de lust om het leven van den den in zijn vaderland na
te gaan. Ik gebruikte da n ook mijn vacantie om in den afgeloopen zomer naar Corsica te gaan en meen goed te doen
om een en a nder mede te

deden omt rent de Co rsicaa nsche

denne n bo sschen,
H et in de Middellandsch Zee. gelegen eiland Corsica is
F ra nsch gebied en beslaat eene oppervlakte van ± 8 75.000
H .A. H et is gelege n tusschen 4 1°,30 1 en 43 ° noorderbreedte
en bestaat voor het grootste gedeelte uit een rotsachtig bergla nd . waarvan d e hoogs te toppen ± 2700 Meter zijn: de gemid d eld e hoogte van het gebergte bedraagt 1000-1 600
M eter.
H et klimaat is a l na ar de hoogte zee r verschillend . In de
vlakte ( de kust plaatsen) heerscht va n M ei to t Septembe r ee n
tropische maar droge warmte. terwijl de winter er zac ht is als
aan d e Cöte d'Azur. IJl d e be rge n (op 1200 M eter en hooger )
duur t de wi nter bijna zeven maanden , terwi jl in he t hoo qqeberg te d an veel snee uw lig t.
O ver het g eh ee l zijn de zomermaan den zéér droog : toe n ik
in d e laatste 'h e lf t va n Au gus tus op Corsica aa nkwa m, ver nam
ik, dat er sinds ruim 5 maa nden geen druppel regen was ge·
va lle n.
D e bossch en van Corsica beslaan ongeveer 1/ 5 ge deelte d er
totale opperv lakte: ± 25 % der bosschen be hoort aan de n
S taa t .
V a n d e tota le uitgestrektheid bosch wo rdt ing enomen:
40 % door de n Corsicaansehen de n,
30 % door de n zeed en .
terwij l de rest bestaat uit eik, beuk en andere loofhoutsoorten.
H e t grootste gedeelte van Corsica is woeste grond e n bestaat.
behalve uit de kale bergtoppen. voornamelijk uit de z.g.n.
..maquis ", welke wij zouden kunne n vergelijken met onze
heidevelden. waarop een g roote verscheidenheid van manshooge Corsicaansche struikgewassen (o.m. arbousier. le nt isq ue. enz.) in allerlei mengi-ng groeit; deze "ma quis" ne..
men ± 300 .000 H .A . in besla g.
De hoofdhoutsoort is derhalve de Corsicaansc he den. welke langs de helling en der dalen bosch vormend voorkomt. D e
door mij bezochte bosschen zijn : de S ta a tsbos schen van Val-
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doniello (4400 H .A. ) en van Vizzavona ( 1500 H .A . ) . terwijl
ik ook kennis maakte met de bosschen van Tavignano, Resto nlca. Sorba en Ältone.
H et a lgemeene beeld, dat de versc hille nde doo r mij bezoch te
bosschen vertoonden, is als volgt :
Onregelmatig over de rotsachtige hellingen verspreide oude
dennen . cylindrische lange houtzuilen .m et aan den top een
waaiervormige 'kroo n, veel gelijkend op groote palmboomen.
Hoe vrij de stammen ook staan, steeds zijn zij kaarsrecht en
bij na takvrij .
De ruimten russchen de oudste hoornen worden opgevuld
door jongere generaties, zoodat op dezelfde helling vele leeftijdsverschillen voorkomen.
Menging met andere houtsoorten komt weinig voor; de
natuur heeft den Corsicaansehen den op de hem passen de
plaatsen alleenheerscher gemaakt. Behalve een dic ht dek van
varens. trof ik nergens ondergroei van beteekenis aan.
De boomen . welke den kapleeftijd naderen . zijn 30 à 35
Meter hoog en vertoonen op 1.30 M. boven de n grond diameters van ) à J .20 M. Er komen wel zwaa rdere hoornen
VOOr, n. l. van 36 ti 38 M . hoogte met 1.80 M . d ia mete r, ma ar di t
zijn uitzonderingen. De Corsicaansche dennen hebben in hun
vaderland een zéér lang leven; zij kunne n J 000 en meer j a ~
ren oud worden . De kaplee ftijd bedraagt doorgaa ns 36 0 jar en .
In zijn optimum groeit de den uiterst langzaam en produ ceert door middel van zijn zee r sma lle jaarringen hijzo nd er
waardevo l hout. Er wordt rijkelijk ke rn hout gevor md, da t
roodachtig is en veel op da t va n den look ge lijkt.
H et opti mum va n den Corsicaanse hen den lig t in zijn va derlan d tussc he n 1000 en 1300 M et er hoo g te. Ben ed en 1000
M eter gaa t de den ge leidelijk in het zeedenbosch o ver , te rwijl
boven 1300 M eter de Corsicaa nsc he de n lan gz am erhand
pla a ts ma a kt voor het be uke nbosch, dat, hooge r de be rge n
opgaande. va n boom- in str uikvorm overgaat o m met ee n
soort berk tegen de kale ro tstopp en te verdwijnen . B eneden
zijn optimu m ver liest de Corsicaa nse he den het vermogen o m
smalle jaa rringen te maken en hoe ver der de den in het ge~
be rg te daalt. des te breed er worde n zijn jaa rringen. terwi jl
de kwaliteit van het hout afneemt; de g roei van den den
vertoont dan veel overeenkomst met die bij ons te lande.
Stijgt de den boven zijn optimum, dan wordt de groei
steeds langzamer, de jaarring uiterst smal, terwijl de boom zijn
zuilvorm verliest en veel takken vo rmt. D e den st ijgt niet
hoog er dan ± 16 00 Meter; op deze hoogte vindt men alleenst aande, dikke, gedrongen exemplaren, die door de we rki ng
van den hevigen bergwind de eigenaardigste vormen aannemen, hetgeen een schilderachtig woest ta fereel vor mt, dat
een aantrekkingspunt is voor de toeristen.
De bedrijfsvorm van het Corsicaansch dennenbosch is het
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plenterbosch met natuurlijke verjonging (Ie jardinage); omloop 300-360 jaar.
De vroeger gebruikelijke verjonging op groote slagen.
waarvoor de den . als zuivere lichthoutsoort. zich uitnemend
leent en waardoor groote uitgestrektheden ongeveer gelijkjarige jonge bosschen werden verkregen. moest men om het
groote brandgevaar verlaten. Want één brand vernietigde

