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VOORWOORD 

Voor u ligt de masterthesis “Het onderling verbinden van bamboestammen in de 
constructie van het cultuurpodium in de Tolhuistuin te Amsterdam”. Een onderzoek naar 
de mogelijkheden van het toepassen van bamboe in Nederland op constructief, 
architectonisch en milieutechnisch gebied. Deze thesis is geschreven in het kader van 
mijn afstuderen voor de studie Structural Design binnen de faculteit Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. 
 
Dit onderzoek is verricht gedurende november 2010 tot en met augustus 2012. Ik heb in 
deze periode tevens drie maanden lang onderzoek gedaan naar bamboe aan de 
Universidad de Los Andes (Uniandes) te Bogotá, Colombia. Tijdens mijn periode in 
Colombia heb ik kennis gemaakt met de vriendelijke mensen, het prachtige land en hun 
boeiende cultuur. De werksfeer is anders dan wij hier in Nederland gewend zijn, want 
het bekende ‘mañana mañana’ is zeker van toepassing geweest op mijn periode aan de 
Uniandes. Achteraf kan worden gezegd dat het experimenteel onderzoek in Colombia te 
snel in mijn afstudeerperiode kwam. Hierdoor zijn helaas niet alle experimenten naar 
mijn wens uitgevoerd, maar over het uiteindelijke resultaat ben ik tevreden. 
 
Graag wil ik mijn begeleiders: de heer Jorissen, de heer Leijten en de heer Blok, 
bedanken voor hun hulp tijdens mijn afstudeerperiode. Speciale dank gaat uit naar de 
heer Jules Janssen die mij veel heeft geleerd over bamboe en een lange tijd deel uit 
maakte van de afstudeercommissie. Ook wil ik graag de heer Juan Francisco Correal 
Daza van de Universidad de Los Andes bedanken voor zijn inspanningen die hebben 
geleid tot het doen van de proeven. Tot slot dank ik de heer Jorissen die er voor zorgde 
dat ik naar Colombia kon gaan. 
 
 
Lochem, augustus 2012 
 
 
Lianne Visschers 
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SAMENVATTING 
 
Simón Vélez, afkomstig uit Colombia, heeft als winnaar van de Prins Clausprijs 2009 het 
cultuurpodium, voor in de Tolhuistuin te Amsterdam ontworpen. De verbindingstechniek 
die Vélez in al zijn bouwwerken toepast bestaat uit een bamboestam opgevuld met 
mortel en een stalen draadstang. De bouwwerken van Vélez worden over het algemeen 
niet tot nauwelijks ontworpen volgens de constructieve eisen en pas na de bouw belast 
met zandzakken om de sterkte, stijfheid en stabiliteit van het bouwwerk te bepalen. 
Hierdoor zijn de constructies over- en/of ondergedimensioneerd. In het cultuurpodium, 
dat op moment van schrijven nog niet is gerealiseerd, komen veel bamboestammen (en 
dus ook veel verbindingen) voor.  
 
Bamboe bestaat uit veel families en diverse (onder)soorten en groeit in diverse 
werelddelen op plekken waar een tropisch tot subtropisch klimaat heerst. De 
bamboesoort die Vélez toepast in zijn bouwwerken is de Guadua Angustifolia (Guadua). 
Deze bamboesoort groeit voornamelijk in Zuid-Amerika, waaronder in Colombia. Guadua 
groeit tot 15 centimeter per dag en bereikt een lengte van 20-25 meter in circa acht 
maanden en is na drie tot vijf jaar gebruiksklaar. De stamdiameter varieert van circa 
100 tot 140 mm met een wanddikte van 11-22 mm.  
 
Het afstudeeronderzoek richt zich op het constructief uitwerken van het ontwerp van het 
cultuurpodium, gebaseerd op de Eurocode, inclusief het reduceren van stammen en 
verbindingen. Daarnaast is, aan de hand van een maatgevende verbinding uit het 
ontwerp, onderzoek (analytisch en experimenteel) gedaan naar de bestaande techniek 
van Vélez en alternatieve methoden. Het doel van dit afstudeeronderzoek is het 
toepassen van een verbindingstype, aansluitend op de verbindingstechniek van Vélez, bij 
het cultuurpodium in de Tolhuistuin te Amsterdam zodat de bamboe op constructief, 
architectonisch en milieutechnisch gebied optimaal wordt benut.  
 
Een van de onderzochte alternatieve verbindingstechniek voor het verbinden van 
bamboestammen is de toepassing van hout in plaats van mortel. Hout is veel lichter in 
gewicht dan mortel, waardoor het gewicht van de totale constructie minder toeneemt 
dan bij het gebruik van mortel. Hout is op milieutechnisch gebied een veel vriendelijkere 
toepassing dan mortel en het is tevens minder bewerkelijk in zijn productie.  
 
De uitgekozen verbinding uit het ontwerp moet trekkrachten en drukkrachten kunnen 
opnemen. Door de aansluiting van diagonale stammen op een horizontale stam is er ook 
sprake van het opnemen van afschuifkrachten. Daarom zijn er drie type verbindingen 
analytisch en experimenteel onderzocht, namelijk:  
 

• Serie A: trekproef van bamboestam opgevuld met mortel en een gecentreerde 
draadstang (variërende inbeddingslengte van de draadstang);  

• Serie B: afschuifproef van bamboestam opgevuld met mortel en twee diagonale 
draadstangen;  

• Serie C: trekproef van bamboestam opgevuld met hout en een gecentreerde 
draadstang 

 
Uit het analytisch onderzoek volgt dat in serie A de proefstukken, afhankelijk van de 
kwaliteit van de mortel, afmetingen van de draadstang en de bamboestam, allen 
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bezwijken op het splijten van de bamboestam ten gevolge van de trekkracht in het 
tussenschotje. Uit het experimenteel onderzoek volgt (in de meeste gevallen) eveneens 
het splijten van de bamboestam.  
 
Uit het analytisch onderzoek volgt dat in de serie B de proefstukken zullen bezwijken op 
het indrukken van de bamboewand ten gevolge van de ring. Tijdens het experimentele 
deel zijn de proefstukken waarbij een ring is toegepast bezweken op het indrukken van 
de bamboestam. De verwachte uitkomst van het analytische gedeelte komt overeen met 
de daadwerkelijke uitkomst van het experimenteel onderzoek.  
 
Uit het analytisch onderzoek volgt dat in de serie C de proefstukken, waarin het hout is 
bevestigd met schroeven, bezwijken op de rotatie van de schroef. Er zijn vier 
proefstukken experimenteel beproefd en bij allen zijn de schroeven geroteerd wat zorgde 
voor splijten van de bamboestam. De maximale optredende kracht is slechts een derde 
van de berekende kracht voor dit bezwijkmechanisme. Helaas zijn er voor de 
proefstukken waarin het hout is bevestigd met lijm geen (experimentele) resultaten 
wegens een foutieve testopstelling. 
 
Voor wat betreft een alternatief verbindingstype kan geconcludeerd worden dat het 
toepassen van hout op milieutechnisch en architectonisch gebied geschikt is. Op 
constructief gebied is er onderzoek gedaan naar de toepassing van hout en schroeven, 
waardoor is gebleken dat het gebruik van schroeven een minimale opneembare kracht 
oplevert, want de bamboestam splijt bij een lage kracht. Hierdoor is het gebruik van 
hout en schroeven niet wenselijk. De combinatie van hout en lijm is analytisch 
onderzocht en resulteert in grote opneembare krachten, maar kan helaas niet worden 
ondersteund door experimenteel onderzoek. De verwachte bezwijkmechanismen van de 
toepassing van mortel in de verbinding komen overeen met de uitkomsten uit het 
experimenteel onderzoek. Daarnaast is er gekeken naar de inbeddingslengte van de 
draadstang en door het variëren met de lengte, kan er worden geconcludeerd: hoe 
groter de inbeddingslengte, hoe groter de opneembare kracht. Uiteindelijk resulteert dit 
in een lineair verloop tussen de inbeddingslengte en de opneembare kracht. Echter, de 
nadelen van het gebruik van mortel (toename in gewicht en milieuonvriendelijkheid) zijn 
nog steeds groot. 
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SUMMARY 
 
The Colombian architect Simón Vélez has been won the Prins Claus prize 2009 and that 
gives him the opportunity to design a cultural stage for the Tolhuistuin in Amsterdam. 
The name of his design is ‘cultuurpodium’. Veléz has developed his own joining 
technique and he is applying that in all his buildings. The buildings are only designed by 
Vélez to architecture requirements, not the structural requirements. After finishing the 
building, he is using sand bags to test the strength, stiffness and stability of the building. 
For this reason, his designs are over and/or under dimensioned. In the ‘cultuurpodium’ 
which at the time of writing hasn’t been realized yet, consists of common bamboo culms 
(and therefore a lot of joints). 
 
