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dclijksc abonnernentskosten die dc proYi

dcr berekent kunnen veel mensen bcslui

ten orn toch nog maar even te wachten 

met lnternet. De kosten variёren name

lijk van ongeveer 15 gulden tot 85 gulden 

per maand. Ное meer je bereid bent te 

betalen zo,•eel meer mogelijkheden krijg 

je van dc proYider tot je beschikking om 

,·an lnternet gebruik te maken. 

Zijn er dan rnisschien alternatieYen om 

toch lnternet te kunnen gebruiken zonder 

zelf fors tc investeren in computers en 

software? Jazeker. Helaas is dit niet voor 

iedereen van toepassing . De laatste jaren 

zijn heel veel onderv.·ijsinstellingen 

Bamboeplantages 
/ULES /ANSSEN, T.U, E/NOHOVEN 

V oor projecten waarin bamboe gebruikt 

v.·ordt als materiaal voor woningbouv.· of 

als industriёle grondstof zijn plantages 

nodig. Bamboe uit de natuur is niet mooi 

recht, is mocilijk toegankelijk en groeit 

meestal in een beschermd natuurgebied. 

ln Costa Rica zijn in de afgelopen acht 

jaren grote p1antages aange1egd, van zo 'n 

70 hectare elk . Om zo 'n project ор te 

zetten moet ,vorden begonnen met plant

materiaal te verzamelen, d. v.·. z. stekken 

\'an bamboes van elders. Hiermee intro

duceert men eigenlijk een proЬleem: alle 

bamboe-planten ор de plantage zijn gene

tisch volkomen identiek. Het zijn klonen 

en dat is riskant. К weken uit zaad geeft 

gcnctischc di,·ersiteit, \\·aardoor zo 'n 

plantagc minder kwetsbaar is vоог ziek-

(universiteiten , hogescholcn c.d.) cn 

grote bedrijYen ор lnternct aangesloten. 

Medewerkers ,•an die instellingen en be

drijven hebben vaak een Electronic Mail 

(E-mail) adres. Soms is dit adres alleen te 

gebruiken binnen de afdeling, mааг als 

het om een lnternetadres gaat, dan kun

nen die mensen wereldv.·ijd communice

ren. En dus ор zoek gaan naar bamboc 

informatie. Sommige medev.·erkers heb

ben nog meer faciliteiten zoals het 

gebruik van WWW. Die groep is echt 

bevoorrecht, want met WWW kun je ор 

een comfortabele (sneJle) manicr ор 

zoek gaan nааг informatie . 

ten. Vermeerderen uit zaad is bij bamboe 

echter uiterst moeilijk. De meest gebrui

kelijke oplossing is om stekken te \\'innen 

van zoveel mogelijk verschillende loca

ties. Dit in de hoop dat er ор die manier 

in elk geval enige genetische verschillen 

binnengehaald worden. 

Stekken is een proces met wisselend 

resultaat. ln Aziё heeft men soms maar 20 

% resultaat; in Costa Rica ligt het resul

taat ор 80 tot 90 %. Deze hoge score 

wordt behaald dankzij de vruchtbare 

bodem, de hoge vochtigheid en de botani

sche soort(?). De aangeslagen stekken 

worden na enkele maanden uitgeplant in 

een ruimer plantbed. Als zij na een jaar 

groot genoeg zijn, worden zij uitgezet ор 

hun definitieve plaats ор de plantage, in 

een vierkanten-net van bijvoorbeeld S bij 

5 meter. Na een jaar of drie zijn de plan

ten volwassen, У,аагnа de commerciёle 
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oogst kan bcginnen . Oczc is па поg cens 

cen jaar ot' clrie in voJle gang: per jaar kan 

men, pcr hectare, dan 30 ton droog 

materiaal oogsten. 

Het milieu-aspect van een bamboe-planta

ge heeft diverse kanten . Enerzijds wordt 

cen plantage meestal aangelegd ор ecn 

plaats die open is na ontbossing en waar 

anders erosie de vrije hand zou kunnen 

krijgen. Bcplantcn is dan natuurJijk beter, 

maar ecn piantage is \\·el een mono-cul

tuнr. Toch is er wel redelijke vcrscheidc

nhcid in <lc ondergroei en er leven heel 

wat klcinc bcesten. Belangrijk is ook clat 

cen bamboe-p1antage het regenwateг pri

ma Yasthoudt cn dat ег vecl humus wordt 

gepгoduceerd. Dc ,amenstelling van dc 

grond in cen bamboe-plantage is dan ook 

uitstckcnd. 

Semiarundinaria 
!OS VAN DER PALEN 

Sem1artmdinaria is als gcslacht nau\vkeurig 

gcdcf"iвieerd сп omvat ccn kJcine groep 

Chincsc , maar vooral Japanse soorten. 

De J apanse botanicus Kashi\vagi sprcekt 

echter ovcr hybriden van PleioЬlascus сп 

Phyllostach_vs. Dcze hypothcse lijkt te \\'ОГ · 

,ien be,·estigd doordat er nog nooit 

пuchtbaar zaad aan Ьloeiende planten is 

gevonden. (Ор een onbevestigd beгicht 

нit Austra!iё na.) Kruisingen tussen twce 

sooгten en geslachten leveren in de die

ren- cn plantenwereld meestal steriele 

nakom~~iingcn ор. Ook ,ie vcrtaling ,•an 

.. .::111aпmamt:na ; half-arun<iinar,a, gcct"t ,/,· 

11oc1iijk • с bcpalen iюtan1schc staшs 
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Ecn ,!П(icr ,11ilicu-aspcct is tlat ccn bam 

boc-plantзge vccl natuuгlijk bos spaart. 

In Costa Rica heeft mcn becijferd dat 70 

hectarc plantage voldoende is om ег elk 

jaar oлgevccr 1 ООО huizen van te 

bouwen. Zoudcn die ,·an hout worden 

gebouwd, clan woгdt daar e]k jaar 600 
hcctare natuur1ijk bos voor \'CП\'0est . Dat 

komt omriat in cen natuuгlijk bos slechts 

cen enkc]c stam van \\'aarde is, cn от die 

tc kappen ,.vordt een vcelvoud ver\voest . 

De vergclijking is betrcft dus nict bamboe 

en hout, mааг het Ьеhеег van een planta

ge en rootЪouw in een bos . Voor Costa 

Rica gaat Je redenering volkomen ор: een 

argument ten gunste van bamboe. 

\\·ссг. Da.:;rom 11·crf1 dit gcslacht nogaJ 

cens Jis ,·,· rgaarbak 1·oor oncluidelijke 

soorten g,,brнikt. 

Sem1arund ,,iaria J astuosa vertcgcn11·oordigt 

hct tYpe пn dit geslacht . De stugge 

opgaande 1almen, de kortc zijtakkcn ,~n 

cle пij gr,;tc , 1vat hangencie Ыaderen zijn 

,\с cenvouclig te hcrkenncn kcnmcrken 

,·an <ieze , oort. Aan dc jongc halmcn Ыij

ven de decoratieve, brcdc, naar rozc ver

kleurendc schutЬladeгcn vrij lang hangen . 

Aan de zonzijde verkleuren clc oucJere 

haJmen naar oranje of purper . 

Ook ondergronds lijkt S.Jasruosa ecn 

ЬаmЬое ;т ct ,:11·сс ~czн:htcn. ~oms 

gcdraagt ! 1i nch ais ,ic 1,1сз1,: :чт1ю ...: ,·n 

1cemt hii ~•~noe:;•"n :-nct. ,Je :oe~c,,·,·zcn 


