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lnleiding 

1 • Bamboe en z i j n moge l i j kheden 
Uit "Bouwen in Overzeesche Gewesten11 1897 Leiden. 
- Een goed algemeen overzicht over bamboe in de bouw. 

2a. Bamboe teelt. 
Een herziene versie van "Het verbouwen van bamboe11 door 
R.M. Soerachmat, 1938. 
- Een korte handleiding over het kweken van bamboe. 

2b. Verduurzamen van bamboe, naar prof. W. Liese 

3, Civiele techniek in bamboe. 
Uit "Voorschrift; pionieren voor alle wapens11 

herdruk 1939 Batavia. 

4 

5 

15 

22 

23 

4. Bouwkunde in bamboe. 69 
Uit "Pionierskunst en versterkingskunst door 
K. van der Maaten, 1894 Haarlem. 

5. Technische voorlichting ten behoeve van de woningverbetering 
in het belang van de pestbestrijding. 1935 Batavia 103 

6. Bouwen in bamboe (woningbouw in Colombia)door 135 
D. Castro in Bouw (1959) p. 850 ... 853, 

7. An experimental bamboo truss (bridge) door 141 
G. Kumpe in Military Engineer (1937) p. 288 - 289 

8. Passerelle en bambou door J. Trojani in 145 
Bull. lndo Chine (1930) p. 369B .•. 373B. 

9. Waterleiding van bamboe. 155 

10. Berekenen van bamboekonstrukties, bamboe-vakwerkspanten 165 

11. Literatuur-opgave, lijst van lndische woorden, 
trefwoordenregister 187 

12. Aanhangsel: 194 
Bamboe a 1 s wape.n i ng in be ton. 
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lnleiding 

Oeze werkmap bestaat uit een verzameling artikelen over bamboe en zijn 

toepassingsmogelijkheden. 

Het doel van deze werkmap is om iedereen die met bamboe te maken heeft 

een beeld te geven van de mogelijkheden van bamboe: 

de teelt, de verwerkingswijze, de toepassingsmogelijkheden en de mechanische 

eigenschappen, opdat er met de aanwijzingen in deze werkmap gebouwd kan 

worden. 

Vandaar ook dat ieder deel een zelfstandig geheel vormt en los van de 

andere delen bestudeerd kan worden. 

Veel van de bestaande en hier verwerkte literatuur is van v66r 1940; 

vandaar de soms wat ouderwetse taal. 

Het spreekt vanzelf dat wij in deze teksten de achterhaalde passages 

geschrapt hebben en zonodig aangevuld. 

Mochten er naar Uw mening in deze map onjuistheden voorkomen, achter

haalde constructies, of belangrijke onderwerpen niet behandeld zijn, 

schrijft U ons dat alstublieft, zodat we dit in een volgende uitgave 

kunnen verwerken. Last but not least gaat onze dank uit naar alle mensen 

die aan de totstandkoming van deze bundel hebben gewerkt, waarvan U hier de 

vijfde, verbeterde druk voor U hebt. 

Achterin vindt U een literatuur-opgave. Als U in de praktijk met deze 

handleiding en/of met de achterin opgegeven boeken nog niet uit de voeten 

kunt, schrijft U mij dan gerust om nader advies. 

dr. · ir. Jules J.A. Janssen 
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Deel 1 

Bamboe en zijn mogelijkheden 
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verklaring 
zie onder. 

botanische naam 

Dendrocalamus asper 

Bambusa vulgaris? 

Deel 1 

Bamboe en zijn mogelijkheden. 

Bamboe 19 ~een· rietplclnt : ·die zeer snel groeit ;-steeds in st0elen 
of struiken van 10 tot so stengels bijeen; deze zijn hot, met 
tusschenschotten op de geledingen , welk.e laatste in lengte van 
20 tot so cM. verschillen. De bamboestengels bereiken in een 
jaar nagenoeg de volle lengte van 10 to~ 18 M., maar behoo~en 
vijf jaren oud te zijn om voor bouwmatenaal te worden gebrutlct. 

Tot voile rijpheid gekomen, is de vezel houtachtig en uitermate 
taai. Het ligt voor de hand, . dat deze holle staven met hare 
dwarsversterkingen een groote sterkte aan een zeer gering ge
wicht moeten paren en als zoodanig een constructie-materiaal 
opleveren , dat bezwaarlijk te verbeteren zou zijn. Door de geringe 
zwaarte is de bamboe ook in groote lengten gemakkelijk te _ver
voeren; van daar dat ook de grootste en zwaarste Stangen 

' op bestelling binnen weinig tijds op de plaats van 
bet werk kunnen geleverd worden. Steigers bij den bouw van 
huizen , bruggen enz. worden nagenoeg uitsluitend van 
bamboe gemaakt, ook heistellingen, als zij niet al te hoog moeten 
zijn en bet heiblok niet al te zwaar is. Voor een blok van 3SO 
KG. kan men de geheele ~telling nog van bamboe maken; voor 
de pooten bindt men drie bamboe's aaneen. De bamboestangen 
worden dan veelal over de geheele lengte omwonden met rotan 
of tali-doek, soms ook enkel met tali-!Jam!Joe, maar zoo , dat men 
er bier en daar bamboe-wiggen tusschen kan slaan , die dan tevens 
dienen om op de stelling te klimmen. 

Er zijn tal van bamboesoorten, die in verschillende streken 
verschillende namen dragen ; zelfs wordt dezelf de naam in ver· 
schillende streken wel eens voor verschillende soorten gebruikt, 
wat allicht tot verwarring aanleiding geeft. In hoofdzaak kan 
men de volgende soorten en benamingen onderscheiden : 

-~ndone sis ch I JAVAANSCH SOKNDA'SCH 

Petoeng of Petoeng Bitoeng De grootste IOOrt dik 
Djawa IS tot ::ao cM., lang tot 

18 M. 
Peting Temen V rij zware soort met 

dikken but. 

Gigantochloa ve rt i c i l a ta Andoeng Gombong of • Tusschen de beide vo-
Soerat rice . soorten in. 

Gigantochloa a pus Kurz 

= Bambusa spinosa 

Rotan 

Ta l i-doek 

Tali Tali Tali De minst zware soort, 
geschlkt tot bindmaterlaal. 

Een andere soort, die echter voor bouwwerken niet bruik
baar is , is de !Jam/Joe doeri, waarvan de naam afkomstig is van 
de scherpe stekels die zij bezit; deze bamboe groeit niet rechtop; 
zij is ongeveer 5 M. lang, doch vormt bijna ondoordringbare 
,h~2'te!J,_, ___ _ _ _ . 

Daar in bamboe niet of althans moeilijk gespijkerd kan worden ~ 
wordt bij de daarvan opgetrokken constructien een ruim gebruik 
gemaakt van bindmateriaal. · 

Daartoe worden verwerkt Rotan en Tali-doek. Rotan is een 
slingerplant, die in vele bosschen in de tropen voorkomt. Zij is 
op haar volle dikte te dik en niet buigzaam genoeg om ermede 
te kunnen binden en wordt tot dat doel gespleten. 

In enkele gevallen , zooals bij bamboe- of lichte houten hang
bruggen, wordt de rotan als kabel gebezigd, waartoe zij door 
baar sterkte ea taaiheid bijzonder geschikt is ; soms worden dan 
twee of meer rotans samengevoegd op de wijze der ijzerdraad
kabels bij ijzeren hangbruggen. 

Met den naam van Doek en ook met die van ld.foek en 
Gmroeti wordt aangeduid de zwarte, op paardenhaar gelijkende, 
stof, die zich tusschen de bladstengels en cl en stam van den 
arengpalm ontwikkelt. Zij wordt uit de hand tot een tweedraads
touw .ineengedraaid, tali-doek, dat, ruw op bet gevoel, zeer bruik
baar ts tot bamboeverbindingen en sjorringen; zulk touw is zeer 
duurzaam, zelfs in vochtige lucht, doch minder sterk dan rotan; 
het werk ziet er ook minder oogelijk uit. 

Op Sumatra wordt van de idjoek, zooals bet materiaal daar . 
geno~md wordt, g~bruik gemaakt tot dakbedekking ;· een idjoek
dak ts wel wat zwaar, maar, eenmaal goed gelegd! onverslijtbaar. 
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Zie: 
The use of bamboo, etc. 
p. 63 ... 68. 

. spanribben zijn sporen 

In de hooglanden van Java wordt idjoek ook veel voor dakbe
dekking gebruikt; maar meest te zamen met ander materiaal, Alang
. ala11g enz. en zoo dat bet bovenvlak alleen idjoek te zien geeft. 

Daar dock bestand is tegen de witte mieren, wordt bet touw daar
van of ook wel bet ruwe materiaal, zooals bet van den boom komt , 
aailgewend tot bet omwinden van bamboestijlen in den grond. 

In fig. 13g--143 zijn de meest gebruikelijke bamboeverbindingen 
aangegeven. Fig. 139 vertoont een eenvoudige aanlassching; 
bet eene stuk wordt over de lengte van een geleding op de 
helft: weggekeept, bet andere stuk in de bolte gelegd en beide 
door een sjorring vereenigd. Een nettere verbinding wordt ver
kregen door de beide einden bot af te zagen en er een bouten 

Pie· •»- . r ... 140- F~ 141. 

°' p 

kern in te steken, fig. 140. Sterker tegen vaneen trekken is die 
van fig. 141. De verbinding van twee stangen onder een rechten 
hock geschiedt op een der manieren in fig. 142 voorgesteld. 
Schuine verbindingen ziet men in fig. 143. . . 
- Bij .al deze verbfnciingen .zorge : men ervoor-dCCinden der ~ 

scben zoo veel mogelijk naast een tusscbenscbot in het bamboe 
.-..114• aan te brengen, om-

dat bet materiaal 
da.ar ter plaatse min
der aan splijten on
derbevig is; ook 
dragende stijlen van 
bamboe moeten , als 
bet· ~enigszins kan , 
boven en onder met 
een tusscbenscbot 
eindigen, bet boven
eind in elk geval. 
In bet algemeen zal 

men om de splijtbaarbeid van de bamboe :steeds moeten tracbten 
de deelen voorbij de verbindingen door te laten loopen , desnoods 
met een zeer geringe inkeeping, en ze door bindmateriaal te 
bevestigen. In dien geest zouden wij de constructien van fig. 144 
boven de vorige verkiezen. 

Fig. 144. 
In den grond geplaatste stijlen late men rusten 

op een platten riviersteen met groot grondvlak. 
Eigenlijk gezegde kapgebinten worden van 

bamboe zelden gemaakt. Het gebeele samenstel 
der dakconstructie wordt als bet ware tot een 
geheel aaneengesjord. Met andere woorden, elk 
paar dakribben wordt eenigermate als dakgebint 
behandeld, terwijl de gordingen uitsluitend dienen 
tot onderling verband dier ~ebinten en daaronder 
zijn geplaatst 

Gewoonlijk worden tot dracht van den ·nok mid--· 
delstijlen geplaatst. Deze worden met de zijstijlen door een bint-

Fig. 14s. balk van bamboe, soms dubbel voorkomende, 
vereenigd en daarop komen de gordingen of 
muurplaten te liggen. Spanribben uit beele of 
middendoor gespleten bamboe verbinden deze 
laatste met den nok; zij worden ongeveer 50 cM. 
midden op midden gelegd. In de door de span
ribben boven den nok gevormden vork wordt 

nog cen bamhoc gcplaatst, clic door sjorringen met den nok vcr· 
hondcn, de spanrihbcn op haar plaats gcklemd houdt (fig. 145). ls 
de spannig te groot om de spariribbcn zondcr vcrdcre ondcrstcu
ning van nok tot wandgording tc docn rcikcn, dan worden tusschcn
gordingcn aangcwcnd en ondcrstcund: Door hct aan
hrengcn van panlatten of dakregcls, (reng's), van dunnc gesplctcn 
bamboe , di<..: op de spa.nribbcn, gcwoonlijk om den andere, worden 
vastgc.:bonden, wordt de stevighcid van bet geheel zeer vermeerderd. 

Evcnwcl zict n.1.!:n. ook .~iet .~~ld<:_n_va'!_ z~-~~__bam~~_bepaal~ 
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Verk laring:zie onder 

Alang-alang 

kapspanten gemaakt, met gordingen daarboven, die de dak
ribben dragen. 

De bescbreven daken worden meest met Alang-alang of met 
Atap gedekt; pannen kunnen zij niet dragen. Wei worden , om 
goed~oop werk te hebben, op houten kapspanten en gordingen 
SJ?Clnrtbben en latten gelegd en met pannen gedekt. Bij zorgvul
d1ge keus der bamboe duurt zulk een dak ongeveer tien jaren. 

Ook de bamboe zelf wordt tot dakbedekking aangewend 
en wel op tweeerlei manieren : in Fig. 146. Fig. 1

47
. 

de gedaante van Sirappen (fig. 146) 
van 25 tot 30 cM. lengte, die met 
een aan een eind va5tgelaten splin
ter aan de reng's worden gebaakt, en 
in die van doorloopende, middendoor' 
gespleten stangen, in den trant der 
sbolle pannen", telkens de bolle met 
de bolle kanten dekkende (fig. 147). 

-~ 

Alang-alang is een boog opscbietend gras, 
dat in de wildemis, vooral op drooge dorre 
gronden voorkomt. 

Het moet, om tot dakbedekking eenige 
waarde te bebben , volkomen rijp en d,roog 
zijn; de kleur is dan stroogeel; een bruin-
achtige kleur is een teeken van vocbtigbeid. . 

Het afdekken met alang-alang geschiedt in Alanit·alanit dakbedekkmg 

den trant van de riet- en stroodaken in Europa, 1 
= •s 

door bet gras in }osse bundels aan de reng's te Fi2. "Q. 

binden , zoodanig dat de rijen elkaar over twee 
derden der lengte van het gras dekken (fig. 148), 
of wel in vooraf gereed gemaakte we/its. 

Deze (fig. 149) worden vervaardigd door 
bosjes alang-alang, kirai, nipab, katoe-blade
ren enz. om een gespleten bamboe-latje been 
te slaan en den omslag tusscben een tweede 
dubbelgevouwen latje vast te klemmen; zij 
worden met gespleten rotan vastgebonden en 
op bet dak bevestigd, 't zij aan reng's, 't zij 
met weglating van deze onmiddellijk aan de 
spanribben. 

Onder Atap (fig. 150-152) verstaat men op . 
gelijke wijze als de welits bebandelde aaneen- Wcht 

scbakelingen van bladeren van verscbillende palmsoorten. 
De bladeren worden, na van de takken te zijn gesneden, ge

droogd en daarna in rijen om de daartoe gespleten takken ge
bogen, zoodanig dat elk blad een derde deel van bet vorige dekt; 

Fig. 150. Fig. 151. 

Atap nipah 

Atap )•>embia I :05 
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Toe toes 

Atap biawanan 

Bwtenkant. I :05 BinnenkanL 

een dunne rotandraad wordt evenwijdig met de lat door de 
bladeren been genaaid en de uiteinden gelijk geknipt. 

De naam Atap wordt echter ook gehezigd in den zin van dak
bedekkingen met plantaardige materialen in bet algemeen. . 

De palmbladeren worden soms ook, om spoedig een afdek
king of wand van tijdelijken aard gereed te heh hen, aan den 
tak verwerkt tot een vlechtwerk, Blarak genaamd. Daartoe wordt 
de tak aan weerseinden op lengte afgesneden en over de lengte 
doorgescheurd. Van elke helft worden vervolgens de bladeren 
in . elkaar gevlochten en aldus een soort van atap verkregen. 
Zulke dakbedekking is echter alleen geschikt om een of twee 
dagen tegen regen en zonneschijn te bescherm~n. Oo~ van andere 
boombladeren wordt somtijds atap vervaard1gd. Fig. I 52 ver
toont een soort daarvan, die in bet gebergte van kali 
mantan wordt gebezigd. 

Het afdekken met atap geschiedt op gelijke wijze als met 
welits, ook bier kunnen de rcng's gemist worden. 

Het dichten van den nok en van de hoekkepers, als die er 
zijn, gesehiedt bij deze daken door middel van Woewoeng's, die 
vooraf op den grond worden klaar gemaakt ; daa.rtoe worden 
twee rijen a tap, elk twee dik, met de dikke zijden buiten
waarts met latjes goed op elkaar verbonden. Dat deze nok
bedekking, hoe waterdicht overigens een atap-dak gemaakt 
kan worden, licht tot lekken kan aanleiding geven, ligt voor de 
hand. Beter is bet de woewoeng's van tali-doek te maken · dit 
wordt dan in lappen, zooals bet van den boom komt, om' een 
bamboe gebonden, met de uiteinden aan weerszijden vrij, en 
zoo op bet dak gelegd (fig. I 5 3); deze constructie is duurzaam 
en goed waterdicht en wordt ook op hoekkepers toegepast. Verder 
wordt tot dit doel nog wel eens gebruik gemaakt Fig. ,

53
. 

van een reep asphalt-vilt, enz. als men 
zulke stoffen tot zijne beschikking heeft; ook wor- 0 
den wel '. evenals op bet platteland in Nederland / "' 
op de neten daken geschiedt, gebakken aarden 
rietvorsten gebezigd. 

Over een dak van aJang-alang, atap of welits wordt steeds 
een windrooster gelegd, zijnde een net van dunne gespleten 
bamboe met mazen van 30 tot 40 cM., dat op den grond klaar 
gemaakt en daarna aan weerszijden van den nok opgehangen, 
bet zoo lichte materiaal tegen opwaaien behoedt. 

Voor bet vastbinden van reng's, atap, welits, matten enz. 
wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van Toetou. Deze worden 
verkregen uit een eind bamboe-lat ( Wi/alt) van een geleding lengte 
en 3 cM .. breedte, waarvan de harde buitenbast is weggekrabd 
en de zachte biri.nenvezels zijn weggesneden. Daarna splijt men 
ze in reepen van I mM. dikte, ter breedte gelijk aan de dikte 
der wilah. Gemakshalve zet men de splijting niet verder voort 
dan tot 5 cM. van bet andere eind, zoodat de reepen van onder 
verbonden blijven en men bet ongespleten eind ergens in steken 
en er naar behoefte reepjes van aftrekken kan. 

In sommige streken verwerkt men boomschors tot 
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Zie: 
The use of bamboo etc. 
blz. 35 

Boomschon to! omwanding 
•erwerkt 

Dalr.bedek.kiug v. boomscmon 
I '25 

Dalcbedekking van schon •an 
den Ge Jang boom v. T ernate. 

I : 'JS 

wand- en dakbekleeding. De in ti.I!. 154 afgebeelde is 
in kalimantan in gebruik. In het gebergte 

van kalimantan wordt de schors 
van den Gambia-boom de beste geacht . . Fig. 156 vertoont een 
dakbedekking van schors van den Gelangboom; goed gelegd , 
in een dikke laag, kan zulk een dak 10 jaren duren. 

Een in zeer algemeen gebruikelijk materiaal voor de 
samensteiling van wanden of Pagers is vlechtwerk van gespleten 
bamboe. Daartoe warden voornamelijk de dunnere en fijnere 
bamboesoorten verwerkt. Deze warden over de lengte gespleten, 
de tusschenschotten verbrijzeld en daarna de bamboe open- en 
platgeslagen; de schotten warden dan verder geheel verwijderd 

Fig. 156. 

W&Dd met nnchillende soorten V&D bamboe·vlechtwerlc. 

en daar, waar de houtdikte ongelijk of te zwaar is, de bamboe 
afgeschrapt en geklopt totdat zij tot vlechtwerk geschikt is. 
Deze Ploepoe/r., zooals bet materiaal in dien toestand genoemd 
wordt, kan nu op verschillende wijzen tot wanden warden ver
werkt (fig. I 56-161}; bet eenvoudigst is de reepen te lood naast 
elkander te plaatsen en ze van afstand tot afstand tusschen ge

spleten bamboe te vatten (fig. 156 en 157). Sier
lijker is de bekleeding met vooraf op maat ge
vlocbten harden, Sasak's genaamd; zij warden 
op verscbillende wijzen met kortere of langere 
vlechtingen in elkaar gewerkt, somtijds met uit
sparing van grootere en kleinere openingen voor 
licbt en lucht (fig. 158). Voor binnenwerk zijn de 
sasaks somtijds van lichter samenstelling; fig. 1 59 

Fig. 151. 

• en 16o geven daar voorbeelden van; bet vlecht
Wandvalc •an,~t~b werk van fig. 16o heet Kepang (Jav.) of Bilik 

dit lean zeer fijn vervaardigd warden. In 
fig. 161 is een sierlijke sasak voorgesteld met dergelijk vlecht
werk in houten omraming en snijwerk gevat. 
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[JJ]] 
I I I 

• • I J I 
J I 

.~ ·-
I 

• I .. -
Wandvakken van bamboe, 1 : 25 

De wijze, waarop kozijnen voor ramen en deuren in bamboe
wanden worden gemaakt, is in fig. I 56 geschetst; de pager's wor-

Fic. 159. Fig. i6o. den tegen de kozijnstijlen 
op gelijke wijze als tegen 
de andere stijlen beves
tigd. Raamopeningen kun
nen ook na bet aanbren
gen der pager's daaruit 
gekapt worden; de rand en 
der opening worden dan 
omboord en zoo ook he1 
uitgekapte stuk, dat dan 
tevens tot raamsluitin~ 

' b ~1ltr 

·;, - • j;;t 
:;7 .... ~'. 

""' " ~ 
Binnenwandvakken van bamboe, I : •s kan dienen. De deuren er 

Fig. 161. veelal ook de luiken wor
den samengesteld uit eer 
raamwerk van bamboe 
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eenig bamboe-vlechtwerk 
wordt bekleed; een der 
stijlen van bet raamwerk 
wordt zooveel langer ge
nomen, dat bij in twee 
horizontale regels als in 
tappannen kan draaien, of 
wel beide stijlen worden 
verlengd en schuiven over 
horizon tale regels;door een 

. paar kruislatten wordt bet 
Sasak van bamboe toetoel met OmraDUDg, Malan&• I ; S5. raam- of deurblad Versterkt. 

In plaats van sasaks worden in verscbillende gevallen matten 
verwerkt. De meest gebruikte zijn Kadjang- en Kepangmatten. De 
eerste worden vervaardigd van gedroogde pandan-doeri-bladeren; 
deze worden in de lengte elkaar een weinig dekkende genaaid 
(fig. 162). De kepangmatten (fig. 163) zijn veel sterker; zij wor· 

Pi:ger _ n .,.. kadjan1, 
• I : 2 9'. 

den van dunne reepen bamboe gevlocb
ten , verkregen door bet splijten van 
wilah's, nadat bet buitenste harde en het. 
binnenste zachte gedeelte daarvan zijn 
weggesneden. Bijzonder fijn zijn de Ban
tammer matten; deze en de kepangmat
ten worden veel voor plafonds gebruikt. 

bruqgenbouw zijn in de binnenlanden waar deze arbeid gebeel aan 
het oordeel der inlandscbe boofden was overgelaten ware kunst-

Bij 

Zie ook het artikel 
in Vraagbaak vol. 8 
no. 3, september 1 80, 
biz. 41 ... 54. 

werken te zien, gebeel en al uit bam- r· ' 
b Id H I

. 1g. 163. 
oe en rotan samengeste . et 1gt 

ecbter voor de hand dat zulke werken 
verbazend veel aan onderhoud kosten 
en dat vooral daar, waar tusscben
jukken in de.rivier niet te vermijden 
waren, steeds groot gevaar bestaat, 
dat die bij plotseling opkomend hoog
water (bandjir) worden vernield 1• 

Fig. 164 en 165 
geven krandjangs 
te zien, welke, met 
riviersteen gevuld, ..-..-,,;:i 
dienen tot bet ma
ken van tijdelijke 
kribben of stuw-

K~pangmat no bamboe apoes voor plafood 
of .. ·aodbekleed1ng, Malang. 1 : 25 

dammen. Fi~. 16s. 

De eerste soort mm· 
is wel de meest ~ tffj. rt ~
.gescbikt~doorden ~ ~ 
vorm, die toelaat 
om ze in verband 
naast en op elkaar Fig. 

166
· 

te leggen volgens -
fig. I 66. Men splijt - 1

- rjl 
daartoe een lange :...,_~ 
zware bam boe in · 1 

10 of 12 reepen, 
maar laat de einden ongespleten en geeft door dwarscbe bamboe
latten, die erdoor gevlocbten worden, aan bet gebeel de gewenscbte 
gedaante. Door een opening wordt de krandjang met steen gevuld. 

De in fig. 167 voorgestelde wordt overeind geplaatst in eenige rijen 
naast elkaar, waarover dikwijls nog een tweede rij in de hoogte. 

De ruimte tusschen de krandjangs wordt steeds goed aange
vuld met riviersteen, om ze een vasten stand te bezorgen. 
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Deel 2 

Bamboeteelt 

Het verbouwen van bamboe, door R.H. Soerachmat (1938) 

1 . I n 1 e i d i ng 

Aangezien gebleken is dat er behoefte bestaat aan een handleiding 

voor de aanleg van bamboeculturen, wordt in het onderstaande enige 

aanwijzingen gegeven, overeenkomstig de in het Bosdistrict Djember 

gedurende vele jaren met succes toegepaste cultuurmethode. Het is 

mogelijk dat, al naar de omstandigheden, elders van deze methode 

zal moeten warden afgeweken, echter moge warden verklaard dat, de 

in Djember onder zeer verschillende omstandigheden (bodemgesteldheid, 

hoogte boven zee en regenval) ontwikkelde bamboeculturen ook op 

andere plaatsen vermoedelijk met goede resultaten zullen groeien. 

Op de volgende pagina•s volgt een beschrijving van de cultuurmethode welke 

nagenoeg voor al le soorten kan warden gevolgd en welke berust op een 

sedert 1911 in Djember (Oost-Java) opgedane ervaring, volgens welke 

486 ha bamboeculturen werden aangelegd. 
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2. De cultuurmethode 

a. Eisen te stellen aan de bodem. 

De te stellen eis, waaraan de grand moet voldoen om een goede bamboe

cultuur te verkrijgen, is een vruchtbare, niet te droge kleiachtige 

of zandige bodem. 

Drassige gronden moeten beslist uitgeschakeld warden. 

Legt men de culturen in de vlakte aan, dan dient er ev. gezorgd te 

warden voor drainage van het cultuurterrein v66r de aanleg. Overigens 

kunnen bamboeculturen vrijwel op iedere zeehoogte warden aangelegd. 

b. Het plantmateriaal 

Vooreerst moet men zorgdragen voor goed plantmaterlaal. 

In Djember werd tot dusver altijd gebruik gemaakt van wortelstekken, 

waaronder verstaan wordt het onderste gedeelte van de bamboestengel, 

voorzien van een rhizoomdeel. Een wortelstek bestaat aldus uit enkele 

stengelleden met slapende knoppen of ogen en is voorts voorzien van 

haarwortels. Twee- of driejarige wortelstekken zijn het geschiktst 

te gebruiken, daar te jonge stekken bij het ultplanten meestal ver

schrompelen en te weinig groelkracht blijken te bezitten; oudere 

stekken zljn door de opgetreden verhouting eveneens meestal minder 

groeikrachtig. De lengte van de te gebruiken wortelstekken is het 

best te nemen op ca. 30 cm en de dikte afhankelijk van de soort. 

Beschikt men over eigen bamboeculturen of met wilde bamboe begroeide 

terrelnen, dan is het probleem van het verkrijgen van het benodigde 

plantmateriaal gemakkelijk op te lossen. 

Is men erin geslaagd de hand te leggen op goed plantmateriaal, dan 

moet men met het inbrengen van de wortelstekken niet te Jang wachten. 

ldeaal is het indien men onmiddelijk na het rooien van de wortelstekken 

kan uitplanten. 

c. Het plantverband. 

Het cultuurterrein moet dan natuurlijk · geheel gereed zijn en men moet 

het eens geworden zijn omtrent het toe te passen plantverband. 

Dit laatste is uiteraard afhankelijk van de gebruikte bamboesoort, 

zodat men bij zware bamboes een wijd en bij lichte soorten een nauwer 

verband kiest. Waar men zich in Djember heeft toegelegd op de pro-

duktie van lichte bamboe -- voor de levering van droogstokken 

v.z.v. kan warden nagegaan, aanvankelijk geplant op 2! x 2! m. 

we rd, 
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Later ging men over op 2 x 4 men ook 3 x 3 m komt voor. 

Dit zijn alle culturen van zgn. print tali (Gigantochloa apus Kurz). 

Men zal echter goed doen ook voor zware bamboe zoals pring petoeng 

e.d. (Dendrocalamus asper Backer) het verband niet te wijd te nemen, 

opdat men bodemverwildering niet in de hand werkt, en ook in de eerste 

jaren na de aanleg nog selectie op de best groeiende stoelen kan uit

oefenen. Dlkwijls geef ik voor mijzelf de voorkeur aan een verband 

van 2 x 4 m met een tussenplanting van Theprosia maxima. Dit laatste 

is nodig teneinde het terrein zo spoedig mogelijk bedekt te hebben, zodat 

men geen gevaar loopt voor verwildering hetgeen tevens van belang is 

met het oog op de brandbescherming. 

Heeft men hier niet tijdig genoeg voor kunnen zorgen, of is de uit

gezaaide grondbedekker niet voldoende aangeslagen, dan kan ook de 

Centrosema nog uitkomst geven; alleen moet men hierbij ervoor zorgen 

dat de jonge bamboe niet overwoekerd wordt. 

In de steeds vrij ijl blijvende bamboecultuur wordt de tussenplanting 

vrijwel nimmer onderdrukt, en men moet voortdurend middels snoeien er 

voor waken dat hij de bamboe niet de baas wordt. 

d. Het planten 

In de volgens het vastgestelde plantschema gegraven plantgaten, plant 

men nu de wortelstekken door ze onder een hoek van 30° a 45° in de 

bodem te leggen, er goed op lettend dat het oog, waarvan men de 

meeste verwachting heeft, naar boven wijst. (zie schets). 
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Een gedeelte van de stek steekt boven de bodem uit, hetgeen gewenst is 

ter controle of inderdaad behoorlijk geplant werd. Het onder de grond 

stekende deel van de stek dient bedekt te zijn met een goed verkruimelde 

aardlaag. Naderhand verdwijnt het gedeelte van de wortelstek, dat 

boven het aangeslagen oog uitsteekt, door verrotting. Is dadelijk uit

planten niet mogelijk, dan dient bij het opslaan van het plantmateriaal 

gezorgd te worden, dat de wortelstekken in een kuil netjes geordend 

tegen elkaar worden gezet en goed toegedekt worden met aarde, en een 

weinig vochtig te houden. Naar behoefte kunnen nu de stekken uit de 

kuil worden gehaald ter overbrenging naar het cultuurterrein. Het 

juiste tijdstip voor het uitplanten is ook bij bamboe bij de intrede 

van de natte tijd. Aile andere cultuurwerkzaamheden zijn gelijk aan 

die bij de aanleg van andere boomculturen. 

3. De exploitatie. 

Wanneer men met oogsten kan beginnen is van de aangeplante bamboesoort 

afhankelijk. 

Een der jongste in exploitatie genomen bamboeculturen (pring tali) 

in Djember is een cultuur van 1932. Hier werd destijds een plantver

band gekozen van 2 x 4 m met tussenplanting van Tephrosia. In het 

jaar 1935 is deze bamboe voor het eerst geoogst. Dus reeds na 3 jaren 

is hier het eerste produkt verkregen. Gewoonlijk kan nu jaarlijks 

een gedeelte van de halmen geoogst worden. 

De opbrengst kunnen we bij bamboeculturen bijna zuiver taxeren. 

Wil men bijv. bamboestokken (glantangs) produceren van 2.75 m lengte 

en voetdikte 4 a 5 cm, dan kan men gemiddeld uit een volwassen 

(4 a 5 jarige} bamboestoel jaarlijks ca. 10 halmen dunnen. Per ha 

heeft men, _bij een plantverband van 2 x 4 m, 1250 bamboestoelen, 

zodat men in dat geval 12500 stokken per ha verwachten kan. Bij het 

afoogsten van een bamboestoel moet men echter steeds minstens 5 over

jarige bamboestengels aanhouden, opdat men de stoel niet teveel uitput 

en ook naderhand de jonge uitgekomen bamboeloten bescherming hebben 

tegen wind en harde regens. Zonder aanhouding van een voldoende aan

tal overjarige stengels groeien de jonge loten dikwijls scheef of 

worden zij krom ten nadele van de latere bruikbaarheid ervan. Onder 

overjarige stengels verstaat men de bamboestengels, waarvan de blad

scheden reeds afgevallen zijn. Bij het uitkappen dient voorts ge-

zorgd te worden, dat de bamboestengels vlak boven de grond afgekapt · 

worden, opdat de nieuwe loten slechts ondergronds kunnen worden gevormd 

en ook de stoel in de breedte en niet in de hoogte uitgroeit. 
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Verder dienen de bamboestoelen vrij te blijven van overtollige 

waardeloze dunne opslag. Dlt komt ten goede aan de groei van de 

jonge bruikbare (dikkere) loten. 

De vraag is nu maar hoe lang we deze (dunnings) exploitatie kunnen 

volhouden. Hieromtrent staan mij echter geen gegevens ter beschikking. 

Wel kan ik meedelen dat de oudste bamboeculturen in Djember, geplant 

op zeer goede· grond, (van 1911, dus nu 27 jaar oud) nog steeds in vol le 

produktie zijn. 

Wel moet soms eens een jaar de produktie wat lngeperkt worden, wanneer 

nl. door een onverwacht grote vraag de stoelen in het vorige jaar wat 

te erg zijn aangepakt, maar van afsterven of lnproduktiviteit is hier 

nog geen sprake. Jongere alhier op armere grond geplante bamboe ver

toont daarentegen reeds een zekere teruggang in de produktie. We 

zullen dus wat betreft de levensduur van bamboeculturen - evenals 

bij boomculturen) wel te maken hebben met verschillen in omloop. 

4. Aanvu 11 i ng ( 1976). 

In een brief schrijft Theo Schilderman (Association Rwandaise des 

Compagnons Batisseurs) ons uit Rwanda: "Bij gebrek aan voldoende 

wortelstekken, heb ik ook een andere methode geprobeerd, die welis

waar beduidend minder resultaten opleverde, maar misschien toch het 

vermelden waard is. Op de manier van de tekening onderaan pag. 19 

plant men een stuk bamboestengel, waarin 2 knopen zitten. Vlak onder de 

bovenste knoop wordt een gat geboord, waardoor men het gedeelte 

tussen de knopen kan vullen met water om de groei te bevorderen; af 

en toe moet d~t ook bijgevuld worden. 

De onderste knoop begint wortels te vormen; de bovenste en de onderste 

ook u it 1 ope rs". 

Misschien is dit een oplossing voor wie moeilijk aan stekken met 

rhizoomdeel kan komen. 
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Verduurzamen van bamboe. 

Bamboe wordt aangetast door schimmels en insecten. De levensduur van 

onbehandelde bamboe hangt sterk af van het klimaat. Als richtlijn geldt: 

- in zeewater: minder dan een jaar, 

- in weer en wind: tot 3 jaar, (behandeld: 10 - 15 jaar) 

onder dak: 4 tot 7 jaar, (behandeld 15 - 25 jaar), 

- onder gunstige omstandigheden: 10 - 15 jaar. 

Bamboe is minder duurzaam dan hout. Verder is gespleten bamboe 

minder duurzaam dan ronde, de top minder dan de voet, en de binnenkant 

minder dan de buitenkant. 

Zowel de natuurlijke duurzaamheid als de mogelijke verduurzaming is voor 

elke bamboesoort anders. Verduurzamen is altijd moeilijk, omdat bamboe 

alleen toegankelijk is door de vaten, en die zijn weer alleen toeganke

lijk aan de top en de voet van de bamboe, en nog een beetje op elke 

plaats waar een tak is afgekapt. De buitenhuid van de bamboe is ondoor

dringbaar, en de binnenkant eigenlijk ook. Tenslotte: de vaten nemen 

minder dan 10% plaats in in pe bamboe, en zelfs als deze vaten vol gif 

zitten, kan het tussenliggende materiaal nog aangetast warden, omdat 

het gif moeilijk vanuit de vaten doordringt in het tussenliggende materiaal. 

De methoden voor het verduurzamen zijn: 

natuurlijk/traditioneel, of scheikundig. 

Natuurlijk/traditionele methoden. 

Voordeel: goedkoop, kunnen door dorpsbewoners gedaan warden. 

Nadeel: verlenglng van levensduur nooit goed gemeten. 

a. Drogen (Engels: curing}. 

De bamboes warden gekapt, maar ze blijven met blad en al op hun 

plaats staan. De levensprocessen in de bladeren gaat natuurlijk 

door, en daardoor vermindert het suikergehalte. Hen zegt dat dit 

de kans op aantasting door insekten minder maakt. Geen verschil 

voor termieten en schlmmels. 

b. Roken 

De verse bamboes worden opgeslagen bovenin een huis, waarin vuur 

wordt gestookt (voor koken enz.) zonder schoorsteen. De rook blijft 

dan onder het dak hangen, en dit verduurzaamt de bamboe enigszins. 

De bamboe kan echter ook splijten. 
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c. Kalken 

Bamboestammen en vlechtwerken kunnen met witkalk besmeerd worden. 

Dikwijls ook smeert men er eerst teer op, dan bestrooien met zand, 

en als alles droog is, wit kalken, tot vier lagen toe. 

Pas op: op elk plekje, wat niet geraakt is, gaat de aantasting 

rustig zijn gang. Teren wordt ook toegepast voor bamboe in kontakt 

met de grond, met daarna omwikkelen met palmvezel-touw. 

d. Drenken 

De verse bamboes worden een paar weken opgeslagen onder water 

(stilstaand mag, beter is stromend), met stenen er op, of begraven 

in modder. Daarna een paar dagen drogen in de schaduw. Geeft geen 

verbetering tegen termieten en schinmels, wel tegen insecten omdat 

de suiker e.d. uitgespoeld is. 

e. Bouwkundig 

Pas de bamboe toe met verstandige details. Bamboe kolommen op rivier

steen of op beton plaatsen, maar niet zo in de grond zetten. Geef het 

dak een overstek. Maak al le details zo, dat de bamboe weer kan drogen, 

als hij nat is geworden. 

Scheikundige methoden 

Voordeel: meer resultaat; nadeel niet altijd ekonomisch en/of toepasbaar. 

f. Roken 

maar nu met methylbromide of zo. Wordt in Japan toegepast . 

.9..!. Borstelen 

of sproeien met een conserveermiddel, geeft maar we1n1g verduur

zaming omdat het middel nauwelijks binnendringt in de bamboe. Wordt 

wel toegepast als voorlopige bescherming in opslagplaatsen. Middelen 

zijn een oplossing met 5% DDT, of 0,5% Gamma BHC, of 0,5% Dieldrin. 

Zeer gevaarlijk allemaal! Gelukkig steeds meer verboden. 

h. Verdampingsmethode (Engels: stepping) 

De gekapte bamboestammen worden met blad en al direkt met hun 

ondereind in een vat met conserveermiddel geplaatst. Doe een stuk 

plastic onderaan om de stam en over het vat: tegen de regen, tegen 

verdamping uit het vat, voor de veiligheid (kinderen, beesten). 

Door de verdamping in de bladeren zuigt de stam zich vol met het middel. 

Helaas komt er nogal eens lucht in de vaten aan het ondereind, in de 

tijd tussen kappen en in het vat plaatsen. Als er eenmaal lucht in 

de vaten is, is zuiging onmogelijk. Duurt een paar dagen tot twee 

weken, tot de bladeren beginnen te verkleuren, en er geen conserveer

middel meer uit het vat wordt opgenomen. 
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Dan de stam in een leeg vat laten uitlekken. Het weefsel tussen de 

vaten wordt niet verduurzaamd. 

Middelen: koper - chroom - arseen (CCA, ASCU) of 

koper - chroom - sulfaat (CELCURE). 

Beiden 5% oplossing, nodig 5 tot 8 kg droge chemicalien per m3 

bamboe. Let op: giftig??? Pas op met eten en roken. Goed wassen na 

afloop. Rubber handschoenen (indien binnengekregen, snel naar de 

dokter; verpakking meenemen om aan de dokter te laten zien; melk of 

water laten drinken en weer laten overgeven, 3x) 

i. Drenken 

De bamboe wordt op maat gezaagd, en gedompeld (stenen er op!) in een 

open bad met conserveermiddel. Een open bad is bijv. een stel halve 

oliedrums, zonder bodem en deksel, en dan aan elkaar gelast (aan 

beide uiteinden natuurl ijk wel een bodem of dekse'l), of een lang

werpige kuil gevoerd met dlk plasticfolle (pas op voor scheuren). 

Voor komplete stammen duurt dit een paar dagen, voor gespleten bamboe 

J tot f hiervan. Stammen laten uitlekken boven het bad. 

Middel: koolteer-creosoot en stookolie, halfom. 

Voor termieten 1% dieldrin erbij. Voor gebruik onder dak minstens 

40 kg per m3 bamboe, in open lucht 60 en in kontakt met de grond 

80 kg/m3. Verwachte levensduur 15 jaar in weer en wind tot 20 - 30 

jaar onder dak. De tijd van behandeling kan verkort worden door 

het bad te verwarmen, door de bamboe beurtelings in koud en warm 

middel te dompelen, en door de buitenkant van de bamboe te krassen. 

M~~r de eerste twee middelen zijn gevaarlijk als men niet goed weet 

hoe het moet, en zij kosten geld; en de derde methode (krassen) is 

niet altijd aanvaardbaar. 

l.:_ Boucherie-methode 

Hierbij wordt het middel in de~ bamboe ingebracht met verhoogde 

druk. Deze verhoogde druk kan op drie manleren verkregen worden: 

- Hang de bamboe vertikaal op, en vul het boveneinde met conserveer

middel. Krassen van de binnenkant van het boveneind is wezenlijk 

voor het indringen. 

- Leg de bamboe op de grond (iets hellend), plaats het vat met 

conserveermiddel op een stelling, en verbind het vat met een 

slang met het boveneind van de bamboe. Hoe hoger het vat, hoe 

groter de druk; 10 meter is een goede hoogte. 

