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Bamboe-meubels . 
JULES J. JANSSEN, T.U. EINDHOVEN 

Als we het over bamboe-meubels hebben, 

moet er eerst tegen dc mensen gezegd 

\\'Ordcn dat er geen rotan bedoelt wordt. 

Rotan mag in somm1ge opzichten ор bam

boe lijken, het is hct nict . Rotan is de 

stengel \'an een soort liaan en is \'eпvant 

aan de palmen . Daarna komt bij hcn het 

bceld ор van zeer massie\·e meubels, 

gemaakt van complete bamboes van 1 О 

cm dik of zo; enorme fauteuils en ban

ken, zoals die afgelopen zomer ook \\'eer 

te zien \varen ор de bamboe-tentoonstel

ling Ьij de Apenheu! in Apeldoorn . Dit 

soort meubels \\·ordt wel in Nederland 

ge"importeerd. 

ln dit artikel gaat het over andere manie

ren от meubels van bamboe te maken; 

met dunne of gespleten bamboes , waг.r

door ze veel eleganter en lichter " 'orden. 

Ор de eerste plaats komt dan wat men de 

'Chincse school' zou kunnen noemen : 

meubels gemaakt van dunne Phyllostachys, 

heel artistiek maar ook heel arbeidsinten

sief, met veel krommingen en veel ver

bindingen. Alles is erg ambachtelijk, 

vraagt veel opleiding en training en is niet 

geschikt voor produktic in series en dus 

ook niet voor het scheppcn van \\'erkgelc

genheid . 

Een anderc oplossing is hetgeen nu in 

Costa Rica ontwikkeld wordt . Hier ont

wikkelt men een productieproces \\'aarЬij 

de bamboestam gespleten of gezaagd 

\\·ordt in strips van 25 of 35 mm breed. 

Met deze strips \\'ordt een stoel, tafel, 

bank, of een ander meubelstuk gemaakt, 

zoals ор de tekening te zien is. De ver

Ьindingen worden ор twee manieren 

gemaakt: de bamboe-strips worden ор 

elkaar gelijmd en/ of gespijkerd, precies 

zoals bij houten latten. De andere manier 

is om de ene strip om de andere heen te 

,,ouwen, terug tc buigen en dan vast te 

lijmen. De zitting cn de rug van dc stoel 
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in de figuuг zijn ор de eeгste manieг 

gemaakt, de horizontale latten ondeг de 

zitting zijn от de poten heengevouwen 

volgens de tweede manieг. 

Het grote vooгdeel van deze nieuwe 

methode is, dat men meubels in seгie kan 

gaan maken, wat leidt tot lage produktie

kosten, lage prijzen en tot weгkgelegen

heid. Momenteel is ег alleen spгake van 

een uiteгst kleinschalige productie vоог 

de binnenlandse maгkt, mааг gгootschali

ge pгoductie (met ехрогt naar de V.S. en 

Еuгора) is volgens zekeг mogelijk. Het 

ргоЫееm zit in het beginkapitaal en het 

veгkгijgen van een goede maгktpositie. 

Behalve deze stoel met bijzettafeltjes zijn 

ег nog veel andeгe meubels ontworpen; 

егg inteгessant vоог ехрогt is een twee

zitsbank, die plat gevouwen kan woгden 

in een doos. Dat betekent dat ег veel in 

een containeг gaan, wat de tгanspoгtkos

ten laag houdt. Verder wordt de situatie 

dan, dat je zo'n doos koopt bij een meu

belcentrum en thuis de bank uitvouwt en 

vastzet, zoals wij dat kennen van Ikea en 

dergelijke. 

Helaas zullen wij nog enkele jaгen moe

ten wachten vooгdat zulke meubels hier 

ор de markt komen. 

ВатЬое in ееп kleine voortuin 
GERRIT VAN HAAFТEN 

'Ное gebгuik je bamboe in de tuin?' is 

een vгaag die mij als verkopeг in een 

tuincentrum vaak gesteld woгdt. Vaak 

heeft men onjuiste verwachtingen van 

bamboe; men denkt bijvoorbeeld dat 

Far9esia nitida woekeгt of dat Phyllostachys 

аuгеа laag Ьlijft. Ook wordt vaak gedacht 

dat bamboe in onze streken niet kan 

groeien. Bamboe is een vaak onbekende 

en/ of verkeeгd begгepen plant. Vоог mij 

was deze plant enkele jaгen teгug ook een 

gгooi: vгaagteken. Bij de 2000 planten die 

ik ор de Middelbare Tuinbouwschool 

moest kennen zat geen enkele bamboe! 

V oorbeelden van bamboetoepassing in 

bestaande tuinen zijn ег nauwelijks, zodat 

mcn niet eгgens kan zien hoe bamboe ег 

uit zict . Vooral de inгichting en plantkeus 

in een kleine vooгtuin is erg moeilijk. 
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РrоЬеег mааг eens een voortuin te maken 

in eigen stijl zondeг teгug te vallen ор 

dwergconifeгen, heide of een waгrige 

hoop sierheesters. Buxushaagjes met 

lavendel en rozen worden· al gauw saai als 

je ег meer dan vijf van ziet in een straat. 

Vandaaг een beplantingsplan van een klei

ne vooгtuin van 3 bij 6 meteг , waarin 

bamboe de hoofdrol speelt. 

Beplantingsplan 

Hoge bamboe (Phyllostach_ys aureosulcata, 

Р. ni9ra, Р. vi vax enz.) 

2 Hegje van lage bamboe (PleioЬlastus рув-

таеиs, Р. viridistriatus, P.fortunei enz.) 

3 Far9esia murielae of F. nitida 

4 Hibanobambusa tranqui llans 'Shiгoshima' 

5 Een groep Hosta 'Golden Тiага '(geel 

bont), Н. sieboldiana 'Elegans'(Ьlauw), 

Н. undulata 'Albomarginata' ( witbont) 