dan vaak de resultaten van vele jaren. Ik zag dergelijke voorbeelden in het bosch van Vtzzavona. waar groote kale vlakten op het foutieve van dezen verjonqinqsvorm wijzen.
Tegenwoordig maakt men, overal verspreid. ruime gaten
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in den opstand. zoodat de groepsg ew ijze verjonging optreedt
(Ie jardinage par bouquetsJ. Overal ziet men groepen van
verschillenden leeftijd en wanneer er thans brand uitbreekt.
worden slechts de jongere dichte groepen. welke nog niet den
staakhoutleeftijd bereikt hebben. vernietigd. De moederboomen blijven op de kaalgebrande ruimte staan en zorgen weder voor eene nieuwe verjonging. De oud ere hoornen zijn
in alle Corsicaansche dennenbosschen van onder tot ongeveer o p mans hoogte zwart gebrand. maar behouden, dank zij
hun dikke schorslaag. het leven. Ook verteenen bijna alle
oudere bocmen aan de naar den berg gekeerde zijde een
manshooge, tot op het kernhout gaande spleet (z .g.n. excavation). welke spleten ontstaan zijn door de branden en de verwon dingen, veroorzaakt door de met qewel d naar beneden
rolle nde rotsblokken . welke door de hitte van den brand losraakten.
Ik merk nog op. dat alleen hedrijfsregelingen gemaakt worde n voor de bosschen, gelegen in het optimum van den Co rsicaanschen den (1000-1300 M . ) ; daarboven wordt het
bosch als ..schermboseh" besc houwd .
Z ooals ik reeds mededeelde. heeft het hout in het optimum
eene hoo ge waa rde. D e voor naamste afzet vindt plaats naar
I1 Italië en de Fran sche marine. Deze laatste stelt aan het
: hou t den eisch, da t het gegroeid moet zijn op minstens 1000
Meter hoogt e en dat het moet bevatten 65-70 % rood kern hou t.
Ind ien de boomen in de nabijheid va n een berijdbaren weg
liggen, dan worden zij met het ondereinde op een onderstel
met 'twee wielen ge plaatst en door een span van zes muildiere n naar het dichtstbijzijnde station gesleept. Zijn de bosschen slechts lang s smalle paden bereikbaar. dan worden de
beomen in het bosc h tot pla nken of klossen verwerkt en op
den rug van muildieren naar de afzetplaatsen gebracht. Het
vervoer in de Corsicaansche bergen is derhalve niet gemakkelijk en ik heb dit gevoeld. toen ik per muildier over smalle
bergpaden langs diepe a fgronden de bosschen van Tavignano en Restonica bezocht.
De grootste vijanden van het Corsicaansehe dennenbosch
I
zijn de branden en het vee .