- Hetzelfde, maar nu met een handpomp op het vat, om .een druk van 

1 ato op te bouwen (= een atmosfeer overdruk). 
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Bij alle drie manieren loopt uit het ondereind van de bamboe eerst 

het eigen natuurlijke sap, dan komt een mengsel van sap en middel, 

en tenslotte alleen maar middel. 

Dit kan men terugwinnen, op sterkte brengen en weer gebruiken. De 

behandeling is klaar als aan het uiteinde gewoon middel er uit loopt; 

bij de handpomp is 3 - 8 uur voldoende. De bamboe laten uitlekken. 

Middelen: ASCU of CELCURE (zie h.); concentratie 8%; nodig ,:t 5 kg 

chemicalien per m3 bamboe; verwachte levensduur 10 - 15 jaar in 

weer en wind, en 15 - 20 jaar onder dak. 

k. Druk-behandel ing 

De bamboe wordt in een groot vat onder hoge druk vol geperst met 

conserveermiddel. Kan alleen in een fabriek. De bamboe kan splijten, 

of in elkaar gedrukt worden. Deze methode is duur, vooral door het 

vervoer naar en van de fabriek. 

Bamboe behandelen tegen brand is erg duur, en dit wordt daarom niet 

beschreven in deze tekst. 

De mensen, die niet gewend zijn aan verduurzaamde bamboe, zullen aan

vankel ijk de meerprijs niet willen betalen, omdat het voordeel van 

langere levensduur nog niet duidelijk is. Plaats daarom op een druk 

bezochte plaats wel en niet behandelde bamboe naast elkaar. De tijd zal 

het dan wel leren. 

Verduurzaamde bamboe vergroot in feite het inkomen van de mensen,omdat 

de levensduur van hun huis (en andere gebouwen) veel langer wordt. 

Andere verbeteringen in hun huis komen dan ook beter tot hun recht. 
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HOOFDSTUK I V E R B I N D i N G E N. 

§ e Soortr.11 l'an ve'rbindingrn. 
(I) Men onderscheidt: 

A. vcrbindingeu van 2 touwuitcinden onderling z.g. KNOO
PEN; 

B. idem van e<;n touw aan ee11 andcr voorwerp z.g. STEKEN; 
C. idem van 2 voorwerpcn door middcl van touw z.g. Sf0f{-

RINGEN; • 
D. bamboc-vcrhlndingen; 

(2) In de tc\.'l\eningcn zijn, teneinde deze duidelijker te 
doen uitkomen, alk knoopen los getcekend; zij moeten na het 
leggen stevig worden aangetrokl~cn. 

§ 9 A. H e t I c g g c n v a n k n o o p c n. 
( 1) Voor he! Vl'rhinden van 2 touwuiteind\.'a kunnen ver

schillende knoopl'n wordcn toegepast. ledere knoop best~at 
uit de volg~nde onderdeelcn: de /is, hct oog en de geH'Oll<! 
knoop (zie fig. 2 A, Ben C). . 

(2) \Vanneer de 2 touwuikinckn van gelijke of nagenoe;: 
!~elijke dikte zijn, wordt in dt>n regc\ i.ll: plattc k11oop toegep;;st 
(zie fig. 2 D). 

(3) Dezc wordt gclegd, door met de 2 cinden van de 
touwcn achterccnv<,J!~l~lls 2 gewuHc knoopen te leggen, waar-
uij moet worden geict op het volgcnde: · 
1. zoowel de lange als de kc'rtc eind11n nlJcten in elkaarn 
verlcngde vallcn cn-
2. elk tang einde rnoet zich met het naastliggcnde kort~ eindc 
aan dezelfde zijclc bevinden van de aansluitcnd'e !is nn hct 
anderc touw, dus of boven Of onder de lis. 

(4) Zijn de touwcn van ongclijke diktc, Clan past men toe 
den weversknoop ( zie fig. 2 E), aangezien een platte knoop 
niet \'[1st genoq; zo11 zijn aan te trekken. 

(5) Dezc knoop \\,)rdt aanvankelijk gcmaakt als de plattc 
knoop, doch nu wordt het kortc einde van het dunne touw -
in plaats van dit, zooals bij den platten knoop, door de !is van 
he~ dikke touw te steken (zie stippdlijn) - onder zidtzelf 
doorgchaald en over de !is hccngetrokken. 

§ 10 13. H c t I e g g e n v a n s t e k e n. 
( 1) Moct een touw {] in schuine rich ting aan een dikker 

touw uf rcep b bevestigd worden, dan past men den reepsleek 
toe (fig. 2 F). 

(2) Hicrbij dicnt er op te worden geld, dat de ee.rste sla
gcn met het dunne touw, 0111 het dtkke touw gclegd warden in 
de richting waarin getrnkkcn wordt. Daarna haalt ·men het 
dunnc touweinde onder het dikke touw door, maar over het 
dunne touw hcen, en zct het met halve slagen (fig. 2 G) op 
het dikke touw vast. 

(3) Om cen touw aan ccn paal of ring te bevestigen, kan 
men het vastlcggen met: 
a. ha Ive st eke n (fig. 2 G); 
b. den cl 11 b be I e a 11 k e rs tee k. (fig. 2 11); 
c. den ti111111crsteek (fig. 21) en 
d. dl'n Ill as two r p (fig. 2 K). 
ad ,a. Het touw cerst Cl·Jtigc malen om hl~t voorwerp heen

slaan en dan met halve sleken vast!eggen. 
ad b. De7.c wordt gebruikt om het midc.i.'11 van een touw aan 

een ankcr, ring of paal to~ bevcstigen. . 
ad c. \Vordt gebezigd war111ecr hct touw steeds gcspannen 

blijft. 
ad d. Men ma.:tkt in het t•>Uw 2 oogcn (fig. 2 K), die beiden 

in dcnzclflkn zin V\.'rlO<)fh~n; schuift dezc tlaarna z66 
vcr ovrr elkaar he .. o, <lat Jc ci11Lll'11 van ltct touw naast 
.clkaar knmcn. De bcidc oogen wonlen ge:.a11w111ijk 
om de paal geschoven. 

(4) Veer hct aanbrcngen v.:m clwarslwutcu aan een touw, 
waaraan door cen aantal mensen 111oct wordcn getrol<-
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ken, wo:dt de P,aicdec:I• gcbruil:t (fig. 2 L). bcstaand.:: •1it een 
oog, wa:•.rdoorheen een lis wordt getrokJ.:cn . Hct dw arnhout. . 
wordt door de lis g~stob.: n. 

, § 11 C. S j o r r in ~: t' n. 
(I) llct Vtcrbindcn van 2 voorwcrpl'n met bclwlp var. touw 

hecft pl<i6fs door midckl van sjorringcn t.w.: 
a. de hoof cl s j or r i 11 g (fig. 3 A); 
b. de krulssjorring (fig. 3 B); 
c. de p I at t e s j or ring (fig. 3 C); 
d. de s I i n g e r s j o r r i n g (fig. 3 D) ; 
e. de woclsjorring (fig. 3 E). 
ad a. De hoof dsjorring word! gcbruikt ter verbindinr, van 2 

na::st en tegcn clkaar liggcnde voorwerpen, bijv. ?. 
bamboes. Men bc'gint met et·n timmerstel'k om bddc 
voorwcrpcn hecn tc lcggcn en d:rnrna wincll rn~;n het 
vrijc touwuit1:inck --- in een richting tegenov·:~rr~ '-·s teld 
am1 die van ck ccrste sbg --- ecnige mah·n Olll bcidc 
voorwcrpen hcen, waarna het uiteindc ondcr <:cnigc 
van de laatstc slagcn der. sjorring wordt doorgeha<rld 
en hicraan met halve steken wordt vastgezet. 

ad b. De kruissjorring dicnt tot verbinding van 2 elkaar 
kruiscnde barnbocs of rondhouten. Men zet eerst weer 
het cl·nc uitcindi:! van het touw aan een der bamboes of 
rondhoutcn vast met ecn timmersteek. Daarna haalt 
m~n het vrije uiteindc 3 of 4 m:ilcn -schuiu over het 
kn1ispunt heen, zoowcl de slagen a als b. Vervolgens 
wordt de verbindlng gewurgd, door hct tmtw eenige 
malen tusschen de uarnbocs en om de reeds gelegde · 
slagrn hcd; tc h:ilvn. (In de schcmatischc k eb:11ir:gen 
van Iign. 3B .en :K zijn duidt-lijkltcidshalvc de bcclC!rl
dc sl:Jf!Cll slcchts ecnmaal aangegevcn). Tcnslottc 
wonlt hct vrijc dndt• met ccn platten kn<wp v~s tg(;~.et 
aan hct a1:tlerc einde van dl•n timrnersteck, dJ~ 111c11 
daarfoe voldocnde ian~ moct nemen. 

ad c. De plnttc sjorring \vor_dt gebezigd als 2 bambocs of . 
rondhouten moeten wordcn verbonden, die elkaar 
rechthoekig kruisen. Het eene touweinde wordt, even-

. als bij de kruissjorring, nl. AA (fig. 3 C) vastgezet 
met cen timmersteek. Met het andere touwuiteinde 
haalt men nu een slag onder de bamboe BB door, ver
volgens over AA, daarna onder BB, over AA enz., in 
totaal 4 of 6 slagcn (zie schematische voorstelling). 
De opvolgcnde slagen komen bij ·A/\ Mnnen, bij BB 
buiten de voorgaande te liggen. Het afwurgen van de 
slagen en het f!fbinden geschiedt als bij de kruissjor
ring is aangeduid. 

ad. d. De slingcrsjorring. 
De wijze van leggl·n \'an clcze sjorring blijkt voldocnde 
uit fig. 3 D. Zij wordt o.a. gcbruikt bij hct vt1st
bimlc11 van opzetsparren aan de bcc1wn van te plaatscn 
schragcn. 

ad e. De woclsjorring (fig. 3 E) dient om de opsluitribben 
van ecn brug stevig op het dek en aan de liggers vast 
te binden. 

(2) Behalve de slingersjorring, welke uitsluitend met touw 
of talidoeg wordt gemaakt, kunncn voor alle andere sjorringen 
gebezigd worden : touw, talidoeg, rotan of ijzerdraad. 

(3) Bij ijzerdraadsjorringen begint men echter niet met 
een timmerstcek, doch wordt het beginpunt van de sjorring 
vastgelegd, zooals in fig. 3 F is aangegeven. 

( 4) Toetoes ( b 1 z. 1 o) dienen a Ileen voor kleine 
sjorringen, zooals het vastbinden van atappcn (welits). om
wandingspaggers e.d. 
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(5) Tot sh.iiting v·an die kleine sjorringcn dient de wrong
knoop (fig. 2 M). Om deze te maken, houdt men, met.de 
linkerhand dicht bij de sjorring, de beide einden zoodanig te
gcn elkander met duim en wijsvinger vast , dat de sjorring niet 
kan loslaten; mrn dfllkt daarbij met de hand op de sjorring. 
Vervolgens neemt men de overschietcncle cinden in de voile 
rechterhand en t_usschen duim en wijsvinger, d!e naar de 
linkerhand gckccrd en op ec nig.~ ccatimefcrs da:irvan verwij
derd zijn, dra:1il die twee n.<i :.st clkaudcr liggcnd ~! einden met 
de rcchtcrhanrt 7.oodanig rond, dat hel in clkaar gec!ra0iue 
stuk spiraalvormig cmkrnlt, waarna men de linkcrhand los
laat en den knoop met de rcchter nog eenigszins aandrnait 
Opt.lat de knoop nid los zal g~;tn, wordrn clc einden da~mia 
ondt~r ecnii;c slagen doorgcslokrn. 

(6) Tomi'. Alvorcns nirnw touw tc gebruiken, moct bet 
uitgeloopcn en gcrckt worden (door er :?~n le lrl'ld:en) tencin·· 
de het buigzarncr tc 111akcn (~n te voorkorncn, dat het ondcr hct 
gct>r~~ik aanmcrkclijk lar.gcr zou worden. 

§ l'l. D. B a m hoc - v c r h i n d in g e n. 

Bambocs Jrnnnen wonkn vcrbonden: 
a. i 11 e I k a a. rs "er I(" n g d Cj 

b. b ij r cc h l hock i g c o 11 t mo cling; 
C. b ij SC h II j 11 C 0 II t JJ1 0 e t j fl g, 
ad a. Hierbij kan men gcbruik maken van: 

J. ccn heele lasch (fig. 4 A), 
2. ccn /iafrc lasch (fig. 4B). 

ad t. Tot hct makcn van ecn he e I e l as ch, wordt het 
topeinde van de ecne bamboe gestoken in het stam
cindc van de andcre tiamboc, waartoc van deze 
laatstc· de roos aan het uitcinde, inwcndig wordt 
wcggc11ornen. Ter voorkomi-ng van scheuren, wordt 
hct dikkrrc einde met touw of talidoeg omwoeld. 

ad 2. De h a I v e I a s c h wordt ee111aakt door van het 
dikke stameinde van de ecne bamboc over ecn gc
heclc gelcding de hclft weg te ncmen, en in de ovcr
blijvendc heltt hct tupeinde van de andere ba!J1l.'Oe 
te lc:ggen, waarn:i bcirte bambocuHeinden <:!oor een 
omwoc!in!! won.kn vcrbonden. 

ad b cu c. De v:iji"e van vcrv::ardigcn Vill! rechthoekigc- of 
schuinc V<'rbindingca blijkt vo!do:!ndc: uit de figuren 4 
C D en E. Er mod echtcr op wordcn gelet, d:it de 
ultholling .(tjawang) vai1 de onderstcuncnde (verlic~-
Je) ba~boe, juist bo~eh cen roos wordt gcmaakt en 
<lat het punt, waar lie bovcnsle (horizoatai<:) b:Jmboc 
op de andcre rust, ournidd~ilijk op oi bij ccn roos 
wordt gekozcn, aangezien er anders kans is op samcn
drukken of splijtcn van de baml>oes. De cigenlijke 
1vcrbinding van de bambocs ondcr!ing, hecH , verdcr 
plaats door middcl van ecn stevige sjorring. 
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1-IOOFDSTUK II 

§ ~. (I) Vlnlten brnncn ;:oowcl le water als op d~n oevt:r 
wordcn samcngPslcld. · 

(2) W<~nnecr CC'n vlot op den oev,·.r is vcrvaardigcl, w0rdt 
hcl tc water gclatcn door hct te plaatst!n (JP twe~ (•f meet 
schui:i icgca den oevcr gdc~dc bamboe:; of gladdc rv 'tc.lhoa
ten, wa::m1a hct bovendnde met een mime sjorring e:enigszins 
bewcc~lijk aan een pikct wordt va:;tgcma:ikt, 0111 het vervol
gens langs deze glijsparrm te water te lat~n. 

§ 35. Vlo( v<!n pisangstammen: (zic fig. 25 A.). 
(1) Werkwijze: 
ccnige pisangstammcn· met de top- en stameinden ove; en 

weer sluitcnd naast elka<1r op den oever ltggen. 
Op ± Y;i m onderlingcn afstand aangepunte wila's met kop, 

in de dwarsric:hling cloo; het hart der M2mmen slaan. 
Daarna de stammcn op gdij!ce lengtc afkappen. 
(2) Een vlot van pisangstammcn is r.lechts gcschikt voor 

bet ovcrzetten van enkc!e mens en kl~ine hoe\·cclheden 
lcvensmiddclcH, c.d. De stammen rotten spoedig, 
zoodat. cfn pisangvlot in den regel nie::l !anger d;:in 011geveer 
een week hruikbaar is. Gemiddcld drijf\•ermogcn !JICf sta:n: 
maximum 30 a 40 kg. 

(3) Hct drijfvermogen van cen vlot van pisangs!armnen 
kan t•chkr wordcn verlwogd, dvor dwars over de ee1·stgcnoem
de laag sl<ilnmcn cen twecde laag <ian tc brengcn, cvcn~ens 
aansluitcnd, waarbij de, aan de ondcrstc laag vastgcboaden 
stammrn, \vordcn afgekapt op eer. lcngtc gclijk aan d~ brccdtc 
van hct vloL 

§ ~. Vlot van boomshlrmnen: (zic fig. 25 B.). 
( 1) Dit vlot word! gemaakt op dr: volgcnde \vijze. 
n,, sl,.!lllllC!l op ~l'lijke lcngtc· afkappen, d<larna met dl~ top- I 

en st.:trncindcn ow·r l'll \\'('Cr sluitend naast elkaar in het wafe; 
k{!gc11 en d,1arhij de voorzijck \'all hct \'lot puntvurmig la!cn 
lor.f..1oprn. . 

Op :t 2 111 ondNlingcn afst:md dwarsregcls aanbrcngcn c:n 
de slammc·n elk afzonderlljk, :ian deze dwa1srcgcls vastsjor-
n:!I ( platte sjorring). ' 

(2) De sta1111m·n wordcn, zoo mogclijk, 2an de voorzijde 
aangcpunt, zooals iu fig. 25 B, ad h (zija:inzicht) is aang(•-
gcvrn. . 

(3) Zw.-irc l)(lomsta111men kunncn ook met cc11ige ondcr
li11Rc i11ssc/1c11ruin;/e wordcn aangcbracht, in wclk gcval C'l' ll 

;dwndcrlijk dck noodi!' is. I ll't vlot worclt in dit vevai g,._ 
construcl·rd in dt' il gl'e~:i van fig. 27, waarl>ij ch· sl:t;llilll' ll. (h: 
drijvcrs vormcn; s/11ilrih/Jc11 mogl' ll hicrbij nkt onthrcken. 

(4) Zi.in nicl ;tile stan11m·11 gc:lijk aan d,• h-1 1 ~ll: van hct 
viol, d:m ku111w1; enkt·le st;-immcn 11it 2 dedcn lil'Sl .1;1 11, w:i:nbij 
P.Cltlcr de nae.Jen mol'tcn vcrspringl·n (fig. 25 B, ad a). 

§ 31 . Vlot 'w'an (·en laag bam1xie: (zic fig. 2G). 
( 1) De sa111rn~tclling van di! vlot komt gc!!~e l over<:dl 

met die van hct vlot van boo111stamn1cn (fig. 2~1 B). 
(2) De vc:rvaardiging grschicJt op den ocv.cr. 
(3) De bamboes won.kn aan elken dw;:r!<iegel achte;

ccnvolgcns bevestigd door middl'I van ccn krnisslag en cc·:1 
wurg:;lag (tussch,'n Jigger en dw:1rsregel), zomkr ~:f te hec:1-
tcn, zoodat de IJamlJoes tc:n::;lottc door ecrz dourioopi.!11de sjor
rin~ mrt den clwarsrl'gcl zijn vcr!Jondcn. 

( 4) De laag aanccn~luiknd·~ baml.Joes kan ook wcmleu 
bekrwlc.l tusschen cenige parcn c.!warsregcls ( cen boven, (en 
oncler), w;1arbij ck dwarsrcgl·ls van elk pa:ir door minstcns 
<Irie woclsjorring~' ll wordcn n-rbondl'll (fig. 26). In bamflC>c 
ma~ nimmer gcsplj/:erd ll'Ofc!Cfl, a:111gezicn daanlcior hct drij [
vcrmogen vermindcrt. 

(5) Met hct oog op de gbdheid van nalte bamboe ver
dicnt liet aanbe:vd;11g cen dek l'On sesak aan te brcnge11 op de 
wijzc als iu Hg. 2G is aangcgcvcn, • 
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§ ea: . Vtot van b<.;mbe>eJriJvers : 1~ct st~i:;al<: (?. ie fi ;'.. 27). 
( 1) Op het in dP fi guur aal!gl~geven vlot kan C(' !l ~.ie la~ting 

van :.!: 1100 kg wordL·n t6c;rcl<! te11, 
(2) Werkwijzc. 
Drijvcrs maf:m. Voor het maken van cen drijvcr wordt een 

zel:cr, le vorcn vastgtslPld, aantal hcele bambocs met de ein
dcn over en weer door middcl van wmgtouwcn en wurghouten 
voorloopig iot ccn cylindcrrnrmigc bos vcrccnigd. VenroJgens 
won.kn op afatamll·n van 1 Yi a 2 111 om dir bosscn hoofdsjor
ringen gdcgd, wa:ubij e1~i·st wordt gcwurgd. Dit hct:ft plaats 
door middcl van ecn wurgtouw en 2 wurghoutc11 op de wijze 
als ir. fig. 27111 is voorgcstelcl. Onmiddcllijk naast het wurg
touw wordt intussclwn bedoeldc l:oofdsjorring gclt:gd. lndicn 
ijzcrdraad wordt gebmikt, dan minskns vier ~lai_~en 0111 de 
cylind~r tc lcggen l'll met cc11 woelsjorring af te bindcn. Bij ge
bruik \·au t a I i d o c g wordt dit 4 a 6- vondig gc11orn<>n tcr 
lcngtc van onl{evcl!r I Vi X den omtrek van den drij\'L'r, waar
bij m~n ecn knoop to~past, als in fig. 28 voorgeslcld. 

De drij\'cr:; le watrr latcn en met de vereischte onderlinge 
tu:-;sc: 1c·nruim It: C'vcnw ij dig naast elkaar brcngcn (zoo noodig 
vastlegg,:n md touwcn, c.q. aan palcn). 

De dwarsrcgels en schorC'n aanbrengcn en op de drijvers 
vasfajorrcn {platie sjorring) . 

De dekli:u;as aanbrcngcn en op de dwarsregcls vastsjorren 
(plattc sjorring). · 

Hct sesakdck aanbrcng•'n en met de op:;Juitribbcn vastzet-· 
ten op de uiterste dC'kliggcrs (wot'lsjorring). 

§ 39. Gegcver.5 voor het ontwcrpcn van een b:::u11boe\·lot. 
(1) HET GEZAMENLIJK Dl<IJFVERi'vlOGEN VMJ DE 

DRrJVERS MOET VEILIGHEIDSHALVE 10 a 20~c GRQQ.; 
T~J( ZIJN DAN DE \\A)£1/\~1)/\.\ OP_ HET vLOT 1_·~ _YEH- __ 
WACHTEN BELASTING, VERMEERDERD MET HET 
EIGEN GEWICHT VAN DEl<, DEKLIGGEf{S EN DWARS
REGELS. 

(J) Eigen gewicl1t: · - · 
hamlioe (afhankc!ijk van de diktc): ± 2 a 5 kg per 111. 
scsak (open vlechting). ± i 0 kg per m2. 

( 4) Drijf ver111or;e11: 
baml>oc bctong, Jang 15 m 

,, gombong, ,, 14 rn 
,, andong, ,, I 0 111 
,, tc111e11, ,, 8 m 

" 
apocs, " 6 Ill 

70 kt~. 
40 kg. 
25 k~:-
13 kg. 
a k:,:. 

Verta l ing v an dez e name n: 

Javaans of bot anische naam ldiametet I 1en._g_t_e __ 

~b~e~tilo~n~gWii:~~-l-~~d-e~n-d_r_o_c~a-l_a_m_u~s~A-s-p~e·-r-.~-t,~~-1-5~c~l5 m 

gombong} 

1andong 

jtemen 

apoe s 

gigan t ochloa ver t i cill a ta( 12-15 cm 

Munro . l 8-1 O cm 

Bambusa vulgar is? 6-8 cm 

gigantochloa apus Kurz . 6 cm 

10-12 m 

8 m 
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(6) Me t h e t o o g o p d e b e n o o d i g d e v r ij e 
ruimte worden de met bovenstaande gege
vens vastgestelde lengte en breedte van 
het dek met 1 m vergroot. 

§ 'iO Vlot :van vaartuigen. 
( 1) Twee vaartuigen worden met een zekere tusschen

ruimte evenwijdig naast elkaar gebracht. Daarna worden de 
vaartuigen gekoppeld door eenige rondhouten of bamboes 
dwars op de vier boorden te leggen en aan de vaartuigen te 
verbinden op een der wijzen, aangegeven in fig. 29. · 

(2) Op de koppelhouten wordt vervolgens een dek aan
gebfacht, hetzij direct (aaneensluitende bamboes, rondhouten, 
planken), hetzij door middel van dekliggers op korten afstand 
(sesak). , 

(3) De maximum belasting, die op een vaartuig kan wor
den toegelaten, wordt gevonden door het oppervlak van de 
dwarsdoorsnede van het vaartuig over het midden (in m2) te 
vermenigvuldigen met 8/10 van de kiellengte (in mt). De 
atdus gevondcn inhoud in ms geeft het drijfvermogen in ton
nen (van 1000 kg) . . Bij de bepaling van het oppervlak der 
dwusdoorsnede wordt de hoogte hiervan met 20 a 50 cm ver
minderd, omdat V;?iligheidshalve bij maximum belasting tocb 
nog 20 A 50 cm boordhoogte behouden moet blijven. 

§ .~1. Gebruik van een vtot ats reeppont. 
( 1) Vlotten, samengesteld uit drijvers (van hoomstam

men, '>amboes, of vaartuigen), worden zoo mogelijk steeds 
gebruikt als reeppont. 

(2) Het vlot wordt daartoe :net e~n tus of door middel van 
een touw, met een ring van rotan of ijzerdraad, beweegbaar 
verbonden aan een over de rivier gespannen touw of staal
draadkabel (de reep), waarlangs het vlot van den eenen naar 
den anderen oever wordt overgetrokken. · 

(3) Om bij gebrek aan een vaartuig den reep naar den 
anderen oever le brengen, wordt eerst een dun touw overge
bracht door een goed zwemmer, die het touw met de tanden 
vasthoudt; het verdient meestal geen aanbeveling hct touw 
aan het lichaam te bevestigen; bij het overzwemmcn van bree
de rivieren is zulks bepaald verboden. Aan het eindc van dit 
dunne touw wordt nu ecn dikker touw vastgemaakt, dat met 
bet dunne touw naar den anderen oever wordt overgetrokken. 
Door middel van dit dikkere touw wordt, zoo noodig, een nog 
dikker touw overgehaald, waarna op dezelfde wijze tenslotte 
. de reep wordt overgetrokken. · 

(4) Is de stroom slechts zwak, dan mag de reep in bet 
water hangen; bij sterken stroo'll moet deze boven het water 
worden gehouden. 

(5) Voor het spannen van den reep is bij groote rivier
breedte een take! noodig, waarbij wordt te werk gc.gaan als in 
fig. 30 is voorgesteld. Hierbij wordt de 3-schijfs-katrol met 
een of m~r afzonderlijke kabeltjes verbonden aan den reep 
(staaldraadkabel) door middel van een reepsteek (fig. 301). 

Is de staaldraadkabel gespannen, dan wordt het losse uit
einde daarvan eenige malen om den boom geslagen en daarna 
op de eigen kabel met behulp van hoofdsjorringen van ijzer
draad vastgezet (fig. 3011). 

(6) Het overtrekken van het vlot wordt vergemakkelijkt 
door het met behulp van een of twee pagaaien, riemen of 
strijkroeren z66danig schuin op den stroom te zettcn, dat het 
giert, d.w.z. dat de stroom mede'-Verkt bij de voortbeweging 
van bet vlot. 

(7) Het overzetten wordt belangrijk ver-
gemakkelijkt en dus versneld, indien de aanlegplaatsen van 
de pont op beide oevers wordt voorzien van een steiger (land
hoofd) . Voor de constructie en de vervaardiging van steigers, 
zie blz. 67. 
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HOOFDSTUK VII. BRUG GEN. 

§ 'fl. Soorlen "au bmggen. 
( 1) Men onderscheidt l 1aste en diijvende brut~gen. 
(2) Bij vast e bruggen spreekt men van: 

oevubruggw , waarbij de Jiggers van landhoofd tot landhoofd 
doorloopen en 

. bruggrn met tus~chrnsfet111punfc1J, waarbij de Jiggers niet op 
· bcidl! landhoofdcn rttslcn, zoodat dus nog afzonderlijke onder
stcuninl~cn noo(1ig zijn. 

§ te. B. Vereischte dikte van brugliggers in centimeters, gemeten in bet mid
den der overspanning bij toepassing· van: 
a. · versch g:!kapt rondhout, 
b. ·bamboc of palms:ammcn, 
c. bezaagd hout. 
-~ ... ·-

Vrije ovcri;pan-
ning in mct~rs: 2 2,5 

11·· 10,> 
12 

Vooi' ovcri::ang b. JO 11,5 oetgangers 
c. 8X10 8X12 

v 

ruiters I a. 11 
13. 

b. 10,5 . 12,5 
c. 8>~i01/2 10X12 

jeeps ! a. 14,5 15,5 

land rover lb. 13,5 14,5 
c. !OX14 10X15 

fa. 16 17 
3 
1 

tonner met I b 15 16 
ton lading l c: 10X16 t2X16 

tot. 6 ton ( a. 17 18 
eladen 3 tonl I>. JG j 17 
er c. l2X16 IOX18 

tot. 8 ton · 

g 
n 

3 I 
13,5 
13 
flX14 

14,5 
13,5 

10X14 

16,5 
15,5 

llX16 
,, TS 

17 
IOXIS 

19 
18 

14X18 

3,5 4 5 6 7. 8. 

15 16,5 19 I 23,5 I 26 21,!S I 
14,5 15,5 18 20,5 ' 22,5 24,5 
9X15 11X16 14X18 18X20 17X22 16X21. 

16 17,5 20.5 I 2.l 25,5 28 
15,5 W,5 19,5 22 24,5 26,5 

10x16 l4X16 14X20 16X22 16X25 I 22X26 

17,5 IS,5 20 21,5 23,5 26 
16,5 . 17,5 19 20,5 22,5 24,5 

14X16 12X18 12X20 18X20 17X22 18X25 

19 20 21,5 23 24 25 
18 19 20,5 22 23 2t, 

14X18 12X20 18X20 16X22 I 18X22 15X25 

20 21 23,5 25,5 27,5 29 
19 :!() 22.5 24,5 26 27,5 

l2X20 15X20 17X22 1.6X22, 20X25 2~X2G 

§ lf'I. C. SamcnsteUin~ van hct dck. 

De maten van par. 43 horen 
bij fig. 31 en bij de 
tussenruimten van par. 44, 
voor bruggen met dek als 
in par. 44. 

Voor den 
overgant~ \'an: 

voetgangers. 

maxii:num tusschen-
dek ver\'aardigd van: ruimtc dcr liggers 

h.o.h. 1 ): 

scsak of k:ee 40 cm. 

aanccnsluitende halve Voor bruggen met aarden 
dek zie echter fig. 32 en 
par. 48 punt d (biz. 44). 

paardcn en 
vocrtui~;cn. 

bambocs 50 cnf. 

barnhor s of 75 cm. 
aanecm;luitende lichte} 

11ancensluitende lichtc 
rondhouten 

dubhclc la:ig sesa.k 

a:ineens!uitende lichtc } 
bamboes, afgedc·kt 
met scsz.k of kreedck 

bamboes, afgedckt 
aancens!uitende zware} 

nwt sesnk of kreedck ; 
&aneensluitende rond
hout<'n, dik 8 cm, af
g<:1kkt met scsak of 
krcedek 

30 cm. 

50 cm. 

75 cm. 

1) h.o.h. = hart op hart, d.w.z. gemctcn van midden tot midden. 
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§ 'CS. Voorl>ercidcnde rnaatrcgcten vo0r het slaan van <~en 
brug. 

( 1) Hier toe behoorcn: 
le. opmeti11g van de brccdte dcr ovcrspanning; 
2.~. idem van de dicptc van de rivier; 
3c. idem v;in de strooms1wlh .. ';d (voor vlotbrugge~). 
ad l c. De breed le van het r:.vijn of de rivicr \\.'Ndt door 

meting bcpaald, met bchulp van touw ot ijzcrdra<id. 
ad 2e. De diepte en tcvens de vorm van den rivicrhodcm of 

clwarstloorsnedc van het ravijn (profiel) wordt be .. 
paald als volgt: 
aan het ondcr ad le genoemde strak gespanncn touw 
of ijzcrdrnad, worden van te voren om de Vi~ m of 
om de rn merktcl'!ccns aangebracht. 
De vcrlicale afstandcn van di(:ll draad tot aan den 
hodcm worden nll met bchulp van cc11 mcetlat tcr 
plaatse van die mrrkteekcns afgdczen. lndh!n gccn·. 
doorwaadbare plaals aanwczig is, client v.:in cen 
vaartuig of vlot gcbruik tc w•ink·n gcmaakt. 
De opmctingcn wor<.kn in ~ui :;diets vastg~l~gd. 

ad 3c. De stroomsnrlheid aan de oppcr\'le1klc J;an wordc11 
bepaald, door bijv. c1.:n stuk bamboe tc·r lengte van 
ccn gckding in hct waler tc wcrpcn en hct aanlal 
scco11cl1·11 op tc 1u.•111en, w:1arin de 1>:111.hoc ccn op 
den ot:vcr uitge1nclc11 afsiand (van bijv. ~.om) aflci~t. 
(Bij gcbrek aan cen horloge, necmt nll'i! ecn draad, 
waaraan ccn zwaar voorwcrp (sJeC:'n) hangt, V'1n 
zoodanii;e lcngte, dat de afstand van hei ophangpunt 
tot de onderzijde van den steen 1 m is. ledere 
slingering duurt dan ± I seconde). 

(2) De voorbcrcidcndc maatrcgelen dienen om, in ver
hand met de beschikbare material~n tc bcpalcn, wclke soorf 
brug gemaakt mod v:•ordcn en hoeveel tUsschensteunpunleri 
nooc;lig zijn; 
b.v. a. klcinc overs panning, max. 8 m oeverhrng ( c.q. ver-

sterkte); 
b. watcrdii'pte ± 1 m en harden bodem: schraagbrug; 
c. idem, doch zachtcn bodem: vlotbrug; 
d. waterdicpte mecr dan I~ m: in den regcl vlotbmg; 
e. idem, doch grootcre shoomsnelltcid dan 1 m/scc., 

dan .in den regcl brugslag allcen mogclijk met behulp 
van technici (zwa;,rderc vlotbrug of hangbrng). ~ 

Waar mogelijk, ma<ikt men van cilandjes en zandbankcn 
gcbruik. Het aantal onderstcuniugen hangt af van de i:-e
schikbarc materialcn en de te vcrwachten belasting op de 
brug. Bij oeverbruggen en bruggen met vaste ondersteunin
gen, moe't de on·derk:mt der lir,gcrs 0.75 m boven der. te 
verwachte1P hoogsten waterstand komen. 

(3) De leider trcft met eenige mensen... · 
de voorbereldcndc maatreg<'len, krwijl de overige 1i1anschap
pen de matcrialcn voor de brug vcrzamclcn (bijv. bamboc-· 
kappen e.d.). 

( 4) Zootlra <ll~ pla11ts en de soort van cle brug bepaa!d 
is en de bcnoodigde materialcn en gereedschappen zijn aan
gevoerd, \.v.ordcn de heschikbare mens en in pioegc11 
vcrdce!d, waarvan de stcrkte afh:rngt van de uit te vnf:rcn 
werkzaa mhcdcn. 
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§ ~~. Richting en stand v:ui de van eenbrug. 
(I) De as van een brng is de lijn, loopende over het 

midden van de brug. 
(2) In den regel is de as van de brnggen 

een rechtc horizontale lijn, staanc!e loodrecht op 
de bcide oevcrs. Is echter de eene ocver hooger d<\n de 
andere en is afgraving van den hoogsten oevcr niet mogdijk, 
dan is de toelai\tbarc helling van het dek: 

· voor loopbruggen 1 op 4. In dat 
geval dient erop te wonien gelet, dat de vcrbindingen {sjor
ringen) extra stevig \Vorden uitgevoerd. 

(3) Is ccn schuine stand van de as tov. de oevers niet 
te vcrmijdcn, clan rnocten toch steeds de ondersteuningsmid
delen (schragen of vlottcn) evemvijdig aan de ricltting van 
den slroom worden geplaatst. 

§ I.tr. Lnndhoofden. 
( 1) Bruggen, welke bestemd zijn voor gehruik door voer

tuigen 
rnoetcn tc· nlk:n tiide voorz1en z11n van deugdelijke !and-
hoofden. · 

(2) Een landhoofd bestaat uit ccn grondbalk en cen 
sfoolhalk. 

(3) De grondbalk wordt loodrecht op de as van de brug 
gclegd c•t z(16ver op Clcn oever, dat de grond daaronder, 
tengevolgc van de belastinj:! op de brug, niet kan afschuiven 
of instorten, doch nict verder achteruit dan noodzakelijk is, 
tcneinde de brug nict noodcloos lang tc inaken. 

( 4) De grondbalk wordi O\'er ~ tot 2/3 zijncr diktc 
ingegravcn en met stevigc pikctkn vasigezet aan Je uiteinden 
en voor en achtcr (zie fig. 32) en stceict ;!an beidc zijdcn 
ongcveer 0.60 m buiten de !.mitenste liggers uit. 

· (5) Op den gromlbalk steunen de achtereindl!n dcr lig
gers, welke op dien b<tli~ z66danig stevig worden vastgcsjord, 
dat gccn vcrschuiving noch in zijdelingsche- noch in !cngte-
richting kan plaats hebben. · 

(6) Alie liggers stcken in den rcgel tot een afstand van 
l tot 2 maal hun dikte achter den grondbalk uit, echtcr allc 
evenvccl, aangczien tegen de achtcreinden der lig~crs, op 
den begancn, gelijkgcmaakten grond, de stootball~ koml te 
liggen. · 

(7) De stootbalk hceft dezelfde almetingen als de grond
balk en wordt aan de achtcrzijde en aan de beide einden met 
stevigc pikelfen vastgezet. 

(8) De bovenkant van den stootbalk kornt gelijk te li~gen 
met den bovenkant van het dek, niet lager; de stootbalk client 
zoodocnde om de liggers voor achteruit schuiven tc vrijwaren, 
doch ook om den stoot van de op de brug komcndc voer
tuigcn ti! brcken, zoodat ltei dek nict beschadigri wordt. 

(9) Alleen bij een aardcn dek komt de bovcnkant van 
den stootbalk gelijk met den ondcrkant van <lit dek (zie iig. 
32). 

(IO) Bij hard~ (rotsachtige) ocvers kunncn grond- en 
stootbalken vervallen, doch dan mocten toch onder de Jiggers 
dwarsregels gebonden worden, teneinde een zijdelingsche 
verschuiving te voorkomc11. 

( 11) Ook moeten dan de uiteinden •der ligeers worden 
aangeaard. 

§ 't9. 04werbruggea. 
(1) De bovenbouw van oeverbruggen kan bestaan uit: 

.a Ehl enkelen ligger ( voor voe tgange rs) deze 
llggcr kan zijn: een boomstam, een pa1mstam, een stevige 
bamboe, enz.; ·c en I e uni n ~ mag in cl it g c v a I 
n i c t o n t b r e k e n. 

b. Aaneensluilende Jiggers zijn Je zooeven \·enneldc cnkele 
Jiggers naast elkander gcplaatst. · Om ccn afzonderlijk 
doorbuigcn of zijdelings uitwijken te beletten, worden zij 
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bij de uiteinden en op cen of mecr tusschenpunten, tus
schcn d w a rs r c g c I s bckncld door kranssjorringcn; 
aanccnsluitcndc liggcrs :r.onder mcer zijtf nict geschikt 
voor ovcrgang van paardcn en . vocrtuigcn. · 

c. · Aa11en1sluitende ligger.<> met dek; is de onder b a.:111gcduidc 
brug ook bestemd voor paarden en voertuigen, clan is het 
aanbrcngen van ~en dck noodzakelijk, welk dek kan be
staan JJit: 

i te .. aarde; 
; 2e. knuppelllout, bam/:;oe, kree's, bilik 

· · (minstens dubbel te nemen) of planke11, 
al naar gelang deze materialen verkrijgbaar zijn. 

'. ad te. Alvorens de aard~ aan te brengen, dicht men de 
openingen tusschen de Jiggers met bladeren, palm
takken of zoden (de graszijde na<l.r beneden gckecrd). 
Boven op de buitenste liggers wordt nog ecn ligger 
gehonden, de z.g. opsluitrib, tcneinde het afschuiven 
van den grond tc voorkomen (zie fig. 32). 

ad 2c. Bij het gcbruik van knuppclhoutcn, cnz. dicnen 
cvcnecns opsluitribben te worden aan[tcbracht. 
lndien de brug ook voor paardcn bcstemd is, 
verdient hct aanbcveling over de knuppelhoutcn nO{! 
grond of bilik aan te brengcn (zie boven). Planken 
kunnen op houten Jiggers ook gespijkerd worden, 
echter nimmer op bamboeliggcrs. In beide gevallen 
moet ook een opsluitrib wordcn · aangebracht, welke 
met den buiknsten ligger wordt verbonden door 
middel van cen woelsjorring (zie fig. 31). 

Gcgevcns betreffende: 
1. benoodigcfe matuialen en gereedschappen; 
2. werki11deding,· 
3. werktijtl. 

Ecn oevcrbrug Jang 4 m breed 1.80 m, met aaneengt-slotcn Jiggers 
en aarden dek (zie fil!. 32). 

t. B en o·o d i _g de 111 a t e r i a I c n (pinangstammcn 0 gemill
dcld 16 cm): 
2 landhoofdl'll waarrnor: 
2 stoothalken, l:rng 3 m, 
2 grondb::ilkcn, l,1ng 2.75 m, 
38 pikettcn, lang 0.90 m 0 8 cm (bamboe of rondhout), 

verder: 
13 liggers, lang 5 m, 
2 opsluitribbc11, lnng 5.40 m, 
4 lcuningstijh.,n, Jang 2.25 m 0 8 cm (bamboe), 
2 leuningen, lang 6 m 0 S cm; 

aan bind mater i a a I: 
20 bos talidocg; 

aan g e r e e d s c h a p p e n: 
10 kapmes11c11, 
10 handbijlen, 
4 handzagen, 
2 slcggcn, 
2 duimstokken, 

12 schoppen. 