Bamboo consists of many families and various (sub) types. It grows in various parts of 
the world in places where a tropical to subtropical climate is. The type of bamboo that 
Velez applies in its structural design is Guadua Angustifolia (Guadua). This bambootype 
grows mainly in South America, including Colombia. Guadua grows to 15 centimeters per 
day and reaches a length of 20-25 meters in about eight months. After three to five 
years it is ready for using. The diameter of the culm ranges from about 100 to 140 mm 
with a wall thickness of 11-22 mm.  
 
The master thesis focuses on the structural design of the ‘cultuurpodium’, based on the 
Eurocode. Also research has been done for the reduction of bamboo culms and bamboo 
joints. Then the normative joint is chosen about the structural design and that joint is 
the basis for the research.  There is done analytic and experimental research to the 
joining technique of Vélez and to alternatives. The aim of this research project is to use a 
joint type which connects to the joining technique of Vélez for the ‘cultuurpodium’ in the 
Tolhuistuin to Amsterdam. The bamboo should be fully used in constructive, architectural 
and environmental field. 
 
One of the alternative joining techniques for connecting bamboo culms is the use of 
timber in place of mortar. Timber is much lighter in weight than mortar, so the weight of 
the total construction is less than increase in the use of mortar. Timber is 
environmentally much friendlier than mortar and it is also less laborious in its 
production. 
 
The selected joint of the design should absorb tensile and compressive forces. The 
connection of diagonal bamboo culms on a horizontal bamboo culm results in shearing 
forces. Therefore, there are three types of joints which are analytically and 
experimentally investigated. Namely:  
 

• Series A: tensile test of bamboo culm filled with mortar and a centered threaded 
rod (varying embedment length of the threaded rod); 

• Series B: Shearing of bamboo culm filled with mortar and two diagonal threaded 
rods;  

• Series C: Tensile test of bamboo culm filled with timber and a centered threaded 
rod. 
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The analytical test of the series A follows that in the test specimens, depending on the 
quality of the mortar, dimensions of the threaded rod and the bamboo culm, all of them 
failure to split the bamboo culm as a result of the tensile force in the diaphragm. From 
the experimental investigation follows (in most cases) also the splitting of the bamboo 
culm. 
 
From the analytical test of the series B follows that the test specimens will failure to the 
pressing of the bamboo culm as a result of using a ring and nut. During the experimental 
part the test specimens, which a ring is applied, failure to the pressing of the bamboo 
culm. The expected results of the analytical part correspond to the actual results of the 
experimental research. 
 
From the analytical test it follows that in the series C of the test specimens, in which the 
timber is connected with screws, failure on the rotation of the screw. There are four test 
pieces experimentally tested and all of them the screws are rotated which caused 
splitting of the bamboo culm. However, the maximum occurring force is only a third of 
the calculated strength for this failure mechanism. Unfortunately, there aren’t test 
results for the specimens of bamboo filled with timber and connected with adhesive. The 
test setup for those specimens was wrong. 
 
Regarding an alternative joint type can be concluded that the use of timber in an 
environmentally and architecturally field appropriate. At the constructive field, research 
has been done on the use of timber and screws. Using screws results in a minimum 
occurring force because the bamboo culm splits at a low force. As a result, the use of 
timber and screws is not desirable. The combination of timber and adhesive is 
analytically investigated and results in large occurring forces. Unfortunately these results 
cannot be supported by experimental research.  
 
The expected failure modes of the use of mortar in the joint are similar to the results 
from the experimental study. In addition, the embedment length of the threaded rod is 
an important range. By varying the length, it can be concluded: the greater the 
embedment length, the greater the occurring force. Ultimately this results in a linear 
gradient between the embedment length and the occurring force. However, the 
disadvantages of the use of mortar (increase in weight and environmental 
unfriendliness) are still large. 
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SYMBOLENLIJST 

 
Latijnse letters  �  oppervlakte van het materiaal [mm2] �����   oppervlakte van de ring die de bamboestam raakt [mm2] ���  oppervlakte van de draadstang [mm2]  ��	
  meewerkende referentie breedte [m] �   dekking van de draadstang [mm] �	  blootstellingscoëfficiënt [-] �
  globale krachtcoëfficiënt [-] ����   bouwwerkfactor [-] ��  warmtecoëfficiënt [-]   diameter van de draadstang [mm] �  lengte van het dikkere deel van het tussenschotje [mm]  ����;�  buitendiameter van de ring [mm] ����;�  binnendiameter van de ring [mm] �����	
  diameter van de schroef [mm] �   lengte van het dunnere deel van het tussenschotje [mm] �  externe diameter van de bamboestam [mm] �����  diameter van het hout [mm] �  elasticiteitsmodulus van het materiaal [N/mm2] ��,��   5% overschrijdingswaarde van de elasticiteitsmodulus [N/mm2] ����  cilinderdruksterkte van de betonkolom [N/mm2] ��   aanhechtsterkte van de mortel aan de draadstang [N/mm2] ��;�   stuiksterkte van de bamboe [N/mm2] ��;�      stuiksterkte van het hout [N/mm2]  ��;�;//     stuiksterkte van het hout parallel aan de vezel [N/mm2]  ��;�;�     stuiksterkte van het hout loodrecht aan de vezel [N/mm2] �    maximale drukspanning van de mortel [N/mm2] ��      maximale spanning van de draadstang [N/mm2] ��;!�  de treksterkte van de bamboe [N/mm2] ��  vloeisterkte van de schroef [N/mm2] �";�# ��	 de schuifsterkte van de bamboe [N/mm2]  �";$�%   schuifsterkte van de lijm [N/mm2]  &  kracht volgend uit de proef [N] &#'  karakteristieke axiale uittreksterkte van het verbindingsmiddel [N] &��;���   totale kritische kniklast [N] &��   kritische kniklast per constructieonderdeel [N]  &$#�; ��  laterale kracht die per schroef kan worden opgenomen [N] & ��  maximale kracht volgend uit de MTS [N] &�	(;���  totale gewicht van het bouwwerk [N]  )   traagheidsstraal van de staaf [mm] *  kwadratisch oppervlakte moment van het materiaal [mm4] *�	� gereduceerde kwadratisch oppervlakte moment [mm4] +    verhoudingsfactor [-] +��   factor voor de rekenwaarde van de drukspanning t.g.v. knik [-] 
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,  lengte van de staaf [mm] ,�  ingelijmde lengte van de draadstang in het hout [mm] ,����  ingelijmde lengte van het hout [mm] ,���	�  inbeddingslengte van de draadstang in de mortel [mm] ,�  kniklengte van de staaf [mm] ,��  lengte van de schroef van het gedeelte dat in het hout zit [mm] -�(   lengte tussen de twee steunpunten [mm] -�	
  referentielengte van de extensometer [mm]  ./  het vloeimoment van het verbindingsmiddel [Nmm] 0  de omtrek van het gedeelte waarover de kracht werkt [mm] 1((3	)  extreme stuwdruk op referentiehoogte ze [kN/m2] 15   resulterende windlast [kN/m] 6   de verhouding [-] 7�  gewicht van de sneeuw in [kN/m2] 8  plastische doorsnede voor een vol plastisch schanier [mm3] 8�  de krimp in de radiale richting [%] 8��  sneeuwbelasting [kN/m2]  8�   de krimp in de tangentiële richting [%] 9  wanddikte van de bamboestam [mm] 9�  dikte van het hout werkend per schroef [mm] 9�  gereduceerde wanddikte van de bamboestam [mm] 9�  hoogte van het dikkere deel van het schotje [mm] 9�;�  hoogte van het dikkere deel van de wand [mm]  9��  dikte van het tussenschotje ter plaatse van � [mm] :  trekkracht in de draadstang [N] ;	$  elastisch weerstandsmoment [mm3]   ;($  plastisch weerstandsmoment [mm3] 