I
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De maandenlange droogte werkt het ontstaan van bran den zeer in de hand. De branden wo rde n meestal moed w illig
veroorzaakt door de herders, om nieuwe weide voor hun vee
te krijgen (zooals bij ons de oude heidevelden voor de schapen worden afgebrand) , maar ook ontstaa n zij wel door onvoorzichtigheid.
Meermalen zag ik, op een berg s taande. tien en meer
branden tegelijk. T och was het rocken in de bosschen nergens verboden. zelfs niet in het mooie Staatsbosch van V tzzavona, dat als zomerverblijfplaats zeer druk bezocht wo rdt. D e
boschambtenaren worden alleen aangespoord o m in den
brandgevaarlijken tijd bijzonder waakzaam te zijn.
En werkelijk is in de woeste berg streken van Corsica niet
veel tegen het brandgevaar te doen. zoo lan g de herd er er de
baas blij ft, zooals thans het geval is. In welk Staa tSbosch
men ook komt , overal ontmoet men groote troepen ge ite n en
schapen. terwijl de sma lle boschpaden mee rmalen vers perd
worden door koeien en zwarte varkens. A I het vee loopt lo s
en zonder toezicht, zoodat de natuurl ijke verjo nging en de
toc h reeds zeIdzaa m voorkome nde o ndergroei de r bossch en
veel te Jijd en heeft. H et belang d er herder s is, da t h un vee op
tijd jonge s pruiten heeft en dez e worden ve rkrege n door vlakten met oude begroeii ng te verbrande n. D it is dan ook w el.
naast het Hebrek aan geldmiddelen. d e r eden, da t de qroot e
oppervlakten ..maq uis" niet bebosebt wo rde n. hoe ge schikt
zij er ook voor zijn.
Beha lve het vuur en het losloop ende vee heeft h et Corsicaa nsc he den nenbosch niet v eel v ijande n.
Kon ijnen ko men niet voor, w el hazen . patrijzen en w ilde
zw ijnen, en op d e hoo gst e to ppen h et oe rwild, de Corsicaansc he M ourJon.
T o t slot res t mij nog ee n enke l woord over het zaad van
den Corsicaanse hen den.
D oo r verschille nde leveranciers uit M arseill e en ande re
plaatsen uit het Zu iden va n Fr ankrijk wordt Corsica ansc h
dennenzaad aa ngebode n. W il men zaad va n goede herkomst hebben. dan ac ht ik het raad zaam voo raf te inforrn eeren , waar het aanqebodene vandaa n komt. Ik ver moed. dat
de Zutd-Fransche leveranciers het zaad bet rek ken uit de Ce- \
vennes. waar groote uitgestrektheden Corsicaansehe dennenbosschen voorkomen. en. naar ik ve rneem, komt de groei dezer bosschen ongeveer overeen met dien van de bossche n op
Corsica, welke ver beneden het optimum worde n aa ngetro ffen.
Volgens mijne meening moet het zaad betrokken worde n uit
bosschen, gelegen op Corsica en wel boven 1000 M eter hoo g- _
te . H et is mij bekend. dat zaadhandelaren wone n te Calacuccia, welk dorpje gelegen is in de onmiddellijke nabijh eid
van het S taa tsbosch van V a ldoniello, D it bosch lig t in het
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o ptimum va n de n Corsicaansehen den en indie n men daa rva n
zaad kan krijge n. is men ve rzekerd zaad van de beste origine
te o ntva ngen.

Utrecht. October 1927.
ONZ E GROVE DEN.
d oor B. Stoffel.
Als ho uthandelaar en boschbouwer heb ik mij langzamerhand een meening gevormd over de waarde van onzen groven
den in den boschbouw en kom dan tot kettersche meeningen.
die niet iedereen spoedig zal toegeven , maar die toch voor
ieder die boschbouw !beoefent, het overdenken waard zijn.
Het is reeds een halve ee uw geleden , dat ik voor de ee rste
maal een natuurbosch in Finland aanschouwde, een bosc h. dat
ontstaan was en eeuwenlang bestaan had zonder dat me nschenhanden da arop invloed hadden uit geoefend .
A ls natuu rliefhebber werd ik aangegrepen door de schoonh eid va n dit land sch ap ; de woeste chaotische begroeiing 'Van
de oevers der Finsche meren. waar koperkleurige stam men
va n Pinus silvestris ho o g bovenuit stake n, a fgewisseld do or
d e d onkere bo schplekken waar uit sluitend fijnspa r groeide.
staan mij thans no g duide lijk voo r oogen. D it b osch lan dschap
met de witte b erken stammen aa n de n Ibuitenkant en de nim mer rustende b lade ren va n den trilpopulier weerspiegelend in
het water, wer d in later jaren de oo rzaak va n mijn sterk
verla ngen naar boschbouwke nn is.
H et la nd sch a p dal ik toe n in Z uid -Finland a a nsc ho u w de.
is thans moeilijk meer in Ibewoo nde streken va n Noord-Euro pa
te vinde n . 0 " bijl van de n houthakker heeft reeds zooveel bosschen doe n verdw ijnen. dat een herstel van het vroegere
bosc hbeeld ee n onmogelijkheid sch ijnt. De afmetinge n van
het timmerho ut worden jaar o p jaar ge ringe r. het gezaagde ho ut
smaller en tenslotte hebben de bosschcn slec hts waarde voor
papier hout en bran dhout.
Op d en duu r zal de regeering van ieder land ge nood zaakt
wo rden alle beschikbare gronden. die niet voo r tuin- of landbo uw in aa nmerking ko men. voor Boschbo uw te bestemmen
D e ko perkJeurige stammen van P inus silvestris, die timmerhout leveren. komen in ons land slechts op enkele plaatsen
voo r. In het be kende Mastbosch bij Breda op de V elhorst te
A lmen en op e nkele a ndere landgoederen op de zandgronden.
worden kleine complexen dergelijke grove dennen gevonden.
V errew eg hel grootste deel van de aanplantingen in Nederland brengen het niet verder dan tot mijnhout en brandhout.
Ik ben overtuigd. dat wij thans op een keerpunt zijn. D e
boschgrondbezitters zijn wakker geworden; er waart een mee r