2. We r k i n d e c I i n l?. 
Besd1ikbaar: 30 werkers. 
De teidAr wijst 26 man onder I man kadcr · aan, Yoor 
kappcn en aanrnrr van materi:!lcn en gereedsch:ippen. 
Gcrekcncl is op een bruikbare lengte dcr pinangstammcn van JO m 
•~11 idem van de b:irnboe van 7 m. · · · 
Bcnoodigd is dan: 
10 pinan~stammen en 
10 bamboes 0 8 cm. • 
Tcrwijl de materialcn. worden verzameld, meet de lc1cicir-
met de 4 owr:;ehleven manschappcn de overspanning op, zct 
de t1s l!it en de landhoofdcn en graaft de plaat;; \'an de grond- en 
stootbalken. . 
Zijn de n:atcriakn en gereccl;;chappen ter plaatse van de brug 
aangevocrd, dan wordt het gcht."cl vcrdceld in wrrl:ploegcn t.w.: 
landtoofdplocg 8 :nan, (2 man \•oor het aanmaker; van 2 grond-

balkcn en 2 stoothalkcn en 8 man voor 
het aanmakcn van 38 pil;t>ttcn); 

liggerp:Ocg 8 man, (voor hd aar .. 1rnkcn van liggers en op-
sluitribhton); 

leuningploeg 4 man, (voor hct aanmakcn van leuningstijkn en 
leuningcn); 
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dekploeg 10 man, (deze moet, alvorens de Jiggers geplaatst 
zijn, de noodige zoden steken, dan wel palmtakken of blaren 
verzamelen, om de tusschcnruimten van de liggers op tc vullen. 
Vervolger.s wordt .:>p dczen ondcrlaag grond geworpen tot een 
dikte van circa 20 cm minimum, in totaal rond 1.50 m3 grond). 
De diverse·ploegcn moeten de door hen vervaardigde onderdeelen 
ook zelf plaatsen, zoodat iedere ploeg haar vaste . taak behoudt, 
totdat de brug voltooid is. Op dcze wijze werkende, loopen de 
m:inschappen elkaar niet in den weg. 

3. W e r k t ij d. 
Deze hangt uitcraard af van den afstand, waarop de benooaigde 
materialcrt (bamboes) zijn te betrckken (kappen). 
Zijn de matei'ialen verzameld, dan kan bet slaan van de brug 
geschieden in 1 Yi uur. 

tl. Op af stand van elkander geplaatste liggers met dek. 
Wat betrcft den afstand der liggers zic tabel ' §'i"l(!iz.38). 
Het dek kan bcstaan uit dwars over de liggers aange
brachte aanccnsluitende knuppelhouten, bamboes of 
plankcn, wclke met sluitribben op de buitenste liggers 
wordcn vastgesjord (woelsjorring). 
Bovcndicn kan op· het dek, ter bescher~ing daarvan bij 
langer gebruik, dan · wel ten gerieve van de paarden, 
eveneens een aarden deklaag worden aangebracht. Tcn
gevolge van het zware gcwicht, zal ecn aarden dek voorna
melijk kunnen worden toegepast, indie~1 voldoend zware 
houten liggers of klapperstammen gebezigd worden. 
Bij · gc.lm,1ik van Jiggers van bamboe of pinangstammen 
ZC!I in zoo'n geval de overspanning hoogstens 3 m kunnen 
bedragen (zie ad c. ten le en fig. 31). 

Oegevens betreffende: 
1, b,noodigde malerialeri en gereedschappen; 
2. werkindeeling; 
3. Werktijd. 

Een oeverbrug lang 4 m breed 1.80 m met op afstanden van elkaar 
gcplaatstc Jiggers en cen dek, bestaande uit een aaneengesloten 
laag bamboes (zie fig. 31). 

1. Beno o dig de mater i a I en (bamboe). 
2. landhoofden, waarvoor: 

2 stootbalken, Jang 3 m 0 12 cm, 
2 grondbalken, Jang- 2.75 m 0 12 cm, 
38 pikettcn, Ian~ 0.90 m 0 8 cm, 
4 liggers, lang 5 m 0 15 cm; · 

voor bet dek: 
85 bamboes, Jang 2.30 m 0 6 cm, 
2 opsluitribbcn, Jang 5.40 m 0 8 cm; 

verder: 
6 leuningstijlen, tang 2 in 0 8 cm, 
2 leuningen, Jang G.!A'l m 0 8 cm; 

aan bindmateriaal: 
15 bvssen talidoeg; 

aan ge reeds ch a pp en: 
30 kapmcssen · · · 
4 handzagen, 
2 sleggen, 
2 duimstokkcn, 
2 schoppen. 

2. W e r k i n d e e I i n S!. 
Beschikbaar: 30 werkcrs. 
De 1eici¢.r' wif.">I 26 man aan voor kappen 
en aanvoer van m~;krialen en gcn:edschappeR. 
Gl'rckend wordt Ojl een bruikbarc bamboelcngte van 7 m (d.i. 
a~n den la~cn kant in.h.o. op splijten bij het kappeJL). Alsclan 
21111 bcnood1gd: 
4 bambocs 0 I 5 cm, 
2 bamboes 0 I 2 cm, 

11 bambocs 0 ·5 cm en -
28 bamboes 0 6 cm. 
lntusschcn handelt' de !eider als onder gegevens ~ 2 is 
aangcgcvcn. 
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\1/annecr de rn;i!l-rialcn vcrzarneld ziin. worden door den 1i<:idizr 
de werkploegcn ingedeeld tw.: 

8 man landhoofdcnploeg, 
6 man liggcrplncg, 
6 man leuningplocg, , 

JO man dr.kplorg. 
Overigens wordt ~ehandeld als onder gegevens c 2 is aangegcvcn. 

3. W e r k t ij d. 
Zijn de materialen .veriameld, dan kan het slaan van de brug 
geschiedcn in 2\.'2 uur. . . 
N.8. I. lndien voor de liggcrs geen 4 bamboes van 0 15 cm 

verkrijgbaar, dan te nemcn 6 liggers van 0 12 cm. 
2. lndien slechts rondhout beschikbaar, dan v.w.b. de be-

• noodigde dikte staat B, biz. 3H ra.adplegen. · 

(2) B ij g r o o t e r e o v e r s p a n n i n g d a n 6 m 
zal in het algemeen n i e t m e e r tot het slaan van o ever
b r u g g e n zonder tusschensteunpunten kunnen worden 
overgegaan. 

(3) Overigens is fo iecler bepaakl geval de toclaatbare 
overspanning afhankelijk van de bcschikbare matcrialen voor 
de liggers in verband met het dpel, waarvoor de brug moet 
diencn, d.i. met de belasting (zie tabel .biz. 38). 

( 4) lndien gemakkelijk verkrijgbaar, kunnen ook rails 
. als liggers worden gebruikt, welke zoowel op onderlingen 
afstand als aanecnsluitend kunnen worden gelegd. Wanncer 
ze op onderlingen afstand worden geplaatst, kan gcheel wor
den gehamleld, als in fig. 31 voor rondhouten liggers is aan
geven. De bevestiging op den grondbalk geschiedt met 
behulp van piketten dan wet met een platte sjorring van ijzer
draad. Worden de rails a:ineensluitend gelegd, dan gebruikt 
men · een dubbele laag, waarbij de rails met de koppen af
wisselcnd boven en onder worden geplaatst, zoodat een vlak 
bovenvlak vcrkregen wordt (fig. 32). Piketten bij den grond
balk worden dan alleen ingeslagen aan de buitenzijcle der 
buitenste rails. Opsluitribben behoeven - bij aansluitende 
lagen - niet te worden aangeb'racht, wet leuningen. Ter 
voorkoming van gladheid is het gewenscht over de rails 
zand te strooien. 

(5) Evenwel kan, ook indien men slechts de beschik
king heeft over zwakker materiaal dan in evengenocmde 
tabel is aangegeven, tot hct slaan van een oeverbrug worden 
besloten, mi ts versterkingen ( ondcrsteuningen) onder de 
liggers worden aangebracht. peze soort bruggen wordt 
genoemd: 
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§ ~- Vcr .. terktc oeverbruggen. 
( 1) Voorbeeld: 

Te ovl!rbruggen: een afstand van 6 m. 
_ ~eschikbaar materiaal: r~ndhout _ Y'!.~- !1 cm dikte. 

De vcreischte dikte van · het rondhout voor de Jiggers is voJ
gens tabel § 4 3 l, 23 cni. 

(2) Echter is volgens diezetfde tabet het staan van een 
oevcrbrug mogelijk, mits de liggers versterkt worden door 
bet aanbrcngcn van 2 tusschenondersteuningen, tengevolge 
waarvan 3 vakken ontstaan, ieder met een vrije overspanning 
van 2 m, waarvoor de beschikbare rondhouten van 11 cm 
dikte wel stcrk gcnoeg zijn. 

(3) De cenvoudigstc manier om een versterking van reeds 
e<.•nig belang te vcrkrijgen, is hct aar.bn:.'llgen van een dwars
regel in /1et midde11 en onder h:gen de liggers a<tn. . I c d c re 
ligger wordt stevig aan dezen dwars
r c g e I g c s j o r cl, waarcloor bet voordeel verkregen 
wordt, dat bij een druk op ccn ligger, ook de andere liggers 
moeten meeclragen. Dit wordt toegepast, wanneer de be
schikl>are rondhout- of bambccdikte sl('chts weinig geringer 
is dan voor ·ecn bepaalde overspanning volgens de tabel 
wordt noodig geoordecld (zie fig. 33 A) . 

( 4) Een V('rsterking, W('lkc tevens als lusscile11steunpimt 
dienst doet, wordt verkregen door aan de uiteinden van den 
in lid (3) genoemden dwarsregel, door . middel van platte 
sjorringcn, verticule stijlen te bevestigen, wdkc stijlen door
loopen tot aan den bodem van het riviertje (ravijntje) en die 
daarin van te vorcn met een sleg worden vast~ezet. Oeze 
stijlen moctc11 z.m. bovcn hct d<.:k uitstcken om tevens als 
leuningstijlcn dicnst te doen (zie fig. 33 B). · Zijn deze stijlen 
lang (diep ra\'ijnlje) dan moeten ze dubbel worden genomen 
(zie fig. 33 B) . 

. vcrsterkte oeverbrug (:Lie fig. 33). 
Bij de under oeverbruggen omschreven werkzaamheden · komt 
nog de oudcr het midden van de liggers a::in .te brengen omler-
steuning (versterking). . 
Hiervoor zijn extra benoodigd~ 
4 schraagbecnen, lang 3 m, 
1,2 of 3 dw::irsdragcrs, lang 2!50 m, 
2 moaderbalken, lang 1.50 m, 
waarvoor mecr benoodigd is: 
3 bamboes, 0 12 ctn en 
10 bossen talidoeg. 
De onder oeverhruggen vermelde werktijden worden hierdoor 
mtt ± Yz uur verlengd. 

(5) Is de rivierbodem rotsachtig, waardoor een verticale 
stijl, als in lid (4) genoemd, 11iet in den bodem kan wordcn 
vastgezet, zoodat losschietcn mogelijk zou worden, dan bezigt 
nien voor ondcrsteuning van den dwarsregel, van t e 
v o re n vervaardigde schrage11, bestaande· uit 2 gekruiste 
bamboes of rondhouten, van onderen door een dwarsbamboe 
bijeen gehouden. De benoodigde Jzoogte van het kruispunt 
wordt te voren nauwkeurig opgemeten en ongeveer 5 cm meer 
genomen, zoodat de dwarsregel stevig in de vork komt te 
rusten. De schragen· worden van ter zijde onder den dwars~ 
regel geschoven {zie fig. 33 C). . 

(6) Is hct ravijntje zecr diep, zoodat de in. de leden (4) en 
(5) genoemde onderstcuningen zeer hoog zouden worden, dan 
kan nog ccn voldoende versterking worden aangebracht, door 
onder en aan beide eindcn van de dwarsregcls bamboes te 
bevestigen, die schuin naar de oevers loopcn en daarop steun 
vindcn { zie figuur 34). 
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(7) · \'oor._het over b r c n gen van de Ii g g er s 
bij oeverbruggen, zijn bij gebruik van bamboeliggers geen 
bijzondere maatregelen noodig. Bezigt men evenwel zware 
liggers (rondhout of klapperstammen) dan maakt mert ge
bruik van bamboe- of pin:ingliggers als hulpmiddel. Men 
plaatst dan (tijdelijk) eerst een of meer bamboes als hulp-· 
ligger en schuift daarover den eigenlijke11 zwaren llgpr Jang-
zaam vooruit, waarbij h~t top.indt door daaraan van te voien 
bt-vcstigde touwen bestuura wordt, om het afgJijden te be-
1etten. 
§ BO · Schraagbmggen. 

(1) Als materiaal voor de schragen komt in aanmerking:'' 
bamboe, pinang en rondhout. 

(2) Schragen worden toegepast wanneer de ovcrspan
ning grooter is dan de lengte van de liggers. 

(3) De a/stand van de schragerz hangt af van de sterkte 
v&n het materiaal, dat voor de liggers gebruikt wordt, in ver
band met het doel waarvoor de brug moet dienen; deze af-
stand is i n d e n r e g e I niet grooter dan 4 m. · 

( 4) De Jiggers worden op alle schragen stevig vastge
sjord, doch kunnen naar gelang van hun lengte over .·meer 
dan een schraag doorloopen. 

(5) _Elke schraag bestaat uit 2 beenen; al of niet van '>Cho
ren voorzien, en in den regel cen draagbalk ( d r a a g k u s
s en) en een modderbalk welke onderling door sjorringen 
van ijzerdraad of talidoeg e.d. worden vcrbonden. 

(6) ls het draagkussen !anger dan I m (tusschen de 
bc~nen gemeten) _ dan moet het dubbel worden genomen. 

(7) De beenen der schragen moeten z.m. zoo tang zijn, 
dat de leuningen craan bevcstigd kunnen worden. 

(8) Men onderscheidt o.m.: 
a. g e w o n c s c h r a a g b r u g g e n. 
b. t w c e - b e e n i g e s c h r a a g b r u g g c n. 
ad a. Bij ecn gewone schraagbrug bestaat de schraag uit 

twee beenen en een modderbalk, soms bovcndien nog 
een draagbalk. De helling van de beenen wisselt 
van 4 op 1 tot 2 op I al naar gelang van den boven..;. 
bouw (hoe breeder dck, hoe flauwer helling). 
Deze brug is alleen gcschikt voor voetgangers (zie fig. 
35). 

ad b. Bij een tweebeenige schrnagbrug bestaan de schra
gen uit: 2 beenen, 2 s'c11oren, een draagkussen ( draag
balk) en l!Cn modderbalk. 



- 50 -

l·MY ~Liff IN ' 
INOP DIN:: 

R 80YENAANZICHT 



- 51 

De beencn hebben. een helling van 6 op 1. 
Voorbeeld yan ee1{2-becnige schraag, zie fig. 36 A. 
De sjorringeif. ~an btt draagkussen rusten op die van 
de schoren,;' . De t~inden der schoren· en het draag
kussen bewhden·.,zkh dus aan verschillende zijden van 
de beencilr ' .· Aa~ het benedeneinde bevindt de mo:ider
balk zich aari' dezelfde zijdc der bcenen als hct draag
kussen; d(! onde(eindcn der schoren bevinden zich aan 
verschillend~ ~ijqen van de beenen. 
De verbincfing van de heenen met het draagkussen en 
den modderbalk geschiedt door een platte sjorring 
( 4 slagen) die ''an de beenen met de schoren en van 
de schoren onderling, met een kruissjorring ( 4 sla
gcn) ;terwijl hij gcbruik van ecn dubbei draagkusscn, 
de twee daarvoor bestemde bamboes door 3 hoofd
sjorringen (6 slagen), waarvan een ·in het midden, · 
worden verbondcn. 

(9) lndien slechts p I an ken als bouwmateriaal bc
schikbaar zijn, kunncn die eveneens worden gebruikt voor 
het incenzettcn van ccn schraag. Hct samenstellcn van de 
schraag geschiedt in dat geval op dezelfde wijze als voor 
bamboe- of rondhoutmateriaal is (zal worden) beschreven, 
bchoudens dat de bccnen steeds dubbel worden g.enomen 
(ter voorkoming van doorbuigen), en de sct10ren en . de 
modderbalk d a a r t u s s c h e n worden aangebracht, ter
wijl hct draagkusscn uit drie planken bestaat. Tevoren wordt 
tegen den onderkant van de beenen een plank van ± Y2 m 
lengte gespijkerd, teneinde het wegzakken van de beenen in 
den rivierbodem tegen te gaan. Aile onderdeelen worden 
met minstens 5 stevige spijkers aan clkaar bevestigd (zie 
fig. 37 B). Het aanbrengen van klosscn tusschen de planken 
is noodig tegen het uitbuigen. 

(10) Overigens wordt elke ligger met een platte sjorring 
op het ciraagkussen geb9nde11, terwijl bij '.'erlenging van de 
liggers, de uiteindcn naast elkander op het draagkussen komen 
te liggcn, waarbij dk uiteinde met een hoofdsjorring ·aan den 
aansl~itcn.5ien Jigger wordt gebonden (Hg. 36 A). 

Oegevcns ht>treffende: 
I. benoodigcle materi<1len tn gtreedschappen; 
2. werki11decli11g; 
3. werktijd. 

Tweebcenige schraagbrug met een Jengte van 12 m 
(d.w.z. 4 vakken van 3 m, waarvoor 3 schragen te pJaatscr.}, cen 
breedte van I .20 m tusschen de opsJuitribbcn en van l .75 m 
tusschen de Jeuningen · en met een dek van aanecnsJuitende bam
. ~9'9 op de Jiggers (zie Fg .. 36} • . 

i: Beno o dig de mater i a Jen: 
2 grondbalken, Jang 2.50 m 0 J 2 cm, 
2 stootbatken, tang 2.25 m 0 12 cm, 
2 X 3 = 6 Jiggers, Jang ± i m 0 J2 cm, 
2 X 3 = 6 schraagbccnen, lang :!:: 4 m 0 12 cm, 
3 draagkusscns, lang 3 m 0 J2 cm, 
3 modderbatkcn, lang 3.50 m (~ 12 cm, 
3 X 2 = 6 s::horen, Jang 3.50 m 0 10 cm, 
4 opsJuitrihbcn, Jang 7 m 0 10 cm, 
4 Jeuningstijlen, tang t.75 m 0 JO cm, 
8 leuning~edcclten, Jang 4 rn 0 10 cm, 
150 dekbambocs, lang t.70 m 0 8 cm en 
34 pikctten voor tandhoofdcn, Jang 0.90 m 0 8 cm; 

· aan bi n d mat er i a a I: · 
_ !!O bo:; talidocg; 

aan g ere eds c ti a pp en: 
30 kapmesscn, 
tO handzagen, 
2 slcggen, 
2 gchoppen en 
4 duimstokken. 

-2. \Verkin dee Ji' ii g. 
Beschikbaar: ·- 30 wcrk~rs. 
Door den 1e1der wordcn 26 man aan-
ge,..ezen om de benoodigde bambocs te kappen en aan tc voe
ren, t.w.: 
14 bamboe!' van 0 12 cm 
12 bamboes van 0 JO cm 
35 bamboc.; van 0 8 cm. 
De le i de r. {met behulp van de resteerendr. 4 man} meet intus.
schen het dwarsprofiel van de rivier (ravijn}, maakt hicrvan een 
zoo nauwkeurig mogelljke schets en teckent hicrin de schragen. · 
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Van de schragen wordt een af1.onderlijk staatje gcmaakt, waarin 
a&ngcgeven de :ifstand van bovenkant draagkussen tot onderkant 
modderbalk. 
Vervolgens worden de plaatsen van de grand- en stootbalken uit
gezet en uitgegra\·en en de schragen door middel van piketten 
op het terrein uitr;ezet op de wijze als omschrt:Ven § 51 . 
Na aankomst der niaterialen warden de manschappen als volgt 
lngedeeld: 
6 man landhoofdploeg: aanmaak grond- en stootbalken en 34 
. piketten; 
4 man (liggerp/oeg tevens /euningploeg): aanmaak Jiggers en 

opsluitriobcn, leuningen en leuningstijlen; . 
12 man schraagploeg: aanmaak en binden van beenen, draagbal

ken, modderbalken en schoren; 
8 man dekpl~ aanmaal< van 150 dekbamboes fang 1.70 m. 

ltdcre ploeg1 krijgt een van tevoren door den 
lcld&r · opgemaakt st:iatje van de aantallen en lcngten der af 
te zagen bamboes en hunne bcstemming (zi~ bovenstaanden mate
riaalstaat ad l ). Nadat de schraagploeg de schragen ineengezet 
heeft, zorgt zij ook voor het vervoer naar en het opstellen op de 
daarvoor bestemdc plaab;en in de rivier (het ravijn). 
De andere ploegcn zorgen ieder voor zich voor het opbrengen 
en vastbinden van de door hen aangemaakte onderdcclen. 

3. W e r k t ij d. 
Zijn de materialcn verzameld, dan kan het slaan van de br.ig 
gcschieden in 4 - 4~ uur. 

§ .S'\. Het uitzetten wn schragen. 
(I) Het uitzetten van schragen geschiedt aan de hand 

van de gcmaakte teekcning, als ·vol gt (fig. 36 B). 
(2) Nadat op ecn stuk vlak terrein een as door middel 

van piketten is aangegevcn, word! in P loodrecht op de as 
een lijn uitgezet, waarop de benoodigde vrije ruimte tusschen 
de leuningen wordt afgemeten en de uiteinden door pikettcn 
3 en 4 aangegeven. Vervolgens wordcn piketten 5 en 6 in
geslagcn, zoodanig, dat de lijn 3-5 ( 4-6) ten opzichte van 
de as cen helling van 6 : 1 heeft. Tegen dcze piketten (aan 
de buitenzijde) komcn de been en der schraag. 

(3) Vervolgens wordt uit tle dikte van liggcrs en dek 
en de hoogte van de leuning boven het dek ( 1.10 m) de 
(steeds gclijk. bli_ivende) afstand tusschcn leuning en boven
kant draagkussen afgeleid en op-dez<'n afstand in A een lijn 
evenwijdig aan 3-4 uitgczct; de piketten 7 en 8 naast die lijn 
ingesfagen, bepalen dus de plaats van den bovenkant van het 
draagkussen. 

( 4) Door verder van A op de as den afstand bon:nkant 
draagkusscn tot onderkant modderbalk voor de verschi!lende 
schragen uit tc zetten, kan de plaats van <kn modderbalk voor 
de verschillcndc schragcn worden bepaald. Dczc afstand 
wordt hcpaald aan de hand van de gemaakte teekening van 
bet dwarsprofiel van de riv:er en is gelijk aan de ter plaatse 
van de schraag gemeten waterdieptc + 0.75 m of zooveel 
mccr als verwacht wordt dat het water hoogstens rtog zal 
stijg1m 

(5) Hei bindetz van elke sjorring geschiedt door 2 man. 
Het afzagen van de bcenc.n geschiedt voor bamboe zooclanig, 
d a t d c roos g e s p a a r d l> l ij f t, zoowcl onder den mod
derbalk als boven de leuningcn (ook al zoudcn daardoor bo-

. ven de lcuningen ongelijke stukken uitsteken); om inwatere11 
te voorkomcn. Jndien voor de onderdeelen van de schraag · 
rondhouten of sparren worden gebruikt, moeten deze bij de 
verbindingen worden afgevlakt. . 

(6) Bij cen oneffcn harden of rotsachtigen bodem zal ee!I 
schraagontwerp als aangcgevcn in de fig. 37 A zijn toe te pas
seu. De moddcrbalk, wclke hier slcchts dient voor onderlinge 
kopp~ling, is zoo hoog aangebracht, dat hij vrij blijft van 
eventueelc steenen op den bodem. Het bezwaar van ccn mo
gelijkc11 schuinen stand van de schraag op de stecnen van den 
bockm wordt zooveel rnogelijk opgeheven door het eigc11lijke 
draagkusse:1 eerst na het plaatsen \'an de c;chraag zuivcr hcri
zontaal te stellen door middel van klosscn ( stempels) steunen- . 
de op het hulpdraagkusse11. 
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§ ~. Het ptaafsen van de schragen. 
( l) Zoo mogelijk begint men de werkzaamheden aan 

b c id e oevers t e g c I ij k. De schragen wordc11 op de 
oevers gemaakt, b o v e n s t r o o m s van de brug. Nadat 
ze gereed zijn, worden ze te water gelaten en drijvende naar 
hun plaats gebracht. Tevoren is evenwel ter plaatse van 
de as van de brug en ongeveer ter hoogte van den onderkant 
der Jiggers, zo9 strak mogelijk ecn ijzerdraad met merktee
kcns gespannen van den eenen naar den anderen oever. 

(2) Wanneer de rivier doorwaadbaar is, gaan de we.rk 
lieden te water om bij het opstellen van de schragen te · 
helpen. Zij worden dan uit de hand. opgericht en zoodanig 
geplaatst, dat bij staande schraag, het draagkussen (en dus 
ook de modderbalk) naar den eigcn oever is gekeerd. 

(3) Wanneer de schragen te ho'lg of te zwaar zijn, kun
nen touwen aan de uiteinden van het draagkusscn worden 
gebonden en kan, door op den ocver of op het reeds voJ
tooide gedecltc van de brug staande werklieden bij het 
optrekkcn worclen meegeholpen. Bedoelde touwen worden 
zoodanig vastgemaakt, dat 4 lange ein_den afhangen. Een 
einde van elk touw wordt door werkliedenop den oever; 
de 2 andere einden worden aan den andcren kant van de 
schraag door werkli~den die in de rivier 'staan, vast~e
houden. Nadat de schraag op de juiste plaats is gebracht, 
worden de ondercinden der beenen door eenige manschappen 
naar beneden gedrukt, terwijl aan den oever (of op het vol
tooide bruggedeclte) aan de touwen wordt gctrokken. De 
andcre touwen worden daarbij gevicrd, totdat de schraag 
den vcrticalen stand heeft qcreikt, waarna . ,,halt" wordt 
gcroepen. De schraag 'blijft dan in den verticalcn stand 
door het gespanncn houden der touw~.!1 aan.. !Jeide einden en 
wordt bovcndien nog door cenige werkliedenaa11 de beenen 
vastgehouden. 

( 4) Na zoo noodig nog ecnige verbetering in den sta,nd 
te hebben gebracht, worden de 2 buitenste Jiggers over
gcbracht en op den juisten afstand vastgcsjo'rd. 

(5) lngev:il het water nict- doorw;aadb:iar is, moet men 
- nadat de eerste schraag van den ~ver uit gcstcld is -
verder de schragen v a n d c b r u g u i t plaatscn. 

(6) Dit geschiedt als volgt (zie fig. 38 Ill). Twee rond
houten of stevige bamboes ( glijsparren) word~n van het voor
einde der brug, schuin in het water gesteld, het ondereinde op 
iets grooteren afstand, dan waarop de schraag moet komen. 
De schraag wordt nu met den modderbalk op deze schuin
staande bamboes gelegd. Aan de topeinden der beenen wor
den 2 bamboes a (opzetsparren) ~et een slingersjorring vast
gemaakt, terwijl aan het draagkussen 2 touwen b met een 
timmersteek worden vastgezet, welke touwen onder den mod- . 
derbalk door loopende, worden teruggeh(i!il.d _na.ar __ de brug 
en aan de andcre uiteinden door eenigewerklieden wor
den vastgehouden. De schraag wordt nu naar omlaag ge
duwd, W8:arbij de touwen b worden gevierd. 

(7) Staat de schraag op den bodem, dan wordt zij met 
de bamboes a verticaal gczct (afgeduwd). De glijsparren 
worden weggenomcn en de touwen b zooveel aangetrokken, 
totdat de schraag op <len juisten afs~nd staat. 

(8) Verwacht men dat de schraag bij het te water latcn, 
zal gaan drijven, dan bezwaart men den modderbalk van te 
voren met steencn. (bijv. ~en of rneer met steeuen gevulde 
zandzakken er aan vastmaken). 
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§ sa. Snclvlolbrug 
(I) Jkscltrijving van /let type. 

De brug bcstaat uit ccn soort drijvcnd kreedek, breed 1.20 m, 
waarbij de wila's zijn vcrvangcn door voile bamboes en het 
ijzerdraad door staaldraadkabels. Dcze bambbes vormen te
gclijk loopvlak en draaglicbaam (drijfvennogcn). De brug 
wordt in haar gehcele k'ngtc tevoren op den oever klaar ge-
maakt. . 

(2) Wijze van vervaardigen. 
E<:n bamboe lang 3 m (vak-bamboe), waaraan door middel 
van ccn m a s t w o r p twee staaldraadkabels van ~" wor
dcn verbonden op cen onderlingen afstand van 0.90 m, wordt 
acbter twee piketten a gelegd (fig. 39 A). Voor een bepaalde 
bruglengte mocten deze twee ~~bels een lengte bezitten van 
3 ~ X die bruglengte. De maximum lengte van deze brug, 
welke nog kan worden overgetrokken, bedraagt ongeveer 
4~ m. ledere kabcl wordt dubbel ge~ouwen, waardoor in hct . 
midden een lus ontstaat, waarmede de bovengenoemde mast
worp om de eerste vakbamboe wordt gelegd. De ontstane 
twee uiteinden wo.rden daarna naar achteren getrokken. Vcr
volgens worden JO bamboes van 1.20 m lengte tusschen deze 
kabels geschoven als aangegeven in de figuur 39 A;· en de ka
bels met de hand aangetrokken. Om de l 0 bamboes van 
t .20 m lengte wordt een vakbamboe van 3 m lengte ingescho
ven. De ruimte tuschen twee vakbamboes wordt een val: 
genoemd. D e I a a t s t e b a m b o e i s s t e e d s e e n 
v a kb am b o e; hie r a an word en de u it e ind en 
de r k ab e Is afgebonden. . Vervolgens worden onder de 
brug aan beide zijden, ter plaatsc van de kabeltjes, z.g. ver
stijvingsbamboes gebonden. · Hierbij wordt het eerste vak 
vrijgelaten en wordt begonnen onder bet tweede vak zoodanig, 
dat de verstijvingsbamboes steeds over 3% vak doorloopen, 
waama telkens een kwart vak vrijblijft,· het laatsle vak wordt 
eveneens vrijgelatcn (fig. 39 C). De verstijvingsbamboes 
worden met een woelsjorring aan de vakbamboes vastgebon
den. De aldus voltooide brug (bruggedeelten) wordt (war
den) naar de plaats van de rivierovergang vervoerd, door de 
brug {bruggedeeltcn) aan de 90 cm uitstekende vakbamboes 
op te nemen en deze op de schouders te dragen. Een zwem
ploeg gaat zwemmende naar den overkant.' om daar de noo
dige materialen en werktuigen te brengen, t.w.: 
1 sleg } . t d" I b. . . 
1 piket me noo 1g. a s ecn oom aanwez1g 1s; 

t ijzerdraadstrop, en . 
het uiteinde van een staaldraadkabeltje 'van t/8" of van een 
traceerkoord (hetwelk een lcngie moet hebben van 1 % a 2 
maal de breedte der rivier). Aan den overkant gekomen wordt 
onmiddellijk hct p1ket ingeslagen ter plaatse waar de brug 
wordt overgetrokken (zie figuur 39 piket (boom) a). lnmid
dels wordt bet staaldraadkal>eltje (traceerlcoord) ingehaald, 
aan welks uiteinde een katrol is bevestigd; waardoorheen het 
ecne uiteinde van een trckkabel (of - touw) is gestoken. Te
vens is c.an dit uiteinde van den trelckabel het uiteinde van ecn 
ander traceerkoord verbondcn ( eveneens tcr lcngte van 1 % a 
2 maal de rivicrbreedte), hetwelk ·1an den eigcn oever af ge
vierd wordt, zoodra aan de overzijdc wordt getrokk~n (zie 
fig. 39 D). De katrol wordt nu cloor 111iddel van de meege
vocrde ijzerdraadstrop aan bet (de) inmiddcls ingcsJagcn piket 
(boom) bevestigd, waarna het laatstgenoemde traccerkl)ord 
weer wordt ingehaald, waardoor hct uiteindc van den trekkabel 
weer naar den eigen oever wordt teruggetrok!cen. Het and.!rc 
uiteinde van den trekkabel was tevoren reeds a<in de voorst~ 
vakbamboe - waaraan een staalclraadstrop (of touwstrop) is 
bevestigd - vastgebonden. Hierna kan de zwemploeg weer 
terug komen. Ten slotte wordt de oever te1· plaatse z.n. over 
een breedte van 4 m eenigszins schuin afgegravcn en van on
cffenheden ontdaan. 
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(3) /let overlrekken van de brug. 
De aanwczige werkHeden worden, voor zoover noodig, 
aan beidc zijden van de brug opgcsteld en tillen haar aan de 
vakbamboes on, onderwijl na:ir de rivier toopcnd. Aan den 
oever gekomen wordt ·de vakbamboe zoover mogelijk naar 
voren neergclegd en bcgeven de dragers zich links en rechts 
uitwaarts uaar achtercn. Door een 10-tal andcre werk
lieden wordt gelijktijdig aan het trektouw (trekkabt:l) 
gctrokkcn, totdat de brug over het water glijdend, de over
zijde heeft bereikt. Het achtereinde v~n de brug wordt met 
van te voren aan de uiterste vakbamboe bevestigde touwen 
aan piketten of aanwczige boomen vastgezet evertals het 
irekto_uw. w_gama de manschappen. op 1 m ondertingen afstand 
v tot 1 OQ~od : over de brug den andeten oever kunnen bc
reiken. Ook bij een stroomsterkte van t.50 m per seconde 
is dit brugtype nog toe te passen. Echter moeten dan ge
durendc het overtrekkcn bijzondere maatregdcn worden ge
nomen~ om te voorkomen dat de brug door den stroom wordt 
gepakt en gaat kantelen. Dit kan men voorkomen door de . 
brug gedurcnde het overtrckken op verschillende plaatsen 
te tuicn en deze tuitouwcn tijdens het ovcrtrckkcn van de 
brug Jangzaam mec tc vicrcn. Daartoc worden boven- en 
beneden!;troo111s, aan 2 of meer vakbamboes van de brug, 
touwen bcvcstigd, dcze touwcn onder de brug doorgchaald 
en vastgchoudcn door werklieden die zich resp. bcncdcn
cn bovenstrooms van de brug, Jangs den oevcr hebben op
gesteld. Is de brug overgetrokkcn, dan worden deze tui
touwcn strak getrokkcn en aan pikettcn (boomen) vastge
bonden. 

(4) Men heeft alzoo de volgende ploegen noodig: 
a. een zwemploeg bestaanc~~ u,it 4 goedc zv..-emmers, 

b. vfjr mannen 11oor het ins!aan 1·a11 de piket-
ten aan de zijde van de rivier, waar de bnig ligt. 
Dit zijn in totaal 3 piketten t.w. 2 om de brug vast te zet
ten en 1 om den trekkabcl te bevestjgcn. Deze ploeg Jaat 
tevens den trekkabel en hct traceerkoord viercn en is tevens 
bestc1i1Ci om - verstcrkt m<'t nog 6 man - later de brug 
011cr tc trekken; 

c. de oi•erige mansclwppc11 worden ter wcerszijden vaa de 
brug verdeeld, en zi.in bestemd voor het <lragen daarvan. 
lndicn weinig rnanschappe11 beschikbaar zijn, kan mc·n om 
de anderc een vakbamhoe overslaan. 

Gegevens betrc:ffende: 
I. benoodigde ma:erialen en gereedschappen · 
2. wcrkindceling: . ' 
3. werktijd. · 

Sn e Iv Io t b r u ~ voor voe tqange rs ~ voor een breedte 
·-· van de rh·ier i.·an 30 m (zie fig. 39). 

I. Benoodigtlc materialen: 
31 vakbambocs lang 3 m 0 10 cm = J5 bamboes 0 10 cm, 

:?00 tusschenbilmboes Jang 1.20 m 0 8 cm, lJenevens 
14 verstijvingsbamboes Jang 3.80 m 0 8 cm; · 

hiervoor in tohl.al benoodigd :±: 57 bamboes van 0 8 cm; 

aan ·bind m ~ t er i a a J: 
2 staaldraadkabels van ~ ", elk Jang 70 in, 
150 m ijzerdraad van 2 mm, 
(dan wel: 15 m ijzerdraad van 2 mm voor de strop en 30 bos. 
talidoeg voor het biiiden van de ver~tijvingsbamboes); 

aan g ere eds ch a pp en: 
30 kapmes~n. 
10 handzagcn, 
3 duimstokkcn, 
6 schoppen rondc, · 
I aleg, 
1 katrol, 
1 touw vnn 6 .cm omtrek (trekkabel) lang JOO m, 
2 touwen idem, lang 10 m en 
4 traceerkoorden. 
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2. I n de tlj_ng_; (beschikbaar · l50 werkers). ·· 
werkleide r meet de breedte der rivier op, en bepaalt daarna 
aan ae hanel van bovenstaande gegevens het aantal te k::.ppen 
bamboes (is de overspanning bijv. 25 m dan benoodigd ' 5/30 X 
bovengenoemde aantallen bamboes). 
Van de bescl:ikbare mensen draagt hij 50 man op om de 
benoodigde barnboes te kappen en aan te voeren. De resteerende 
IO man laat hij: 
1. de ·2 staaldraadkabels uitrollen en in een lus leggen, 
2. de eerste vakbarnboe, Jang 3 m kappen, 
3. deze achter 2 ingeslagen stevige piketten plaatsen en er 
4. de staaldraadkabels meLeen mastworp aan bevesti~en. 
Vervolgens graven deze mensen den oever, ter plaatse van 
de brug, over 4 m schuin at, en ontdoen het terrein voor zoover 
noodig van ondfenheden. 
Deze 10 man 7.ijn ook besternd om, zoodra de bamboes op lengte 
zijn gezaagJ, die onderdeelen aan te voeren (G man) en de brug 
te .,vlechten" (4 man). · 
Zoodra een 20-tal bamboes zijn aangevoerd, worden van het 
aantal bamboekappers 20 man afgenomen en de7.e ingedeeld als 
volgt: 

4 man voor het zagen van 31 vakbamboes, tang 3 m 0 10 cm 
(2 zagen, I duimstok), 

12 man voor het zagcn wn 300 tusschenbamboes, lang 1.20 m 
0 8 cm (6 7.agen, I duimstok) en 

4 man voor hct zagen van 14 \'erstijvihgsbamboes, lang 3.80 rn 
0 8 cm (2 zagen, I duimstok). 

De nog resteerende 30 bamboekappers gaan door met kappen en 
aanvoeren van de bamboes en dienen verder als rt>serve voor het 
t.g.t. aandragen en overtrekken van de brug. 
Voor de indeeling bij bet overtrekken (zwemplocg, enz.) zie tekst. 

3. · W e r k t ij d. 
Deze hangt utteraard af van den afst11nd waarop de benoodigde 
mat<lrialen (bamboes) zijn te betrekken (kappen). 
7.ijn de materialen yerzamcld, dan kan bet vc:'rvaardigen van de 
brug geschieden in 4 uur. 
Hc:'t overtrc:'kken (slaan van de brug) geschicdt met een snetheid 
van 1 m per seconde. 
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§ 91. Bamboevlotbrug ·· -- --(Hg. ·40). 
( 1) Over nict te breede watercn (maximum 60 m), met 

niet te sterkt:.n stroom (maximum 1,2 m) kan llll' ll voor · 
. voe tqatige ~s (met cencn) op de volgendc wijze een 

eenvoudige vlotbrug makcn. 
(2) Langs den oever wordt, . ter lengte ongeveer van de 

breedte van de rivier, uit bamboe een vlot gemaakt, dat door 
zwcnking op zijn plaats in de rivier wordt .gebracht en daarna 

· door middel van touw, ijzcrdraad of rotan, dat bij het zwen-
1 ken hecft dienst gedaan, wordt vastgezet. Gcdurc11de het 

zwcnke1i dient ervoor · gezorgd, dat het vlot gcheel vrij van 
den oever komt le liggen. De werkwijze is aldus: · 

(3) op den wal wordcn uit lange, rechte bamboes de 
afzonderlijke '( 10 m lange) dee ten - zie arreering - samen
gesteld, welke daarna in het water worden geschoven en 
tot ecn geheel worden vereenigd. Vervolgens worden aan 
de uiteinden en op cnkcle plaatscn in het midden, vanglfjnen 
aangcbracht, welke bij het ZWl'nkcn, dat door den druk van 
den stroom plaats vindt, langzaam worden gcvierd. Ligt de 
brug goed, dan wordt zc met die touwcn op de ocvers vast
guet. Is de stroo;ns_terkte ni'?_t voldocnde om pc !?r.~_Jc 
doen .-:wcnkcn, dan moet dit omzwenken geschieden met 
bchulp van ecn touw, dat aan het uiteinde van de brug 
wordt gebonden c:t wallraan door een zich op den anderen 
oever bevindende ploeg, wordt getrokken. Dczc ploeg heeft 
zich zwemmen<le, dan wet per vlot, naar den overkant be
geven, waarbij het andere uiteinde van bedoeld trektouw 
tegelijk werd medegenomen. 

( 4) Voor gemakkelijken overgang lean worden geb(uik 
gemaakt van kreedekken. 

Otgevens betreffende: · 
I. benoodigde materialen en gereedschappen; 
2. werkindeeling; 
3. 1verklijd. 

B a m b o e v I o t b r u g bij een riYier
breedte (lengte van de brug) van 40 n1 en een brugbrecdte van 
I m (zie fig. 40). 

1. Benoodigde mater ialen (bamboe): 
2.5 liggers, tang 10 m 0 10 cm, 

6 liggcrs, lang 5 m 0 10 cm, 
16 dwarsliggers, tang 1.20 rn 0 10 cm, 
6 piketten, lang 2 m 0 10 cm en . 

10 bamboes, tang 10 m 0 10 cm voor wib1's; 

aan bind mater i a a I: 
00 bos talidocg en 

I rol ijzerdraad van 2 mm tang 250 m voor het vlechten van 
het wiladek; 

aan g ere ed sch a p pen: 
15 kapmessen, 
10 handzagcn, 
2 duimstokken, 
I ~e& . · 
4 touwen, Ian~ 10 m van 6 cm omtrek en 
2 idem, tang .i:5 rn van 6 cm idem. 