 
Griekse letters <   hoek die de draadstang maakt met de bamboestam [°] <�   factor afhankelijk van gladde of geribde draadstang [-] =  verhouding tussen de stuiksterkte van bamboe en hout [-] >  volumieke massa van het materiaal [kg/m3] ?��  verplaatsing van de draadstang [mm]  ? #'   maximale verplaatsing [mm] ε  de rek in de draadstang [-]  A    de stijfheid van de rotatieveer [-] B   slankheid van de staaf [-] C�  factor afhankelijk van de dakhelling  [-] D #'  maximale rotatie [mrad] D   de hoekverdraaiing van de oneindig stijve staaf [mrad] E  dichtheid van het hout [kg/m3] F�;��"	�  normaaldrukspanning in bovenste deel van de betonkolom [N/mm2] F�;��#��# normaalspanning van de Guadua [N/mm2]  F�;��#��#;����  normaalspanning t.g.v. knik in de Guadua staaf [N/mm2] F��  berekende spanning in de draadstang [N/mm2]  F ;��#��# buigspanning van de Guadua [N/mm2]  
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1. INLEIDING 

1.1  PROBLEEMSTELLING 

Het onderwerp van deze thesis is gebaseerd op het onderling verbinden van 
bamboestammen met behulp van mortel, hout en staal in de constructie van het 
cultuurpodium in de Tolhuistuin te Amsterdam. Bamboearchitect Simón Vélez uit 
Colombia heeft het cultuurpodium ontworpen en gaat zijn zelfontwikkelde verbindings-
techniek hierin toepassen.  
 
Dit gegeven leidt tot de volgende probleemstelling: 
“Welke verbinding, uitgaande van het constructieve ontwerp en aansluitend op de 
verbindingtechniek van Simón Vélez, kan bij het cultuurpodium in de Tolhuistuin te 
Amsterdam worden toegepast zodat bamboe op constructief, architectonisch en 
milieutechnisch gebied optimaal wordt benut en geaccepteerd in de Nederlandse bouw-
wereld?” 
 
Simón Vélez gebruikt een verbindingstechniek om bamboestammen te verbinden waarbij 
hij mortel en stalen draadstangen gebruikt. Dit zorgt voor een constructieve verbinding, 
waarbij de optredende krachten ten gevolge van permanente en veranderlijke belasting 
worden opgenomen door de combinatie van bamboe, mortel en draadstang. In de 
praktijk blijkt dat deze techniek ervoor zorgt dat er grote krachten worden opgenomen 
en dat het gewicht van de constructie toeneemt. Dit laatste is niet gewenst gezien het 
geringe gewicht van bamboe. Daarnaast wordt bamboe gezien als een ‘sustainable’ 
materiaal. Wanneer de bamboe dus wordt opgevuld met mortel is de verbinding minder 
duurzaam. De gebruikte basismaterialen voor mortel (zand, cement en kalk) moeten 
worden gewonnen, waarbij de winning en fabricage van cement en de winning van kalk 
nauwelijks milieuvriendelijk uitvoerbaar zijn. Tevens draagt het verwerken van de mortel 
tijdens de uitvoering (afval) niet bij aan positieve ontwikkelingen in het milieu. Daarom 
is er gekeken naar alternatieve methoden om een verbinding tussen bamboestammen te 
creëren, onder andere door het kiezen van ander vulmateriaal. 
 
Er is gekozen voor één bouwwerk van Vélez, omdat zijn ontwerpen bestaan uit veel 
bamboestammen zodat er ook veel verbindingen aanwezig zijn. Met dit ontwerp, het 
cultuurpodium, zijn er voorbeelden van verbindingen en zodoende kan er ook onderzoek 
worden gedaan naar de wensen en eisen die in Nederland zijn gesteld aan het bouwen 
met bamboe. In 2010 zou worden gestart met de bouw van het cultuurpodim, echter is 
op het moment van schrijven de bouwaanvraag nog niet goedgekeurd en is tevens de 
financiering nog niet rond. Wanneer de realisatie van het cultuurpodium zal starten is 

nog onbekend. Aangezien het cultuurpodium nog 
niet is gebouwd, kan dit onderzoek tevens 
bijdragen aan de bouw van het cultuurpodium. 
Figuur 1.1 laat een 3D-impressie zien van het 
door Vélez’ cultuurpodium.  
 
 

 F I G U U R  1 .1 :  3 D  I M P R E S S I E  C U L T U U R P O D I U M  
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1.2  DOEL VAN DE THESIS 

Het doel van de thesis is het ontwerpen van een verbinding die bamboestammen 
onderling verbindt met behulp van een hulpmateriaal, zodat het kan worden toegepast in 
het cultuurpodium. De ontworpen verbinding wordt getest en gedimensioneerd, zodat 
deze in de toekomst in Nederland kan worden toegepast. De verbinding moet 
constructief, architectonisch en milieutechnisch voldoen aan de Nederlandse eisen, 
wensen en ideeën. Wanneer er een goede, geschikte verbinding is voor bamboe, wordt 
het gebruik van bamboe als bouwmateriaal toegankelijker. Dit draagt bij aan het doel 
om het toepassen van bamboestammen in bouwwerken in Nederland te vereenvoudigen 
en te vermeerderen.  
 

1.3  ONDERDELEN VAN DE THESIS 

De probleemstelling is vertaald in deelvragen en deze worden allen behandeld in dit 
rapport. De deelvragen die zijn opgesteld zijn: 
 

• Wat is de algemene constructieve werking van het cultuurpodium in de 
Tolhuistuin te Amsterdam?  
 

• Wat zijn de consequenties voor het constructieve systeem en de verbindingen 
wanneer het aantal verbindingen in het cultuurpodium wordt gereduceerd? 
 

• Hoe past Simón Vélez zijn verbindingstechniek toe bij het ontwerp van het 
cultuurpodium in de Tolhuistuin te Amsterdam?  
 

• Aan welke constructieve, architectonische en milieutechnische eisen moet de 
verbinding voldoen? 

 
• Welke materialen kunnen op welke manier zorgen voor een optimalisatie van de 

verbinding op het gebied van constructie, architectuur en milieu? 
  

• Op welke wijze dragen de testgegevens en/of berekeningsmethodiek bij aan een 
betrouwbare verbinding die kan worden gebruikt in het ontwerp? 

 

1.4  OPBOUW VAN DE THESIS 

De opgestelde deelvragen vormen de basis voor de opzet van dit rapport. Alvorens er op 
die onderdelen wordt ingegaan, wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting van het 
literatuuronderzoek weergegeven, zodat de drie kernonderwerpen (bamboe, Vélez en 
het cultuurpodium) duidelijk worden. Er wordt in gegaan op de samenstelling en 
eigenschappen die kenmerkend zijn voor de bamboe. Enkele bouwwerken en de speciale 
verbindingstechniek van Simón Vélez worden toegelicht en als laatste worden de 
schetsen van het cultuurpodium van Vélez getoond. 
 