2. I n d c e I i n g- . 
Bcschikbaar_ 30 werkers. . · 
werldeider met 4 man meet de oreedte van de rivier op en 
pl:rntst op den eigcn oever 3 stevige piketten (2 · voor hct brug-
uiteiade en een voor de vanglijn). . 
De overige 26 man kappen de benoodigde bamboes, t.w. 40 stuks 
van JO cm doorsnede en verzamclen deze bij de plaats van den 

· le maken rivicrovergang. 
Nadat de bamb~s aangevoerd r.ijh, worden de manschappen als 
volgt ingedecld: 
4 man zagen 16 ~warsliggen:, tang 1.20 m (2 handzagen). 
6 man zagen 25 hugers, lang 10 m (3 handzagen), 
2 man zagcn 6 Jiggers, tang 5 m (I handzaag), 
18 man vervaardigen 800 wifa's, Jang 1,10 m (4 handzagen) en 
vlechten daarna het wlla-dek (in stukken van 5 m). 
(Hicrbij is gerckend op een voo1· wila's bruikbare bamboclemrte 
van ± 11 m, waarbij 8 wila's uit c!c!n bamboe kunncn verkregen 
worden, alzoo 88 m of 80 stuks wila's van 1.1 m. . De breedte 
\'a!• cen wila is 4 cm ~n, bij de vlechting ontbtaat 1 · cm &usschen
nnmtP f11ssche11 de wlla s, 7.oodat per wila op 5 cm deklen£"te 
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r.i::g wordt>r1 J!Crckcnd. Di: lrnr.t\.: van cit brng i!. 40 m du~ · er 
ziir• f1(1(1 wila'i;, <'I wcl 10 bar.;'.10r<. benoodigd] . 
Nadal de eei'i;ll: 3 ploegen , tutaal 12 man, alle dwarslig['erf t:n 
lir,i:ers hcbhen vervaard1gd, worden deZf: manschappen opnie:.iw 
ingedeeld in 2 ploegen, elk van 6 man, \'Mr het inrenzetten Va!l de 
elcmenten \'an de brug, waartoc l>ij elke plotg 2 man de baml>t·e~ 
zandrar.en en 4 man de ondcrdcelen vai;tbindrn. E~n ploeg ver
vaardil!I de elementen bestaanc1e uit 4 Jiggers en de: andere plocg 
die, bestaande uit 3 Jiggers. 
Alles geschiedt op den oever. 
Zijn ·de elementen voltooid, dan worden ze lanf!~ den, eenen oe\'er 
te water gelaten, en in elkaar geschoven, waarbij de losse einden 
der Jiggers van het eerste element, kornen te rusten op de dwars
lir.~crs en tus!'chen de bamboes van het volj!end •element, enz. 
Het laatste element verkrijgt 2 extra dwarsliggers om de losse 
einden onderling te koppelen. 
De elementen op de uiteinden krijgen ieder nog 3 korte Jiggers 
van 5 m om de oveq:ebleven openingen tusschen de liJ?gers op te 
vullen (zie plattegrond in fig. 40) . 
. De brug wordt nu omgetrokken (afgeduwd, waarbij de stroom 
meehelpt} en naar den overkant omgezwaaid; het bij den eigen 
oever liggendc bruguiteinde wordt tevoren reeds met touwen aan 
de ingcslagen p!ketten vastge:et, evenals de vanglijnen, z.oodat te 
ver doorzwaaie11 voorl·omi:n wordt. 
Ligt de brug loodrecht op den stroom, dan begeven zich 4 man 
met 3 piketten, 2 touwen, J vanglijn en I sleg naa: de overzijde 
ciin ook daar de brug vast tt zetten. 
Vervolgens wordt liet wila-dek opgebracbt. 
N.B. Is dt: rivierbreedte Jeen veelvoud van 10 m, dan wordt bet 

laatste element eemge meters korter, dan wel worden per 
element de liggrrs in plaats van 10 m, slechts 9 of 8 m Jang. 
Is bijv. de oveupanning 32 m, dan is het eenvoudh:er om 
4 elementen met 8 m liggerlengte te nemen. 

3. W e r k t ij d. 
Zij!l de materialcn verzameld, dan kan het slaan van de brug ge
schieden in 4 uur. 

§ 65, Aai1legste?gers ( zie fig. 41). 
( 1) Om het inschepen en ontschepen bij gebruikmaking 

van vaartuigen en vlotten te vergemakkelijken, kunnen aan
legsteigers worden gemaakt. 

(2) Deze kunnen zijn i.·ast of drijvend. 
a. Ecn v as t e aanlegsteiger is mogelijk, wanneer de ri

vierbodem niet te steil afhclt; is · de helling zeer flauw, 
dan zal de steiger z66ver in de rivier moelen worden 
uitgebom.vd, dat de waterdiepte voldoende is om het vlot 
(vaartuig) aan den steiger te kunnen meren. De onder
steuningen a kunnen worden uitgevoerd dC'lor de beenen 
aan te punten en daarna met een sleg in den rivierbodem 
in te slaan, (zachte grond), waarna het dubbele draag
kussen b er aan wordt vastgebonden, dan wet door daar
voor een of meer 2-beenige schragen te vervaardigen 
(zie fig. 36 A). · 

b. Voor d r ij vend e aanlegsteigers kan men gebruik ma
)cen van aanwezige plaatselijke vaartuigen (zie fig. 41 B), 
dan wet bij gcbreke daaraan, van een te vervaardigen bam
boevlo~, bestaande uit 10 of meer bamboes tot een cylin
drischen bundel bij elkaar gebonden (zie fig. 27 11). De 
op den oever rustende liggeruiteinden worden aan de on
derzijde verbonden door een dwarsregel a en daarop vast
gesjord. Dezc dwarsregeJ. y.•ordt geplaatst achier de met 
piketten vastgezetfe grondbalk b. Bij het stijgen of dalcn 
van den waterstand kan de dwarsregel a dus om den 
grondbalk scharnierend draaien, terwijl afschuiving naar 
de rivier voorkomen wordt. De sloolbalk c voorkomt, dal 
bij botsingen van het vlot (vaartuig) tegen den ( drijven
den) aanlegsteiger, deze op den oever geschoven wordt. 
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Bamboe-wegen 

Ervaring bij het Britse leger heeft geleerd dat bamboe-vlechtwerk kan 

helpen om wegen in de natte tijd open te houden voor licht verkeer 

(jeeps, auto's tot 750 kg). 

Er zijn twee soorten vlechtwerk: 

270 cm breed, 600 cm lang, voor auto's tot 750 kg en voor jeeps op 

hel lend terrein, 

- 90 cm breed, 600 cm Jang, gelegd met twee naast elkaar met 45 cm 

tussenruimte, voor de wielsporen, voor jeeps op vlak terreln. 

Seide vlechtwerken bestaan ult bamboe in de breedte, aan elkaar gevlochten 

met 2 mm ijzerdraad in de lengte. 

De bamboes liggen 10 cm uit elkaar, zijn 270 of 90 cm lang, en zijn ge

spleten indien de beschikbare bamboe dlkker dan 4 cm is; bamboe dunner 

dan 4 cm wordt in zijn geheel gebruikt. De gespleten bamboes om en om 

verwerken; de ronde z6 sorteren dat het zo min mogelijk hobbelt. 

Het ijzerdraad van 2 mm loopt boven en onder de bamboes, en dit wisselt 

tussen elk tweetal bamboes, zodat een vlechtwerk ontstaat. Blj 270 cni 
breedte 6 dubbele draden, bij 90 cm breedte 2 dubbele draden. 

Doorsnede (de draad moet wel strak om de bamboe!): 

Aan beide einden van de 600 cm lengte steken de draden 50 cm uit om 

opeenvolgende vlechtwerken aan elkaar te binden na het leggen. 

Na het leggen worden de vlechtwerken aan de grond verankerd. Daarvoor 

wordt op de zijkanten van de vlechtwerken een beton-staal van 6 of 9 mm ~ 

gelegd, en dat wordt met piketten van hoekstaal met omgekruld boveneind 

aan de grond verankerd. Voor een vlechtwerk van 270 cm breed dus tweemaal 

betonstaal, en dan dus vier voor een complete rijbaan. 

Piketten In de lengterlchting vier per vlechtwerk op vlak terreln, zes 

op 1 ichte hel 1 ingen, tot acht op stel lere hel 1 ingen. 

V66r het leggen de ondergrond goed vlak maken, en zo goed mogelijk 

afwaterend (weg b6ven omliggend terrein, sloten er langs,weg tonrond). 

De vlechtwerken en alle betonstaal goed strak leggen. 

Voortdurend onderhouden! 

Er zijn ook wel vlechtwerken van uitsluitend bamboe gemaakt, zie blz. 67. 
Voor het vlechten kan men een weefgetouw maken, zie blz. 68. 
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Bamboe vlechtwerk voor wegen. 

---- onqeveer 15 cm terugsteken. 
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By courtesy of the 
Minister of Defence, London. 

zijaanzicht 

Maten 

330 x 120 of 
330 x 90 cm. 

Materi aal 

10 bamboestammen, W 5 cm, 
Jang 420 cm, gespleten en 
in water geweekt voor het 
weven. 

Tijd 

15 manuur per mat . 

Opmerki ng 

Bedenk van te voren hoe 
deze mat te vervoeren en 
te leggen! 
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Weefgetouw voor bamboevlechtwerk. 

By courtesy of the Minister of Defence, London. 

(1) gespleten bamboe 

(2) bamboes, overeind gezet in de grond, en aan boveneind 

ingezaagd om de bamboes no. in vast te zetten. 

(3) bal materiaal: strengen van gevlochten liaan, lange 

sterke vezels, sterke boomschors, enz, 

108 
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Deel 4 

Bouwkunde in Bamboe 
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5' 1. . B~boe. -=-Da~boe is een rietsoort, die in een jaar de volle 
lengte en na vijfjarigt>n wasdom de meeste geschiktheid bereikt voor 
gebruik als bouwmateriaal. Zij gl'oeit in stoelen van 10 tot 40 en meer 
stuks. Elke bamboe hest11at. uit holle geledingen van 0.2 a 0.5 M. lengte, 
door dwarstusschen~chotten gescheiden. De bamboe munt uit do01· groote 
lichtheid en lmtrekkelijk groote sterkte en veerkracht. · 

Men onderscheidt p;roote, middelsoort. en kleine h11mb~. 
Tot de groote bainboe behool'en bamboe beto11g en bamboc doerie, laug 

dend roca 1 amus asper, 10 ii 13 M., dik 0:10 a O.t5 M. Zij zijn zwuar van houtdikte en grot 
bambusa b 1 umeana van vezel. 

Tot de 1m'.ddelsoort b11111boc behooren bamboe a11don!J, bamboe boi•loe en 
g i gan to ch 1 oa ve rt i c i I a ta bamboe perin!f, Ian~ 7 a 10 M. en dik 0.06 a 0.12 M. Zij hebben fijner 

vezel en minder houtdikte dan de groote bnmboe. 
Tot df! klcine bamboe behooren hamboP apoes en hmnbor. tali, <lie grover 

vezel hebben dan de middelsoort bumboe, doch minder houtzwaarte be· 
zitten. Bamhoe upoes is Jang 7 a 10 M. en dik O.Ofi it OJ 0 M.; bamboe 

dendrocalamus asper? 
gigantochloa apus 

tnli is lani:t 5 a 7 M. en dik 0 04 ii 0.U6 M. · . 

S> 2. Kappen van bamboe. - Wanneer de bamboe moet gebrnikt 
worden als materiaal, kapt men hem zoo lanp; mogelijk bij den stoel, 
over het algemeen met het kapmes, dikke soorten oak met de nks. 

Zoodra een bamboe door het kappen begint te hellen, nemen een of 
meer personen hem met de ht\nden aan, anders scheurt hij soms door 
den val op den grond. 

1 S> 3 8plijten van bauiboe. -

. Zoo mogelijk gebruikt men Vel'!Che, hoogstens ' half droge bllmboe en 
gaat niet tot het splijten over dan kort voor het gebrnik der bamboe
deelen, ten einde ze zoo lenig mogelijk te hebben 
.. . D?°r het splijten van bamboe verkrijgt men halve bamboe, peloepoeh, 
wila s, tali· l>amboe en toetoe!l. 

Door de bamboe in tweeen te splijten verkrijgt m(•n zoogenirnmde 
hafrc bamboe. 

Peloepoeh, d. i. breede reepen b11mboe (fig. 18), verkrijgt men door 
een hcele bamboe bij de gewrichteu in de richting van de lengte in te 
kappen, daarn11, door slann met een hamer of een stnk hout op de 
gewrichten, de tueschenschotten te verbrijzelen, en vervolgens de b,\mhoe 
te openen en pint te slaun. 

Verder worden de overblijfselen der tusschensehotte11 wef!gekapt en 
de scherpe kanten wcggenomen. 

Bij dikke bnmboe kan men 1lie reepcn 1wcr tit.· br•·t•cltt> in tweecn 
verdeelen. 

Ook kan men de b:unboe eer~t in tweet!n splijten en de :::tukken 
daarna plat r<hian, :<ehoon k11pp1m eu de ~he~·pe k1rnten wegncrnen. 

Pelot>poeh i;: ge::ic:hikt \'oor vl1~chtwerk, bekleedrng, enz. 
Wiln's (lig. Hl'l zijn bamboe h1tte11 van mini>ten::i 0.02 M. hreedte. · 
Men vcrvaardigt ze door 1!en bamboe eer;:t in tweeen en daarna verJer 

te splijten, vel'volgen• de ,.:cherpe k:mten weg te nemen, de tu:;;;chen· 
,.:chotten we" te Jrnppt·n, l'n danr waar de latten aan het !>lameinde te 
dik zijn, ook et'll hmg van de binnenzijde af te nemen. Zij dieneu tot 
vlecht.werk, 11],.: l:ttten, enz. 

Tali l111111hoe (lig. ~O) zijn reepen bamboe breed 0.005 a 0.02 l\f. en 
tang naar behoefte. _ 

Zij wor<len f!emaakt e\'ena},.: wil11.'s, of uit wila' •, maar het geheele 
zachte binnengedt!elte wordt wei!genomen, zoodat alleen het harde en 
veerkrachtige gedeelte over:ochiet. De dikte van de h\li·bamboe, die men 
dan verkl'ij~, hangt at rnn de ,.:oort van bamhoe. 

Zij dient al,.: binJmi1ldel ter vermnging van rotan, touw, tali ·doeg 
en dergelijke. 

Toetoes (fig. ~1) wordt verkl'egen uit een wila, van een geleding 
leugte en \'an ± 0.03 l\f. hreedte. 

Vnn dcze wihi wol'clt de hnrde buitenkant nfgekrabd en warden de 
zachte binnenvezcls weggei<neden. Daurna :<plijt men dit latje ovel' de 
breedte in reepjes \'an 0.0UJ M. dikle. 

Gemak.ihalve zet men de :;plijtin~ niet verder VOOl't dan tot o.ur; M. 
Tan het nudere einde, zoodat dt! reepjes vun onder alle nog verbonden 
blijven; men trekt er dim nnar behoefte eindjes uf. 

Toetoe$ wordt gebruikt tot het \'a:;tbinden van matten 11an paggers, 
mlll\r hoofdzakelijk tot het va~tbinden van de dakregels aan de span
ribben, en ''an de atappeo, welits of dergelijke aan de spanribben of 
aan de dakregels. 
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§ 4. Sesa.ks. _.. Dit zijn bamboe horden, vervanrdigd van peloepoeh 
of wila's. 

Met peloepoeh wordt de sesak gevlochten zooals in . fig. 22 en 2:3, met 
wila's zooals in Jij!. 24 en 25 te zien is. 

Onder het vlerhten worden de bamboe reepen aangedreven met houten 
hamer" of dergelijke. 

De vlechtiug volgen:< fig. 22 of 24 heel de gesluten, die volgen~ tig. 23 
of 25 de open. 

De gesloten :-:e:<ak van peloepoeh i;; de ;;terkste. 
Indien men voorkomen wil dat de sesak aan de kanten het \·erband 

verliest, moet hij worden omboord (!ig. ~6). 
Dit 11:e:.;chiedt op de eenvoudii..:ste wijze door den uitersten mnd te 

beknellen tUK8chen 3 wi1.1's. Op 0:15 M. 1tfatnnd van den rand legt men 
aan de buiten- of bovenz~jde nog een wila"en bindt daarna zigzng;;ge· 
wijze de buitenste en de binnenste wiltL's aan elkaar en ~tan den gesak 
vast met tali-doeg, rotan of ijzerdraad. 

§ 5. Bla.deren. - Het meest worden gebruikt nipali-, aren-, sago
en ook we) kelapabladeren. voor dakbedekking en voor omwanding van 
zeer vluchtige bivakinricht.ingen. 

De bladeren van loofhout worden gebruikt met de dunne takjet", 
waaraan zij zitten, b.v. tot dakbedekking v11n evenbedoelde bivakinrich
tingen en bij bruggen tot .bedekking van knuppelhouten onder de aardlaag. 

§ 6. Ala.ng-alang. - Alang-alang if' een ;mort rietj!ras, dat in de 
wildernissen veelvuldig voorkomt en een hoogte bereikt v.m 1.3a1.5 M. 

Alang-alang is gei>chikt voor dakbedekk ing, doch, dadelijk na het 
snijden gebruikt, i~ het weinig duurzaam. Zij moet dns in sommige 
gevallen eerst gedroog1l worden. Goed gedroogd heefr zij een stroogele 
kleur met eeu lichtgroen waas. 

§ 7. Atappen. - Atappen (fig. 27) zijn palmbla<l,.ren, gtmmwen 
om een bamboe lutje of om een reep van een p1\lmlnk. Om het losgaan 
van die bladeren t~ beletten, worden zij door middel van een tweede 
latje of reepje, evenwijdig aan het eerste, va;:tgeknepen en verder aan 
die latjes met gegpJeten rotan of een ander bindmiddel vast
gebonden. 

De bladeren moeten elkaar minstens over 1 / 3 hunner breedte bedekken 
en worden somtijds dnbbel genomen. De atappen van rembia (sagopalm) 
zijn duurzaam; atappen van nipah zijn niet zoo goed. 

De vervaardiginp; van atappen go.at langzaam • 
l\leestal 

kau men ze vervaardigd koopen. _ Atappen worden gebezigd 
voor dakbedekking en soms voo1· omwanding, b.v. bij bivakgebouwen en 
zeer tijdel~ke barakken. 

§ 8. Welite. - Welits (fig. 28) worden van bosjes alan~-alang 
verv1mrdigd op tlezelfde wij:r.e als de at.Rppen van \)a)mbl:ulert'll . De ver
vaardiging gaat eveuzoo hmiuanm, 

. De welits worden voor dezdfde 
doeleinden anngewend als de atappen. Zij zijn echter minder duurzaam 
dan de atappen. 

§ 9. Palmtakken met gevlochten bladeren. - - Hiervoor kunnen 
worden p:ebruikt htkken vun sago-, nipali-, nren-, kelopa-, pi111mgbo1Jmen 
en dergelijke (fig. '29). 

Men ontdoet de takken van het dikke ondPreinde en \'an het te zw,1kke 
bo,•eneinde, zoodat aan den itldus verkorten tak slecht:;i bhu.leren van 
n11genoeg gelijke lengte zitten, !!plijt \'errnlgens den tak ov»r de lengle 
in tweeen, maftkt de helften zoo noodig door afa(llijten uog dunner en 
neemt de scherpe knnten weg. Van elk stuk afzonderl\jk vleeht ~en 
daarna de bladen krui~elini:i:s in elkander. zooals in Jig. 2U11 en fi te zten 
is. 

Znlke p;evlod1ten bladeren k11nncn zPer spot>diiz word<>n gemaakt en 
zijn geschikt voor indekkinp; en omwanding \'Un birnki;eho11w<'11, di1• met 
l.'poed moetPn worden opgcricht. 
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Watl!n!irht is zulk e1·11 inli«:kking- in 1·1~n enkell' laag ec.ht.1'1· niet. Bij 
,·oldocnd ove!rsteil Vl\n 1le acht1•n•pm·ulg1:11de deklagt>n k:in . w evenwel 
tPgen lichtt>n regpn be~clwrmen. Sago- en nip11hbladen·n zijn hiervoor 
beter d11n andere. Ari:nbhuleren toch stmm te veel uit elknar en kebpa
en pinangbladeren zijn smal en krimpcn spoedig. 

§ 10. Matton. - De soorten, <lie het meest te pas kumen, 
zijn l.·adja11,11- en h·111111!111iatf1'11. 

Kadja11gmatte:11 1.ijn vervaardigil van naast en gedeeltelijk over elkande1· . 
gelegde pnndrm-doeriebla<len, die met gespleten rotan aan elkander zijn 
geregen (tig. 30). Ook worden soortgelijke matten wel eens van nipah
uf palmbladeren gemaakt. 

Kepun.1- of bamboe matten zijn gevluchten van dunne 0.02 a 0.03 M. 
bree1le rcepen bamboe (lig. 30a), verkregen door het splijten van wila'~, 
nadat het buitenste harde en bet binnenste zachte gedeelte der wila's 
zijn weggesneden. 

§ 11. Rotan. - Rotan is een slingerplant, zeer geschikt voor bin<l
of sjormateriaal. De verschillende soorten zijn onderscheiden door de 
dikte van den stam, de lengte der geledingen en den grand van taaiheid. 
Naarmate van de vereischte sterkte kan rotan gespleten of in zijn geheel 
worden gebruikt. 

Van de vele rotan-soorten wor<len hier de volgende genoemd: rotan 
sego poetih, rotan oeloer, 1·ot1m daha11an, 1·ota1i pemoaangan, welke alle 
tot de dikkere soorten behooren; voorts: rotan plcdis en rotan latja., beide 
tot de dunste soorten behoorende. 

Van de hier genoemde soorten is de ,.otan sego poetih de fijnste en beste. 

§ 12. Splijt,en van rotan. -
Indien de rotan droog is, moet hij voo1· het splijten in water worden 

geweekt. 
Het splijtrn kan geschicden met sabel, kapmes enz., maar handiger 

met een pa119ort (klein mes, fig. 31). 
Nndat men het topeincl•~ v:m t.lcn rota11 zoover ~espleten heeft, it.it men 

de eind1~n kan vat ten, tr<'kt men dew verdcr met de han<len van ellrnar, 
zorgendc, door verplautsing nn dt• hnnden, thlt de rntan nict schuin scheurt. 

Nanr gelnng de dikte van <len rotan, kunnen die helften weder in 
tweecn of drieen gespleten worden. 

Nil het splijten moetl'll de sclwrpe kanten worden weggenomen. ls de 
rotan in meer dnn twee deelcn gespleten, dan moet ook de zachte bin
nenkant worden iochoon gemaukt. 

Onget:pleten en halw~ 1·otan kan worden gebruikt evenals touw, fijn 
gespleten rotan evenals bindkoor1I. 

~ 1:3. Doeg, gemoeti, idjoeq. - Aldus wordt de vezelachtige en 
pa11rdenhaarachtige stof genoemd, die zich tusschen de bladscheeden en 
den 1.<tam van den arenpalm bevirult. Van doeg wor<lt touw gemaakt, 
dat 7.ef'r hruikhanr is, wuar het meer op groote duurwamheid dan 11p 
bijzonder groote sterkte aunkomt. 7'rtli·1foc;g is zeer bcstnnil tegen \'ocht 

. en witte niim·en 1!11 knn 1faarotn ook in di' n:mlt•, h. v. hij Vf'l'HOk1:ri11~en 
worden si;ebruikt. In t;Olllmige streken gd>r11ikt de hevolking 
doep; ook voor tlakmatorianl,· het~een Z<*'r goed \'oltloet. 

1'ali-dmig komt in d<>n bandf'I rneestnl voo1· 11111 tw1•r>1lrn:1di;. '\Vil men 
dikker tali-1!.11'~ lwhbl'n. rlan moet m•!n dat d nuti1m \'tin 1 wr.r1lraa<l:;i (fig. 
a2). .Ml'll i::lt11\t. dl\artol' een p11al stcrif.( in Jim ~rood, I'll np ± 5 1\1. 
dl\Rl'Vtlll \'f'l'Wij1}1!rtl :J . bnmhoe's op 2 !I(. ond1!rlingen 1tf~t.Rn1J, op 1,2 l\I, 
boven den · gron«t rloor 1~en dRf\rl<•gen gebonrl<m bl\ml.>01: vel'lmndPn. Dr~ 
b1•werkin~ blijkt p;en0t•l.(zl\arn uit 111~ lii,.:11111'. \II/ii llll'll h.v. tlriP~tr••nJ.(1'11111,,· 
hehben, dan windt men hf't twf'erlritads tnli drn•:,! op 0111 1lrie rlrnnicndr. 
krui8en, Sll'f'kt de drie vrije eindl'n door h1!L knkl'rtj1), bimlt 1.r! 1laarn:\ 
llan l'lkaar vu~t en laat die snrne1111r~bon1lf'n 1:inrl1111 door 1·1m rn11n VttRt· 
houden, die tijdens de bcwerking dil' dnrll'n !link annt.rpkt 1•11 drnait. 
Het draaien vnn lwt touw beho1!ft geen venlere tul'lie:htin:.( rl:rn rl11t men 
bij 1·ecl1tsch tali-doeµ; rechts moet dmnien «~n dnn linhrli tnuw krijirt .. 
Bij linksch tali-doeµ; h<•eft hct tcgenover~u~t<'l«le 11lnat~. I let hnmboe 
koker1je moet geleidctijk 11aa1· nchtHrcn v1irpl11al!t wordc:u. 
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I !I. Kleine ge1f'Ot1e 11arakken. 

§ H Geraamte der kleine gewone barakken. - Deze barak-
ken zijn 4 .l\l. breed; 2 M. dienen voo1· bale-bale's en 2 M. voor gang. 

Voor de gebinten, muurplnten en nok kan men bezigen bamboe, 
pinang, niboen~, dunne rondbouten en dikke i,ip:uren. 

Voor de i;ipanribben komen in :mnmerking dunne bamboe, halve dikke 
bamboe, breede pinan~-, ar1'.n- en niboenglatten en dunne $parren. 

Voor bet samenstellen mn bet ~eruamte gebruikt men ah• bindmiddel 
tali-doeg, ijzerdraad, ge~pleten rot:m en touw. 

De .IJebintt:n bestaan uit 2 kurte stijlrn, 1 hi11tfmlk en 1 middcl.~tijl 
(fig. 180). 

Uit die figuu1· blijken tevens rnldoende 11<' afmetingen. 
Alleen zij bier nog opgemerkt, dat de bint!mlken 4 M. + 3 muur· 

plnntdikten lang moeten wez1>n; zoodoende i<teken de bintb~1lken ongeveer 
1 muurplaatdikte over de korte stijlen heen. . 

Is de muurplaat In. 0.12 M. dik, dan is de bintbnlk 4.3li M. fang. 
Dri afstand der gebinten is nllllrmate van tie sterkte der stijlen en 

muurplaten :J ii 4 M. 
De middelstijlen komen steeds nan die zijde van het g1•hint, die naar 

het midden der barak i:; gekeerd (lig. 1~0 en 181). 
De gebinten worden onderling \'erbonden door di' m1111 1·11la tw en de 

·11ok. Deze steken 0.5 1\1. buiten de uiterste gebinten uit. 
De bintbalken moeten op dP korte stijl1>11,' tie muurpluten op de bint

balken en de nokgordiug op de mid1lelstijll'n ste,·ig warden 'illstgemo.akt; 

gewoonlijk bebben die verbindingen alleen met 1:1jorringen plaats. 
De middelstijlen worden met een platte sjorring aan de bintbalken 

vru;tgesjord. 

Jfet 7;etrelcki11g tot liet 011br1'119m 1ler spam·ibbi:n, die 3.fi M. Jang 
moeten zijn, \'ult op te merkc11, dat zij voor atappen en welits 0.:1 a 
0.4 M., voor ru!pbnlt\'ilt 0.4 it O.G M. en bij bet gebruik 
van dakregels of rengs steed::; 0.4 a 0.5 M. van elkander komen le 
liggen, al naar gelang van de sterkte en boedanigbeid van de verschil· 
lende indekkingsmatel'ialen. 

Verder komen de uiterste spanribben op 0.05 M. van de uiteinden 
der muurplaten en nokgording. 

De daaropvolgende spanribben komen ter boogte van de uiterste ge
binten. 

Bestaan de spnnribben uit gelteele bamboe, d,m worden zij met het 
rlunne einde op de nok gelegd, welk einde steeds boven een geledio;; 
moet afgeneden zijn. 
~·t..e men halve bamboe of litttcn als spanribben, dan komt steeds 
de buitenzijde naar boven. 

Voor de ver:id1illentle wijzen van bevestiging van tie ~pamibben 
onderling en op de nok wordt verwezen naar de figuren ·\82 tot 18H. 

De stevigste wijze van \'astmo.ken der spa11ribben van gelieele bamboe 
is ze Mn voor cen op de nok vo.,,,;t te 1:1jorren, zoodanig tlat bet· bind
middel gebracht wordt door de gaatje!", die op 0.05 M. van het boveneinde 
der spanribben gemankt worden. Die gaatjes komen dan iets boven de 
nok (fig. 185). 

De spanribben van l1111ve bamboe en latten worden gewoonlijk op 0,05 M. 
van het boveneinde op de randen ingekeept, ter tliPpte van 0 ,112 M. en 
ccn voor c1:n vastgesjord (Hg. 187 en 188). 

De spanribben be~tnande uit sparren, wor1len e\·enzoo a.'ln weerszijden 
op 0,1 M. van het boveneinde ingekeept en et;n voor t;en vastgesjord 
(lig. 189). Die inkepingen dienen om de spanribben in elkaar en over 
de nok tc doen grijpen. 

Op de door de spanribben gevormde kruisen worJt een !/apit aange
bracht, bestaande uit een dunne bamboe of spm-. Deze gnpit wordt op 
afatanden van ± 1 M. op de nok va!'tgesjord met kr:m;;sjorringen (fig. 
183) en dient om de later op te brengen nokbedekking niet te Le~cba
digen, indien er werkers op moett>n ]oopen. 

De spanribben worden met t>en platte ajonin~ op de muurplatrn 
bevestigd (lig. mo en 1!H). 

Zijn al d1• spnnribh1m nangebmcht en bPVC!<tigtl, dan wonlt op 0,7~ M. 
van de muurplaat door midtlel van platte ~jorringcn Cf'n !!llpit op de 
t1panribben vastgemaakt. Die gapit best:mt uit 2 i::tev i~c wila's l ti~. rn~n. 

Vervolgens worden de spanribben op 0,7~ l\f. van de muurplaat lood
recht - nirnmer schuin - afl-(ezaag-tl. Een touw O\'l'I' de 0111lereintlen 
der :<punribben gespannen, ktm daarbij de lijn aangeven, rnlgens welke 
de :<panribben afgezaagd moeten worden. 



~· 186 S/""""166.n van 

.J•$f'letiln ,_,,,_..,-/,on.kt_ 

1Mf lia.aJ. 1' "".J· 

~ 

~- 194. !lo) Intldtkn 
met utkl~ a~ ,r-'il!. 

%Oltder rrm:r· 

f!!i. f'li.Z•lsrnen.!l.tmpet1. 

- 80 -

J~ 1&1 sl'4N",u-. 
....,. /,,J,,c ham1-

.,e;, ._,. iin -. .. t 

'"r"-· 

.§. 102. tJ.v..t 
Of'J. ondtniNJtA 
-~11/Jm 

L/L 



81 

§ 15 . Dakbedekking der kleine gewone bar11.kken. -- De 
dnkbedekking bestaat . uit: de i1idekki1l.'J (:if of "niet met rengs ~f 
dakregels), de tiokbedekking en de meestal nan te brengen wi11d1·oosters. 

Voor de indekking dezcr bamkken bezigt. 1nrn alleen Rt1ppen, welits, 
kadjangmatten, a!:phallvilt en ge:?Olft\ geirnlv:lni;;eerd plaatijzer. 

Voor bindmiddel komen in aanmerking toetoes, fijn ge~pleten rot.an, 
binrlkoord en dun ijzerdr-a.'ld, voor zoover betreft het vastbinden der 
indekking zel\'e. Voor hct bevestigen der 1lakregel8 ol rengs bezigt men 
bij voorke11r tulie· doeg, gespleten rotan of dun ijzerdraad; · tali-1.mmboe 
en toetoes alleen bij gebrek nan beter. 

Voor de dakrPgels of rengs worclen gelm1ikt wila's, smalle pinang-, 
niboeng- of nri'mlatten. 

Dakregels of rengs. Over bet algemeen vermeerderen de dakregels de 
stevigheid der indekking in hooge mate. 

Dij atappE\n eu welits gcbruikt. men zc hij voorkeur, evenzoo bij kad
jangmatten, hoewel men met die materialen ook zonder rengs kan 
indekken. Asphaltvilt 1 zouden eigenlijk nooit zonder rengs 
moeten aangewend worden. Gegolfd gegalvnniseerd plaatijzer wordt 
nimmer zon'der rengs gebezigd. . 

De dakregels zijn ± 0,03 :U. breed. Hun onderlinge afstand verschilt 
al nRar ~elang het materiaal der indekking en de sterkte of stevi~heid 
van dat materiaal. Die afstand is hij de at1lppen en welits 0,04 n 0.1 M., 
bij kadjangmatten 0,2 a 0,5 M.; bij 11ephaltvilt is die 
afstand zoodanig, dat elke lnng komt te rusten op 5 rengs, bij het 
gegolfd plaat\izer zoodanig, dat elke plaat door 3 dakregels ondersteund 
wordt. 

De rengs w01·den horizontaal op de spanribben µebonden; op elke 
spanrib is niet ooodig, men kan te\kens een i:paOl'ib ovcrslaan. Men 
bezigt daarbij b.v. de platte sjorring. Met tali-dot% gespleten rotan en 
ijzerdrnad, dat steeds behoorlijk ~egloeid moet wt•zen, knn men voor de 
op een t:pnnrib gelegen sjorringcn een doorloopend stuk nemen. Elke 
platte sjorring bestaat thn uit 2 rondgaande ::>lagen om reng en i:panrib, 
2 s\agcu voor de wurging der fljorring en 1 of 2 hillve steken om het 
\osga1m te beletten; het laatl'te of bovenste eind wordt aan \wt krui~ 
der spanribben be\"estigd (tig. Hl:I). 

Inclekki11g met at11ppm en tee/its. Deze heeft plants met of zonder 
rengs (:tie boven), met enkele of dubbel genomen ntuppen of wr•lits. 

Het indekken geschiedt over lll't algemeen rnuu· dezelfde bei..rin~den als 
bij de afdaken, doch nntuurlijk met meer zorir, terwijl de atappc11 of 
welits e<,ner zellde rij nu 0,1 i1 0,2 M. over elknar schieten. t•n «lie 1ler 
verschillende rijen 0,04 a 0,1 M. v~in e\kna1· komen; een i>n ander naar 
gelang van hun stevigheid en den duur der bamkken. Ill' atappen ?f 
welits worden ook nu weder in verband gelegd, de lagen zno re;.rdmnt1g 
mogelijk. 

De atnppen en welits worden mstgebonden met gN:.pl<'ten rotan of 
met toetoes. 

Worden geen rengs :,!ehruikt, <inn worde11 zij met het latje op de 
sp:mribben met twee slagen vastgebomlen, en deze sjorriug gesloten met 

1lc11 wrnngknor•p nwt. doorge~tnkrn ein1len (fig ·WJ.). Men zor; t, <lat dt• 
ntnppcn of wrlit;:. uit rcn £elf.le rij slet•ds IJoren een ~p:rnrib ort•1· elkaar 
heeu:::cliielen, 1.oodat men da:ir tt>lk t•n:::. twee ata)lj•l'll of wl'lit:> lef;clijk 
kan himlen. 

\Vonlru n•nv;; ~~ebe:r.igd, dan k1.ml'11 <le al:IJ•t\en of wr!it!'. met. l11rn 
l:ltjl's op dP n·n;;:s te \ig;tl'n en worden rlaara:lll op gp\ijke wijze {al~ 
boven) vai-;tgehonclL'n (lip:. HJ~), de korte atnppcn op :J pla:1t~e11, 11.1. <ir 
de hnlft d(•1· o\·1·r dlwnr 8rhiet1~11tlo.' eimlen en in het mid.len; de lan8:e 
nt:ipp•~n op yirr t•f rm'tr plaat~.'n. · 

l\len k:1n onk ti•! atappeu of' w1·lits dubbcl llPt1W11 (11g. ·HJ;) en Hl(i) 
en 1l:1n liun afotarnt · verdultlu.•l<•n. hel~t'1m voorn\ aan te bevd•?ll is bij 
zwnkke atapp••n of wdits; d:t<tr<lnt>r wor1len tijcl en bindrnatC'rinal bl'sp:lanl. 

I11rlckki11!J inl't krl(/ja11~1111affm. Elke mat wonlt om e<'ll Iatje dubbe\ 
gevouwen en vourts met tlit rn:1h'l'iaal op d('zelt(lc wijze in:;edekt nl=
met atapprn of wl'lit,;, 1.oowel 111 1 / ab ::0111li'1· reng!t. 

Zonder rrn~s in<lckkendl' k«'l1wn de mattcn uit twee ver~d1ill•mde 
rijen ook op 0,2 i1 0.5 '.\I. v:in clkanr, rmarrnate v:111 de skrighl'id der 
rnntten, de wc·ersgesteldheid en dr11 d1111r der barnkken. 
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Judekl·iuy 1111 I as11Tt11ltrilt. ·. lJm.e matt•ri:il-.·n wor •. len 
:il!N·11 met den LoYclll'<llHl va~l'.'.1·bonde11 1 wnarlr.e op 0.0:l :'t 0.0.'< ~L van 
dif!ll rand nwt een ~pijkei· gaatjl's in dit indekki11;rs111iddd wordt:n aa11-
gdmwht. Dit Y:1sthirnle11 hrpfl pl11ats or de !'p:wribben o! op de r.~ngs, 
11! nn:1ru1:1tr. 1•1· zond1?1' of md t'<'ll!!>l wonll i11~edekt. J)e lii111lmidt!l'fo11 
1.ijn tontor,<, w·~·p?ct1•11 rnlllll of' bi111ilrnoril. .. 
'J)1~ 111:'."ll 1111ll?l1•11 0\'1•1· tit! lt:1h1· bro~c·1lt1! o\·1·r t·llrnn•kr 111'('11 ~"liidr11 1 

en <l1~ rt11kke11 i11 de l1•11gt.1• rlka11il(•r ov1•r lUi ).I, hetlekk1•11 ~lig. ·I !I/). 
De ond1!rn!P laag ~t1·l'kt O\'PI' ~'.\ l"ll'Pl' Ln•rdt1? ov"r den g:lpit nit. · 

Bij de i111lt•kki11g met. reng~ valt nog t'P te 1nerken, 1hit clke Jang 
niet allel'n u:od h:mgen doch 1wk rnnet drn~··n t>p dPn dakregl'l, wa:1rnan 
zij is vastgebo11tlen, waarom d·~ indek~in;!; m~ t . de.11 bo~·enkant gdij!;. 
gelegd wordt uwt den bo\'Cmkanl rnn d1en re;:rel (fig. Hl1). 

In verba111l rnrt helgPne hierboven hij de d,1kl·egds of rcngs i:; mcde
gededd, wordt de cmrlcrste hw;; rnstgcbonden. de gnpit mee;;erekeud, aan 
den vienlen, de twcecle bag ua11 clen ze~den dakrcgel, cnz. 

fod<!/,:ki11g 1111l !l*'!IO{J f/Cftalrnuisr.erd p/aai(i:ei'. De plnten worde11 
met dun gor1l gerr,loeid ijzerdn1ad op de ren;::s (zie boven) Yas1;~ebo111l.:.-11. 
De platen uil !.'I'll z·~lf1le laa~ !'i:hicl('ll met c1:n gnlving O\'t'l' dkuar liet'll; 
de lagen i.teke11 1ninstens O:l ;\[. over dbar, de ondcrslc !nag O:l iL 
0.2 M. oYer . t!en ondersten gnpit (Jig. '1!}8) hecn. . 

De gmttjes, waardoor het ijzerdraad wordt f(estoken, wurden steeds op 
het hoogste ge1leclte rnn ecn golving nangeliracht nwt behulp v;111 een 
draadnagel en harner. Ve gaatj•·~, die i11 hel boven<lak\"hk liitkome11, 
)rnnnen 111ct dn111nr (har~), )'ik, een mengscl rnn teer en kalk, cm .. g·~
dicht worden rnor hct lekke11. 

De noklmld:ki11!J· Dezc hc·sta:1t uit hrtzel!;Je m<\terinal als cle 11.tk be
dt>kking. Zij knn Lij ceu indekking met al:1ppe11, welits 
ook bec:taan uit asplmltvilt, welke nokbedl'kki11;; het gemakkc!ijk:;t ke.11 
worden gemaakt. 

Zoo'n nokbedekking, wou•ong gf'naamd, heeft ten doe! het dak bij de 
nok te sluiten. 

Zoo eenigszins mogelijk geeft men aan een wowong de lengte van het 
dak. Kun zulks niet, dan moet men tw~e of meer wowongs maken, die 
minstens 0.5 M. over elknnder rnoeten heen schieten. 

De wowongs worden met tali-<loeg aan de spanribben beYestigd, die 
van plaatijzer duarentep;en met ijzerdraad. l.P.v. tali-doeg kan 
men dtlarvoor ook bezigen gespleten rotan of toetoes, hoewel deze bij de 
wowongs minder voldoen. 

JVowongs i-an asphalt1'ilt llf'!'taan uit een of twee bgen asphaltvilt, 
waarop en wnnronder mrt tali-doeg twee paur wila's of andere stevige 
manr dunne latjes zijn vnstgebonden (rig. 19D). De eindjes tali-doeg, 
waarmede d1• wowong op de spunribben wordt gebonden, maakt men aan 
de onderste lutjes of wila's v.u~t, ten einde lekkages te \'Oorkomen; hiertoe 
worden die eindjes tevens aangebracht tusschen de bindsels, van de lat· 
ten der nokbedekking onderling. 

Wowongs van atappcn of 1celits be~taan uit 4 lagen atappen ofwelit.c;, 
met den vasten kant afwis~elend aan beide zijden en 0.25 M. uit de as, 
zoodat aan weerskanten de latjt:>s der atappen of welits boven elkaar en 
0.5 M. uit elkaar liggen (lig 200). De atappen of welits liggen bags-

1 gewijze met e)kuar in verband. De vier lagen atappen of welits worden 
voorts tusschen vier .paar wila's of andere dunne en stevige latjes be
kneld en overigens op dezelfde wijze irebomlen en van eindjes tali-doeg 
voorzien als bij de wowongs van nsphaltvilt is aangegeven. 

Wou•o11gs van kadjan.qmattm worden op dezelfde wijze vervaardigd als 
die van alappen of welits; de bladeren der matten komen loodrecht op 
de lengte van den wowong. 

Wowcmgs van plaatijzer bestaan meestal uit afzonderlijke stukken voor 
nokbedekking. Heelt mi>n die niet, dan kan men daar ook voor bezigen 
stukken gegolfd plaatijzer, dat platiresbgen en gebogen wordt. Ook kan 
men daarvoor gebruiken dikke platl'n zink. De wowong wordt mn ijzer
draad voorzien en de daurvoor gemaakte gaatjes geclicht (rig. 201 ). 

Bij het plaatsrn tier 11:111t·on.Qs worden cleze, behulve clie rnn plaatijzer, 
over de breedte gi~deeltelijk dichtgevouwen, zood:1l zij op het ilak passen 
en ver•olgens - die van plaatij2er evenzoo - op de spanribhen bt>\'eS· 
tigd. Hiertoe moeten zich eenige wel'l•ers onder het dak bevinden om 
de eindjes tuli-doeg of ijzerdraad, die door het d,ik worden ~estoken, aan 
te nemen en vast te binden. 
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Windl'oostPrs. Deze wordPn in d<'n l'el!Pl op de daken der b:rntkken, 
hehalve bij die met µegoltiJ phiatijzPr i11~1>dekt, aan~ebmcht om het. 
opwaaieu der indekking le voot'komt•n, hetgene zou kunoen gehenren, 
omdat die verHchillernle indokki11g~materialen alleen met dt'n bovenkant 
aun de i::panribben of nan de ren~s zijn \'ll>'tgebomlen. 

Men heelt 4 soorten van windrooslPrs. n.1. van tali-doe!!, Y<UJ hellende 
barnboe's (spat'ren of zw11re latten), van horizontale bambol''s (span·en of 
zware latten) t>n van wila's. · 

De 11'int/1·ooster van tali·dueg (fig. ~02) lll:'!'tal\t uit et'll m•twerk met mazen 
Van o.~5 M. in het ,·ierkant. Dit netwerk is e\'ell breed als twee d_~k-
vlakken tezamen; aan de zijden is het vastgebonden aan twee bambOe's, 
om welke het naar het midden toe kan opgerold worden. Door het aldus 
opgerold op de nok te le~gen en het daarna aau weeri<zijden van het 
dak af te rollen1 is bet gi~makkdijk op het dak Mil te brengen. 

Men kan ook de bamboe's weglaten en de zijden van het netwerk 
aan de onderste ~pits vastbinden. Het op het dak aanbrengen is dan 
niet zoo gemakkelijk. 

Windrooste1·s van licllc11de bnmboc'.~ maakt men van dunne heele ham hoe, 
die op het dak worden aangebracht en bevcstigd, zooab in fig 203 is 
aangcgeven. Ook kan men \'oor die roosters ncmen hal\'e middelsoort · 
bamboe, breede pinang· of niboenglatten. De bamboe en de latten 
krijgen een lengte gelijk aan de hreedte van een dakvlak. 

Windroosters van horizontale ba.mbue·s worden ,·ervnardigd dool' over 
de nok tali-doeg te leggen en daaraan dunne heele bamboe's vast te 
binden (fig. 204). lnstede van dnnne heele bamboe kan men ook de 
overige zooeven genoemde materia!en bezigen. 

Windroosters van f!Jila'.~ bestaan uit een rooster vnn niet te zware 
gevlochten wila's; de openingen van zoo'n rooster hebben 0,25 M. zijde. 

De roosters wordt•n over het dak gelegd en over de nok uan elkaar 
vastgebonden (fig. ~05). 

§ 1G Vergelijking van de waarde der verschillende indekking•· 
middelen. - Wanneer de materialen op de plaats aanwezig zijn, gesehiedt 
de indekking met gegolfd pllllltijzer en asphaltvilt bet vlugst. 

De dunrzaamste dakbedekking is die van gegolfd plaatijzer en nn 
goed gelegde at.'lppen van rembia (sagopulm). Ook de dakbedekking van 
nsph:lltvilt is zrer duurzanm, wanneer het nsphaltvilt goed Wllrdt onder
houdcm, 

Mindt>r duurzaam dan de zooe\'en bedoelde atippen zijn die van nipah, 
tcrwijl de welits no~ minder tluurzaam zijn. 

Tege!:i. -tirarictgevaar voldoet het best gegolfd plaatijzer; daarop volgt 
asphaltvilt en hierop utappen, kadjanp;mat.ten en welits. 

§ 11 Goten en baUi-bal~'s bij de kleine gewone barakken. 
Om elke burak wordt een goot gemaakt. Is de nitkom1•11Je gro111! droog. 
dun kan daarmede de vlocr der bnmk in het mid(fon it>ts verhoo~d 
worden, ZJodat hij nRar de goten helt. (lig. 20G). De goot moet nntuurlijk 
eene goede afwatering hebben. 

De balt!-lial1:'s worden gemaakt op de wijze nls bi,j de afdaken is 0111-

schreven. De stijltjes komen echter 0,5 M. diep in den µ:rond (lig. 200-
212). Ook hier is. de heste hoogte der hale-bale's 0,5 M. aan de voo~;iJde 
en 0,6 M . . b~i h~t hoofdeinde. · ·· · · ' 

§ tD Omwanding der kleine gewone cbarakken. - Voor 
de omwanding gebruikt men sesaks, atappen, welits, kadjangmatten, 
peloepoeh en wila's, behalve \'001· de driehoekigP ruimten op de einden 
der barak boven de bintbalken, waarvoor dezclfde materialen wo'rden 
gebr~~kt nls die, waarmede ·de indekking heeft plaatll gehad. Gegolfd 
plaat1Jzer wordt danrvoor echter nimml'r gebruikt. 

Als bindmiddelen voor de omwarnling worden gebezigd tali-doeg, ijzer
dmad, ge~pleten rotun en touw; voor de sluitiu~ van de zooeven bedoelde 
driehoekige ruimten worden dezelfde bindmiddelen "ebezirrd als bij de 
dakbedekking. e c 
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De voor omwandin~ besterr.de SP$aks en <l~ verbonden k:Hljan;.;-matten 
dragen den naam van om1i·andi11,q.~pagger11 ofkortweg pa,qgrrs. Men onder· 
scheidt 11i11nen- en buitenpaggo·s. Laat8tbedoelde vormen de builenom
wanding, eerstbednelde de afsdwiding tul!schen de later te be$preken 
vertrekken in de bnmk. 

Buitenpaggers. Dtl zijwanden tier barak worden over ~1 M. breedle 
omwand, zoodat 1 M. aan de voorzijde van de gang trijblijft (fig. 214); 
men kan echter ook naar omstandighe<len den geheelen zijwand slui
ten (fig. 215). 

De achterwand wordt gesloten van 0 2 M. beneden den bovenknnt der 
baJe bale's nf tot 0.4 M. onder de muurplaat (lig. 215). Op deze wijze 
blijft. er dus benedcn de balti-bale's en under de muurplaat een opening 
in de omwandin~, met het oo~ op een goede wntilatie. Men knn echter, 
zoo de omstandighcden zulks vorderen, den geheelen nchterwand sluiten 
of wel cen dei· znoeven bedoelde openingen. 

De voorzij<le van cen kleine gewone bamk blijft dui; ~eheel 
open. . 

Men kan ook de barak voorzien van l'en doot'loo11c11de 01111oco1<linq. Dit 
is meestal allcen noodig bij barnkken, <lie voor magnzijncn moeten ditmen. 
Ook kan zoo'n omwarnling in sommige streken noodig 7.ijn bij de Lm
rakken voor logics, met hct oog op de gezondheid. Zoo'n banik is dan aan 
alle ~ijdeu ompa:z~erd. -· 

8luitin[I -tim de cb-ieho1>ki9e l'llimte lmvut de bi11tba/l..,··i1 op cfr 1'i11dc11 _ 
der bared.:. Men maakt daartoc op dt'n grond ecu driehuek. rnn d.en 
vereischten vorm, van wila's of :mdere latjes met een ann::1l dw,1rsl11t,1es 
(fig. 2·131. Op dit rnam worden de 1lt•kking::omiddeleu v:istgl'IJond.en en 
md lntjcs daarop vastgckneld tt>gen hl't :ifw,mien. Di• gehet>lt• d!'tt'hoek 
(fig. 214) wordt vervolgens aan de nok, den middt>lst-ijl en dl'n hmtbalk 

vastgebonden en ook nog nan de nnaslbijzijnde spanribhcn. De dekkings· 
mi1Mclen moeten zoodanig anngcbrncht wordcn op den bccloeld•~n clriehoek, 
<lat het regenwater niet naiw binnen doch tangs de buitenzijdc d.~r ba.rak 
nfloopt. . 

Om1r1111cli11!/ met stsuf.:s eu kadjall!flllcttf1~11. ~\[et scsnks cle ornwantling 
aanbre11gn1<le, mankt tnPn cle png~ers ZO•> groot, <lnt zij 111i11sten:; .: .. ;,, · 
vak n1He11. De sesaks, wclke voor omwanding gcbc7.ig<l wor<lon, moi.>te11 
slee1Is behoorlijk omboord zijn . Voor sp0ecl en stt'vighcid gt.•cfl 
men zc echt~r lief$t zoodanige le11gte1 d:it zij mecrdere vnkken tegelijk 
bedeklcen. Zij wordcn van buiten tegcu de f'tijlcn mstgeb.rnden. Twee 
pnggers sluitcn nancen buiten tcgcn en midden op ecn stijl, lmhalve op de 
hoekcn van het gebouw, waar zij de ~ehcele brectlte mn den !'tijl bedekken. 

De pag~crs in de zijwandcn worden vuu ho,·en aan den hintbalk vast· 
gcbonden; die ann de \'Oor· en nchte1·7.ijde der bnrnk a:in de muurpl:iat, 
wRnneer zij tut zoo ver ri'iken. Ingemi men cenige ruimtc tusschcn de 
muurphut en omwan<ling wil openhouden, kunnen de pag~;ers aun <le 
m.uurplnat afhangen met kran~sjorringm1 (fig. 215). 

Voor mcenlcre i:teviglwicl der omwanding worden soms tus:>chen:;tijlen 
gephllltst, die 0.3 it 0.5 l\l, in <ltm ~rond :;tann en van boven aan de 
munrplaat uf nan den bintbalk zijn \'i\~tgc.·~jonl (fig. 2 IG). 

Om kacljangmnttcn wor omwtrncling l1~ g1•brnikcn, wonl1•n ecn n:\Jltn l 
mattcn tot cc:n grooten p:t~g··r \'erecnigtl . 

Om Ct'll kncljang-pa;rgi•r (Ii~. 217,1 t.e 11rnkcn, \'l'J'\'l\:ll'digf. nwn op 1!f:11 
grond ccn rmltll\\'C'rk rnn wilo'~ of' van 11ibo1:ug- of pi11:111glat1cn (hrt>e1I 
0.02 l1 o.O:I M.)1 waarop twee htgen knclj :111~matleu l't>i!,dmatig eu in 
verband wurtleu gclegd, 1oo<l:it :ill1.~ hlnd(·reu e\·cnwijdig li ;r;.;eu. 

Ver\'C1lhe11:< licht men lu:it. 11!1\us belegcle ra:i m op, ondcr:<teuut hct ,Ir.or 
blokken lsout, zon<lat nwn met t.lc hand c>1' or.tier kan ku1111~n, en legt op 
de ki~cljangnmtten latjc~ of wila's ernnwij1li; nan die v:u1 het ondcr~te 
rnamwn k. De bo,·en ellrnar liggentle latjL•.,- wol'1len dannn\ m1)l gesplcten 
rohm, todo<·~ of tnli-docg nnn cllrnnder gcbonden, zoollanig dat er op 
ondcrli11gc n[~tnntlen Vi\O ± 0.2 ~(. CCII IJirnJ;;el i;;1 de k:l<\jangmatten 
tns10clwn die :! rumen of roosters bcknehl zij n en !Jct gelint.'l altlus c1:n 
stijf \'\ilk rnl'mt. Dcze kadj:1ngpnggt·r~ wonlcn steeds zoo<bnig in de 
omwnniling ~e~teld, dat <le bhtdcrcn \'Olgens hunne lengtc \'ertinrnl slaa11 1 

zoo<lut h~t regcnwater d.rnrlangs kan nfloopi•n, waiwlue ll1l'n ook uij het 
vervaartligen en stellen dc-r l'agger~ e1·voor moet wrgcn, <lat gccn bove11-
eindcn \ ':111 matten uaar huitcn uit~lek1•11. 

Ilet ~11-11.,11 <l1~r kacljnugpaggcrs hecft t'I' dezellllc wijz1• )'lants als liij 
pnggi::rs \·a11 ~·~;;nk~. 

01111c11111li11!1 111l'f 11tc11lJlCll rn u-elit.~. Buitl'n tegcn de stijli>n WOl'llen 
!atten of wila"s lioriwnta:d \'1l1<tgebo111ll'll en dnarte8:tm cl(' at:11•pen or 
welit~ Leve.-ti:;<l ml'I rotan, toc:-toes of tali •k11~g. De atn('p•~ll r•f welit~ 
wordcn 1L1n \\'etlcr floor a11dere er buitc>n l'P gebo11den lattcn of wila'!l 
rnstgdrneltl, om liet opwnaien te bclcttcn. · 

Ook kadja11g· of :w1kre mnttcn kunnen op <lcze wijze wo1·tlcn aan· 
gcbrnc::ht. 
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Omwanding ui1~t pd11epol'/1 of wila's. Men :;pant, om deze omwanding 
ann te brengen, l1m~s de stijleu, en c. q. de tusschenstijlen van het 
~ebouw, ijze1·draad in horizonta!P. rijen, w.rnrvnn de onderste op 0.1 M. 
vnn den gror11l en 1le overige U.2 M. van elkaar komen. Iliertusschen 
vlr.cht m1m verticaal peloepoeh ot wit.L's. Bet ijzerdrmul moct ongP.veer 
0.004 M. dik zijn en wordt cens om elken stijl gewonden, zoodanig 
dat nl de dl'ilden mllen in het vlak van den buitenkant der stijlen 
(lig. 2'18). 

Deter nog dan bet zooeven genoemde is bet dried1·aads ijzerdraad (fig. 36), 

Bij een dnrwluope11de omu:anding moet men zorgen de paggers zooveel 
mogelijk symetrisch te verdeelen, naar gclung van de lengte of \"an de 
wijze van vlechting. 

Bestaat de omw.rnding uit sesaks, peloepoeh of wila's, dan kan die 
omwanding aan de binnenzijde nog met matten worden bekleed, om regen 
of wind beter te keeren. Die mntten worden direct op de sesaks gebonden 
of door middel van latjes er op vast gekneld. Bij peloepoeh ofwila's kan 
men ze na de vlechting aanbrengen. 

~ 19 Vergelijking van de waardo dor verschillonde soorten van 
omwanding. - De heste ornwanding is die van sesak met gesloten 
vlechting (fig. 22 en 24). Uie met open vlechting (fig. 2:3 en 25) kost 
echler minder tijd en materi:ml. Omwanding met kadjangmatten kan 
vlug gernaakt worden, doch is niet stevig. 

Asphaltvilt is voor omwamling te somber en te warm. 
Omwanding van atappen en welits is niet ann te raden wegens de 

geringe stevigheid en het groote brandgevuar. 
Ook bij omwanding met kadjangmatten is het gevaar voor brand 

grooter dan bij die met sesaks. 
Omwanding van peloepoeh of wila's volgt in waarde op die met sesaks. 

§ 20 Deuren, ramen en kleppen. - Het materiaal is in den regel 
bamboe. Wanneer de omwanding echter uit kadjangmatten bestaat, kun
nen ook deuren en ramen van dit materiaal worden gema.'lkt. 

De deuren en rameu kunnen openslaan of schuiven. In plaats van 
rumen kan men ook kleppen maken. 

De deuren slaan in den re1ZPI naar binnen 011en. ramPn en klt'rmen 
nullr builen. 

De 11oodi~e i·1uunopeningen wor1len dadelijk ua lwt ~Pl'et'tlkonrnn d1~r 
paggers. er111t ~ekupt en de randen tier openingen omhoortl (Hg. ~l!J). 

J.Je mtge~~pte stukken kunnen, na eveneens omboortl te zijn, dienen· 
als raam~lu1tma, 

Voor de deu~~n en ramen kan men ook ko:ijncn maken (fig. ~20 en 221) 
eu de omwandmgspagger~ daarte7en rnslbinden. 
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)Jc samenstelling van de dcuren en ramen blijkt voldoende uit de 
liguren ~H ti en 222 tot. 224. 

De 11 /itilin!J · heeft bij rumen en klcppen plaats door middel van een 
knuppel, die nan de binnenzijde door een aan het raam of de klep vast
gemaakten strop wordt gestoken (lig. 225). 

De deuren worden van binncn gesloten met een boom of pala119 
pitltoc (fig. 226). 

Zij kunnen uok van buiten of van binnen gesloten worden met een 
houten of ijzeren pin, voorzien van een kop en van een get voor een 
hangslot (fig. 227 en 228), of we) door middel van een ketting met 

. hangs\ot. 
Bij et!n doorloopende omwanding moet men er op Ietten, .tle deuren en 

rnmen zooveel mogelijk syrrietrisch te verdeelen. 
Men moet bij zoo'n omwimding tevens de noodige ruime en gemak· 

kelijk te openen kleppen nnnb1·engen, om op gunstige tijden te ventileeren 
en licht binnen te laten. 

§21 Windschoron bij de kleine gewone bare.kken. - Strurn 
<le bnrnkken bloot nan hevige windm1, dan dient men 1ci11clscl1oten a:\11 
te brengen in de richting d1!r lenirte. DezP schoren zijn mn hetwlfde 
materianl nls · de gebinten "" loopcn van den hintbalk Vtlll elk geb_int 
naar den top van den middelst\jl v1111 h1't \'olgendr gebint. De richtmg 
der schoren in de eenc hf'lft de1· harak is tegen~esteld ann die in de 
andere hclft. Rij een "ven n:mtal v.1kke11 loopen de schoren dn~ all!' in 
·Jig. 23·1, bij een oncven anntal nls in fig. 232. In het laatste geval 
plaatst men n. I. in het middelste v.1k de schoren overkrnis. 

Wanneer ;11en winds..t1oren toepnst, pbat.~t men, ter ondersteunin~ 
vnn de bintbalken, steerls tusschenstijlen hrng~ dP middelst\ilt'n en 1.1,iol't 
die goed vast tegen de bintbalken <'n de midtlelstijlen (fig. ~31 en 232). 
De winrlschoren worden evenzoo ~tevig va~tg<'l'.ioru, het omlereinde ar.11 
den hintlmlk en den micldelstijl, la~t bove1windc aan den .mderen mid
Jclstijl en de nok. 

In verband met de plautsing \'llll de winrlsdwren en ,·nn dt• omW•\11· 
dang op de einden der barakken, zet men de middelstijlen steedii aan 
die zijde der bintbalken, welke na1\l' het midden der barak is gekeerd 
(fig. 231-233). 

§ 22 Nokventilatie bij kleine gewone baro.kken. - Soms 
kan tiet noodigl'zijn nokventilatie aan te brengen, b.v. bij de barakken 
met doorloopende omwanding. 

Een eenvoudige wijze om die te verkrijgen, is het weglaten of af.~nij
den van een gedeelte der driehoeken, waarmede de einrlen der barak 
boven de bintbalken get:loten worden (fi~. 234). Ouk kau men daartoe
een gedeelte van het dak ve1·hoogen (fig. 235 en 236) of van kleppen 
'Yoonien (fig. 237). Men moet dan zorgen, dat de verhoogde gedeelten 
of de kleppen voldoende oversteken, om inregenen te voorkomen. 

§ 2a Viervlak.k.ige daken bij kleine gewone · .baro.kken. 
Deze daken hebhen het \'oordeel, dat zij aan de gehouwen een bet.er 
aanzien geven, 

Ook kunneo zij sums de einden der
omwnnding en daarmede het daaraan grenzende binnengedeelte der barak 
meer tegen het weder beschermen. . 

Wil men een viervlakkig dak maken, dan vervangt men de middel· 
lllijlen der twee uiterste gebinten door een tusschenstijl, onder het mid
den der bintbalken, of men laat die middelstijlen gewoon vervallen, zoo
reeds tusschenstijlen voor nllP- gebinten waren aangebracht. Men )a!lt 
'Yerder de nok tot op de helft der twee eindvakken uitsteken en dan1· 
steunell op ecn stanifrink, die op een t",qschet1gebint rust; standvink en 
nok wo1-den verder no~ gcschoord tegen de bintbalken van de YO\Jl'• 
laatste gebinten (fig. ~38). 

Na het aanbrengen van de nok, wol'den de z. g. l1oekkejJers bevestigd ; 
deze rusten van onderen en worden bevestigd op het rloor muurplaat 
en bintbalken gevormde kruis; van boven steunen zij lef!en elkaar, 
wanr zij verder onuer tegen de nok en tegen het bovencinde van den 
s&andvink zeer stevig worden vastgesjord (lig. 239). 

De spanribben worden aan~ebracht als bij de gewone daken; die der 
eindvlakken vnn het dak rui<ten rchter niet op de binth:llken. dod1 Oil 

z. g. vulst11/d.:m; 1•en zoo1lanig vulst nk is op clen bintbnlk rn~ t~esjord en 
hangt nan elk uileindc met l'en oor a:u\ tit- muurplaten, zoodat hf't 
daarmede gel~jkwe1·kt (lig. 238). 

De indekking geschiedt als in ~ 15 is omschreven . . (b 1 z • 81) 
De l!lchuine dakkanten moeten nat1111rlijk met wowongs belegd worden. 

die tot aan de nok doorloopen. De wowung van de nok schiet zoo Vl'I' 
daarover heen, als noodig is om inregenen le voorkomen (lig. 240). 
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§ ~1' Opetollen van kloino gewono harakken. - l\I1•11 stelt 
et?ret dP. twee uiterste gr•binten, al11!s op de juistc ul'mrtin.:! •' 11 1le hint
balken horizontaal. De OH!l'ige gcbinten worden dan, tus~rlwn ,Jje twre . 
in, nauwkeurig ~P.richt. · 

IV. G 1·uote ge1ro11c barakkcn. 

§ 2 !i Inrichting en samenstelling der groote gewone 
barakken. - In hoofdzaak komt de constructie van deze barakken 
overeen met die van de kleine, behoudens de grootere afmetingen 
(fi~. 243-245). 

De groote gewone b:u·ukken zijn 8 M. breed, waarnm 4 M. 
bestemd zijn voor ~ bale-ba!C'e en 2 M., rum elke zijde, voor gnng. 

De middelstijlen iijn l:mg 6.25 M., de bintbalken 8 M. + 3 muur
plnutdikten. Zoo eenigszins mo~elijk ncemt men de bintb:ilken uit Mn 
stuk. 

Bij deze bnrnkken worden steeds 1rindschoreii en t11ssche11st!jlen, onder 
het midden der bintbalken, ai\ngP.brncht. Dovendien wo1'lle11 de epanrib· 
ben halverwege nok en muurplaat gedragen door een tnsschengording. 

Deze gording rust op stijltjes, die op den bintbalk staan. Zij wordt 
tegen het terugwijken verzekerd door schoren (fig. 243). 

Stijltjes en schoren wot·den met hun ondereinden stevig op den 
bintbalk vnstgesjord en met hun boveneinden nnast (niet tegen) elkaar 
11nn de gording bevestigd. Op den bintbalk steunen deze schoren tegen 
het ondereinde van den windschoor. 

Alie spanribben moeten ook op de tussehengurding wor<len vastgesjord. 
Voor de indekking en nokventilatie wurdt verwezen naar de§§ 15+ 22. 
Om dezelfde redenen als bij de kleine barakken knn mPn ook bij de 

groote viervlakkige daken toepassen. Zij worden na~enoeg op dezelfde 
wijze vervaardigd. Evenwel worden bij <le groote bamkken geen tusschen
gebinten met standvinken in de einrlvukken aangebracht, doch de nok 
flchiet. 0.5 M. over den middelstijl van lwt vool'laat!"te f.'(ebint hcen lfig. 
~46), terwijl de hoekkepers vim bo\•1•11 tegcn tlen midd.,l~tijl van het 
voorlaab1te gebint steunen. OvE>ri~en~ worden de hoekkeper!> ••p de:1.elfde 
wijze bo,·estigd nls bij de kleine gewone bnrakken (zie ook tig. 2.i7). 

Wat de omwanding betreft, geldt daaromtrent hetzelfJe als bij de 
kleine gewone bnrnkken. ). In gewone omstandigheden wor-
den echter alleen de zijvlakken rler · bar11kken did1tgemMkt 

l\laken de omstandighcden het 
noodig, dan kan men ook een duorluopende omwanding maken. 

Wat de plaatsing der bale-bale's a1111g11at, worrlt verwczen naar fi:!. 243. 
Men kan op een paar plantsen de bak-bale':' weglaten, om hij regen 
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- droogvoets en- in het algemeen op gemakkelijke wijze van de eene zljde 
van het gebouw nee1· de andere zijde . te kom_en (fig. 244 en 24.'1). 

. . 
V. Geu·cme 1J1u-akken i·an gewijzi9d model. 

- -
§ 28. Gewone bo.ro.kken met schoorgebinten. - Het kan rncll'komen, 

dat men bnrnkken moet hebben, wnnrin middel!ltijlen hinderlijk wuden 
zijn; men mankt dan gebruik va11 scliou,.!Jdiinten. 

Een schoorp:ebint be:-:tnat uit ~ stijlen, t~en liinthalk en !? .•r·h·ir1m. 
Een kleine barak met ~choorgebinten is voorgesteld in lig. 24!1. 

Fig. 250 stelt voor eeu op der~elijke wijze samengestelcle barnk van 
Ci M. breedte. 

De constructie blijkt voldoernle uit de liguren. 

§ '27. Gewone ba.rakken met galerijen. - Het kan noodig zijn om mm 
sommige bnrnkken galerijcti te maken . 

Een ,qalerij bestaat uit de gulc1ijstijle11, de ,qaie1·ijgordi11; en het rlak. 
De boveneinden der spnnribben van het gnlerijdak ru:<ten op de muur
plaat der barak of, unn de einden der bamk, op den bintb:ilk: de 
ondereinden rusten op de galerijgording (lig. 251-254). 

De galerij!;tijlen zijn in den regel Jang 2.75 M., waarvan O.i5 )f. in den 
grond, zoodat de onderknnt der galerijgording op 2 M. ho,·en urn grond 
komt (tig. 2M ). Er komen echter ook hoogere ~·ilerijen \'oor (fig. :.!54'i. 

Aa_11 de zijde, wear de galeri,i_kqin~. worden de s11an__1jMJe!Ule1· h~~k 
op 0. t M. voorbij tic muurplnat nf!te~neden; het galel'ijdnk ve1·krijgt 
weder het gewone overstek van 0.75 M. · 

Is de gnlerij breed, b. v. 4 M, dan moeten de spanl'ibben doo1· een 
tusschengording (lig. 2(12 eu 25:1) gesteu11d worden. 

Bij een ro11dloope111le i<aforij heeft mt>n nntuurlijk vier hoekkepers van 
wowongs te \•001·zie11 ~fig. 257). 

Van een gebouw met gulerijcn moeten de hoofdgebinten zoo hoog 
zijn, dat' meu zonder bezwnar nun het galerijdak een helling kan geven 
van 2 op ·I. Eenige voorbeelden zijn gegcven in de liguren 255 tot 257. 

§ 28. Vierkanto gewone baro.kken. - Heeft men barakken die even 
la11g els breed zijn, clan geeft men daarann bij voorkeur viervlakkige 
daken. Het geheele gebouwtje heeft dan slechts een enkelen of dubbelen 
maar stevigen middelstijl. De consh·uctie blijkt _voldoende uit de figurcn 
258 en 259. De bijeenkomst vnn de 4 wowongs wordt geqekt door 
een kap. 
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VJ. (;ewone barakken mrt bij.zo11<le1"1' beste111111i11g. 

§ ;.19 Gewone barakken voor zieken. - Ziekenbarakken (fig. 268-
270) verschillen in zoover van de barakken, dat men de baM
balC's liefst niet lnat doorloopen, duch ,·oor elken zieke een afzonderlijke 
balC·bale mnakt, lang 2 ll., bree,J 1 M. dig. 212). 

Op de hoeken maakt men karm~rt,jP.s vom· magazijn. apotheek en logies 
van het bo~pitaal-personeel. · 

Het logies voor het lios11itaal-personeel is ingericht evenals 
dat van den groep. Wordt het hospitaal-pcrsoneel in dezelfde barak gele· 
gerd als de z1eken, dan moct dat logics door cen pagger mn de ruimte 
voor ziekenverpleging afgeecheiden zijn (fig. 26V). 
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J' JI. (i e1nmc b111·akk~n op pale11. 

~ 30. Inrichting en samenstelling der gewone barakken op palen. -
Ei,...enlijk zijn deze barakken niets anders dnn gewone barnkken met 
ve~hoogden \'loer. Daar zij echter, van buiten gezien, den iodruk maken 
\'an op palen gebouwd te zijn, spreekt men \'an .'leu·o11e bal'akken op 

11alen en is deze benaming door het gebruik gewettigd geword~n. 

-- -llet geraal1lte, -de 011iwandili!i en de iiakhedei.1ci11y zljn bij deze-bru·akken 
dezelfde als bij de gewone bamkken, nlleen worden de stiJlen de1· 
gebinten zooveel langer genomen, nls de hoogte \'ltn den vloer boven den 
grond moet bedmgen (fig. 274-276). _ 

De doer muakt men op dezelfde wijze nls een bale-bale doch zoo sterk, 
dat men erover kan loopen. De vloer rust op Jiggers en deze weder op pillen. 

Voo1· de flloe1pale11 kan men nemen ke\apahout, 11iboeng1 stevige bamboe 
en rondhouten; pinnng is daarvoor e1~n te vergankelijk m:1te1faal. 

Voor de fJloerlig!/crs bezigt men kclapn. niboeng. stevi;.ie btunboe en 
l'ondhouten, desnoods ook pinung. 

Voor den vloe1· kuunen gebrnikt worden goed aaneensluitenile stevigt' 
niboeng- of ari'mlntten, niet te dikke tparren en b.lmboe, ook wel stevig•' 
pinanglntten, doch liefst planken van 0.04 l\I. dikte. De ,·\oer, uit \atten 
of sparren bestaande, lmn men nop; \'ersterken met i-tevi~e ::;e.;ak~ vau 
de zwaarste soort en gesloten vlechting (fig. 22 en 24). 

Als bindmidrlel voor de bevestii:dn~ V<\O de \')oerliirgeri' op 1le \'loer
palen gebruikt men ijzertlraad of tali-tloeg, voor de bt!ve,ti~in;.t van de 
Jatten of sparren op de \'loerliggcr:; en v~m dl' :;esaks op de ltttlPll of 
spnrren tali-doe:; of rotan . .. 

De vloerpalen worden 0.75 M. in den grond gt'phlatst ; de sllJlen van 
)act gebouw evenzoo, ,:oms dieper. De omlerlinge t\f~t:rnd d~r .vlo~rpalen 
bedrm1gt 1 M.; die van de \'loer!ip:gers du~ ook -1 ;\I . De 1m·~chtmg en 
samenstelling van den vloer blijkt verder voldoendc ~it de liguren 274 
tot 276. 

Dest.a.at de vloer uit planken, dan worden deze op de vloerliggers 
vnstgespijkerd. Zijn de phmken gPen u.04 M. dik, dan moet men den 
onderlingen afstand dtir vloerliggers naar eveoredigheid vermindereo. 

Om noodeloos verbruik van mRterialen te voorkomen, bevloert men 
gewoonlijk in · barakkeo alleen dat gedeelte, waa1· geen bal,e-bale's 
komen en laat dan de bale-bales rusten op langere llllleo (fig. 275 en 276); 
de opening tusschen vloer en bate bale's wordt met sesak gesloten (fig. 275). 

Mtin heeft. bij . barakken op paten onder den vloer een bergplaats. 

Uit de barak daalt men op den begaoen grond af met behulp van 
t1·11ppen met breede treden - nimmer met ladders, d. w. z. men mag 
nimmer in plaats \'Rn treden sporten bezigen - of ook wel met behulp 
,·an houten of narden oprillen (lig. 276). 

VIII. Stallen ro01· puarden en. rundi·ee. 

§ j1. Gedogans. - In § 21 werd reeds vermeld, dat deze dienen 
tot stalling van L;en paard. 

In een rechthoek van 3 bij 1.5 M. worden 6 stevige 3.2 M. lange 
stijlen van ste1·ke bamboe, Yan niboeng of, bij gebrek nan beter, van 
pinang, 0.7 M. diep in den grond geplnatst, zoodanig dat zij 3 gebinten 
vormen (lig. 277). . . 

Op die st\jlen komen bintbalken en daarop muurplnten. Over het ge· 
heel komt een ver uitstekend tweevlakkig d11k. 

Voor den vloer gebruikt men sterke latten en i::tevige sesak, van de 
zwaarste soort en met gesloten vlechting (lig. 22 en ~4·\, of ook wel 
goed aaneensluiten<le stevige nrt'•nlatten. 

De vlocr rnst op 3 liggers; bij mindere stevigheid der materialen kan 
men <lel:lnood::: 4 ligp;ers aa11brcnge11. 

De vloerliggers rusten elk op ~ it 4 vloeqmaltjes, die t•.5 M. diep in 
<len grond stnan. De vloerliggers en vloerp:tnltjcs beslatm uit hetzelfde 
matel'iaal als de stijlen van de gedogau, doch worden wat zw11nrder 
genornen met het oog op de noodige ste\'igheid. 

De .liggers wor<len op de panltjes hevestigd door middel rnn ij zerdraad 
of tnh-doeg. De latten van den \'loer worden met tali·doeg of 1·ot:.rn op 
de vloerliggers vastgebonden, de ses11ks c. q. evenzoo op de lnUen. 

In stede van de bovengE:noemde materialen voor clen tloer knu men 
ook, zoo men ze hceft, 0.0-1" M. dikke pln11ken bezigen, die dan op de 
vloerliggers worden Vl\Stgesp:jkerd. 
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' -De ~loerliggers, en da11rd~or ook de vloer, hebben een helling naar 

achteren. 
':nn den beganen grond naar dim vloer maakt men een begrinten 

opr1l van aarde. Men kan 1111ar ook makcn van hout en pl11nken met 
dwart<latje~. 

ARn de stijlen van de gedogan worden l"te\'ige lutten of bamboe's 
V1\Stgci;jonl en op «lie wijze eeh hekwerk verkregen. A1\n de achterzijdc 
l11mgt 1lal hekwcrk nan de stijlen door middel van een lus of strop \'Im 
touw of rotan, zoodat dit gedeelte ver~chuifbnar is cu geopend of gesloten 
kan worden. 

Aan de voorzijde iH, op i M. boven den vloer, een krib gemaakt van 
gevlochten wila's, die aan den voorsten bintbalk door middd van een 
touw of rolan wordt opgehangen. Men kan die krib ook van plnnken 
maken; zij wordt dan vastgesjord nan de voorste stijlen. 

§ .i .! Paardenstallen. - De pi\<'lrdenstallen dienen voor meerdere 
paarden . Zij worden in het algemeen gemaakt als de gewone 
barakkcm. Men heeft twee soorten, n. I. die met anrden en die met houten 
vloer. Dij elken stal behoort een hergplaats voor gras en gaba (fig. 280). 

In de .fignren 278 en ~80 is een stal voorge1teld met aa1·t.len rloe1·. 
De algemeene inrichting is voldoende uit de figuur af te leiden. De krib, 
de vloer, de latierboomeo, de berging van het harnachement en het 
vastbinden der paarden blijven alleen te bespreken over. 

De k1·ib heeft een bodem, die verkregen wordt door een ophooging 
vnn aarde, welke a11n de voor· en achterzijde steunt tegen een eenvoudige 
bekleeding, b. v. van planken, dunne sp:uren, dunne bamboe, enz. Het 
bovenvlak der ophooging is horizontaal en ongeveer 0.65 M. boven den 
grood. De wanden der krib worden gevormrl door dunne bamboe ot 
planken, die tegen de tusschen· en gel:iintstijlen zijn vastgebonden ; die 
wanden kunnen een hoogte hebben van ± 0.35 M. 

De latierboomen zijn un de kribzijde vastgesjord ann een horizontnle 
rib, die met haren bovenkant 0.75 M. boven den beganen grond ligt. 
De achterkant wordt op ongeveer 0.8 M. opgehouden door een touw, 
dat aan de middelgording a is vastgemaakt en met een lus door een 
gat in bet einde van den latierboom is gestoken, waar bet met een 
houten of bamboe pen wordt vastgehouden (fig. 279). Door dus die pen 
VBSt te houden en bet einde van den latierhoom een weinig op te tichten, 
wor<lt de lus ruimer en kan men de pen ulttrekken, w11ardoor de latier· 
boom op den j!;rond valt. 

Hcl harnachement kan op de gording tL of op de bintb1dken vim· de 
gang worden gehungen. 

De paarden worden vastgebonden nan de horizontale rib, waaruan <le 
latserboomen nan de voorzijde zijn bevestigd. 

De vloe1· kan worden begrint of bestraat, doeh moet in ieder geval 
een helling van 0.05 a 0.1 M. na1u· de goot hebben. 

_ E.en slal met ho11ten fJloe1·. De grond onde1· den 
vloer wordt eerst begrint en krijgt een helling, als voor den aar<len 
vloer is opgegeven. Op die grintlaag worden dwarsliggers geplaatst, zwaar 
O:f.5 bij 0.15 M., en 0.75 M. midden op midden van elkaar. Op die Jig
gers worden 0 04 M. dikke vloerplanken gespijkerd. 

De krib kan bestaan uit een stevig vlechtwerk vnn wila's, <lat ge· 
hangen wordt aan twee gordingen op 0.9 M. boven den vloer. Een 
klib van plunken (fig. 281) is echter beter. 

De voorzijde van de standplaats de1· paarden kan bij deze stallen tot 
<le hoogte van rle krib gesloten worden met planken of sesak. 

Ook bij dcze stallen word1m de latierboomcn en de pm\rden vastge
bonden, zooals bij de~ stallen met aarden vloer is a;u1gegeven. 

~ 33 Stallon voor vee. - (),.ze stallen besl.ilnn uit stevige OJWO 

lo~d~en. Alii mntPrialc:>n voor de stijlcn kunnen gebruikt worden rond
hoult'n of keh1pastllmmen. 

Een hekwerk vnn 1·ontlhouten of slevige bamboe vormt de afsluiting. 
El;n gording komt op ongP.vcer 0.2 M., de volgende op 0.6 M. en de 
hoogstc op I M. bown den grond. De gordingen worden met ijzerdraad 
imn de i::tijlen der loods bevestig<l. 

De ui tyr111.qm kunnen wordcn gesloten op de wijze, als 
is aange~even (fig. 277). 

De binnenruimte behoort een goede afwatering te hebben. 
De l'lo11· kan worden begrint. of met kelapastammen worden belegd, 

welke stammen dnn anneen moeten sluiten. 
Ook planken vloeren kan men toepnssen, doch op palen, opdat bet 

mogelijk zij onder den vloer ~choon te m1tken. De stal en het hekwerk 
worden bij zoo'n vloer natu11rlijk hooger, terwijl naar de ingangen 
oprillen moeten gema11kt worden, hetzij van bout en planken met. 
dwar;;latjes, hctzij van a1trcle en dan begrint. 
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VERKLARING 

1. Nokbalk en hoekkeper. 

2. Kantgording. 
3. Zakgoot. 
4. Hoekverbinding architraven. 

5. Hoekkeperbeveitlging. 
6. Lessenaarsdak ( galerij) 
7. Plafond. 

8. Beschieting. 
9. Nokbeeindiglng. 

10. Kolongvloer. 
kolong = kruipruimte 
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T E C H N I S C H E V 0 0 R L I C H T I N G 

ten behoeve van de 

W 0 N I N G V E R B E T E R I N G 

in bet belang van de 

P E S T B E S R I J D I N G. 

Met de woningverbetering in bet belang van de pestbestrijding 
wordt beoogd zoveel mogelijk een nauw contact van de rat met de 
mens te voorkomen. Deze doelstelling geeft zelf onmiddellijk de 
richting aan, waarin de verbetering van woningen moet worden ge
zocht. Met name moet bet de rat onmogelijk gemaakt worden verbor
gen te nestelen. De samenstellende delen van een woning zodanig te 
construeren en met elkaar te verbinden, dat er zich geen enkele 
gelegenheid tot nestelen voordoet, is practisch onmogelijk. Wanneer 
er echter maar voor gezorgd wordt, dat die plaatsen,waar nesteling 
mogelijk is, geheel open liggen voor bet oog, of althans op gemak
kelijke wijze zijn te inspecteren, dan is bet gestelde doel reeds 
bereikt. 

In bet volgende worden een tiental constructies behandeld, wel
ke betrekking hebben op algemeen voorkomende eenvoudige woningen 
van tijdelijk materiaal opgetrokken, terwijl daarna de verbetering 
van een drietal foutieve constructies, herhaaldelijk aangetroffen in 
stenenwoningen of toko's, wordt aangegeven. 