Daarna wordt de algemene constructieve werking van het cultuurpodium behandeld in 
hoofdstuk 3. Hier wordt uitgegaan van de beschikbare schetsen en een toetsing van het 
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ontwerp aan de hand van de rekenregels volgend uit de Nederlandse norm. Nadat de 
algemene constructieve werking is geanalyseerd, is er gekeken naar de mogelijkheden 
om de werking van het ontwerp te verbeteren. Dit is gebeurd door het reduceren van 
bamboestammen en dus reductie van verbindingen, zie hoofdstuk 4. Uiteindelijk 
resulteert dit in aanpassingen in het ontwerp. 
 
In hoofdstuk 5 wordt in het eerste deel de verbindingstechniek van Vélez besproken, in 
het tweede deel wordt een variatie op zijn verbindingstoepassing behandeld. Dit geeft 
een indicatie voor de verbindingstechniek die Vélez graag ziet in het cultuurpodium.  
 
Hoofdstuk 6 behandelt de mogelijkheden voor de alternatieve verbindingen, waarin 
alternatieve (vul)materialen en verbindingsstukken worden beschreven. Naar aanleiding 
van de alternatieve verbindingstypen en het maatgevende detail uit het ontwerp van het 
cultuurpodium volgt in hoofdstuk 7 de analytische beschouwing van de bezwijk-
mechanismen voor drie type verbindingen. Deze types worden ook experimenteel 
beproefd en dit leidt tot de proefopstellingen die worden beschreven en uitgevoerd in 
hoofdstuk 8. De proeven zijn uitgevoerd tijdens een drie maanden lang onderzoek in het 
laboratorium van de Universidad de los Andes te Bogotá (Colombia).  
 
Na het uitvoeren van de proeven wordt het analytische en experimentele onderzoek met 
elkaar vergeleken in hoofdstuk 9. Hierin wordt gekeken of de theoretische benadering 
overeenkomt met de praktijk.  
 
Tot slot wordt in hoofdstuk 10 het antwoord gegeven op de probleemstelling. Er wordt 
afgesloten met een conclusie en enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  
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2. KERNONDERWERPEN 

2.1  INLEIDING 

Het onderwerp van deze thesis: “Het onderling verbinden van bamboestammen met 
behulp van mortel, hout en staal in de constructie van het cultuurpodium in de 
Tolhuistuin te Amsterdam” is tot stand gekomen na het voltooien van het 
literatuuronderzoek over Simón Vélez en zijn bekendste gebouwen.  
 
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste onderdelen uit de literatuurstudie 
samengevat weergegeven. Tijdens die studie is er onderzoek gedaan naar de groei, 
herkomst en eigenschappen van bamboe, zie paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3. wordt de 
verbindingstechniek die Vélez toepast bij zijn bouwwerken toegelicht en is er gekeken 
naar zijn ontwerpen en bestaande gebouwen. Tevens is er gekeken (zie paragraaf 2.4) 
naar het ontwerp van het cultuurpodium die Vélez heeft gemaakt naar aanleiding van 
het winnen van de Prins Clausprijs in 2009 [23].  
 

2.2  BAMBOE 

Bamboe bestaat uit veel families en diverse (onder)soorten. Guadua angustifolia 
(Guadua) is een bamboesoort die voornamelijk groeit in Zuid-Amerika, waaronder in 
Colombia. Deze soort wordt gebruikt door de Colombiaanse architect Simón Vélez voor 
zijn gebouwen. In deze paragraaf worden kenmerken en eigenschappen van bamboe en 
specifiek van de Guadua angustifolia (Guadua) beschreven. 
 

2.2.1 OPBOUW VAN DE STAM 

Bamboe groeit in diverse werelddelen op plekken waar een tropisch tot subtropisch 
klimaat heerst. Het groeit erg snel doordat de fotosynthese snel verloopt. Tijdens de 
fotosynthese wordt CO2 uit de lucht omgezet in zuurstof en koolstof. Koolstof is een 
belangrijke bouwsteen voor hout en bamboe. 
 
Guadua groeit tot 15 cm per dag en bereikt een lengte van 20-25 meter in circa acht 
maanden; de diameter van de stam en de wanddikte zijn vanaf de eerste dag volledig 
aanwezig. Het duurt dan echter nog een paar jaar voordat het materiaal dusdanig is 
‘verhout’ dat de voor praktisch gebruik benodigde constructieve eigenschappen (sterkte 
en stijfheid) zijn ontwikkeld.  
 
Na circa drie tot vijf jaar is Guadua het meest geschikt om te kappen en te worden 
gebruikt als constructiemateriaal. De stamdiameter varieert van circa 100 tot 140 mm 
met een wanddikte van 11-22 mm. De bamboestam is dus van binnen hol met licht 
variërende afmetingen over de lengte. Figuur 2.1 laat de doorsnede zien van een 
Guadua bamboestam. 
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De schematisering van de 
bamboestam bestaat uit verschillende 
zogenaamde tussenschotjes (1, diaphragm
deze tussenschotjes een ring (2). Een 
Het gedeelte tussen twee nodes
en heeft een bepaalde wanddikte (5)
 

2.2.2 HET GEBRUIK  

Bij het kappen van de bamboe worden slechts enkele stammen gekapt
deel van de bamboeplant blijft leven.
weer uit tot een bamboestam
buigzaam materiaal. Als het 
dat het een sterk en stijf materiaal 
constructies.  
 
De bamboe moet worden geconserveerd
insecten en schimmels. Een manier voor het conserveren van de bamboestammen is het 
gebruik van de Boucherie methode, waarbij het sap van de bamboe wordt vervangen 
door een oplossing met boorzout. Dit boorzout 
chemicaliën [14]. 
Een andere manier om te conserveren
injecteren van een chemische substantie in elke internode van de bamboe
substantie verlengt de levensduu
behandeling moeten de stamm
 
Bamboe wordt gebruikt voor het maken van
of overkappingen, waarbij de
bestaan uit bamboe. De liggers en kolommen bestaan uit de originele 
kolommen en liggers worden dan vaak bekleed met een ‘esterilla de Guadua’. Dat is
mat van Guadua die bestaat uit meerdere stammen die geheel zijn
figuur 2.3. Op deze manier 
Wanneer zowel de onderconstructie als het dak bestaat uit bamboe is het belangrijk dat 
het dak uitkraagt. Op die manier worden de gevels van bamboe beschermd tegen 
weersinvloeden, waardoor de levensduu

F I G U U R  2 .1 :  D O O R S N E D E  G U A D U A  

Thesis “Onderling verbinden van bamboestammen” 

1)

2)
3)
      
4)
5)
6)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atisering van de bamboestam uit figuur 2.1 is te zien in 
t verschillende onderdelen. In het binnenste gedeelte zitten 

zogenaamde tussenschotjes (1, diaphragma) en aan de buitenkant zit ter plaatse van 
een ring (2). Een node (3) bestaat uit een tussenschotje en ring. 

nodes heet een internode (4). De bamboestam is hol (6, holte) 
en heeft een bepaalde wanddikte (5) [14]. 

amboe worden slechts enkele stammen gekapt
de bamboeplant blijft leven. Vanaf de wortel groeit een nieuwe vertakking dan 

stam. Zolang bamboe nog groeit en geworteld is, is het een 
buigzaam materiaal. Als het eenmaal is gekapt wordt het gedroogd om ervoor te zorgen 
dat het een sterk en stijf materiaal wordt en kan het uitstekend worden gebruikt voor 

worden geconserveerd, zodat het materiaal wordt beschermd tegen 
s. Een manier voor het conserveren van de bamboestammen is het 

gebruik van de Boucherie methode, waarbij het sap van de bamboe wordt vervangen 
door een oplossing met boorzout. Dit boorzout behoort tot de relatief milieuvriendelijke 

om te conserveren die in Colombia op Guadua wordt toegepast is het 
en van een chemische substantie in elke internode van de bamboe

levensduur, maar maakt de Guadua niet waterbesten
stammen weer enkele dagen drogen [7]. 

gebruikt voor het maken van bouwwerken, bijvoorbeeld huizen, bruggen 
of overkappingen, waarbij de liggers, kolommen, vloeren, wanden en

De liggers en kolommen bestaan uit de originele 
kolommen en liggers worden dan vaak bekleed met een ‘esterilla de Guadua’. Dat is

die bestaat uit meerdere stammen die geheel zijn opengesneden, zie 
Op deze manier kan bijvoorbeeld een volledig huis bestaan uit bamboe

Wanneer zowel de onderconstructie als het dak bestaat uit bamboe is het belangrijk dat 
het dak uitkraagt. Op die manier worden de gevels van bamboe beschermd tegen 

de levensduur wordt verlengd.  