Deze technische voorlichting blijft dus beperkt tot de verbe
tering van eenvoudige bestaande woningen, doch de overwegingen , die 
tot de gekozen verbeteringen hebben geleid kunnen tevens een denk
beeld geven hoe bij nieuwbouw, zowel in tijdelijk als in permanent 
materiaal, pest-gevaarlijke constructies vermeden kunnen worden. 
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1. NOKBALK 

De eerste detailtekening geeft een dwarsdoorsnede over een nokbalk, 

die tevens geldt voor een hoekkeper. Het is duidelijk, dat bij de 

foutieve konstruktie het horizontale bovenvlak van de nokbalk een 

uitstekende gelegenheid biedt voor verborgen rattennesteling. 

De onder de sporen aangegeven specie komt niet over de gehele lengte 

van de nokbalk voor. Deze specie is bij het aanbrengen van de specie 

op de bovenste pannen tussen de pannen doorgevallen. 

De specie, afgedekt door vorstpannen, is in de regel van zulk een 

slechte kwaliteit, dat het de ratten geen moeite kost daar holen en 

gangen in te maken, waarin ze kunnen nestelen en waarlangs ze de open 

holle bamboes kunnen bereiken. 

Om aan deze verschillende bezwaren tegemoet te komen wordt bij de 

verbetering de nokbalk of de hoekkeper overhoeks geplaatst, de uit

einden van de bamboe sporen worden met goed passende gespijkerde 

houten proppen dichtgemaakt en de vorstpannen worden onmiddelijk op 

de bovenste dakpannen gelegd. Op de vors~pannen kan, om het afwaaien 

tegen te gaan, specie aangebracht worden. 

Teneinde verzekerd te zijn van voldoende overzichtelijkheid moeten 

de sporen minstens 5 cm dik en niet meer dan 5 cm breed zijn, de 

afstand van bovenkant nokbalk tot onderkant vorstpan moet minstens 

10 cm bedragen en de bovenste panlatten moeten op een afstand van 

minstens 10 cm van elkaar gelegd worden. De sporen welke elkaar 

boven op de nokbalk of hoekkeper ontmoeten, moeten ter. wille van een 

goed overzicht tegen elkaar eindigen en niet naast elkaar. 

Worden voorts nog de bovenvlakken van de nok of hoekkeper en de 

binnenzijde van het dakvlak over een breedte van minstens 75 cm, ter 

weerszijden van nok of hoekkeper, gewit, dan zal het de ratten moeilijk 

vallen daar ter plaatse onopgemerkt te nestelen. 
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2. KANTGORDING 

Deze konstruktie heeft betrekking op de overgang van een dakvlak 

van een zekere helling in een dakvlak met een flauwere helling. 

Bij foutieve konstruktie zijn gevaarlijk de open holle sporen en 

plafondhangers, de tussenruimte van de dubbele bilikwand en de 

Jigging van de eerste plafondhanger langs de kantgording in verband 

met het feit, dat een behoorlijke aansluiting daar niet goed moge

lijk is. Ook het betrekkelijk ver buiten de stijl stekende uiteinde 

van de bintbalk geeft gelegenheid tot moeilijk te bemerken nestel ing. 

Het horizontale bovenvlak van de kantgording is toelaatbaar mits de 

ruimte boven het plafond betreden kan worden, waardoor een overzicht 

van de kantgording mogelijk is. 

Bij de verbetering moeten de open uiteinden van de holle sporen en 

plafondhangers met goed passende gespijkerde houten proppen worden 

gedicht. De dubbele bilikwand mag niet met een tussenruimte worden 

uitgevoerd. De beide lagen van de dubbele wand moeten over de 

gehele oppervlakte goed aan elkaar sluiten. Worden zij daartoe vast

gehecht met latjes, dan mag de afstand tussen de latjes hoogstens 

25 cm bedragen. Op andere wijze vastgehecht mag de afstand van de 

hechtingen niet groter dan 15 cm zijn. De eerste plafondhanger moet 

minstens 10 cm van de kantgording verwijderd zijn, zodat verborgen 

holten tussen deze plafondhanger en de kantgording niet mogelijk zijn. 

Het plafond kan met een paar goed langs de kantgording aansluitende 

latjes vastgemaakt worden. De bovenzijde van de bintbalk mag niet 

meer dan 3 cm buiten de stijl steken; bij verder uitsteken moet 

afschuining van het bovenvlak onder 45° plaats hebben. 

Is de ruimte boven het plafond niet toegankelijk, dan ware het boven

vlak van de kantgording af te schuinen onder 35°. 
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3. ZAKGOOT 

Deze konstruktie geldt zowel voor een zakgoot als voor een kilgoot. 

Deze goten ontstaan wanneer twee dakvlakken elkaar onder een uit

springende hoek ontmoeten. Een zakgoot heeft een horizontale Jigging, 

een kilgoot een schuine stand. 

De bij de foutieve konstruktie aangebrachte gootplanken bieden de 

ratten onder de zinken gootbodem een uitstekende gelegenheid tot 

ongemerkt nestelen. Ook de holle bamboes die in de regel niet vol

doende aansluitend op de gootgording of kilkeper zijn aangebracht, 

zijn gevaarlijk. 

Voor de verbetering zijn twee oplossingen gegeven. De bovenste geldt 

zowel voor bamboe als voor houten sporen, de onderste uitsluitend 

voor houten sporen. Bij gebruik van bamboe sporen moeten deze 

natuurlijk aan de uiteinden worden gedicht met goed passende 

gespijkerde houten proppen. Het is duidelijk dat de verbeterde 

konstruktie aan overzichtelijkheid niets te wensen overlaat. 

De onderste alleen voor houten sporen bedoelde verbetering geldt 

niet voor bamboes, omdat de uiteinden daarvan buiten het gezicht 

zouden komen. 

De binnenzijde van de dakvlakken moeten aan weerszijden van de 

zakgootgording of kilkeper over een afstand van minstens 75 cm 

worden gewit. 
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4. HOEKVERBINDING ARCHITRAVEN 

Bij talrijke woningen wordt een ongelijke hoogte van de architraaf

balken aangetroffen. De plafondhangers zijn dan op de onderste archi

traafbalk gelegd en op de plafondhanger is een vulstuk aangebracht om 

een steun voor de sporen te verkrijgen op gelijke hoogte als de boven

kant van de bovenste architraafbalk. Het is duidelijk, dat wanneer de 

bilikwand reikt tot aan het vulstuk, tussen vulstuk en onderste archi

traafbalk een ruimte bestaat waar de ratten zich ongemerkt kunnen op

houden, terwijl bovendien de uiteinden der bamboe plafondhangers niet 

gelnspecteerd kunnen warden. Bij de verbeterde konstruktie moet de 

bilikwand dan ook eindigen op de onderste architraafbalk. De uiteinden 

van de plafondhangers gedicht met goed passende gespijkerde houten 

proppen zijn dan duidelijk zichtbaar. 

Steekt de ene architraafbalk buiten de andere dan geldt weer de eis, 

dat het bovenvlak van het uitstekende gedeelte niet meer dan 3 cm 

horizontaal mag zijn; verder moet afschuining onder 45° plaats hebben. 

Bij betere woningen komen ook architraafbalken op gelijke hoogte voor. 

De plafondhangers warden dan wel met hun uiteinden gelegd op een af

zonderl ijke draagbalk. Daar bestaat geen bezwaar tegen mits de plafond

hangers van hout zijn. 

Zijn ze van bamboe, dan moeten ze op de architraafbalken rusten, ten

einde de .uiteinden van de bamboes te kunnen kontroleren. 

Architraaf = onderste balk van de dak-konstruktie. 
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HOEKKEPERBEVESTIGING 

FOUT GOED 

hoekkeper op nokbalk geplaatst hoekkeper tegen 
nokbalk geplaatst 
of erin gelaten 

nokbalk 

hoekkepers ingelaten in de nokbalk 

GOED 

overhoeks 
geplaats 

boven de hoekkepers op de spo
ren 2 rails.Onderlinge afstand 
10 cm • Pannen en panlatten n1et 
over deze rails steken 

- ---···--·----- -··-·--- ·--------··--- --
--- ---·-- -----------
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5, HOEKKEPERBEVESTIGING 

Veelal zijn bij bestaande primitieve woningen de hoekkepers op de nokbalk 

gelegd. Het behoeft geen betoog, dat zij dan gezamelijk met de nokbalk 

de ratten een bij uitstek geschikte gelegenheid tot verborgen nestelen 

bieden. De hoekkepers moeten daarom tegen de nokbalk aangebracht of 

erin gelaten warden. Een bijzondere voorzorg is nog te nemen ten aanzien 

van de sporen, deze mogen namelijk niet zo gelegd warden, dat ze elkaar 

op het punt van samenkomst der hoekkepers met de nokbalk ontmoeten. De 

ontmoeting van de nokbalk met de hoekkepers moet terwille van een goed 

overzicht geheel vrijgelaten warden. 

Voorts moeten boven de hoekkepers op de sporen een paar latjes (rails) 

aangebracht warden op een afstand van minstens 10 cm. 

De panlatten en pannen van de aangrenzende dakvlakken mogen niet binnen 

deze rails steken, teneinde de overzichtelijkheid der hoekkepers niet 

te schaden. De pannen moeten daartoe afgeschuind warden. 



FOUT 

bilik 

GOED 
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LESSENAARSDAK 
(afdak of galerij ) 

plaats van 
rattennesten 

bilikbeschietin 

GOED 

uitelnden 
afgesl t n 

bllik 
10cm 

houten prop 

over~ichtelijk 
vanu1t de 
kamer 

bovenkant 
afschuinen 

bilikbeschieting 

dit vlak 
afschulnen 
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6. LESSENAARSDAK 

Een aanbouw aan een eenvoudige woning is in de regel afgedekt met 

een lessenaarsdak. 

Bij de bestaande konstrukties warden als sporen open ho11e bamboes 

gebruikt, gedragen door een 1igger, vaak tegen een dubbe1e bi1ik

wand met tussenruimte aangebracht, zodat de uiteinden der ho11e 

bamboes geheel aan het oog zijn onttrokken. 

De verbetering geschiedt door de dubbe1e bilikwand door een enkele 

of een dubbele bestaande uit geheel op elkaar sluitende lagen te 

vervangen en deze wand ter plaatse van de uiteinden der sporen te 

onderbreken. De holle bamboes aan het einde gedicht met een goed 

passende gespijkerde houten prop, zijn dan vanuit de woonruimte 

gemakkelijk te inspecteren. 

De Jigger waarop de sporen rusten dient afgeschuind te warden, omdat 

een horizontaal bovenvlak daarvan tot ongemerkt nestelen gelegenheid 

biedt. 

/ 



FOUT 

bilik 

GOED 
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PL A FOND 

GOED 

~ ·.· 
~\ plafond wordt op 

plafondhangers 
naast elkaar 

~ L.., plafondhangers 
/!) h geplaats 

~ 

plaats voor 
rattennesten 

bilik 

Onderkant architraaf hoger dan bovenkant bintbalk 

minsten1 10 cm 

- - ---------------------·---------------
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]. PLAFOND 

Plafonds welke een gehele kamerruimte afdekken, zijn toelaatbaar 

wanneer ze voor vlooien ondoordringbaar zijn en op voor vlooien on

doordringbare wijze aan de wanden aansluiten. Voorts moeten ze 

voorzien zijn van een goed afsluitbaar mangat van tenminste 50 x 50 

cm en de plafondhangers moeten sterk genoeg zijn om een volwassen 

persoon te dragen. 

Plafonds, welke niet de gehele kamer afsluiten, behoeven niet voor 

vlooien ondoordringbaar te zijn. Het gevaar, dat zich in de ruimte 

boven het plafond ratten zullen nestelen, is dan veel geringer. 

Voorts moet er voor gezorgd warden, dat de eerste plafondhanger 

minstens 10 cm verwijderd is van de architraafbalk, terwijl de pla

fondhangers, die elkaar op een bintbalk ontmoeten, op die balk onder-

1 ing minstens 10 cm van elkaar moeten liggen, teneinde te vermijden, 

dat moeilijk kontroleerbare holen ontstaan door onvolkomen aansluiting. 

Het komt wel voor, dat de onderkant van de architraafbalk hoger ligt 

dan de bovenkant van de bintbalk. Is dit verschil in hoogte betrek-

kel ijk gering, bijv. minder dan 10 cm en is in dat geval het plafond 

onderaan de hanger bevestigd, dan is ruimte tussen het plafond en de 

onderkant van de architraafbalk niet gemakkelijk te overzien. 

Bij de verbetering wordt het plafond boven op de hangers aangebracht, 

waardoor bedoelde ruimte verdwijnt. Ligt de onderkant van de archi

traafbalk 10 cm of meer boven de bovenkant van de bintbalk, dan kan 

zonder gevaar het plafond aan de onderkant van de hangers bevestigd 

blijven. 



FOUT 

GOED 

plaats voor 
rattennesten 

goed afgesloten 
met houten proppen 
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BESCHIETING 

GOED 

houten prop 

--- - ---- - -- -- -- ·-- - ----··-- -----------
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8. BESCHIETING 

Een beschieting, een geheel dakvlak bedekkend moet voor vlooien 

ondoordringbaar zijn en op voor vlooien ondoordringbare wijze aan 

de wanden zijn aangesloten en overzichtelijk zijn. Bij de bestaande 

toestand is dit meestal niet het geval. 

Zoals de foutieve konstruktie laat zien is de ruimte tussen de 

architraafbalk, de beschieting en de dakbedekking niet ten voile 

overzichtelijk. Voorts is het niet gewenst een plank aan te brengen 

tegen de uiteinden van de holle bamboes, die daardoor aan het gezicht 

worden onttrokken. 

De verbetering wordt verkregen door de beschieting over de archi

traafbalk door te trekken, waardoor de onkontroleerbare ruimten 

verdwijnen en de lijstplank weg te laten, zodat de met goed passende 

gespijkerde houten proppen gedichte uiteinden van de holle bamboes 

goed zichtbaar zijn. 

De ruimte tussen de beschieting en de dakbedekking is natuurlijk 

alleen te kontroleren wanneer het boveneinde van het beschoten dak

vlak volgens de verbeterde konstrukties 2 of 6 is opgelost. 



® 
FOUT 

GOED 
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NOKBEEINDIGING 

sporen en lijstplank 
aan elkaar bevestigd 

GOED 

sporen en lijstplank 
rulmte latend 

ti 
i.-0 

overhoeks geplaatst 

10 cm minstens 

10cm 
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9. NOKBEEINDIGING 
Bij een zadeldak vinden de dakvlakken hun beeindiging in lijstplanken, 

welke van boven aan het einde van de nok zijn bevestigd. 

Worden de laatste sporen vlak tegen de lijstplanken gelegd, dan wordt 

het overzicht bemoeilijkt; daarom worden bij de verbetering de laatste 

sporen minstens 10 cm van de lijstplanken verwijderd gehouden. 



FOUT 

bilikwand dubbel met 
tussenruimte 

GOED 
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GOEO 

E 
u 
~ 

billk enkele of dub
bel zonder tussen -
ruimte lagen vastge
hecht met lat•es af
stand hoogstens 25 cm 
op andere wijze vast
gehecht afstand 15 cm 

ulteinden bamboe
balklaag goed af
sluiten 

riviersteen 

de uiteinden van de draagllggers moeten goed afgesloten en goed 
zichtbaar zrn. 

'-------- - ------- --·------··-· _ _:_ ____ ·-------~_:_ ______________ -· - - ------ ---- -
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10. VRIJDRAGENDE VLOEREN 

De foutieve konstruktie laat zien, dat het vooral voor de inspektie 

der tussenliggers noodzakelijk is tussen vloer en maaiveld voldoende 

ruimte te sparen. De afstand van onderkant Jiggers tot maaiveld 

moet daarom minstens 50 cm bedragen. 

Lagere vloeren, doch niet lager dan 35 cm boven maaiveld, worden 

alleen toegelaten wanneer het roosterwerk en de Jiggers geheel of 

gedeeltelijk afneembaar zijn. 

De vlooien en luizen moeten in elk geval gemakkelijk te verwijderen 

zi jn. 

Zijn de bilikwanden langs de bamboe draagliggers doorgetrokken, dan 

vinden de ratten daat ter plaatse gelegenheid tot verborgen nesteling. 

Bij de verbetering moeten daarom de bilikwanden boven de draagl iggers 

eindigen, waardoor er geen verborgen ruimte meer bestaat en de met 

goed passende gespijkerde houten proppen gedichte uiteinden van de 

bamboe-draagliggers gemakkelijk gekontroleerd kunnen worden. 

Eveneens ter wi I le van de overzichtel ijkheid moeten de elkaar op 

tussenliggers ontmoetende bamboedraagliggers minstens 10 cm van 

elkaar verwijderd gehouden worden. 

De volgende konstrukties hebben betrekking op betere woningen van 

permanent materiaal. 



FOUT 

pleats van rattenneaten 

GOED 

----·---·---

- 1 28 .... 

TOPGEVEL 

GOED 

. volzetten met specie tot aan de pannen 

breedte niet 
meer dan San 

de bovenzijde der top
gevel tot aan de pannen 
opgemetaeld 
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A. TOPGEVEL 

Wordt een dakvlak over een topgevel heengevoerd, dan biedt de ruimte 

tussen de pannen en de gevelmuur de ratten ruimschoots gelegenheid tot 

verborgen nestelen. Deze ruimte moet daarom geheel met specie 

worden opgevuld. Hetzelfde geldt voor binnenmuren, tenzij de binnen

muur niet hoger dan tot 20 cm onder het dakvlak is opgetrokken. 



FOUT 

GOED 
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AANSLUITING DAKVLAK TEGEN 
OPGAANDE MUUR 

GOED 
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B. AANSLUITING, DAKVLAK TEGEN OPGAANDE MUUR 

Eindigt het dakvlak tegen een gevelmuur, dan worden de laatste span

ribben en pannen in een gleuf in de muur ingelaten. Deze gleuf maakt 

verborgen rattennesteling mogelijk, waarom niet verzuimd mag worden 

haar geheel met specie op te vullen. 



FOUT 

nokbalk 

spantrib 5/y 

GOED 

dakregels van hout 
uiteinden op de nok
balk ingemetseld 

- J 32 -

GOED 

metselwerk 

metselwerk of 
betonspecie 

spantrib s,y 
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C. NOK 

Wordt de foutieve nokkonstruktie (bovenvlak nokbalk horizontaal) 

bij betere permanente woningen aangetroffen, dan zou die kunnen worden 

verbeterd door de nokbalk naar weerszijden aaf te schuinen. 

In de regel zal het echter eenvoudiger zijn de nok geheel op te 

metselen of van beton te maken. 
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Deel 6 

Bouwen in bamboe (woningbouw in Columbia) 

D.Castro, artikel in Bouw (1959) p. 850 - 853 



Bouwen in bamboe 

fen oplosslng van het wonlngprobleem in Columbia 

door D. Castro, archliect In Columbia 

S&hrijfJ.r fJll# ,,,,,.,,,,,,,,,.J 11rlil"l is Jtt httttr 
D. C11Slro ,.;, Colu,,,hi11. 
De httttr C11slro · httttfl i• Bogol11 ttm 11r&hilt1dnt
bure11u "" is Jo&MI """ Jtt ,,S&hool of 11r&biltt&· 
lurtt", wt1ll1t1 btthoorl lol Jtt ""'"'""'" uttitJ11rsilttil 

""'""'· Dtt uhriitJ•r s1uJt1,,Jt1 .,. .,,,,Jiu, ru zi;# op. 
uiJi•g lol 11r&hile&I, Jrill jur i• dtt V ,,,.;gJe 
Slllln. 
A&hl j1111r geuJm l1rt1eg h;j beu•gslttlli•g tJoor 
hou111M i• b-boe, J111 i• Je (JrotJi#&u CJJllS 
i• Colu,,,bu tJeeltJulJig fJOoriloml. Mo,,,,.,,e11l 
is hij en boek OfJBr J;, o.Jt1N11ttrfJ """ hel 
fJOorb.rttidn, J111, •iel i• """""''"i•g gmo,,,.,. 
htll hi.r 11/gttdrukltt •rlikel, o(J J;, gttbkJ J1 
t1t1rsle (Jubliillllitt lttr 111ert1lJ z11l :iijfl. 
De heer C11slro 111111 Jeel,,.,,,er """ Je '"'""'"" 
lioruk &ursus ;,, hel bouwm, georg••iseerJ Joor 
hel Bouw&enlru,,. le Rollw"4,,.. T ijJms zii• 
fJttrbliif geJurmJe em hJf jur ;,, N11Jeru.J 
besluJeerJe hij s(Jtt&iul Je ;,, Nt1J1rZ,,,,J Iott· 
ge(Jllsle ,,,elhoJm om sleJ11bouwllu.Jigt1 (Jro
bZ..U. o(J le lossm. 

Een detall van de funderlnf. Oe draa1polen rusien 
s/echts op Un steun. 

Columbia is de navel van bet Amerikaanse con· 
rioeor en beeft grore mogelijkbeden door zijo 
ceorrale ligging. 
Het oprichten van een lucbrvaarcmaat11chappij 
io 1920 betekende bet begin van bet onnvaken 
uit een laoge, diepe tlaap van vier eeuwen. 
DoOr luchnransport kunnen de iowonen van 
Columbia nu met elkaar in contact komen en 
kao bet land zich beter onrwikkelen. 

Columbia groeit ecbrer met de krachr vao een 
rropische plant en rtaat dan ook bloor aao alle 
gevaren die zulk een 1nelle groei bedreigen. 

In dir land van contrasren rreft men tezelfderrijd 
aao bet transport per muildier en vliegruig, 
rijken en zeer armen, de bedrijvigbeid van een 
indiaanse, die met baar banden een wollen 
deken weeft en machines die in een snel tempo 
goederen voortbrengen. 
Koude, boge bergscreken worden afgewisseld 
door ultgestrekre hete vlakteo eo de blijbeid 
van de negen conrrasteen met de somberheid 
van de lodianen. 

\Vonen, werken, opvoeden en zicb ontspannen 
scheppen ook in Columbia urgenre beboeften 
aan bouwwerken. 
Het zoeken is naar wegen om 1nel en econo
miscb re bouwen om bet land In staar re stellen 
zicb te ontwikkelen. 

Zeer indrukwekkende bouwwerken verrijzen, 
docb de wezenlijke problemen op bouwgebied 
zijn bierdoor niet opgelosr. 
Het bouwen mer bet oog alleen 11erichr op bet 
roerisme waardoor de gebouwen er eigenaardig 
en kleurrijk uluien, vormr een belemmering 
voor de juisre oplossing. 

Het komt dikwijls voor dat sredebouwkundige 
besliuingeo genomen worden zonder dat men 
beefr nagegaan welke problemeo er bier zijo. 
Geen aonvoord bijv. is dan gevonden op vra· 
gen ab: waar eigenlijk moet worden gebouwd, 
voor wie, met welke marerialen enz. enz. Ook 
vergeet men zicb af re vragen welke toekomstige 
maat1ebappelijke veranderingen er zijn die con
sequeories kuooen bebben voor sredebouwkun· 
dige oplopinaeo. 

Dienrengevolge komt bL'I voor dat een zoge
naamde oplossing verworpen wordt voordat de 
plannen zijn uicgevoerd of dar men tijdens de 
uirvoering van gedacbten veraoden. Eeo groot 
bedrag aan geld is dan reeds uit,egeveo en dus 
verspild. Voor betgeen door de stedebouwkun· 
digen van Rotterdam is gepresteerd beb ik grote 
bewondering. 

De droevige omstandigbeid van her verwoesten 
van de stad is gebruikt om een binnenstad te 
bouwen die voldoet aan de noodzakelijke be
boeften van een moderne stad. 

Meo beeft bet aangedurfd af te wijken van de 
traditionele paden. 

r 
8ovenaanzicht van de verblndlnf van 
twee s!ukken bamboe. 

Vooraanzicht van de verbindinf van 
twee rtukken bamboe. 

Hoeberbindinf van v/oer en wand. 

Horizonta/e doorsnede van een bamboe
wand. 1. stijl ; 2. p/eisterwerk; 3. re· 
sp/eten bamboe; 4. luchuuimte. 
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Bouwmethode van Columblanen 

Wil men in Columbia bet woningprobleem 
oplossen dan zal men de inheemse methode 
waarmede huizen worden gebouwd niet moge 
negeren. De aangeboren en overgeleverde me 
thoden zal men dienen te i>estuderen en, voor 
zover· mogelijk, gewijzigd moeten toepassen. 
In verband hiermede wil ik iets meedelen over 
de inheemse wijze van het bouwen van wonio· 
gen in bamboe door mensen die geen gel 
bebben om de hulp van deskundigen in 
roepen en toch in een eigen buis willen wone 

Op bet platteland en in kleine steden van de 
provincie Caldas losseo middenstanders, die 
ongescboold zijn, zelf bun woningproblemen 
op door huizen te bouweo, gemaakt van bamboo. 
De buizen, opgetrokken in bamboe bebben een 
gering gewicbt en de fundering boeft daarom 
niet diep en sterk te zijn. Bij gelijkvloerse 
buizen komt bet voor dat voor iedere draagpaal 
slecbts een Steen ais fundering dienst doet. 

Het geraamte van een bamboehuis. 
De zgn. ,,balloon frame" constructie is hler duide/ijk te zien. 

De vensterdeur. 

Algemene doorsnede van een bamboehuis 
dot tegen een helling is gebouwd. 1. de 
straat; 2. het balkon. 



e verticale consttuctie wordt gevormd door 
amboe-palen die 30 tot 50 centimeter uit elkaar 
taan en die diagonaal verbonden zijn eveneens 
oor palen van. bamboe. Dit dient om horizon
aal gerichte krachten, o.a. de wind, op te 

nemen. 
De constructie komt overeen met de ,,balloon
frame" -constructie die in de Verenigde Staten 
van Amerika vele jaren met succes is toegepast 
en haar naam dankt aan haar geringe gewicht. 
Door de soepelheid van de constructie is bet 
huis in staat vormveranderingen elastisch op 
tc nemen, waardoor verwoesting wordt voor
komen. 

De vloeren Worden vervaardigd van ander, 
minder buigzaam bout dan bamboe, tenzij de 
eigenaar dit te duur vindt, in welk geval hij 
gespleten bamboe gebruikt. 
De kapconstructie, waarop Spaanse dakpannen 
komen te liggen, wordt gemaakt van dunne 
bamboe. 
De wanden bestaan uit gespleten bamboe die, 
aan binnen- en buitenzijde aangebracht, een 
luchtkussen vormt, dat afdoende zorgt voor 
warmteisolatie en vochtwering. 
O.a. worden hierdoor temperatuurwisselingen, 
die in Caldas veelvuldig voorkomen, binnens
huis geininiseerd. 
Aan de buitenkant van de wanden wordt een 
mengsel aangebracht, dat bestaat uit aarde, mest 

of paardenuitwerpselen en gras dat in kleine 
stukjes is gesiteden. 
De buitendeur blijft de gehele dag open, waar
door voorzien wordt in ventilatie en licht. 
's Naches blijven de kleine ramen, die zich in 
de deur bevinden, open, zodat ook dan voor 
voldoende ventilatie wordt gezorgd. 
De daken steken over en beschermen afdoende 
tegen regen en zonneschijn. In straten waar 
deze huizen · zich bevinden is bet daardoor aan
trekkelijk wandelen, doordat een soon ,,Lijn
baan" ontstaat door de overhangende daken. 
Een huis, opgetrokken uit bamboe die tijdens 
bet bouwen goed droog is, kan ongeveer 25 jaar 
meegaan zonder dat iets aan de constructie etc. 
gedaan behoeft te worden. Wei meent de in
heemse bevolking dat de bamboe gekapt moet 
worden bij een bepaalde stand van de maan 
om snel rotten te voorkomen. 

Paalwonlngen 

Daar waar de huizen op hellingen zijn gebouwd 
ontstaan ,,paalwoningen", die op ver boven de 
grond uitstekende palen rusten. 
Worden de huizen op vlak gelegen grond ge
bouwd, dan nog steken de draagpalen enkele 
centimeters boven de grond uit om te voorko
men dat bij overvloedige regenval de woning 
te veel door vocht zou worden aangetast. 
Door dit bouwen in de hoogte verkrijgt men 

tevens een goed uitzicht over bet omringende 
Iandschap. 
Het · bouwen in bamboe zoals dit in Caldas 
plaats vindt, heeft velerlei voordelen, waarvan 
enkele hieronder worden opgesomd. 
Door bet gebruik van hetzeJfde materiaal ont
staat een geheel dat een eenheid is ondanks 
verscheidenheid in constructie en kleur. De 
fantasie van de bewoners kan zich uitleven in 
bet verven van de huizen zonder de eenheid 
te verbreken. 
De geringe kosten in vergelijking met bet bou
wen in andere materia!en vormen een ander 
groot voordeel. 
Velen zijn daardoor in staat in een eigen huis 
te . wonen: De geringe kosten worden veroor
zaakt door de !age prijs van de bamboe en 
doordat de bewoners de huizen zelf bouwen. 
Een ander voordeel is de korte levensduur van 
30-40 jaar, waardoor bet huis kan worden 
afgeschreven in de tijd dat bet ook werkelijk 
wordt bewoond. lmmers, de huizen van bak
steen hebben we! een levensduur van ± 100 
jaar, maar dk is economisch nadelig. Een echt
paar gaat een nieuw huis bewonen zodra bet 
getrouwd is. Er worden kinderen geboren die 
in bet huis worden opgevoed en die na onge
veer 20 tot 25 jaar de ouders verlaten om zelf 
een gezin te stichten. 
Na ongeveer 30 tot 40 jaar, als de ouders ge
storven zijn, is bet bamboehuis versleten, bet-

~en gedee/te van de wand die uit gesp/eten bamboe vervaardigd is. De dakconstructie, waarop Spaanse dakpannen zijn ge/egd. 

Onder: een tegen een stei/e helling aan gebouwd bamboehuis dat nog niet is afgebouwd. 



Oe •erschillende toepassingen •an bamboe, a/smede enke/e fasen •an het bouwproces, ziet men op bo•enstaande a(beelding van enige bomboehuizen. 

geen een gelukkige omstandigheid is omdat de 
jongere mensen een moderne woning willen 
betrekken, die alle moderne voorzieningen bezit 
en niet een huis dat 40 jaar of meer oud is. 
In tegenstelling tot baksteenhui2en betalen de 
eigenaars dus een prijs die 11ebaseerd is op de 
werkelijke levensduur van bet buis ( ± 40 jaar) 
die overeenkomt met de tijd dat ze bet huis 
bewonen. 
Ilij baksteenhuizen loopt men het risico een 
woning, die 100 jaar meegaat, in 40 jaar te 
mocten afschrijven, omdat daarna de woning 
onaantrekkelijk is voor anderen. 
Met anderc woorden: voorkomen moet wordcn 
dat een buis. geen waarde meer beeft en tocb 
tecbniscb nog lang niet is versleten. Dit allcs 
wil niet zeggen dat bamboebuizen ideaal en 
dat verbeteringen niet mogelijk zijn. 

Deskundige voorllchtlng gewenst 

Aao een goede ruimtelijke indeling wordt niets 
gedaan. 
Er is een aaneenscbakeling van woonvertrekken 
zonder dat tevoren is bedacbt welke groepering 
de beste zou zijn. Zo komt bet veel voor dat 
tussen buiskamer en slaapkamer van de kin
deren zicb bet slaapvertrek van de ouders be
v indt. 
De middagrust van de ouders wordt ontijdig 
verstoord door de kinderen die been en weer 
!open tussen bun eigcn kamer en de buiskamer. 
Ook aan verbeterin11 van de verlicbtin11, de ven
tilatie en de hygieniscbe omstandighedcn is nog 
veel te doen. 
Deskundige bulp bij ontwerp en uitvoering om 
te komen tot betere en goedkopere woningen 
is dan ook geen luxe. Wei is bier voorzicbtig
beid geboden. 

Het toepassen van nieuwe metboden en bet 11e
bruiken van nieuwe materialen zonder deicelijke 
studie van de consequenties die deze voor de 
inbeemse bevolking bebben is uit den boze. 
Het gebruiken bijv. van glas, wear zicb slecbts 
gaten bevonden kan de woning beter bescber, 
men tegen temperatuurwisselingen. Echter: de 
openbeid die de bamboebuizen bebben door de 
openingen die zicb in de wanden en buitendeur 

hevinden waardoor de buizcn als bet ware niet 
gescbeiden zijn van de straat en waardoor spon
taan en intensief contact met buitenstaanders 
bevorderd wordt, gaat door bet inbrcngen van 
glas grotendeds verloren. 

Ook zullen vcranderin11en icclcidelijk moetcn 
plaats vinden. De bcvolking moet de itelegen
beid krijgen zich aan te passen opdat verkeerd 
gehruik van bet nicuwe wordt voorkomcn. 

Revolutionaire veranderin11en kunnen de bewo
ncrs van bet plaueland in Columbia slecbts van 
de regen, die er veelvuldig voorkomt, in de 
drup belpen. 

.Mijns inziens is bet bouwen in bamboe met 
voorzichtige bulp van deskuodigen een oplos· 
sing van bet woningprobleem in grote delen 
\'Bn Columbia. 
Oat de bevolkiog zelf een zo groot aandeel 
beef! in deze oplossinit is ccn verbeugead ver
sch ijmd. 
Hiermede wil niet beweerd zijn dat voor ieder 
land een soortgelijke oplossing als in Columbia 
moet wordcn itezocbt. 
Ook bier zal nauwkcuriite hcstudering van alle 
facetten van dit probleem in elk land afzoo· 
derlijk vereist zijn, waarbij men voond de 
specifieke plaatselijke omstaodisbedeo aiec over 
bet boofd mag zien. 

Oe straat 'is de plaats waar men elkaar ontmoet, teren 
zon en regen beschermd door de oYerhanrende daken. 
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Deel 7 

An experimental Bamboo truss (Bridge) 

G. Kumpe, artikel in Military Engineer, 1937 

p. 288 - 289 
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An Experimental Bamboo Truss 
GEORGE KUMPE 

Ftrel Ll~atenanl, Corps oC Engln~r. 

TO even the most casual visitor in the Philippine 
Islands, the universal use of bamboo for muny 
varied purposes is au outstanding characteris

tic of the country. To a visiting engineer especially, 
bamboo has a particular fascination as an enginl'cring' 
material, for its properties of great length, durability, 
workability, straight grain, light weight, and high 
tensile strength permit its use in practically all types 
of construction. Specifically, the use of bamboo in 
bridges is prevalent throughout the lslauds, but only 
in trestle bridgl'.s. As far as coul<l be 11'.arned, there 
is no record of the construction of a bamboo truss 
bridge. To determine the possibility of erection and 
the feasibility of such a bridge, it wais decide1l to test 
a full-size structure. 

The task of erecting a bamboo trnss bridge was as
signed to Company C, 14th Engineers, Philippine 
Scouts, as a portion of it.<i training. There we1·e a\'ail
able four mornings of work for the coustrnction a111l 
erection of the hridire. Cntting details, requiring- 112 
man-hours of work, previously obtained the 11e1~1~ss111·y 
bamboo. Certain restrictions regarding cutting ba111-
boo on the reservation resulte1l iu improved qnalit.v 
of material and balanced the loss of time resnlting
from long hauls. 'l'he site of the hri1lge, a g-1111.v Oil 

~ 

Lower Cl1ord and End Poah 

the reservation, was selecte1l without rr~ard to t.lw 
usefuh1t>s'i of the structure,. the udual nhuf 11w11ts be
ing far from ideal for any hrillg-1! con st ruct.io11. 8i 111~c 
the structure was intended for purPly exp1~ri11w11tal 
purposes, no attention was pai1l to approaches, !'(~fain
ing walls, or other problems at.tPJHling- traffi<'. 

The design of the bridge was like 'J'opsy. it just 
grew. The site chosen for the hri<lge re1111irl'tl a 50-
foot span. Since the construction was i11te11dc1l frn· 
training in truss bridge erection and terminolo~y. a 
king-post truss was eliminate1l as bcin~ too simple for 
instruction purposes. These fad.01·s finalh· dc·trr
mined the structure as a 50-foot queeu-po~t 1 rnss. 
Since the men were highly fa mi I i11 r with trestle 
bridges and ponton equipmeut, no s1weial attention 
was given the flooring system. Ba111boo having pre-

--

viously been pro\·1·11 satisf'nttory, it wits deuided to u..,;e 
bamboo roa<l bearers with a floor system taken from 
the canvas-1·overe<l pontou equipage. 'l'he actual de
sign of memb<'rs was purely arbitrary. A rong-h 
analysis of the bri1lg-e under an assumed load of a 
pick-up truek (a,275 pounds) was used for determin
ing the relative stres.o;;es. Since little information is 
availabl<' 011 the physi1•al properties of bamboo, the 
desiirn was empirical, based upon experience -and 
opinion, atHl consisted only in assigning the number 
of pieces of bamboo to each member. The actual ar
rallf!l'llll'nt of piec~es in the members wa...;; 1letermined 
by the pa1wl point construction, and was decided upon 
wlwn tht> trusses were assembled. 

'fhe 1·onstrnction of the trusses was a problem in 
joint desig-n. It ha<l been decided to use four pieces 
of bamboo in the lower cho1·<l and end posts, three 
piecPs in the upper chord, and two pieces in the sns
}H'11d1•rs and diai,r111111ls. This resulted in a maximum 
pl' t•IP\'1•11 pi<•<•cs of bamboo, at the upper rhord joints, 
so tlwse points h1•1·ame the detl'r111ini11g- f1wfor in the 
rred ion, 11111[ th1• otlwr .ioillts Wl'l'I' 11ss1'111hh•1l t.o 
match. 111 thr al'lnal trp<' of joi11t lht>rr was small 
choice. l'arc>flllly fra111e<l hntt. joint.;;, 111111 fish plate 
joints w1•1·1• both co11sidert><l, but variations in the size 

of thl' membt•rs, and th<'ir f'1•ce11-
tricitr. tog-l'tlwr with a hwk of r-ntit
able matc>rial for fi.,;h platl's. pre
Y<>nted such co11str1wtion; so pin 
1·01111el'l<'<l joint" w.-1·t~ usrll. At 
fil"Nt the native typt• of construc
tion, with bamboo pins, was tried, 
but the pins \\'el'e too weak for the 
load. Pins of %-inch square rein
forcing rods, 18 inches 1011:.r. were 
lll'Xt tried. and pro\·ed satisfactory. 

The joints were orig-inallr de
siirned as simple single-pin joints, 
but w1•re impractical, since eleven 
pieces of bamboo would have made 
n .ioint owr 4 f<><'t wide. As finally 
dc>si1.n1ed, thl' uppc>1· chor1l was ar
ra11i,rt•d with two piel'cs of bamboo 
11bo\'t' 1 lw remaining- pair. The 

bamboos ol' t lw ot 111•1· 11wmher;; entering tll<' ,ioiut were 
111T1m:.r1•d :o;_\·111111Pfri1·ally about the npp<'t' cl11Jl'll mem
hcrs. 'l'wo pi11s Wt'l't' 11s1~1l. n11c for l'ach pair of up
Jll'I' l'hot·d 111P111 b1•r.-. the pins also iroing throui,rh as 
lllllll,\' oth•.'t' pi<'ees as was possible. The rrnter bam
boo of th<' rn<l post was not Sl'eured to eitlll:'r pin, but 
was lash Pd to thc> 011te1· mc>111hc>rs aud also pi 1111t>d to 
thP111 h,\· ha 111boo pins. 

1 n asl'iPJ11 hi i ng the ;ioi nts, <'at•h pin holt> was first 
drill1·d. The bumboo on each side of the hole was 
ti:..d1tly w1·appe<l with bali11~ wire 1111d marline to pre
wut splitting-. 'flw entire ,ioiut, after assemblr, was 
tlH•n t1g-l1tl'11ed and se1n11·c>1l bv the use of hea\·v wire 
and 1·111·k sticks. 8pliees on' the lower chord were 
made ill t'ach eud pan<>l. The members o\·erlapped 
about ii f1·d·, antl were plaet><l so tlrnt butts and tips al-
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ternated. The actual connection was accomplished by 
tight lashings of wire and marline, with bamboo pins. 

Erection was Yery simple. The individual trusses 
were assembled on le,·el ground near the bridge site. 
The flexibility of the bamboo made joint assembly an 
easy process. After the trusses were completed they 
were carried by hand to the proper location. Two 

Carrying the Truss to the Site 

squads were used for moYing each truss due more to 
their spring than their weight. Each truss weighed 
approximately 900 pounds. 

Actual erection consisted of sliding a truss owr 
the bridge site horizontally while bracing at panel 
points with bamboo posts extending to the ground. 
When the lower chord reached its proper position the 
truss was raised to its Yertical position by means of 
lines and poles, a simple operation due to the light 
weight. No special seating was provided for the truss 
on the embankments, the width of the lower chords 
providing sufficient bearing.· The two trusses were 
braced laterally by single bamboo poles between up
per panel points. 

The flooring system was that of the canvas-coYered 
ponton equipage. The two abutment sills were placed 
over the ends of the truss lower 
chords and were further supported 
by bearing on earth. The two in
termediate road bearers \Vere origi
nally made up of four· pieces of 
bamboo first lashed together and 
then lashed on top of the lower 
chords next to the suspenders. 
These bearers were later replaced 
by narrow gauge railroad rails in 
the same position. Six balks were 
placed in each bay, and ordinary 
chess used for flooring. Side rails 
were lashed as in ponton bridge 
construction. 

Tests of the bridge were made by 
loading the structure with a con
demned escort wagon. The wagon 
was pulled back and forth across 
the bridge with Yarious loadings 
and at Yarious speeds. The bridge 
was not loaded to failure. The 
maximum load applied was the escort waO'on weiO'h
ing about 1,500 pounds, carrying appro~i~atel)'." 1 
ton of rock. 

The behavior of the bridge was most interestin,.,. to 
watch. As expected, the entire structure was ;'erY 
elastic. As the load was applied all the members 
being eccentric themselves, and non-axially loadecl 

either in indiYidual members or panel points, all 
bowed in the direction of their distortion. The initial 
loading resulted in crushing the bamboo road bearers 
at their bearing points on the trusses; so railroad rails 
were substituted. In all the tests the flooring showed 
the greatest defleetions . . As mentioned, the 11sual side 
rail lashing-s were used, but ewn so. the side rails 

sepal'ated as much as 5 inches 
from the flooring during maximum 
loading. From obsen-ation it 
seemed probable that if the bridge 
were loaded to destruction the 
balks would fail first , so to prevent 
uselt'ss breakage no excessh·e loads 
were tried. 

Examinations of the Yarious de
tails of assembly were made during 
and after loading. The mP.thod of 
plaeiug road bearers on the truss 
instead of suspending them resnlt
ed in crushing the upper two bam
boos in the lower chord, but not 
suffieiently to cause serious results. 

In sewral eases the steel pins had mowd slightly and 
torn the bamboo members, bnt in 110 case, was the 
damage enough to render a member inactiYe. EYen 
at the panel points, where some members were not 
directly pinned to the pin connections, there seemed i 
to be a proper distribution of the loads. The pins 
themsch-es prowcl adequate. At the splices there was 
no indication of slipping, which the placing of pieces 
with alternate tips and butts rendered unlikely. 

This experiment seems to proYe the feasibility of 
bamboo truss bridge construction. ·with certain 
changes of design, chiefl~· the addition of balks to 
stiffen the flooring and the fastening of road bearers 
to the trusses by slings, it is felt that bridges can be 
constructed for an~' reasonable load. A bridge built 
entirely of bamboo, both trusses and floor system, also 

:~ ... I ... 
~ 

~ . 

·I 

The Bridge under a 3,SOO·pound Load 

seems possible, but the combination of bamboo trusses, 
pontou floorin~, and some metal road bearer, seems 
at present to be the most efficient use of aYailable 
equipment and material. 

This use of bamboo will probabl~· not often be 
necessary. but it serYef'l to illustrate 011e of the many 
ways in which it may be employed. 



- 145 -

Deel 8 

Passerelle en bamboe. 

J. Trojani, artikel in Bull. econ. lndo-Chine, 

(1930), p. 3698 + 3738. 



- 147 -

PASSERELLE EN BAMBOU 

Een samengevatte vertaling van Passerelle en bambou van F. Trojani, 

ing~nieur des eaux forets uit Bulletin Economique lndo-Chine (1930) 

Avril, pag. 3696 - 3736. Libr. Kew Museum - London. 

Lichte bruggen op palen. 

Van de bamboe worden alleen de zwaardere stammen van ongeveer drie 

jaar gebruikt voor dragende delen. De stammen met dunnere wanden 

zijn, na splitsing, geschiktom mee te sjorren. 

Drukvastheid van de bamboe. 

Voor een bamboe van gemiddeld .!!. centimeter diameter en een dikte van 

minstens 1 cm aan de top, kan een maximale belasting van 60 .!!. kgf. 

worden aangehouden; dit onder voorwaarde dat de vrijdragende lengte 

(kniklengte) maximaal 100 .!!_/3 centimeter bedraagt. 

Bij diezelfde diameter is voor een overspanning van maximaal 3 meter de 

maximale toelaatbare belasting gelijk aan 100 .!!_/3 kgf. 

Uit belastingproeven bleek, dat de sterkte van bamboe ondermeer afhanke-

1 ijk is van de ouderdom, het vochtgehalte, en een eventueel vroeger 

gebruik. Verder moeten opleggingen zoveel mogelijk bij de knopen worden 

gesitueerd. Tenslotte bleek er variatie in sterkte te zijn in stukken 

uit dezelfde stengel, maar tussen verschillende knopen. 

De proefresultaten bleken voldoende grond te vormen voor het opstellen 

van een nomogram (zie figuur 1). 

Onder toepassing van een veiligheidscoefficient van 2, en uitgaande 

van gezonde, niet gescheurde bamboe, behoeft breuk niet gevreesd te 

worden. 
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Nomogram voor het bepalen van maximale toelaatbare belasting bij 
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Gebruik van nomogram. (figuur 1}. 

Verbindt de waarde van de topdikte (schaal 1) met de waarde van de 

diameter (schaal 4). Het snijpunt met schaal 2, verbinden met de 

waarde voor vrije overspanning (schaal 5). Het verkregen snijpunt 

met de schaal voor maximale belasting (schaal 3} geeft aan de linker

zijde de breukbelasting en aan de rechterzijde de gebruiksbelasting 

bij een veiligheidscoi!fficient van 2. 

Het plaatsen van de palen. 

De palen kunnen in slappe grond tot minstens 1.70 meter diep geheid 

worden; in stevige grond minstens 1 meter diep. 
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Beschrijving van een brug op lichte palen (zie fig. 2). 

De oeveroplegging bestaat uit twee maal 2 bamboes op ongeveer 0.80 

mtr van elkaar, die aan de uiteinden met piketten in de bodem zijn 

verankerd. De draagjukken bestaan uit 2 hoofdpalen met 2 schoorpalen 

en 2 hulppalen van 8 tot 12 cm diameter, elk op ongeveer 0.75 mtr van 

elkaar geplaatst. Een diagonaal kruisverband verstevigt het geheel. 

De jukken staan op ongeveer 3 meter van elkaar. Op de jukken worden 

horizontale dragers bevestigd volgens de f iguur. Op de horizontale 

dragers worden de langsliggers gesjord 2 aan 2, in het totaal 5 stel. 

Tussen twee jukken komt nog een extra dwarsverband. Het brugdek wordt 

gemaakt van gespleten bamboes, vastgesjord met sjorringen. Bij de 

leuningen aan weerszijden worden twee bamboes op het wegdek vastgesjord 

op de onderliggende ligger. 

Een dergelijke brug kan 500 kgf. per strekkende meter dragen; een 

kudde dieren, een bespannen voertuig, of een personenauto. 
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Voetgangersbrug (zie figuur 3). 
Deze brug heeft een oeveroplegging van twee bamboes met een verankering 

als de vorige brug op palen. De draagjukken staan op 3 meter van elkaar 

en bestaan uit 2 hoofdpalen met 2 schoorpalen uit bamboe van ongeveer 

10 cm dik. De langsliggers bestaan uit enkele bamboes, in totaal 3 stuks. 

Deze brug kan tot 200 kgf. per strekkende meter dragen; voetgangers, 

sjouwers en enkele stuks vee, of een kleine handkar. 

Brug op schragingen (zie figuur 4). 

Deze brug bestaat uit twee jukken van bamboe, van ongeveer 12 cm 

diameter, die in elkaar scharnierend warden verankerd. 

Het scharnierpunt vormt de oplegging voor de langsliggers. 

Verder is de brug als de voetgangergbrug. 
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Deel 9 

Waterleiding van bamboe 

1. Water pipes from bamboo in Mezan Teferi, Ethiopia. 

J. Morgan, artikel in Appropriate Technology, 

vol. 1 no. 2 (1974) p 8 - 10 • 

biz. 

• 157 

2. Nieuwe ontwikkelingen in bamboe waterleiding . 160 

3. A traditional bamboo pump. 

Appropriate Technology, vol. 5 no. 4 pp. 24 + 25 • 161 

4. Well casings and screens from single stalks of bamboo. 

Appropriate Technology, vol. 5 no. 1 pp. 10 + 11 . 163 



Water Pipes from Bamboo in Mezan 
Teter~ Ethiopia 

John Morgan 

ezan Teferi is a sparsely settled region some 450 kilo
.eters from Addis Ababa, accessible by dry-weather road 
ly for about 4 months of the year. The people are 
stly subsistence farmers using the "shifting cultivation" 
hnique of macheteing out the bush growth, letting it 
, and then firing it, and finally cultivating with ox-drawn 
gh or a digging hoe. 

ith this technique, the people find a piece of land ''worn 
ut" in only two or three years. Searching for fresh land 
o c\dtivate, they have been farming very steep hillsides and 

wastefully clearing the few original forest areas still extant 
on the highest hills, which should be protected to recharge 
the aqtdfiers. 

Appropriate technologies are needed to stop this environ
mental deterioration, by establishing more intensive and 
permanent agriculture on less total cultivated area. Irrigation 
is dearly needed, as there is a dry season and occasional dry 
years in this area. In the mild climate here, an irrigated field 
can produce three crops annually. 

In response to these environmental concerns, and to reduce 
the human drudgery of carrying water for domestic use, 
we began to test the use of bamboo for water piping. Bam
boo has long been known as a piping material in Asia, and it 
is reported that bamboo water pipes were used in the time 
of the Ethiopian Emperor Menelik in the last century. 

Making the Drill 
Every 30-80 cm. along the bamboo stem are inter-nodes 
which interupt the hollow. These must be drilled through if 
the stem is to be useful as piping. Reports from Taiwan, 
where bamboo. piping is used, suggested punching out the 
inter-nodes with a sharpened piece of pipe, but we found 
that this technique seemed to split the bamboo culms. Our 
Ethiopian bamboo may have thinner walls than the Taiwan 
species; also, the sharpened pipe blade edge was quick to 
turn in and had to be re-sharpened laboriously. 

We hit on another solution: fabricating our own simple 
drilling bit. To make the bit, we first flattened out one end 
of a piece of 12 mm mild steel rod (a bolt would also work) 
to the necessary width. The smallest inside diameter of our 
bamboo was about 3.5 mm at the bases. The rod was flat
tened by simply hammering it against an anvil. A vice or 
heavy axe head would also serve if no anvil were available. 
This "cold working" of the steel probably tends to harden 
it somewhat. 

Next, the flattened rod was ground to the necessary configur
ation. We used a grinding wheel, but a hand file could also 
be used. The trick is to grind the two cutting faces in com
plementary planes so that each is cutting properly when the 
blade is rotated. 

John Morgan is a participant in the Village Technology 
Innovation Experiment, Addis Ababa. 
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The completed drill tip is mounted into a standard 6-meter 
length of W' water pipe. Drilling alternately from both ends 
of the bamboo with this pipe, we can drill out a length of 
bamboo of about 12 meters. If the length of bamboo se~ 
tions available is less, the W' pipe can be correspondingly 
shortened. 

To fix the drill bit in the pipe, a 4 mm hole was drilled trans
versely through both the pipe and the stem of the drill bit. 
A tight-fitting nail was insertei:l in the hole and cut off with 
a hacksaw, so that about 4 mm of the nail stuck out from 
the pipe. The head of the nail is then pressed against the an
vil and the protruding cut-off section is hammered down 
like a rivet. The drill is then complete (see Figure 1). 
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1. Details of drill bit design (not to scale) 

The Drilling Operation 
A minimum of three people are needed for the drilling oper
ation. One holds the bamboo to be drilled, while the second 
turns the .pipe drill stem using a standard pipe wrench. The 
third person supports the end of the pipe drill stem, and 
pushes the drill into the bamboo. For pushing, we found 
a cut-off piece of bamboo with the inter-node intact made a 
fine "thrust bearing". 

The operation is fast and easy. As each node is pierced, the 
"thruster" pushes the bit into the bamboo to the next node, 
and the drilling continues. Three workers can easily bore 
out a dozen 7-meter bamboo poles in one hour. We found 
that this work was easy and fun even for young students. 

2. The drilling operation 



Siting the Pipeline 
We took our water for the experimental system from a 
stream, simply tapping the piping into an existing small dam 
of concrete and timber (Figure 3). Much simpler dams 
could of course be made from sod, stones or logs. · 

3. Bamboo piping tapping out of a small dam 

Since the flow of water depends on gravity, the greater the 
drop or head through the pipeline, the greater the flow. SUch 
a system is most useful where the natural water course drops 
steeply, as at a waterfall. However, the bamboo costs little 
or nothing in many areas, and this piping can also be useful 
in relatively level terrain by simply tapping a stream up-river, 
and piping the water farther to get a good gravity head at 
the point of use. 

Installing the Pipeline 
The pipe sections are either mounted on supports above 
ground or laid in excavated trenches, depending on the · 
terrain that must be crossed. Supports can be made of 
brush, limbs, sod or rocks found at the site. As the pipe is 
installed, a constant slope can be maintained working with 
a line level from the water source. 

B. 

c. 

4. Three joints for bamboo piping, from Village Technology 
Handbook (VITA), "Bamboo Water Systems': 

Alternatively, the appropriate slope. can be judged by obser· 
ving the flow through the pipe as it is raised and lowered. 
The pipe is mounted in approximate position, then joined 
to the preceding section. There are several jointing possibili
ties, as shown in Figure 4. If the bamboo sections are long 
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enough and taper enough through their length, each section 
can be inserted into the preceding one (drawing A). Or, 
extra large bamboo sections can be found to use as ''unions" 
around two smaller sections (drawing BJ, or smaller pieces 
used to unite two larger sections (drawing C). 

As our bamboo was not the right size for any of these join~ 
methods, we developed a fourth type of joint. The section~ 
to be joined are held together and a piece of cow-hide is 
wrapped tightly twice around the joint. The hide is first , 
soaked overnight in water to make it pliable, and so that i 
will shrink around the pipe joint when it dries out. 

The wrapped joint is then sealed tight with two pieces of' 
1-2 mm wire, preferably galvanized wire. The wire can lb 
drawn tight with pliers, or tightened with a stick. The en , s · 
of the twisted wires are snipped off close to the pipe, to , 
discourage pilfering. The joints might also be lashed witti 
rope, twine or vines. ' 

5. Using a stick to tighten tie-wire on a joint 

In Taiwan, bamboo piping serves for 3 or 4 years, and some· 
times lasts for 5 or 6 years. It is best preserved when full of 
water, buried in the earth or wrapped with layers of leaves 
and earth. We don't as yet know how long the cow-hi<;le 
joints will serve. Old automobile inner tubes cut in se.ctions 
could provide a strong, long-lasting alternative to the 
leather, but these were not readily available in Mezan Teferi. 

There is a special advantage to the leather (or rubber) joint 
system, in that the line of piping can be curved a bit at each 
joint to follow the contour of the land. We found that with 
the inserted joints, attempts to curve the pipeline resulted 
in cracking the outer bamboo. However, it may be that by 
steaming the bamboo, pipe joints could be easily bent. 

Measuring the Flow 
It is possible to let the flow run into a graduated container, 
such as a bucket, for a measured period of time (e.g. 15 
seconds). Then the flow rate per second or minute can be 
calculated by multiplying. 

However, when you don't have a graduated container, time
piece, or much confidence with multiplication, a simple 
V-notch gauge is fast and easy to make and use from an emp
ty oil or petrol tin (see Figure 6). We found that a sharp 
knife could cut our tin can accurately. The flow is measured 



by simply noting up to which horizontal line the water level 
reaches as it:spills through the notch. We also included in 
our "gauge" a left-hand scale suggesting what minimum levels 
of constant flow were needed to irrigate 2,500, 5,000 ancl 
10,000 square meters ofland. 

l2 5 

100 

21. 2 

75 17.6 

11. B 

50 7.5 

4.2 

25 1. 7 

0.55 

0 

Head of Flow: litres 
water (mm) per minute 

!5. Mea:suring flow with V-notch wier; and design of V-notch, 
from Water Treatment and Sanitation (ITDG) 

Potentials of Bamboo Piping 
With the bamboo species common in Ethiopia, Arundinaria 
alpina, a flow of 24 litres per minute can be obtained which 
is enough to supply the water needs of one hectare of land. 

Village people are frugal in their use of water for the house
hold: perhaps only 20 litres per person per day. At this rate 
one 40 mm bamboo pipe to a village tap could serve up to 
500 people! A design for a simple tap using bamboo elements 
is shown in Figure 7. 

7. A rudimentary public fountain of bamboo, modified 
from Village Technology Handbook. 
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Nieuwe ontwikkelingen in bamboe-waterleiding 

.In Tanzania is sinds 1974 een projekt in ultvoering over toepassing 

van hout en .bamboe voor waterleiding en wateropslag. 

Het eerste belangrijke resultaat is een goede en eenvoudlge verbin

ding voor bamboe-waterleldlngen. Werkwijze: 

1. Sorteer de bamboes zodanig, dat einden met ongeveer gelijke 

buitenmaat bij elkaar komen 

2. Zaag de einden haaks af. 

3. Scherp de einden aan met een 

mes, of met een (speciaal 

gemaakte) grote "potlood-

s 1 i jper", zie figuur. 

4. Zaag PVC- of PE-buis op 

lengten van 20 cm. 

(PVC is poly-vinyl-chloride, 

PE is polyetheen = polyethy

leen). Zorg er voor dat aller

lei diameters in voorraad zijn, 

zodat er altijd wel eentje om 

de aangescherpte bamboes past. 

5. Deze stukken plastic-buis gaan als een manchet om beide bamboe

einden heen. Sla alles met een stuk hout in elkaar. 

6. Toevoeging van een PVC-pasta (bijv. TANGIT) is nog beter tegen 

lekkages. 

Tweede belangrijke resultaat: een onderzoek naar het conserveren van 

bamboe; de meeste middelen zijn giftig en in water oplosbaar. 

Titel: Wood and Bamboo for Rural Water Supply. 

Auteur: Kick van den Heuvel, 

ISBN 90 6275 0583 

Uitgave Delft University Press. 1981. 76 blz. 

Bestellen bij TOOL Amsterdan, f 18,50 plus porto. 
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A Traditional 
Bamboo Pump 
from the Information/Documentation Center, 
DTC-ITB, P.O. Box 276, Bandung, Indonesia 

In 1977 a bamboo hand pump was discovered in the Ciamis 
area of Western Java, Indonesia. On investigation, it was 
found to be so interesting that it was brought to Bandung 
for further testing and dissemination. The pump's history 
was not quite clear; it seemed that the design had been 
passed on from pumpmaker to pumpmaker through the 
generations. One of the pumpmakers interviewed, Mr Yussuf, 
had started making the pump in 1956 and at the last count, 
in 1978, he had supplied 25 families with a bamboo pump. 
The average age of pumps in the area was four years, 
although one had survived six. Light maintenance measures 
were performed by the villagers themselves, but Mr Yussuf 
dealt with more serious repairs. 

Technical dm 

Materials: green or black bamboo, wood, strings, rubber 
Maximal depth: 8 metres 
Output: 0.4 l/stroke 
Costs: US$4-5 

How it works 

The pump is made entirely from materials readily-available 
all over the Javanese countryside - wood for the frame and 
handle, black or green bamboo for the suction pipes and 
cylinder, tyre rubber for the valves, leather for the piston 
and some nuts and bolts. The tools needed to make the 
pump are also simple: knifes, a scraper, saw and hammer. It 
operates by a suck-press system, which can be understood 
from Fig.I . 

Pushing . the handle down brings the piston up and sucks 
water through rubber valve A in the cylinder house, while 
rubber valve C is closed. Lifting the handle up brings the 
piston down and presses water from the cylinder house 
through pipe B and rubber valve C out of the pump. 

Field tem and results 

Further investigation of new bamboo pump installations 
brought to light some important points concerning instal· 
lation and operation: 

Fig.I The 'suck-press ' system. 
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Fig.2 Traditional bamboo pump. 

l. Several types of bamboo can be used, but the bamboo 
must be cylindrical, with a diameter of 7-8 cm, and it 
must be strong. 

2. If the pump is not in use (for instance during the night) 
the water level in the suction pipe will lower and in the 
morning priming will be necessary . It would be a good 
idea to add a bottom valve, as shown in Fig.2. 

3. The bamboo should he pre-treated by keeping it wet for 
one to two months. This is done in order to remove the 
bad taste and smell from the bamboo. If this is not done 
bad-smelling water should be expected during the first 
pump strikes. 

4 . The pump should not be exposed to direCt sunlight, 
because this will dry out the bamboo and cause cracks. 

5. A weak point of the pump is the piston. The leather 
should be replaced around once a year if it is in constant 
use, and once every two years for less intensive use. 

After three months of monitoring eight new installations in 
private households in the village of Cidadap, it was found 
that five pump owners still maintained their pump with 
good results. They had performed small repairs hy them
selves and were quite content. Three pump-owners had 

February 1979 
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Fig.3 The pump in action. 

demolished their pumps because of the bad smell of the 
water. These experiences, combined with those from Ciamis, 
where the pumps gave good performance for years, indicate 
that the appropriateness of the pump is quite high, but that 
it is important to in form the villagers properly. 

Advantages 

Low cost, thus within the budget of an average villager. 
Local materials like bamboo are used , which are always 
readily available. 
Generally, the pumps can be maintained by the villagers 
themselves. 
The simple pumping mechanism is easy to understand. 

0 isadvantages 

Average life-time is five years. 
Maximal depth is eight metres. 
Only specific types and shapes of bamboo are suitable. 
It is not appropriate for heavy duty locations. 

- Gives a bad smell during the first month if the bamboo 
has not been properly treated . 

0305 - 0920/79/0116 - 0022 llOl.50/0 . 
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Well Casings and Screens from Single Stalks 
of Bamboo, and a Manually Operated Slotter 
by Stephen V. Allison, World Bank, Yaron M. Stern-
berg and Robert Knight, University of Maryland 

Bamboo has been used in the construction of well screens 
to remove fine sand and silt in India and Bangladesh for 
several years. The most common design involves tying strips 
of bamboo onto a frame made of steel reinforcing rods, to 
form a basket-like structure of I 00-SOOmm diameter, which 
is then tightly wound with coir rope to minimize sand entry 
to the wells. 

For the construction of domestic water wells, however, and 
for small capacity irrigation wells, diameters as large as 
100-SOOmm are unnecessary. Many thousands of domestic 
·wells are in the 40-SOmm size range , while hundreds of 
thousands of small irrigation wells have been installed with 
only 7Smm casings. Bamboo naturally grows to these 
diameters and it was accordingly suggested in Assam, in 
January 1976, that if the slotting problem could be solved, 
single culms of bamboo should make satisfactory well 
screens for use in shallow alluvial aquifers. 

A method for producing slotted bamboo using a single 
radial cutter powered by an electric motor has been des
cribed by Eaton. 1 Electricity is not available in many 
parts of the world where slotted bamboo culms can be used 
as filters. Thus, our efforts were directed towards develop
ing a manually operated slotter. The unit was developed at 
the University of Maryland, Dept. of Civil Engineering, and 
is further described below. 

Single Bamboo Casings and Screens 
The manufacture of single bamboo well casings is an 
extremely simple process entailing only the removal of 
internodal blockages with either a sharp chisel or an auger 
on the end of a long steel rod. A variety of bamboo has to 
be selected which does not crack easily and it has to be 
well cured in advance of the slotting operation. 

It was anticipated that the slots would close up after immer
sion in water and experiments were accordingly conducted 
to determine the extent of this effect. Culms slotted in 
both vertical and horizontal directions were submerged in 
water. Daily measurements thereafter confirmed that the 
walls swell as they become saturated, causing the slot open
ing to decrease. This effect follows an exponential decay 
curve, most of the ultimate decrease occurring in the first 
24 hours and no measurable change occurring after four 
days. Slots cut in the horizontal direction decreased in 
width by an average of 40%, while those cut in a vertical 
direction decreased by only 30% of the original width. This 
is useful to the extent that it permits use of a thicker (and 
thus stronger) slot cutter than would be required to obtain 
a slot of given width, if no decrease followed submergence. 

Analysis of typical aquifer materials revealed that with slot 
widths of 0.3mm, about 6% open area can be obtained 
in a culm of 6Smm inside diameter (see Fig. I), so that only 
about Im of screen is required. to admit each I m3 /hr of 
required discharge. 
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In the zone of water table fluctuation it is necessary to use 
either mild steel or plastic pipe to prevent rotting of the 
bamboo through successive wetting and drying cycles. The 
bamboo section of the well is thus placed in a permanently 
saturated environment and should last many years. 

Manually Operated Slotter 
The idea of using bamboo culms for well screens created a 
need for a manually operated, reliable, simple, yet rugged 
machine for slotting the bamboo to a predetermined slot 
size. 

The first requirement was to determine the best direction 
and speed for slotting. Culms were slotted at various speeds 
in both the vertical (along the fibres) and horizontal (across 
the fibres) axes. Slotting was found to be easier in the 
vertical direction , with an optimum speed of about 200rpm 
(6Smm diameter radial blade). 

At higher speeds the culm tended to show burn marks, and 
at slower speeds the cutter snagged the fibres, particularly 
when attempting a horizontal slot. For the same number of 
slots between nodes, a culm with vertical slots appeared 
to be much stronger than the one with horizontal ones. 
Consequently, the results of the preliminary phase indicated 
that vertical slots obtained with a O.Smm thick blade would 
be suitable as the final slot width after immersion in water 
would be approximately 0.3mm. 

After determining the required cutter width, various "slot
ter" configurations were tested prior to the construction of 
the prototype shown. 

The cutters are 6Smm diameter and 0 .Smm thick, mounted 
on a I" arbor, with spacers measuring 2.0mm between each 

Vertical slots 
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The bamboo clamped on the slotter. 

cutter. Due to the spacing of the cutte rs and the curvature 
of the bamboo material, a maximum of five cutters was 
found to be most practical. (Such cutters can be purchased 
from, amongst other possible suppliers, the Sheffield Twist 
Drill and Steel Co.Ltd., Summerfield St., Sheffield SI I 8HL, 
Yorkshire .) 

As this was to be a manually operated machine performing 
a somewhat delicate task, i.e. feeding five O.Smm thick 
cutters into a tough material such as bamboo, some rigidity 
had to be built into the frame. 

The crucial points were the cutter arbor and the material 
clamping pivot. To combat possible dust conditions and 
provide easy alignment plus good rigidity , self aligning, 
permanently lubricated, pillow blocks were used for the 
two shafts. The pillow blocks in turn were bolted to a 
channel bar frame. 111is offered adequate strength and 
accuracy . A rigid frame constructed out of wood would 
also be suitable. 

The components from the cutter arbor back to the crank
ing handle were less critical with respect to rigidity . 111e 
concern here was to design a mechanism with a compromise 
between mechanical advantage and velocity ratio which 
would not only be comfortable for the operator, but would 
also effectively cut the bamboo, i.e. provide a speed of 
approximately 200 rpm. 

The gear train was made up on an 80 tooth driver, a thirty 
tooth driver and an idler of no specific number. The main 
reason for the idler was to allow turning the hand crank in 
the same direction of rotation as the cutters. It also allowed 
some flexibility in positioning component parts. 

The handle has a 25cm throw which provides the operator 
with ample leverage. It is connected to the primary gear 
through a single speed freewheel bicycle chain sprocket. 

The free-wheel has a dual purpose. Under no-load conditions 
the energy stored in the fly wheel tends to rotate the 
cutters at a speed which overrides normal cranking speeds; 
therefore. the operator is not obliged to keep up with the 
cutters. It also provides a worthwhile option. One can 
remove the handle, which is a simple procedure, and power 
the machine directly from the bicycle . 
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Slotting bamboo. 

Cutter life is still undetermined. It can, however, be assumed 
favorable, as the original set performed well in many experi
mental test runs and is now being tested under field con
ditions. 

Loading and operating the machine is a simple matter. The 
workpiece (bamboo) is placed in the V-blocks of the 
clamps, then securely tightened at the front (pivot) clamp. 
The rear spring loaded clamp is tightened as the material is 
fed down into the cutters. 

When the workpiece is clamped in position and the cutters 
are in motion, slowly feed the spring loaded clamp down
wards until the cutters make contact with the bamboo. 
The operator soon acquires a "feel" for the machine. The 
rate of workpiece feed and cutter rotation rely heavily on 
each other for an optimum condition. The operator, without 
drastic results, becomes aware if one of the factors is not 
correct and will adjust instinctively . When the cutters have 
reached full depth (approximately lOmm) the workpiece 
should be raised again to the starting position. Now the 
clamps are slackened and the workpiece moved either 
longitudinally or radially into a position for the next series 
of cuts. This is repeated until the desired amount of slotting 
is completed. 

It should be noted that with a little practice the operator 
could discard the rear clamp and feeding mechanism and 
simply feed the bamboo by hand. This obviously speeds 
up the operation. 

Where electricity is available, the slotter could, of course, 
be driven by a small electric motor. 

Current Status 
The prototype slotter was taken to Assam in mid-1976, 
since which time several wells using these bamboo screens 
have been installed. These are now being tested and ob
served. Further information is available from: M, H. Gogoi, 
Addi. Chief Engineer - Irrigation, Government of Assam, 
Gauhati. e 

Appropriate Technology Vol.5 No.l 
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Berekenen van bamboe-konstrukties 

Gewoonlijk worden bamboe-konstrukties gebouwd op het gevoel, en dan 

bij voorkeur op het gevoel van plaatselijke ambachtsmensen die met 

bamboe zijn groot geworden. Maar voor het geval dat men een eenvoudige 

konstruktie wil narekenen, hierbij een reken-recept. Enige kennis van 

mechanika wordt verondersteld. 

1. Toelaatbare spanningen. 

Uit modern onderzoek is het volgend verband voortgekomen tussen toe-

laatbar~ spanningen 

in kg/m3• (1 N/mm2 = 

2 o en T in bamboe in N/ITITI , en de massa per volume p 

10 kgf/cm2 = 145 psi) volgens o = Ap en T = Bp 

druk 
A 

droge bamboe (12% vocht) 0,013 

verse bamboe 0,O11 

N.B. "Druk" hier is zonder knik! 

buiging 
A 

0,020 

0,015 

afschuiving 
B 

0,003 

Voorbeeld: als verse bamboe 600 kg/m3 weegt, dan is de toelaatbare 

buigspanning 0,015 600 = 9 N/mm2 • 

Noot: bamboe heeft 12% vocht als de relatieve vochtigheid van de lucht 

70% is. 

Deze toelaatbare spanningen gelden voor belasting die altijd aanwezig is. 

{bijv. eigen gewicht, vloeren, wanden, daken). 

Andere belastingen: 

- altijd aanwezig + tijdelijk {bijv. mensen) 25% meer, 

50% meer. altijd aanwezig + tijdelijk +wind 

Voorbeeld: de bovengenoemde 9 N/mm2 wordt dan 11,25 of 13,50 N/mm2 . 

Alleen: hoe bepaalt men de massa per volume? Voor bamboe ligt dit 

meestal tussen 550 en 700 kg/m3• {zie voetnoot blz. 171.) 

Recept om deze massa per volume te bepalen. Zaag een stuk bamboestam 

tussen twee dwarsschotten uit. Het bepalen van het volume van een 

dwarsschot is namelijk veel te ingewikkeld. Dan de volgende maten nemen: 

• 
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- de hoogte H, in mm nauwkeurig; 

- de uitwendige diameter D, in mm nauwkeurig, boven en onder telkens 

tweemaal meten, en middelen; 

de wanddikte W, in 0,1 mm nauwkeurig (dus met een schuifmaat), boven 

en onder telkens viermaal meten, en middelen. 

Tenslotte het gewicht G bepalen, in gram nauwkeurig. 

Voorbeeld: 

H = 292 mm. 

D = k (82 + 81 + 83 + 82) = 82 mm 

w = i (6,3 + 6,4 + 6,5 + 6,4 + 6,6 + 6,4 + 6,5 + 6,5)= 6,45 llll1 

Dan is het volume = 
H 3, 14 (D - W) W = 
292 3,14 (82 - 6,45) 6,45 = 447000 mm3 

0,447 dm3 
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Het gewicht is 272 gram, volgens de weging. Dan is de massa per volume: 

272 gram 6 8 I 3 6 8 I 3 o,447 dm3 = 0 gram dm = 0 kg m 

De toelaatbare spanning voor buiging is nu (als dit droge bamboe is) = 
2 = 0,020 608 = 12,2 N/mm . 

Voor berekenen van de buigspanning is het nodig dat we het weerstands

moment W kennen, omdat a= M/W. Wiste vinden in deze tabel. 

Het weerstandsmoment W in 1m13 voor bamboe men uitwendige diameter 

Din mm en wanddikte w in mm 

D 

50 

60 

70 

80 

w 4 

6000 

5 

7200 

11000 

15400 

6 7 8 9 

8000 

12700 14000 

17700 20000 21700 

24000 27000 29700 32200 

10 

90 

100 

35100 38900 42200 45300 

44400 49200 53800 58000 

Voorbeeld: 

We willen een bruggetje over een sloot maken, voor mensen, overspanning 

4 m. We hebben bamboes, waarvan de diameter in het midden van de over

spanning 90 mm is. De wanddikte kunnen we daar natuurlijk niet meten, maar 

aan het ene uiteinde is die 7,8 mm, en aan het andere einde 6,2 mm; dus 

zal de wanddikte in het midden wel het gemiddelde zijn : 7,0 mm. 

Wat kan een bamboe nu dragen? 

1 ,25 12,2 = 15,2 N/1m1 2 a = 
w = 35100 mm3 (uit tabel) 

M = a w = 15,2 35100 = 535 000 Nmm 

= 535 Nm. 
1 2 BM 8 535 

M = "Er ql dus q = "Z2 = 16 = 267 N/m' 

Dus de toelaatbare belasting is 267 N/m 1
, ongeveer 27 kg/m'. Stel dat 

mensen 75 kg wegen, en dat ze 0,75 m uit elkaar lopen, dan betekent dat 

100 kg/m'. Neem dus vier bamboes. Deze moeten star met elkaar verbonden zijn, 

zodat ze samen dragen. Opleggingen liefst ter plaatse van een schot, of 

zo dicht mogelijk daarbij. 
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Het is interessant om ook de doorbuiging te berekenen. Bekend zijn de 

vergeet-mij-nietjes : 

]\ 

- 5 f - "j"8lj" ~ 

FL3 
f = 48 El 

EI 

alles in N en mm 

Met E = 20 000 N/mm2 voor bamboe warden deze formules: 

.R ( \ \ \ \ \ \ \ U I ( \ ( l \ \ 11 'k f = 

f = 

waarin 

f = doorbuiging in mm, 

L = overspanning in meters, 
. . . N/ 2 a = aanwez1ge spanning 1n rrm , 

D = uitwendige diameter in het midden, in rrrn. 

Voor het bruggetje krijgen we dan: 

f = _1 _o _4_
2
_1 .... s .... ,_2 

90 = 27 mm. 

(let op: meestal is de aanwezige spanning lager dan de toelaatbare; in 

dit voorbeeld zijn ze toevallig gelijk). 

1 Wil men de doorbuiging beperken tot 300 van de overspanning.(dit is dikwijls 

in de praktijk een goede maat), dan moet men de spanning beperken tot 

D 
a=~ voor gelijkmatig verdeelde belasting, en 

D a = - · voor puntlast. 2,5 L 
waarin 

. . N/ 2 a= spanning 1n mm 

D = uitwendige diameter in het midden, in mm 

L = overspanning in meters. 

Voor het bruggetje wordt dit: 
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90 = 7,50 N/mm 2 a = 31t 

M = a w = 7,50 35100 = 263 000 Nmm 

= 263 Nm . 

8M 8 263 132 N/m' q = - = 16 = 
l2 

wat ongeveer 13 kg per meter betekent. 

Voor 100 kg/m' nu dus 7 of 8 bamboes naast elkaar leggen en samen 

laten dragen. 

Litt.: J.J.A. Janssen 

"Bamboo in building structures''. 

Proefschrift T.H. Eindhoven, 235 blz., 1981. 

Voetnoot 

Als U de massa per volume niet kunt bepalen, dan kunt U uitgaan van 

het minimum van 550 kg/m3. Maar dan gebruikt Ude bamboe niet zo goed 

als kan, want alles wat Uw bamboe zwaarder is, gebruikt U niet! 
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Bamboespanten 

Voor daken met een vr1Je overspanning van 8 m, en een bedekking van 

golfplaten (van vezelcement, of gegalvaniseerd) zijn bamboespanten 

ontwikkeld en beproefd aan de afdeling bouwkunde van de T.H.Eindhoven. 

Figuur 1 en 2 hiernaast geven een schema. 

Het spant van f iguur 2 is een heel bekend type; het spant van figuur 1 

is hier uit afgeleid. Dit spant van figuur 1 is sterker, en het buigt 

minder door. Vervaardigd volgens de hier gegeven details en richt

lijnen kan dit spant in de praktijk 4 kN (= 400 kgf) dragen aan 

eigen gewicht plus altijd aanwezige belasting, en 6 kN totaal (= 600 kgf) 

voor deze belastingen plus tijdelijke en omlaag gerichte belastingen 

(bijv. regen, mensen op het dak). Wind wordt besproken op blz. 181 en 183. 

Dit geeft de volgende mogelijkheden. 

2 2 A. Oak van vezelcementgolfplaten, van 200 N/m (= 20 kgf/m ), met 

spantafstand 2 m. 

2 2 B. Oak van gegalvaniseerde Qf aluminium golfplaten van 100 N/m (= 10 kgf/m) 

met spantafstand 3 m. Deze 3 m wordt overigens niet bepaald door 

het draagvermogen van het spant, maar door het draagvermogen van 

de gordingen (blz. 179) en de windzuiging (blz. 181). 
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Details 

Bamboes bovenrand S 100 - 80 mm, overige 80 - 65 mm. 

(dit zijn de uitwendige en inwendige diameters) 

Detail A 

1. Tussenlegplaat van plat-gevouwen bamboe, tussen de twee uiteinden 

van de bamboestaven van de bovenrand. 

2. Sisaltouw of gelijk, S 5 mm, getekend vier, uitvoeren 12 keer, dus 

elk van de vier lijnen wordt driemaal touw. De diagonaal AD is namelijk 

onder trekspanning; al le andere diagonalen en vertikalen staan onder druk. 

3. Pennen waar de touwen no. 2 om heen lopen. Doorsnede 15 bij 15 mm. 

4. Gording, met . twee lussen van sisaltouw 5 mm vastgebonden aan een 

pen no. 3, tegen opwaaien van het dak. 

5. Tussenlegplaat, zie schets. 

6. Pennen die gording steunen, zie schets. Deze zijn bovenaan breder, 

resp. om gording beter te steunen en om niet door het gat te vallen. 

Maat onderaan 15 bij 15 mm. 

Detail B, uitvoering als bij A, behalve, 

7. Tussenlegplaat, zie schets. 

8. Een lus van sisaltouw om spant bijeen te houden tijdens montage, en 

voor later, als de wind aan het dak zuigt. 

N.B. De vertikaal BO steunt tegen de doorgetrokken gordingpennen. 

Detail C, uitvoering als bij A en B. 

Detail D. 

Wat de touwen betreft: van BO en CD als onder 8, en van AD als onder 2 

beschreven. 

Diagonaal CD tegen windzuiging uitvoeren als in punt 2! {blz. 181). 
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Detail E en F, niets nieuws. 

Detail G. 

Een moeilijk detail, met grote krachten. 

9, Een tussenlegplaat, zoals 1, tussen bovenrand en kolom. 

10. Trekverbinding van de onderrand om de kolom heen, een soort haar

speld. Detail 10a geeft een bovenaanzicht: van x tot x alleen de 

buitenste helft van de bamboe gebruiken, anders buigt het zo 

moeilijk, en de binnenste helft is toch niet zo sterk. 

Detail 10b geeft een doorsnede. 

11. Het spant goed verankeren tegen opwaaien~ 

Hier alleen maar schematisch aangeduid. 

Uitvoeren met evenveel touw als in detail A, no. 3, dus 12 lussen, 

van een pen door de kolom naar de gordingpen toe (zie blz. 181). 
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Gordingen 

Voor de sterkte van de gordingen is bepalend, dat er tijdens montage 

een man op moet kunnen staan of zitten. Voor de gordingen betekent 

di t: 

spantafstand 

2 m 

3 m 

uitwendige 
diameter 

80 mm 

90 mm 

wanddikte 

7 mm 

8 mm 

Zwaarder is natuurlijk altijd goed, lichter niet. 

Verder moeten alle gordingen goed aan de spanten worden vastgebonden 

tegen opwaaien. 

Een detail voor het vastbinden van de golfplaten staat hiernaast: 

detail A voor vezelcementplaten (1) waarin een draad (2) is opgenomen, 

waaromheen de binddraden (3) zijn geknoopt, tijdens het maken van de 

plaat. 

detail B voor gegalvaniseerde platen: twee gaten in de top van een 

golf, en dan binden of wartelen. 

' \ 
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Wind. 

Het grote gevaar van wind is, dat door zuiging het hele dak omhoog 

gaat. Het eigen gewicht van het dak werkt deze zuiging tegen. Wat 

dat betreft, is een zwaar dak gunstiger dan een licht dak. Zolang 

de zuiging van de wind omhoog minder is dan het eigen gewicht van 

het dak omlaag, is er niets aan de hand. 

De overgang tussen deze twee vindt plaats bij: 

- vezelcementgolfplaat: stuwdruk 425 N/m2 , windsnelheid 27 m/s, 

- gegalvaniseerde golfplaat: stuwdruk 220 N/m2 , windsnelheid 20 m/s. 

Ter vergelijking: in Nederland rekenen wij met een stuwdruk van 

700 N/m2 en een windsnelheid van 35 m/s. 

Als ter plaatse stuwdruk en windsnelheid hoger zijn, dan moeten de 

volgende voorzieningen worden getroffen: (figuur 1 hiernaast). 

- diagonaal CD net zo met touw vastmaken als diagonaal AD, 

- punt F steunen met een verband, als ' in figuur 2 in plattegrond 

aangegeven. 

- punten A en G net zo met touw vastmaken als diagonaal AD, en de 

kolom G ook net zo goed verankeren aan de fundering. 

Dan worden de volgende windbelastingen aanvaardbaar: 

soort golfplaat spantafstand stuwdruk windsnelheid 

vezelcement 3 m 825 N/m2 
38 m/s 

gegalvaniseerd 3 m 490 30 

gegalvaniseerd 2 m 660 35 



-\8~-

GA> 

© 

- R 



- 183 -

Andere opmerkingen over wind. 

1. Een gebouwvorm als in figuur lA is veel beter dan die in figuur lB 

(zij-aanzichten). 

2. Een stel schoren in het dakvlak is noodzakelijk. Zie kapplan 

f iguur 3: 
1 buitenkant gebouw 

2 spanten 

3 hoekkeper 

4 schoor 

3. Een ventilatiekap op dit vak (figuur 3) is niet alleen goed om de 

hete lucht weg te laten stromen, maar ook om de zuiging van de wind 

te verminderen. 

4. Een grote opening naar de wind toe, en verder gesloten wanden, is de 

manier om een gebouw de lucht in te laten gaan (figuur 4A). 