U A D U A  [ 1 5 ] F I G U U R  2 .2 :  O P B O U W  B A M B O E S T A M   

1) Diaphragma  
(tussenschotje) 

2) Ring  
3) Node 
      (ring+diaphragma) 
4) Internode 
5) Wanddikte 
6) Holte 
 

 

is te zien in figuur 2.2. De 
delen. In het binnenste gedeelte zitten 

) en aan de buitenkant zit ter plaatse van 
(3) bestaat uit een tussenschotje en ring. 

bamboestam is hol (6, holte) 

amboe worden slechts enkele stammen gekapt, waardoor een 
Vanaf de wortel groeit een nieuwe vertakking dan 

bamboe nog groeit en geworteld is, is het een 
gedroogd om ervoor te zorgen 

en kan het uitstekend worden gebruikt voor 

materiaal wordt beschermd tegen 
s. Een manier voor het conserveren van de bamboestammen is het 

gebruik van de Boucherie methode, waarbij het sap van de bamboe wordt vervangen 
relatief milieuvriendelijke 

wordt toegepast is het 
en van een chemische substantie in elke internode van de bamboestam. Deze 

maakt de Guadua niet waterbestendig. Na deze 

bouwwerken, bijvoorbeeld huizen, bruggen 
wanden en daken kunnen 

De liggers en kolommen bestaan uit de originele stam en deze 
kolommen en liggers worden dan vaak bekleed met een ‘esterilla de Guadua’. Dat is een 

opengesneden, zie 
bestaan uit bamboe. 

Wanneer zowel de onderconstructie als het dak bestaat uit bamboe is het belangrijk dat 
het dak uitkraagt. Op die manier worden de gevels van bamboe beschermd tegen 

P B O U W  B A M B O E S T A M   [ 1 4 ]  
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2.2.3 MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN 

Bamboe heeft een hoge stijfheid, sterkte, hardheid en een laag gewicht en is daardoor 
een breed toepasbaar materiaal. Het is uitermate geschikt in het opnemen van 
drukkrachten, omdat de doorsnede een buisprofiel is. Dit resulteert in een gunstig 
kwadratisch oppervlakte moment ten opzichte van het oppervlak en daardoor een 
gunstig knikgedrag. De eigenschappen van een bamboestam kunnen worden vergeleken 
met de eigenschappen van een stalen buisprofiel. Een stalen buisprofiel wordt niet vaak 
gebruikt voor een op buiging belaste balk, aangezien de kosten van zo’n profiel hoog 
zijn. Er wordt dan gekozen voor een I-profiel. Bamboe, met dezelfde buisdoorsnede, is 
ook geschikt voor een op buiging belaste balk. Figuur 2.5 laat links de doorsnede van de 
bamboestam zien en rechts in het figuur is het materiaal van beide zijkanten naar de 
verticale symmetrieas gebracht. Het resultaat komt overeen met de doorsnede van een 
stalen I-ligger [14]. 
 

      
 
 

 
Vanwege het feit dat trekkrachten via verbindingen in de bamboestam moeten worden 
geïntroduceerd heeft bamboe enige moeite met het opnemen van trekkrachten. De 
bamboestam moet worden gezien als een ketting van twee soorten schakels, zie figuur 
2.5. Schakel 1 is de internode, schakel 2 is de node. Ter plaatse van de internode 
kunnen ‘grote’ trekkrachten worden opgenomen, echter vanwege enorme vezelafwijking 
ter plaatse van de overgang node naar de internode is de treksterkte van schakel 2 veel 

F I G U U R  2 .3 :  B A M B O E M A T  ‘ E S T E R I L L A  D E  G U A D U A ’  [ 1 ]  

1    2 

F I G U U R  2 .4 :  D O O R S N E D E  B A M B O E S T A M ,  

S C H A K E L  1  =  I N T E R N O D E ,  S C H A K E L  2  =  N O D E  
F I G U U R  2 .5 :  D O O R S N E D E  V A N  B A M B O E S T A M  

V E R G E L E K E N  M E T  I - P R O F I E L  [ 1 4 ]   
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kleiner. Er geldt voor iedere ketting dat deze zo zwak is als de zwakste schakel, 
waardoor de treksterkte van bamboe wordt bepaald door schakel 2 (zie figuur 2.5).  
 
Bamboe bestaat (net als hout) voornamelijk uit cellulose, lignine en hemicellulose. De 
verhouding is bij bamboe echter anders dan bij hout. Over het algemeen is het 
cellulosegehalte in bamboe hoog in vergelijking tot hout; het gehalte aan lignine en 
hemicellulose is wat lager. Dit resulteert, wederom in vergelijking met hout, in een hoge 
treksterkte. In de lengterichting vormen zich vezels ingebed in lignine en hemicellulose 
(de zogenaamde “vasculaire bundels”). In het buitenste gedeelte is circa 60% en aan de 
binnenkant 10% van de vezels aanwezig (zie figuur 2.6); de overige ruimte wordt 
opgevuld met zogenaamd parenchyma (celweefsel), een relatief zacht materiaal dat de 
in lignine en hemicellulose ingebedde vezels loodrecht op de stam koppelen. Grofweg 
bestaat bamboe voor circa 50% uit vasculaire bundels, voor 40% uit parenchyma en 
voor 10% uit ander materiaal. Doordat het merendeel van de vasculaire bundels aan de 
buitenzijde van de stam aanwezig is, is deze zijde dan ook veel sterker dan de binnen-
zijde.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor de bamboesoort Guadua wordt op basis van een vuistregel die het verband legt 
tussen het vezelgehalte en cellulose, een elasticiteitsmodulus van ongeveer 20.000 
N/mm2 aangehouden. De vuistregel luidt als volgt: E = 350*aantal % vezels in de stam. 
Een vezel bestaat voor ongeveer 50% uit cellulose, voor cellulose geldt E = 70.000 
N/mm2, dus voor een vezel: E = 35.000 N/mm2. Dus kan worden gesteld dat de 
elasticiteitsmodulus E [N/mm2] is, zie figuur 2.7: 
 
Ebuiten  = 350*60 =  21.000 N/mm2  
Ebinnen  = 350*10 =     3.500 N/mm2  
 
Uit deze informatie wordt duidelijk dat de EI voor de bamboestam circa 10% groter is 
dan bij een gelijkmatige vezelverdeling. De ongelijke vezelverdeling zorgt dus voor een 
‘gratis’ toename van de sterkte eigenschappen. Voor de bamboesoort Guadua kan een 
elasticiteitsmodulus van ongeveer 20.000 N/mm2 worden aangehouden [14]. 
 

vasculaire  
bundels 
 
 
 
 
parenchyma 
(zacht weefsel) 
 
 

F I G U U R  2 .6 :  C E L L U L O S E V E Z E L S ,  I N G E B E D  I N  L I G N I N E  

E N  H E M I C E L L U L O S E  ( ‘ V A S C U L A I R E  B U N D E L S ’ ) ,  

V E R D E E L D  O V E R  D E  W A N D D I K T E  V A N  E E N  

B A M B O E W A N D  [ 1 4 ]  

F I G U U R  2 .7 :  E - M O D U L U S  I N  D O O R S N E D E  

V A N  B A M B O E S T A M  [ 1 4 ]  
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Hoofdstuk 2 Kernonderwerpen

 

Afgeleide waarden uit experimenten
buigproeven, wijzen uit dat deze waarde aan de hoge kant is en dat een waarde van
15.000 à 16.000 N/mm2 meer reëel is. 
(Colombia) besloten voor de toepassing van E = 17.500 
vergelijking met andere bamboesoorten vertoont Guadua een hoge elasticiteitsmodulus; 
bijvoorbeeld voor de overwege
Phyllostachys pubescens wordt een elasticiteitsmodulus gemeten die slechts de helft is 
van die van Guadua. 
 
Bamboe wordt ook wel plantaardig staal genoemd
toepassingen in aardbevingsgebieden dan
(grote) kwadratisch oppervlakte moment
beperkt, aangezien bij een aardbeving geldt: kracht is massa maal versnelling. 
versnelling wordt bepaald door de
worden uitgeoefend. De massa is een beï
gewicht. Ook het kwadratisch oppervlak
buisvormige doorsnede heeft en dat
ander voordeel van bamboe 
door tot zeer dicht bij bezwijken. Dat betekent dat het materiaal bij aardbevingen in het 
plastische gebied veel energie kan absorberen
 

2.3 SIMÓN VÉLEZ 

Simón Vélez (geboren in 1949, Manizales, Colombia) 
heeft in zijn carrière als architect 
ontworpen met de bamboesoort 
materiaal. Vélez, afgebeeld in figuur 2.8,
bekend als dé bamboearchitect
het maken van daken van bamboe
wordt zijn verbindingstechniek uitgelegd die 
in zijn ontwerpen. Tevens worden vier
Vélez besproken. 
 

2.3.1 VERBINDINGSTECHNIEK

Vélez’ onderzoek naar de verbindingstechniek met 
zijn ontwerpen. Bij toeval 
sterker te maken ontdekt. Namelijk door een draadstang in de bamboe
bevestigen, zie figuur 2.9.  
 

F I G U U R  2 .9 :  V E R B I N D I N G  V É L E Z
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Afgeleide waarden uit experimenten van eerdere onderzoekers, bijvoorbeeld vier punts 
buigproeven, wijzen uit dat deze waarde aan de hoge kant is en dat een waarde van

meer reëel is. Naar aanleiding van de ervaring aan de Uniandes 
(Colombia) besloten voor de toepassing van E = 17.500 N/mm2 
vergelijking met andere bamboesoorten vertoont Guadua een hoge elasticiteitsmodulus; 
bijvoorbeeld voor de overwegend in Zuidoost Azië (vooral China) voorkomende soort 

wordt een elasticiteitsmodulus gemeten die slechts de helft is 

wel plantaardig staal genoemd. Het is geschikter
n aardbevingsgebieden dankzij het geringe gewicht en het 

adratisch oppervlakte moment. Door het geringe gewicht blijft de kracht 
beperkt, aangezien bij een aardbeving geldt: kracht is massa maal versnelling. 

door de sterkte van de aardbeving en hier kan geen invloed op 
worden uitgeoefend. De massa is een beïnvloedbare factor en bamboe heeft een gering 

et kwadratisch oppervlakte moment is gunstig omdat bamboe een 
buisvormige doorsnede heeft en dat heeft een positieve invloed op de doorbuiging.

an bamboe is dat het zich bij belasten elastisch blijft gedragen
tot zeer dicht bij bezwijken. Dat betekent dat het materiaal bij aardbevingen in het 

energie kan absorberen [14]. 

Simón Vélez (geboren in 1949, Manizales, Colombia) 
heeft in zijn carrière als architect al veel gebouwen 

de bamboesoort Guadua als bouw-
, afgebeeld in figuur 2.8, staat dan ook 

als dé bamboearchitect en is een specialist in 
bamboe. In deze paragraaf 

verbindingstechniek uitgelegd die hij toepast 
worden vier ontwerpen van 

VERBINDINGSTECHNIEK 

verbindingstechniek met bamboe is belangrijk geweest voor 
zijn ontwerpen. Bij toeval heeft Vélez een speciale manier om bamboe

. Namelijk door een draadstang in de bamboe
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In elke internode waarin zich een draadstang bevindt, wordt vervolgens mortel 
geïnjecteerd. Hierdoor ontstaat er een verbinding met een maximale treksterkte circa 70 
kN [17] afhankelijk van de lengte van de draadstang en het aantal internode secties die 
met mortel zijn gevuld. Door deze techniek toe te passen is er slechts een kleine 
hoeveelheid materiaal (bamboe, mortel en staal) nodig voor het maken van de 
verbinding. De draadstang zit in de mortel verankerd. Tussen de mortel en de 
bamboewand van de bamboestam is nagenoeg geen hechting aanwezig om redenen van 
het krimp- en zwelgedrag van de bamboe en gezien het feit dat aan de binnenzijde van 
de stam vrijwel uitsluitend zacht celweefsel (parenchyma) aanwezig is. De belasting in 
de draadstang wordt door de aanhechting tussen draadstang en mortel aan de mortel 
overgedragen. De mortel steunt af op de tussenschotjes (de diaphragma’s). Dit leidt 
ertoe dat door deze verbinding zowel trek- als drukkrachten kunnen worden 
overgedragen. Meer over deze verbinding in paragraaf 5.1. 
 
Vélez past bamboe zodanig toe dat de constructieve eigenschappen van het materiaal 
gunstig worden benut. Daarnaast worden zijn ontwerpen ook altijd architectonisch goed 
ontworpen, echter worden ze nauwelijks gedetailleerd uitgewerkt. Vélez is, naast 
bamboearchitect, ook bamboe-uitvoerder. Mede hierdoor voegen volgens hem 
gedetailleerde tekeningen weinig toe, aangezien hij zelf aanwezig is bij de bouw van het 
bouwwerk.  
 
Ook maakt Vélez zich sterk voor het gebruik van bamboe in ontwikkelingslanden, want 
daar wordt het materiaal vaak geassocieerd met armoede. Vélez wil laten zien dat het 
een hightech materiaal is met belangrijke, additionele voordelen zoals lage bouwkosten 
(zowel de materiaalkosten als de productiekosten tot het bouwklaar maken van de 
bamboestam), geen importkosten en versterking van de lokale economie.  
 
In december 2009 werd zijn werk bekroond met de Grote Prins Clausprijs. Een 
cultuurprijs die wordt toegekend aan een persoon of organisatie met een breed scala aan 
cultuur, originaliteit en experimenten. In het juryrapport over Vélez staat: “Daarnaast 
heeft Vélez een elegante esthetiek ontwikkeld die de natuurlijke kwaliteiten van bamboe 

benut en met de natuur samenwerkt om schoonheid in vorm, ruimte en omgeving te 

creëren” [23]. Naast een geldprijs heeft hij de mogelijkheid gekregen het cultuurpodium 
in de Tolhuistuin te ontwerpen, meer over dit cultuurpodium in paragraaf 2.4.  
 

2.3.2 ONTWERPEN 

Alle bouwwerken van Simón Vélez bestaan voor een (groot) gedeelte of geheel uit 
bamboe. Vélez heeft deze gebouwen ontworpen, zowel architectonisch als constructief, 
en is vaak nauw betrokken bij de uitvoering van zijn ontwerpen. Zijn constructief 
interessante en beroemde bouwwerken zijn de Tijdelijke Kathedraal in Colombia, het 
Nomadisch museum in Mexico, de Jenny Garzon brug in Colombia en het ZERI Paviljoen 
in Colombia. Deze vier bouwwerken worden hieronder kort toegelicht. 
 