Anderzijds: alles dicht naar de wind toe, en alles open van de wind 

af, is een prima manier om een gebouw door zware storm heen te helpen 

(4B). Er zijn gevallen bekend dat de dorpsbevolking op die manier 

gebouwen heelhuids door tropische stormen heeft heengehaald, terwijl 

ze anders waren bezweken. Dan wel goed letten op het draaien van de 

wind tijdens het passeren van de storm! 

5. Bamboe heeft een groot vermogen om kort-durende overbelastingen 

te weerstaan. We weten alleen niet hoe groot dit vermogen is. 
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Andere verbindingen. 

Hiernaast staat een overzicht van alle verbindingen, die aan de T.H. 

Eindhoven onderzocht zijn. 

In no. 1 wordt de verbinding gemaakt met aan weerszijden 10 mm multi

plex, en dan vier bouten g 8 mm. 

No. 2 is de verbinding, die op biz. 174 en 176 uitgebreider is weer

gegeven. 

In no. 3 is de diagonaal(l)rond uitgehold om goed aan te sluiten 

op de bovenrandstaaf(2),maar er zijn twee 11horentjes11 (3)overgebleven, 

die elk in een gat(4) passen. 

No. 4 tenslotte bevat een dubbele bovenrand, waar de diagonaal tussen 

door gaat, en dan drie bamboepennen door alles heen. 

In deze schetsen zijn al le touwen, zoals die op biz. 174 + 176 voorkomen, 

weggelaten, maar ze moeten er wel bij. 

De volgorde van sterk naar zwak is: 

1 - 4 - 2 - 3. 
De volgorde van weinig vervorming (stijf) naar veel vervorming (slap) 

is: 1 - 3 - 4 - 2. 

Zie verder de literatuur op biz. 189 en volgende, no~. 6 en 7, 
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blz. 

189 

192 

193 
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Literatuur-opgave. 

1. The Use of Bant>oo and Reeds in Building Construction. 

Uitgave: United Nations, New York, 1972. 

Sales no. E. 72. IV. 3. 

Prijs U.S.$ 3.00. 95 blz. 

Cutting, curing and storage 

U ITVERKOChT 

blz. 2 ... 1 0 

blz. 11 . .. 18, 90 Physical caracteristics and structure . 

Preservative treatment against insects, 

Building with bamboo and reed. 

rot and fire blz. 19 ... 27, 91, 

(split bamboo, mats, foundations, framing, flooring, 

roofing, walls, trusses, doors and windows, pipes 

and troughs, joints and fasteners) 

Reinforcement in concrete . 

Bamboo and reed species, English and local names 

all over the world • 

Tools . 

2A. Bambu, su cultivo y aplicaciones. 

Oscar Hidalgo Lopez. 

Colombia, 1974. 318 blz. Prijs U.S.$ 27.00. 

Estudios Technicos Colombianos Limitada. 

P.O. Box 50085, Bogota, 

Colombia. 

lnhoud: Generalidades 

Cultivo 

Silvicultura 

Fabricacion de papel 

Construccion 

(fysische en mechanische eigenschappen, voor-en 

blz. 28 . .. 69 

b 1 z. 70 •.• 75 

blz. 81 

b 1 z. 93 

p. 5 .. 24 

p. 25 

p. 57 

p. 69 

P· 83 

56 

89 

95 

68 

82 

178 

nadelen, conservering, verbindingen, wapening in beton) 

Arquitectura p. 179 .•. 244 

(gebouwen van bamboe) 

lngenieria . p. 245 ••• 282 

(vliegtuigbouw, hangbruggen, bruggen, waterleiding) 

Artesana p. 283 ••• 307 

(prachtig vlechtwerk) 

Het boek is zijn prijs best waard. 

92 
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2B. Van dezelfde auteur bij dezelfde uitgever: 

Nuevos Tecnicos de Construccion con Bambu. 

137 blz. U.S.$ 9.00 (1978) 

lnhoud · o.a.: 

- A-frames voor koffie drogen, 

- low-cost housing, 

- soil-cement plaster on a split bamboo base as roofing material. 

- bamboo reinforced cement and concrete for water containers, flat 

panels, beams. 

3. Bambus als Baustoff. 

Klaus Dunkelberg. 

1980. 286 b 1 z. pr i j s me-t bekeflc:h 

Rudolf Habelt Verlag, 

Am Buchenhang 1, 

53 Bonn 1, Duitsland. 

lnhoud: 

Bambus als Pflanze • 

Materialeigenschaften . 

Verarbeitung von Bambus-material 

Bambus - Haus 

blz. 5 ... 21 

(een geweldige beschrijving van bamboe-huizen in Azie, die 

hij in reizen in verschillende jaren heeft bezocht) 

Halle, GerUst, Steg und BrUcke. 

Vor- und Nachteile 

Abbi 1 dungen • 

(prachtig teken- en fotowerk). 

4. Bamboo. 

R. Austin en K. Ueda. 

Uitgeverij Weather Hill, New York en Tokyo. 

Tweede druk 1972. 216 biz. 

ISBN 0-8348-0048-9 

Mooi fotoboek met goede tekst. 

Prijs ongeveer f 65,--

Meer voor in de boekenkast van de liefhebber. 

blz. 22 

biz. 40 

blz. 59 

biz. 78 

biz. 85 

blz. 93 

40 

56 

77 

84 

86 

286 
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5. Bamboo 

De Engelstal ige tegenhanger van deze uitgave. In grote lijnen 

dezelfde inhoud, maar het is geen vertaling! 

Verkrijgbaar bij TOOL en ITDG. 

6. Bamboo trusses. 

Een handleiding over het bouwen van bamboe-vakwerken, zoals hier 

beschreven op biz. 172 - 185. Veel afbeeldingen, bijna geen tekst 

(en die is Engels}. Echt voor de praktijk. 

-~schijn-t · in - 1982•7 l/erkrijgbaar bij TOOL en ITDG. 

]. Bamboo in Building Structures. 

Jules J.A. Janssen 

Proefschrift TH Eindhoven 1981, 235 biz. 

lnhoud: 

Introduction 

The biological composition of bamboo 

Models of Cell and ·cell Wall . 

• blz. 11 

. blz. 19 

. biz. 29 

17 

28 

74 

(berekeningen van de spanningen in de vezel} 

Mechanical properties • blz. 75 •.• 152 

(compression, bending, shear, tension, 

rules of thumb for practical use} 

Joints and trusses 

(verslag van het onderzoek naar verbindingen en vakwerken} 

Conclusions and recommendations • 

Prijs f 30,-- plus porto. 

Adres: dr. ir. J.J.A. Janssen 

de Koppele 395, 

5632 LN Eindhoven 

8. Bamboo for House Construction 

G.C. Mathur 

National Building Organisation, New Delhi, 1964; 36 biz. 

Een erg goed boekje, kort en duidelijk. 

• biz. 153 ... 226 

. biz. 227 ..• 235 

lnhoud: advantages and defects of bamboo houses, treatment, walls, 

roofing, joints, foundations, reinforcement in concrete, doors and 

windows, matting, ceilings, flooring, boards, tiles, pipes and drains. 

9. Wood and Bamboo for Rural Water Supply. 

Z i e b I z . 160 . 
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(Alfabetische) lijst van indische woorden. 

woo rd 

Alang-alang 

A tap 

Bale-bale 

Bi 1 ik 

Blarak 

Deloeroeng 

Gap it 

ldjoek 

Krandjang 

Kepang 

Kree 

Oesoeks 

Pager of Pagger 

Pi sang 

Ploepoeh 

Reng 

Rotan 

Sasak 

Sesak 

Sirappen 

Ta 1 i-doeg 

Toe toe 

We 1 it 

Wi lah 

Woewoeng of 

wowong 

lang gras gebruikt als dakbedekking 8,9,73 

dakbedekking van bladeren 9,10,75,81 

bed, rustbank 85 

vlechtwerk van bamboe 11 

vlechtwerk van bladeren voor tijdelijk 

dak of wand 

bamboe draagligger 

nokgording 

dakbedekking gemaakt van vezels 

van de Areng-palm 

vlechtwerk van bamboe 

vlechtwerk van bamboe 

bamboe vlechtwerk (bruikb. als 

brugdek) 

10 

127 

79 

7,8 

13,77,81 

11,13,77 

38 

sporen (in een dak) 109 

wand 11,87 

banaan 33 

platgeslagen bamboe 11,73 

pan lat 8 

slingerplant, wordt gebruikt als touw 7,77 

hor 11 

bamboe vlechtwerk (bruikbaar als brugdek) 75 

dakleien van hout of bamboe 9 

touw gemaakt van vezels uit de Areng-palm 7,77 

binddraad van bamboe 10,73 

dakbedekking van gras of blad 9,75,81 

bamboe-lat 10,73 

nok-bedekking 10,83 



Trefwoorden-register 

Algerneen 

botanische soorten 

teelt 

kappen 

verduurzarnen 

gereedschappen 

splijten, vlechten 

Bouwkunde 

huizen, woningbouw 

ba rakken, s ta 11 en 

daken 

wan den 

vloeren 

rarnen en deuren 

brand 

ratten voork6rnen 

voor- en nadelen 

Konstruktie 

verbindingen 

vakwerken 

rnechanische eigenschappen 

wapening in beton 

Pap ier 

Waterleiding 

Waterbouwkunde 

aanlegsteigers 

bruggen 

landhoofden 

oeververdediging 

vlotten 
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Bladzijde in 
dit boek 

7,73 

15 - 21 

73 

22 - 22c 

73, 75 

103 - 140 

78 - 102 

9-11 '79-85 '91 '108-125 

11-13, 86-89 

126-127 

11 -1 3 ' 88-91 

103 

8,26 - 31 

155-160 

65 

38-65, 141-153 

41 

1 3 

32-37 

Nurnme rs van de 
literatuur op 
b I z. 189. 

1,2,3,4, 

1 '2 

1 '3 
2,3 

1 ,2 .1,8 
l 

2,3 

2,3 

1 '3 

2,3,7 

1,2,3,7 

~·l 
1,2'3 .1 
1 '2 

2 

2,2_ 

2 



12. Aanhangsel 

Bamboe als wapening in beton. 

J.J.A. Janssen. 
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Wijd en zijd gebruikt men bamboe als wapening in beton, omdat het een 

goedkope vervanging lijkt voor het dure betonstaal. Uit het feit, dat ik 

dit in een aanhangsel bespreek, blijkt al dat ik er .geen voorstander van 

ben. Verschillende van de redenen hiervoor kwamen ook naar voren in het 

artikel van M. Christiaens, zie blz. 205 hierachter. 

Daar komt nog bij, dat in 1985 in Zweden een studie is verricht over de 

duurzaamheid van natuurlijke vezels in cementmortel. Het bleek dat die 

vezels sterk warden aangetast door de cement . . Oat betekent, dat in vezel

cement van enkele jaren geen vezel meer te vinden is. 

Bamboe als wapening in beton heeft grotere afmetingen dan vezels, maar we 

weten niet hoever de aantasting door de cement in de bamboe indringt. 

Omdat rapporten over ingestorte bamboe-beton-konstrukties geen dagel ijkse 

lektuur iijn, zal het wel meevallen (hopen we), maar intussen beveel ik 

wel aan om bamboe alleen te gebruiken als wapening in kleine betonkonstrukties, 

bijv. 3 m. 

Wel beveel ik dringend aan om balken te vervangen door boogjes van metselwerk: 

''t-----L 

Hierin is h = +o L en f = ~ L. 

Een probleem is alleen dater in de oplegging niet alleen een vertikale 

kracht v = t ql optreedt (zoals altijd) maar ook een horizontale kracht H 

die . tweemaal zo 

.. 
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Als er een rij openingen is, alleen breed L, dan is deze kracht H 

alleen een probleem aan beide uiteinden: 

~ - .---. ~ 

A 
I 

jS tL-\l\..\t-c-\ ~ 

De breedte B van de 11 penanten 11 aan beide uiteinden moet zijn: 

A = L A = 2L 

D = 0.5 L B 1. 1 L B = 1.4 L 

D = L B = 1.3 L B = 1.7 L 

In de hoogte D van bovenl iggend metselwerk moet de oplegkracht van 

een eventueel dak of vloer verrekend worden; als die oplegkracht 

a kN/m is, en het gewicht van het bovenl iggend metselwerk D is 

b kN/m, dan moet D in bovenstaande tabel worden ingevoerd als 
a+b D 
-b-

Over wapening nog dit: Oscar Hidalgo Lopez heeft goede ideeen ont

wikkeld, zie zijn boek 11Nuevas Technicos11 (blz. 190 hiervoor, nr. 2B, 

hoofdstuk 5 daarin). Hij gebruikt van de bamboe alleen de buitenste 

helft (de kwaliteit daarvan is beter, en de krimp minder) en hij vlecht 

deze bamboes door elkaar, waardoor de aanhechting v~~l beter is: 

" ·:I 

'-' ' " ' ·'•• M 

196 t/m 205 

- van J. 28 - 38, 

- van M. Christiaans, jaargang 10 (1982) no. 3, blz. 28 - 37. 
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techniek 

BAJieOE GEWAPENO BETON (BRC) 

Er fs de laatste tfjd veel te doen omtrent de toepassfng van beton ge
wapend met bamboe. Vooral fn de ontwfkkelfngslanden waar staal duur fs, 
kan dft een oplossfng bfeden. 
Maar wat zfjn de berekenfngsgrondslagen? 
Waarop te letten? 
Onderstaand artikel geeft een antwoord op vragen van constructeurs 
onder U, doch ook voor een leek geeft het een goede fndruk van wat er 
bfj komt kfjken. 
Betonconstructfes moeten veflfg geconstrueerd worden; kennis van zaken 
en enfg rekenwerk zfjn dus altfjd een noodzakelfjkhefd daarbij. 

O. Inlefdfng 

Bani>oe kan om twee redenen in kon'bfnatfe met beton worden toegepast. 
Bfj de eerste speelt het beton een passfeve rol: het dfent dan als 
beschennfng van de bamboe tegen rot en aantasting door fnsekten. 
Bfj de tweede fs het beton een meer aktfeve rol toegedacht en dfent de 
bamboe als wapenfng. Om de zfn hfervan fn te zfen, fs het nodfg zf ch 
te realfseren dat vele konstruktfedelen op bufgfng worden belast.(ffg.1). 
Hferbfj treden drukkrachten op aan de bfnnenzfjde van de krormting en 
trekkrachten aan de buftenzfjde. 

29 

Ongewapend beton blfjkt een hoge druksterkte te bezftten, maar de 
treksterkte bedraagt slechts lOt van de druksterkte . c= /1!£<&STJV6 

v -LL_1L __ __ ! __ L-) ~CE!fEEN 

~----------t_;;,;;_------~ ~""'"'"' '!'I "'"'"'°' 

-- ... _ -- ----- --------

Ffg.1 Buigfng, trek en druk 

Om nu zoveel mogelfjk proffjt te . hebben van het beton wordt op de 
plaatsen waar trekkrachten optreden wapenfng aangebracht. Onder be
lastfng zal het beton scheuren fn de trekzones en de wapenfng neemt 
dan de trekkracht op. 
Als wapenfng worden meestal stalen staven toegepast, maar ook andere 
materialen met een hoge treksterkte zfjn mogelijk. 

In dft artfkel zal worden fngegaan op de toepassfng van bamboe als 
wapenfng fn beton. Aan dft onderwerp zfjn al diverse studies gewfjd, 
zfj het tot op heden wefnfg systematfsch. Voor een lfteratuuroverzfcht 
wordt ventezen naar het Stevfnrapport: "Bamboe gewapend beton onder 
herhaalde belasting", dat bfj de samensteller van dit artikel ver
krfjgbaar fs. Uft de lfteratuur blfjken .dufdelfjk de problemen dfe het 
toepassen van bamboe als wapenfng met zfch meabrengt. 
Afdoende oplossfngen zijn echter vaak (nog) nfet aan te geven. 

I . 



l, Eigenschappen van bamboe 

1.1. Q~~r!!!~!!~ 

30 

Bamboe is incnbeschennde t~stand aan rot en aantasting door insekten 
onderhevig. Omhullen met beton kan hiertegen een zekere bescherming 
bieden. Het is dan aan te raden gespleten stokken toe te passen om te 
vermijden dat de holle kern van de stok als aanvoerkanaal voor water 
en insekten dient. 
In de literatuur zijn voorbeelden te vfnden van BRC-konstruktfes die 
na 10 jaar en langer geen kwaliteitsvermfndering vertoonden. Omtrent 
dft aspekt bestaat echter nog veel onzekerheid. 

1.2. ~!!r~!!_!~-~!!Jfl:!!!~ 

Bamboe is een natuurlfjk produkt dat in vele vari~teften voorkomt. 
De eigenschappen zullen dan ook sterk ufteen kunnen lopen, zowel tussen 
de diverse soorten als bfj !!n soort, afhankelfjk van vochtgehalte 
of rijphefd. Vanwege dit laatste aspekt zal alleen goed gerijpte 
(dit is gele bamboe) moeten worden gebruikt. 
De treksterkte van diverse soorten blfjkt te lfggen tussen 80 en 300 

·2 2 N/11111 ftQO en
2

300n kqf/Clll ). Als toelaatbare trekspanning wordt veelal 
35 1 40 N/mm (350 a 400 kgf/cm2) aangehouden. De toelaatbare trek
spanning van betonstaal bedraagt fn vergelfjking hfermee 140 of 

2 2 ' 220 N/mm (1400 of 2200 kgf/cm ), afhankelijk van de staalkwaliteit. 
De elasticf tef tsmodulus (zfe fig. 2) van bamboe bedraagt slechts 
5 a 10% van die van staal. Om dezelfde kracht te leveren moet bamboe 
meer. uitrekken dan staal. Oft heeft fn het algemeen tot ·gevolg dat 
de "trekband" in een balk 111et bamboewapening slapper zal zfjn dan in 
een even sterke ba)(met staalwapening. Hie.rdoor zullen grotere 
scheuren en doorbuigfngen optreden .bfj de met bamboe gewapende beton. 
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fig.2 Verband tussen spanning en rek bij staal en bij bamboe. 

1.2. YQ!~~~!r!~~ri~9!~-~QQr-~i~~!l!~~-~Q£~!9!~!l!! 

Een belangrijke efgenschap van bamboe is de relatfef grote volume
verandering die optreedt als het vochtgehalte van de bamboe wfsselt. 
Dit kan nadelige gevolgen hebben,hetgeen hierna zal worden toegelicht. 
Indien gedroogde bamboe wordt fngestort zal deze water uit de be
tonmortel opnemen en daardoor zwellen. Deze volumevergroting heeft 
trekspanningen fn het omringende beton als gevolg. 
Dit fs een proces van enkele uren. Het beton is dan nog maar wefnig 
verhard, zodat scheuren onvermijdelfjk zijn (figuur 3). 
Een mogelijkheid om dft te ondervangen zou zijn de bamboe van te voren 
te drenken, zodat geen zwellen meer zal optreden. Echter wanneer het 
verharde beton na verloop van tijd uitdroogt zal ook de bamboe water 
verliezen en daardoor loskrimpen van het beton. De samenwerking tussen 
bamboe en beton is dan verbroken. Deze methode kan dus alleen worden 
toegepast Dfj BRC dat gedurende zfjn levensduur volledig nat blfjft. 

l..O 
-...J' 
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F1g.3 Scheurvonning door zwellen van de bamboe. 

Als belangrijkste remedie tegen deze nadelige eigenschap wordt aange
raden de droge bamboe te bestrijken met een middel dat de vochtuit
wissel ing sterk afremt of stopt. 
Aanbevolen middelen zijn: 

loodwit met vernis, lijnolie met terpentine, bitumineuze produkten, 
polyester- en epoxyhars. 

In het algemeen geldt dat meerdere lagen dun moeten wotden opgebracht. 
Deze moeten goed droog zijn v66r het bamboe kan worden ingebetonneerd. 
Het is raadzaam het effekt van een behandeling eerst, proefonder
v1ndelijk, vast te stellen. Dit kan gebeuren door de wateropname van 
behandelde proefstukken, die onder water bewaard worden, in de loop 
van de tijd door weging te bepalen. Een vertrag1rgvan de wateropname 
tot een maximum van si - van het totaalgewicht - na 72 uur blijkt 
voldoende. 
De laatste twee middelen. kunstharsen. z1jn bijzonder afdoende, maar 
zullen vanwege de kosten meestal n1et in aanmerking komen. 

J 
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1.3. ~!~~~r~!~g-~~~~~~-~!~~-~~-~!~2~ 
samenwerking tussen wapening en beton houdt in dat er krachtsuitwisseling 
tussen beide kan optreden. Als bijvoorbeeld, aan een ingestorte barri>oe
staaf wordt getrokken. dan zal deze weerstand onderv1nden door het 
omringende beton. De wijze waarop deze samenwerking tot stand komt 
wordt hier buiten beschouwing gelaten.Ook zonder dat zal het duidelijk 
zijn dat een gladde bamboe stok veel minder weerstand ondervindt dan 
een gespleten stok, waarin op bepaalde afstand van elkaar "schotjes" 
staan. 

Fig. 4 Schotjes in bamboe 

Verbeteren van de aanhechting kan op diverse wijzen gebeuren: 
- Door een stok ~!n of meerdere malen te splijten en de schotjes te 

laten staan. 
- Door de - gespleten - stok te onw1kkelen met dun ijzerdraad of 

koord uit natuurlijke vezels (kokos. sisa.1). 
- Door de - gespleten - stok te voorz1en van eindverankeringen. Dit 

kunnen ombuigingen zijn (als bamboe nat gemaakt wordt is het goed te 
buigen) of aangebonden stalen haken. 
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- Door de gespleten stok van profileringen te voorzien. Dit kan door van 
een stok slechts gedeelten weg te nemen of door gespleten stokken 
van inkepingen te voorzien. (figuur 5). 

fig. 5. 

Diverse profileringen 

/'f1'1"£N /II' lflf 

- Een effektive methode is ook de stok te bestrijken met een kunsthars 
en te bestrooien met zand. 

lndien een van deze methoden wordt toegepast lijkt een veilige onder
grens voor de toelaatbare aanhechtspanning td = 1Ntrrm2 (10 kgf/cm2) 
(z1e figuur 6). 

l<{ -14/IMEC#ff,JPWIM¥6 { f'-'.l 
0 - 0111"1'.tlC "llN DE .JTMF /•'"} 

{i - f!llME~HTU/IC,TE ['" "'j 

Fig.6 Toelichting bij het begrip aanhechtspanning. 

2.0. ~onstrukties uit bamboe gewapend beton 

2.1. ~l!~~~'11'19 

Tussen het berekenen van een gewapend betonkonstruktie waarin staal is 
toegepast of een waarin bamboe is toegepast bestaat geen principieel 
verschil. Op het verloop van dergelijke berekeningen wordt hier niet 
ingegaan. 
Bij balken zullen vaak konstruktieve maatregelen nod1g zijn om voldoende 
zekerheid tegen afschuiving te verkrijgen. Oit kan onder meer door het 
toepassen van stalen beugels, hetgeen vanuit kostenoogpunt ontoelaat
baar kan zijn. 
Door dit aspekt achten so111nige onderzoekers BRC dan ook minder geschikt 
voor balken en meer voor vloeren waarin de optredende schuifspanningen 
lager zijn. 
Door enkele Amerikaanse onderzoekers is een sterk vereenvoudigde methode 
aangegeven voor het berekenen van balken en vloeren. Daarbij wordt er
van uitgegaan dat de trekkrachten door het beton worden opgenomen. 
Er mag dan van de volgende - f1ktieve - grootte van de betontreksterkte 
worden uitgegaan: 

voor balken: ;b = 0,67 /abu N/111n2 ;waarin abu de druksterkte van 
het beton 

- I 2 voor platen: ab = 0,5 'abu N/111n 

Er dient dan de volgende minimum hoeveelheid bamboewapening te worden 
toegepast: 

A bamboe voor balken: "'a = A heton x 100% = 3 a 4% A = oppervlak van de 
doorsnede 

.. . _ A barrooe voor pla~en. w8 - A heton = 1,5 a 2,5 %. 

Wel dient gekontroleerd te worden of de optredende schuifspanning niet 
de toelaatbare overschrijdt. 
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2. 2. ~H~21!!:1!:!9 

Diverse aspekten die bij het vervaardigen van gewapend betonkonstrukties 
van belang zijn zullen sunnier worden besproken. 

Bekisting. - Meestal van hout. Deze moet de juiste aflnetingen hebben, 
voldoende sterk zijn, dicht ztjn. zodat geen cementwater 
kan weglopen en eenvoud1g verw1jderd kunnen worden. 

Betonmengsel. - Van belang is een juiste samenstell1ng {dit 1s de 
verhouding zand, grind, cement en water? en een goede 
menging. De hoeveelhe1d aanmaakwater beTnvloedt in hoge 
mate de u1teindelijke kwaliteit. Te weinig water resul
teert in een moeflijk verwerkbaar mengsel. Te veel water 
leidt tot minder sterke en poreuze beton. 

Wapening. - In paragraaf 1.2. en 1.3. is al aangegeven op welke wijze 
de bamboe stokken behandeld kunnen worden om verzekerd 
te zijn van een goede samenwerking tussen bamboe en beton. 
In figuur 7 is aangegeven welke faktoren van belang zijn 
bij de plaatsing van de bamboe fn het beton. 

t>F 10 

C :6Er~i.g 

a : 01¥fJE11.L1~ ltF.SmNO 

rOOI\ a 6VC G(;l[Jr: - HIN~lflfl.. %0 HH 
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Fig.7 Voorbeeld wapening-detaillering. 
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De bamboe dient zodanig te zijn bevestfgd dat de juiste 
stand tijdens het storten, verdichten en verharden van het 
beton ·gewaarborgd is. 

Aanbrengen-beton. - Het storten van beton dient zorgvuldig te gebeuren om 
beschadiging van de bad>oewapenfng te vermijden. Van 
belang· is een·goede verdichting, b1jvoorbeeld door ·porren, 
kloppen of trekken, 

Nabehandelfng. - Om te voorkomen dat het water, nodig ·voor de verhardir 
verdampt9 dient de eerste tijd - bijvoorbeeld 1 week -
uitdrogen van het beton te worden voorkomen door het 
regelmatig nat te maken en af te dekken. 

2.3. !21!e!~~!!'.!9~~291!l!J~~~~~!:! 

In de literatuur worden ondermeer de volgende toepassingen van bamboe 
gewapend beton genoemd: 

funderingen, grondkerende wanden, wegverhardingen, eenvoudige 
waterbouwkundige konstrukties, grote geprefabriceerde panelen . 
voor woningbouw. 

In het algemeen konstruktie(delen) van ondergeschikt ·belang, waarbij 
afschuiving en doorbuiging geen belangrijke efsen stellen. 

3. Slotopmerkingen 

N 
0 
0 

Uit het bovenstaande mag volgen dat beton met bamboe gewapend een zinvon 
aanvulling kan zijn op de mogelijkheden om met relatfef goedkope 
materialen en betrekkelijk eenvoudige' technieken beter te kunnen 
bouwen. 
Zoals reeds fs aangegeven zfjn de toepassfngsmogelfjkheden voorname
lijk beperkt tot onderschikte konstrukties, hoewel het uitvoeren van 
dragende konstruktfedelen .en zelfs gehele konstrukties fn BRC beslist 
tot de mogelijkheden behoort. Men dfent zfch ·daarbfj wel te bedenken 
dat ontwerp ·en uitvoerfng van dergelijke konstruktfes alleen ver
antwoord kan gebeuren onder leiding van ervaren betonkonstrukteurs. 



__ u _ _ .,.. .. JKet"WijS ma@§t bovenstaande uiteenzetting beknopt blijven. 

I- Voor vragen over toepassingen of aanvull ingen houdt de samensteller van 
dit artikel zich gaarne aanbevolen. 

I Joop den Uyl, A.T.G. Delft. 

techniek 

DE TOEPASSING VAN BAMBOE IN GEWAPEND SETON 

Er is in de ontwikkelingslanden een grote behoefte aan eenvoudige 
betonnen balken, palen, kolonmen en dekplaten voor putten. Zand en 
keien zijn meestal voorhanden, maar de kostprijs en de beschikbaar
heid van cement en staal zijn dikwijls de grote problemen. 
Voor secundaire bouwwerken (• die niet door grote krachten belast 

warden) kunnen deze dure komponenten vervangen warden door andere, 
goedkope, plaatselijke materialen. 
Enige degelijke kennis over de functie en de eigenschappen van deze 

vervangingsmaterialen is echter nodig om onveilige konstructies 
en negatieve ervaringen te vermijden. 

In dit artikeltje zal ik ingaan op het vervangen van staal door 
bamboe als wapening in beton. 

Vooreerst zal ik iets vertellen over de functie van het staal in ge
wapend beton. Daarna zal ik het materiaal bamboe en zijn eventuele 
mogelijkheden voor gewapend beton bespreken. 

De functie van staal in gewapend beton. 

Veronderstel een opgelegde balk op twee steunpunten belast door een 
kracht in het midden van de balk. Vanwege de doorbuiging van die balk 

zullen de onderste vezels uit
gerekt warden en onder trek
spanningen komen te staan. De 
bovenste vezels warden samen
gedrukt en dus onder drukspan
ni ng gezet. Beton is een ma
teriaal dat zeer goed tegen 
druk kan doch niet weerstaat 
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Tekening 1. 

aan trekspanningen. Staal heeft een zeer goede treksterkte . Daarom 
steekt men staal in de zone van een balk waar trekspanningen voor
komen. De aanhechting tussen staal en beton is hierbij zeker belang
rijk want indien het beton gescheurd is moet de wrijving tussen het 
beton en het staal beletten dat de staaf uit het beton gerukt wordt 
en dat de balk het begeeft. 

Tekening 2. 

Men kan zich inbeelden dat het aantal en de grootte van de scheuren 
in de balk zullen toenemen naannate de balk meer doorbuigt en de on
derste vezels meer uitgerekt warden. Om Scheuren in het beton te voor
komen moet de rek en de doorbuiging van de balk beperkt gehouden 
warden. 

De grote van de rek is volgens de wet van Hooke omgekeerd evenredig 
met de elasticiteits modulus E (rek • spanning/E). Een kleine E-mo
dulus geeft dus grote rekken en meer kans op scheuren. Staal heeft 
een hoge E-modulus. 

N 
0 
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Bamboe en zijn gedrag in beton. 

De treksterkte van bamboe is 140·280 N/rrrn2 en kan dus vergeleken 
worden met zacht staal van slechte kwaliteit. Deze treksterkte va
r1eert naargelang de soort en de omstandigheden waarin de bamboe 
groeit. 

De elasticiteitsmodulus is echter 10 x kleiner dan deze van staal 
en de aanhechtingsspa~ning tussen bamboe en beton is niet al te best. 
Daarbij komt nog dat bamboe een organisch materiaal is en dus rot
ten kan of aangetast kan worden door termieten en ongedierte. Aange
taste bamboe verliest zijn treksterkte hetgeen gevaarlijk is voor 
de konstrukt1e. Aangezien de E-modulus van bamboe laag is en de kans 
op scheuren groot zullen wij zeker voorzorgen moeten nemen. 

Een ander probleem 1s het zwelgedrag van bamboe. Droge bamboe in pas 
gestort beton zal water opnemen en zwellen. Dit kan scheuren ver
oorzaken 1n het beton. Anderzijds zal bij het drogen van het beton de 
bamboe terug krimpen en loskomen van het beton hetgeen zeer slecht 
1s voor de aanhecht1ng tussen beton en bamboe. 
H1eruit kan men besluiten dat indien men bamboe wil gebruiken men 

bepaalde voorzorgen moet nemen. 
1. De bamboe mag n1et rotten of opgegeten worden door beestjes. 
2. De bamboe mag als het beton gegoten wordt niet teveel zwellen 

omdat anders het vers gestort beton tijdens het drogen scheuren 
kan. 

3. Wij moeten de aanhechting tussen bamboe en beton verbeteren. 

ad l, Het eerste probleem kan men oplossen door de konstruktie van 
zodanige afmet1ngen te voorzien dat de rekken klein blijven en 
er geen Scheuren ontstaan. 

ad 2. Het tweede probleem kan men volqens een eerste methode oplos
sen door de bamboe alvorens te gebruiken twee dagen in een bak 
water te leggen en 1 dag op een schaduwr1jke plaats te laten 
uitzwellen. Tevens kan men in die bak wat DDT of een andere 
onged1erteverdelger gieten om de bamboe tegen ongedierte te 
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beschermen. 
Eentweede methode 1s de bamboe ·te 1mpregneren met een m1ddel 
dat het wateropslorpend vennogen van de bamboe verm1ndert. 
(B.v. een bad van twee dagen in een .oplossing met 33S Cuso4) . 
(Cuso4 • kopersulfaat) 
Een ~erde methode 1s de bamboe voorzien van een ondoordring

bare laag. (B.v. vernis, bitumen (35% bitumen 115/15 + 65% 
oplosm1ddel terpent1jn of tolueen), epoxyhars, primer, loodwi t 
+ lOS ver~1~) . Dit is een dure methode omdat men er spec1ale 
produkten voor nodig heeft. 

ad 3. De aanhecht1ng tussen bamboe en beton kan men ook op verschil
lende methoden verbeteren: 
1. Na het beschilderen met een deklaag wikkelt men de natte 

bamboe 1n het zand . Het aangekleefde zand verhoogt de ruw
heid van het bamboeoppervlak. 

2. :n v:~~o::t b:~e:p ::~~en ·eJ.~-==-=~=~-.=;;:_;:;~; .. -~· ~,:~-~- _::'::_ =-.·~-·~?@;-~-rJ 
hecht1ngsoppervlak. 

3. Men kan inkep1ngen 
maken in de bamboe. 
D1t is natuurlijk 
zeer arbe1dsinten-

Tekening 3. 

s1ef. Tekening 4. 
4. Men kan deuvels plaatsen. D1t kan met bamboeplaatjes of 

met nagels. 

:r- -- ' 
~ ·-- Tekening 5. 
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Sorrmfge van voorgaande methoden zijn gemakkelfjk haalbaar, andere 
zfjn duurder of meer arbefdsfntensfef. 

Hetgeen fk aanraad is het volgende : 
1. Bamboe steeds splfjten fn 2 of fn 4 repen om het aanhechtfngs

oppervlak te vergroten. 
2. Ofwel de bamboe met vernfs verven en daarna met zand bestroofen 

ofwel de bamboe twee dagen in het water leggen en een dag te 
laten zwellen op een vochtfge plaats alvorens hem te gebrufken. 

3. De bamboe moet drie Jaar oud zfjn. 
4. De ronde gladde kant moet steeds naar beneden gerfcht zfjn zodat 

de lucht fn het beton weg kan. 
5. Tfjdens het gfeten van het beton moet men .de bamboe verhfnderen 

te gaan drfjven. De bamboe wordt op zfjn plaat.s gehouden door 
beugels. Men moet een 3-dimensionaal bamboe vlechtwerk maken 
waarf n de balllboe vastzf t. 

Tekenfng 6. 

6. De bamboe moet langs al le kanten met mfnstens 3 cm beton bedekt 
zfjri. 

7. Men moet voor het beton geen al te 
dfkke stenen nemen. 

8. De afstand tussen twee bamboe
repen moet mfnfmaal 2 a 3 cm zfjn 
en maxfmaal 15 cm. Indfen men 
geen plaats genoeg heeft voor de 
nodfge bamboe dan plaats men ze 
rug aan rug. 

....... - ~~ 
....... ~ . -

Tekenf ng 7. 
max. ~1Jc:a 

Tekenfng 8. 
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Toepassingsgebieden voor bamboebewapenfng. 

Uit het voorgaande kan men besluiten dat men bamboe niet moet ge
brufken voor konstrukties waar grote krachten en vervormfngen op 
komen (• bruggen, balken voor hufzen met verdfepfngen). Bamboe fs 
wel aangewezen ·voor platen en kolonwnen omdat bfj deze de dwarskracht 
een minder belangrfjke rol speelt. Ook is bamboe geschfkt voor 
paaltjes en deksels. 
Gezien de lage _treksterkte van bamboe zal men beton van lage kwalf

teft gebrufken. ·l a.v. mengsel van 1 deel cement P JOO, 2 delen zand, 
3 delen grind). 

Men moet het beton na het gfeten bedekken om overdreven verdampfng 
te voorkomen. Daarnaast mag men nfet te veel water gebruiken Ci deel 
water, 1 deel cement) om het beton te maken. 

Het wapenfngspercentage wordt meestal 3 a 4S genomen. 

De berekening van een betonnen plaat gewapend met bamboe. 

De meesten onder u zfjn waarschfjnlijk niet vertrouwd met het bere
kenen van betonnen konstrukties. Daarom geef fk in het volgend hoofd
stukje een eenvoudig schema dat eenfeder gebrufken kan om een beton
nen plaat te berekenen waarvan de grootste afmetfng klefner fs dan 
4 m. 

Indfen u nfet vertrouwd bent met sorrmfge van de volgende begrfppen 
maakt u dan geen zorgen. U kan gerust het organigram volgen om uft
efndel fjk de hoeveelheid bamboe te berekenen • 

Nemen wfj een plaat met lengte L en breedte B die wfj met bamboe 
zullen bewapenen. Wfj beschouwen een belastfng van 200 kg/m2 en een 
efgen gewfcht van 250 kg/m2• Als treksterkte van het bamboe nemen 

2 . 
wfj een veilige waarde: 40 N/11111 • 

Mve en Mvlzfjn de belastingsmomenten volgens de breedte en de lengte
richtfng. hmin i s de theoretf sche mfnfmale plaatdikte. In de praktijk 
moet de dikte h steeds dfkker dan of gelfjk zijn aan 80 rrm. 

N 
0 
VJ 
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Avl en Av8zijn de hoeveelheden bamboedoorsnede per lopende meter die 
men onderaan de plaat moet steken{veldbewapening).A+Len A+B zijn de 
hoeveelheden bamboedoorsnede per lopende meter die men bovenin de 
plaat aan de rand moet steken. 
Deze wapening in de bovenkant van de plaat is nodig om scheuren ter 

plaatse van de oplegging te voorkomen en loopt over ongeveer 1 van de 
plaatlengte. 

Het volgende organigram geeft de stappen aan die u moet zetten om de 
hoeveelheid bamboe die u nodig heeft te berekenen. Daarnaast is een 
voorbeeld gegeven van een plaat die men gebruiken kan om een water
put af te sluiten. 

Tekening 9 

L 1 1,2 1,4 1,5 1,7 2 2,3 25 
'B' 
c 44 59 73 78 BB 100 108 125 

D • 44 45 44 43 40 37 34 25 

Tabel 1. 

• 

Lengte L • : I Breedte B • 
I 

Belasting • kg/m2 

Eigengewicht • 250 kg/m2 

Totale last q • kg/m2 

I 
Haal uit tabel 1 ~oor L/B 
c " 
D • 

I 
Veldbelastingsmomenten 
Mve • 0,01 q e2c Nm 
Mvl • 0,01 q e2o Nm 

I 
Minimale plaatdikte 

hmin • 0.9 VMve + 20 11111 
kies h ~ BO 11111 

I 
Bamboesect1e 1n het veld 
Ave • "vs 1000/{h 36) 111112/m 
Avl • Mvl 1000/{h 36) 111112/m 

I 
Bamboesectie aan de rand 

Are = Ave I 2 
ArL " AvL I 2 

~ 
kies bamboestokken 
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voorbeeld 

= 200 kg/m 
• 250 kg/m2 

" 450 kg/m2 

L/B • 1,5 
c • 78 
D • 43 

• 0,01 450 22 78 • 1404 Nm 
• 0,01 450 22 43 • 774 Nm 

hmin • 0,9 Yl404 + 20 • 54 11111 
kies h • BO 11111 

• 1404 1000 • 478 rrrn2/m 
36 80 

774 1000 • 269 rrrn2m . ----;..;;.;;. 
36 80 

478 2 
a T • 244 11111 /m 

= ~·= 135 rn2/m 

N 
,0 
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De keuze van de bamboestokken kan als volgt gebeuren. 
De oppervlakte van een bamboedoorsnede is: 

"IT' 2 2 Opp. " - (D1 - o2) waarin l1' = 3.14 
4 

Het aantal stokken dat men nodig heeft is: 

Ave 
opp. Tekening 10. 
In ons voorbeeld zou men stokken kunnen nemen met o1 = 20 mm 
en D2 = 14 mm. De oppervlakte hiervan is opp = 2!._ (202 _ 142)=160 mm 

4 

Om de aanhechting te verbeteren splijten wij deze stokken in 2 re
pen. De doorsnede van een dezer stokken dus 160/2 = 80 mm2• 
dan is Ave = 487/80 = 6 halve stokken/m 

AvL = 269/80 = 3.36 dus 4 halve stokken/m 
AEe = 244/80 = 3 halve stokken/m 
AEL • 138/80 = 1.68 dus 2 halve stokken/m 

Vier halve stokken per m wil zeggen dat er om de 25 cm een stok ge
plaatst wordt. In de praktijk is het best de afstand tussen de stok
ken niet groter te nemen dan 15 cm. Men heeft dus uiteinde11jk over
al ongeveer 6 stokken per lopende meter nod1g. 
Het wapeningsschema van het voorbeeld ziet er dan uit als volgt. 
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Wapening in onderkant 
van de plaat 
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Wapening in de boven
kant van de plaat 
Tekening 11. 

Zijaanzicht van de wa
pening in de betonnen 
plaat 
Tekening 12 

Eerst legt men de verschillende stokken op hun plaats en daarna 
bindt men ze vast tot een stev1g netwerk. 
Dit doet men voor de bewapening bovenaan en onderaan. Daarna ver
bindt men deze twee netten zodat ze op een bepaalde afstand van 
elkaar blijven. Zorg ervoor dat bij het gieten de onderste bamboe 
bedekt 1s met 2 cm beton en dat het onderste net n1et kan boven
drijven. 

eesluit 

Aan de hand van deze introduct1e hoop 1k dat het u klaar geworden 
is 1n welke omstandigheden u staal door bamboe kunt vervangen 1n 
gewapend beton.Ook moet u nu 1n staat z1jn om de wapen1ng van een 
eenvoud1ge plaat te berekenen • 

Michel Christiaens 
ATOL 
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