In de stad Pereira (de hoofdstad van het departement Risaralda in Colombia) is na een 
hevige aardbeving in 1999 een tijdelijke kathedraal gebouwd van bamboe, zie figuur 
2.10. De stenen kathedraal die er voor de aardbeving stond, was dusdanig verwoest, 
zodat deze eerst moest worden gerestaureerd alvorens deze weer in gebruik kon worden 
genomen. In 2003 werd de bamboekathedraal afgebroken, omdat de kathedraal van 
steen was gerestaureerd. 
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F I G U U R  2 .1 2 :  J E N N Y  G A R Z O N  ( C O L O M B I A )  [ 1 6 ]  F I G U U R  2 . 1 3 :  Z E R I  P A V I L J O E N  ( C O L O M B I A )  [ 5 ]  
 

F I G U U R  2 .1 1 :  K A T H E D R A A L  ( C O L O M B I A )  [ 1 6 ]  

Het Nomadisch museum, zie figuur 2.11, te Mexico is ontworpen door Simón Vélez in 
samenwerking met Gregory Colbert. Colbert is zowel filmmaker als fotograaf en is 
bekend als maker van ‘Ashes and Snow’: een tentoonstelling van fotografische kunst-
werken en films die hij tentoon heeft gesteld in het Nomadisch museum. De visie van 
Colbert is om zijn tentoonstelling te laten zien in zoveel mogelijk plaatsen in de wereld in 
‘sustainable’ rondtrekkende musea. Dit bouwwerk is gebouwd in 2008 en de 
tentoonstelling hing hier vier maanden. Het bouwwerk bestaat uit houten kolommen en 
een dakconstructie van bamboestammen. De stalen draden die van de kolom tot het 
bamboespant lopen, zijn enkel om de kolom op dezelfde plek te laten staan. De 
kolommen dragen het dak dus niet. Het Nomadisch museum is afgebroken nadat de 
tentoonstelling naar een volgende locatie is vertrokken.  
  

  
 

In figuur 2.12 is de Jenny Garzon te zien, een beroemde brug ontworpen door 
Simón Vélez. De brug staat in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. Deze brug is een 
kopie van de brug die is gebouwd in China en heeft een verbeterde constructie ten 
opzichte van de brug in China. De Colombiaanse brug is verfijnder en meer 
gestroomlijnd: het aantal bamboestammen is verminderd (de bamboestammen die niet 
bijdragen aan de constructie zijn verwijderd) en op sommige plaatsen zijn 
bamboestammen aangebracht en/of verplaatst, wat bijdraagt aan een betere uitstraling 
van de brug. 
 
Vélez’ bekendste bouwwerk is het ZERI paviljoen, het Colombiaanse paviljoen voor de 
EXPO 2000 te Hannover. Voordat dit bouwwerk in Duitsland mocht worden gebouwd, is 
er een 1:1 model gebouwd in Manizales (Colombia), zie figuur 2.13. Hier is het paviljoen 
getest op sterkte, stijfheid en stabiliteit en na goedkeuring van de Duitse autoriteiten 
mocht er een replica van het paviljoen in Duitsland worden gebouwd. Het ZERI paviljoen 
is dus niet in Manizales gedemonteerd om in Hannover weer op te bouwen. Dat is ook 
vrijwel onmogelijk vanwege de verbindingstechniek warmee alle elementen na 
“montage” met een mortel aan elkaar worden gegoten. 
 

     

F I G U U R  2 .1 0 :  N O M A D I S C H  M U S E U M  ( M E X I C O ) [ 5 ]  
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2.4  Cultuurpodium 

Dankzij het winnen van de 
gekregen om een cultuurpodium te ontwerpen voor de Tolhuistuin
Een locatie voor horeca, tuin en publieksprogrammering in verschillende vormen 
deze paragraaf wordt het ontwerp van het cultuurpodium besproken
getoond die zijn gemaakt door
 

2.4.1 HET ONTWERP 

Het aanzicht en de plattegrond van h
figuur 2.15. De schetsen zijn gemaakt door Vélez, voor 
schetsen inclusief volledige maatvoerin
is bijna 12 meter en alle vier de zijden hebben 

 
 
Het ontwerp bestaat uit een bovenconstructie van bamboe
vier betonkolommen. Daarnaast is het dak afgewerkt met een dunne beplating. 
plattegrond toont een symmetrie in twee 
vereenvoudigt het ontwerp en 
(staaf)krachten en het bouwen van
hoofdstuk 3 wordt de constructieve werking van het cultuurpodium geanalyseerd, 
gebaseerd op de schetsen van Vélez.
 
Aangezien er veel bamboe
mogelijkheid tot het reduceren van 
bamboestam geschematiseerd tot een lijn 
Daarnaast is in het ontwerp te zien (
ter plaatse van het zogenoemde ‘hoedje’, een knik in de stammen zit. 
hoedje op de algemene werking van het cultuurpodium wordt eveneens bekeken. In 
hoofdstuk 4 wordt zowel de r
behandeld. Door het reduce
knooppunten (verbindingen)
het gebied van ontwerp, materiaal 

F I G U U R  2 .1 4 :  A A N Z I C H T  C U L T U U R P D O I U M  

I N  M E T E R S )  [ 9 ]    
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de Grote Prins Clausprijs in 2009 heeft Simón 
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getoond die zijn gemaakt door Simón Vélez.  
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De schetsen zijn gemaakt door Vélez, voor een vergrot

maatvoering zie bijlage I. De hoogte van het cultuurpodium 
alle vier de zijden hebben een afmeting van 17,5 meter. 

een bovenconstructie van bamboestammen 
aarnaast is het dak afgewerkt met een dunne beplating. 
symmetrie in twee richtingen (verticaal en horizontaal)

vereenvoudigt het ontwerp en het bespoedigt het berekenen van de optreden
bouwen van de verbindingen en het totale 

hoofdstuk 3 wordt de constructieve werking van het cultuurpodium geanalyseerd, 
gebaseerd op de schetsen van Vélez. 

bamboestammen worden toegepast, wordt 
tot het reduceren van bamboestammen onderzocht. In de schetsen is elke 

m geschematiseerd tot een lijn en twee lijnen zijn dubbele bamboestammen). 
in het ontwerp te zien (Figuur 2.14) dat er in de top van het cultuurpodium

ter plaatse van het zogenoemde ‘hoedje’, een knik in de stammen zit. 
hoedje op de algemene werking van het cultuurpodium wordt eveneens bekeken. In 

zowel de reductie van de stammen als de invloed van het hoedje 
eren van stammen vindt er automatisch een reductie in 
) plaats en dat leidt tot een reductie in de

ontwerp, materiaal en uitvoering).  

C U L T U U R P D O I U M  ( A F M E T I N G E N   F I G U U R  2 . 1 5 :  P L A T T E G R O N D  C

               P O D I U M  ( A F M E T I N G E N  I N  M E T E R S
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T E G R O N D  C U L T U U R -      
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3. CONSTRUCTIEVE WERKING CULTUURPODIUM 

3.1  ALGEMEEN 

Op basis van de door Vélez gemaakte schetsen van het cultuurpodium is de construc-
tieve werking van het cultuurpodium geanalyseerd. Voor de analyse is gebruikt gemaakt 
van het rekenprogramma SCIA Engineer (computer software). De bamboestammen en 
verbindingen zijn geschematiseerd tot een model dat toegankelijk is voor statische 
berekeningen. In paragraaf 3.2 zijn de materiaal- en doorsnede eigenschappen, die in 
het systeem zijn gebruikt, te zien. 
 
In paragraaf 3.3 zijn de belastingen te zien die normtechnisch in rekening moeten 
worden gebracht voor de locatie Amsterdam. Vervolgens zijn de belastingcombinaties 
opgesteld, zie paragraaf 3.4. De uitkomsten van de belastingcombinaties zijn te zien in 
paragraaf 3.5. Er is onderscheid gemaakt tussen de uitkomsten volgend uit de 
computerberekening en volgend uit de handberekening. Beide uitkomsten zijn met 
elkaar vergeleken. Tot slot volgt in paragraaf 3.6 de conclusie van de analyse van de 
constructieve werking van het cultuurpodium, gebaseerd op het ontwerp van Vélez. 
 

3.2  MATERIAAL- EN DOORSNEDE EIGENSCHAPPEN 

In het schetsontwerp van Vélez zijn enkele en dubbele bamboestammen te zien. Het 
dak, bestaand uit deze stammen, wordt gedragen door vier betonkolommen. In tabel 3.1 
zijn de eigenschappen van de materialen en doorsneden van de staven te zien. Hierbij is 
onderscheid gemaakt tussen de drie verschillende staven die zijn gebruikt voor de 
schematisering van het ontwerp.  
 
T A B E L  3 . 1 :  D O O R S N E D E -  E N  M A T E R I A A L E I G E N S C H A P P E N  V A N  D E  S T A V E N  DoorsnedeDoorsnedeDoorsnedeDoorsnede    KolomKolomKolomKolom    StamStamStamStam    1111    StamStamStamStam    2222    Materiaal - C40/50 Bamboe Bamboe D mm 300 120 160 t mm - 12 18 A mm2 7,07E+04 4,08E+03 8,03E+03 Ay = Az mm2 6,00E+04 2,59E+03 5,11E+03 AL mm2/m 9,42E+03 3,89E+03 5,11E+03 It mm4 7,95E+08 1,19E+08 4,05E+08 Iy = Iz mm4 3,98E+08 6,01E+06 2,06E+07 Iw mm6 0,0 0,0 0,0 Wel;y = Wel;z mm3 2,65E+06 1,00E+04 2,57E+05 Wpl;y = Wpl;z mm3 4,50E+03 1,41E-04 2,57E+05 
 

De staaf ‘kolom’ (in bovenstaande tabel) heeft een betonkwaliteit van C40/50 met een 
diameter van 300 mm. over de gehele lengte. Deze staaf is, volgend uit het schets-
ontwerp, vier keer toegepast.  
 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    BetonBetonBetonBeton    BamboeBamboeBamboeBamboe    γ kg/m3 2500 700 E N/mm2 36.000 17.500 ν - 0,2 0,3 
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De in bovenstaand tabel aangegeven ‘stam 1’ staat voor één bamboestam, ‘stam 2’ staat 
voor twee bamboestammen aan elkaar vastgemaakt. ‘Stam 1’ is een bamboestam met 
een diameter van 120 mm. en een wanddikte van 12 mm. Om een dubbele bamboestam 
te schematiseren tot één staaf, is er voor gekozen om de oppervlakte van ‘stam 1’ te 
verdubbelen. Dit resulteert in ‘stam 2’ met een diameter van 160 mm. en een wanddikte 
van 18 mm.  
 
De materiaaleigenschappen zijn ook weergegeven in deze tabel, waarbij opvalt dat de 
volumieke massa γ [kg/m3] van bamboe erg laag is ten opzichte van de volumieke 
massa van beton. Volgend uit paragraaf 2.3.2 is de waarde voor de elasticiteitsmodulus 
voor de bamboesoort Guadua vastgesteld op E = 17.500 N/mm2. 
 
De staven zijn scharnierend aan elkaar verbonden, zodat er geen momentverbindingen 
kunnen ontstaan. In de praktijk is het ook niet wenselijk dat de verbindingen een 
moment kunnen opnemen. 
 

3.3  BELASTINGEN 

Om de algemene werking van het cultuurpodium te analyseren moet er worden 
gerekend met de optredende belastingen. De belastingen zijn opgedeeld in permanente 
belasting (paragraaf 3.3.1) en veranderlijke belasting (wind, sneeuw, personen en 
regen), zie paragraaf 3.3.2 en zijn bepaald volgens de norm NEN-EN 1991-1 (Eurocode 
1).  
 

3.3.1 PERMANENTE BELASTING 

De permanente belasting is gebaseerd op het gewicht van de bamboestam. Het gewicht 
van de bamboestam is relatief laag in vergelijking met eenzelfde doorsnede van beton of 
staal. Dit komt door de lage volumieke massa > [kg/m3]. In tabel 3.1 is het verschil van 
de volumieke massa van beton ten opzichte van bamboe te zien.  
 
Er geldt:  0��#  � = > ∙ � = 700 ∙ 4,08 ∙ 10w�x = 0,029 kN/m  0��#  � = > ∙ � = 700 ∙ 8,03 ∙ 10w�x = 0,056 kN/m  

 

3.3.2 VERANDERLIJKE BELASTING 

De veranderlijke belasting die de constructie van het cultuurpodium moet dragen bestaat 
uit windbelasting (paragraaf 3.3.2.1) en sneeuwbelasting (paragraaf 3.3.2.2). 
 
Windbelasting moet altijd, dus ook voor een bamboebouwwerk, in rekening worden 
gebracht tijdens het toetsen van de sterkte, stabiliteit en stijfheid. Echter, bamboe-
ontwerpen worden zelden berekend op sneeuwbelasting, aangezien een dergelijk 
ontwerp vaak wordt gebouwd in landen waar sneeuwval zelden tot nooit voorkomt. 
Aangezien het cultuurpodium in Nederland wordt gebouwd, moet er rekening worden 
gehouden met sneeuwval en dus moet de sneeuwbelasting in rekening worden gebracht.  
 
Personenbelasting valt eveneens onder de veranderlijke belasting. Er moet dan worden 
gedacht aan een persoon die het dak beklimt voor reparaties of onderhoud. De 
persoonsbelasting wordt in rekening gebracht wanneer de individuele staaf wordt 
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getoetst op sterkte. Dit is gedaan voor de staven die deel uit maken van de maat-
gevende verbinding, zie paragraaf 4.4. 
 
Regenbelasting valt eveneens onder de veranderlijke belasting, dit is echter in dit 
ontwerp niet aan orde. Het ontwerp heeft namelijk geen plat dak en daarom is er geen 
kans op de ophoping van water. De ophoping van water kan resulteren in zogenaamde 
wateraccumulatie en in dat geval moet het gewicht van het water worden meegenomen 
in de berekening. 

 

3.3.2.1 WINDBELASTING 

De windbelasting voor het cultuurpodium is bepaald voor een open overkapping volgens 
de NEN-EN 1991-1-4. De windkracht bij een open overkapping wordt bepaald aan de 
hand van de extreme stuwdruk, de krachtcoëfficiënten en de meewerkende breedte per 
staaf, zie formule (3.1). 
 15 = ���� ∙ ∑ �
 ∙ 1((3	) ∙ ��	
  [kN/m]  (3.1) 

 15  resulterende windlast [kN/m] ����  bouwwerkfactor �
 globale krachtcoëfficiënt 1((3	) extreme stuwdruk op referentiehoogte ze [kN/m2] ��	
 meewerkende referentie breedte [m] 

 
Het cultuurpodium heeft een hoogte van 12 meter. Voor gebouwen met een hoogte 
kleiner dan 15 meter geldt een bouwfactor van ���� = 1,0. 
 
De extreme stuwdruk hangt af van het regionale wind klimaat, lokale terrein factoren en 
de hoogte van het ontwerp. Het cultuurpodium wordt gebouwd in een onbebouwde 
omgeving in Amsterdam en heeft een hoogte van 12 meter. Voor een overkapping geldt 
dat de referentiehoogte ze gelijk is aan de hoogte h, en h is bepaald volgens figuur 7.17 
uit NEN-EN 1991-1-4. De referentiehoogte is gelijk aan de hoogte vanaf maaiveld tot 
waar het dak start, zie figuur 3.1. Hieruit volgt dat ze = h = 8,25 meter. Volgend uit 
tabel 4 uit de Nationale Bijlage (NB.4) is de stuwdruk 1((3	) = 0,8 kN/m�.  

 
Voor het bepalen van de globale krachtcoëfficiënt moet worden bepaald of het 
cultuurpodium een lege of gevulde overkapping betreft. Er wordt uitgegaan van een lege 
overkapping, aangezien er geen obstakels in en om het object staan. Wanneer het 
podium in gebruik is, is er sprake van een ‘vulling’ van de overkapping door personen en 
bijvoorbeeld geluidsapparatuur. Dit kan worden beschouwd als een gevulde overkapping. 
Aangezien het aannemelijk is dat het podium bij veel wind niet wordt gebruikt, is er voor 
gekozen om een lege overkapping te beschouwen. De luchtstroom bij een open 
overkapping is te zien in figuur 3.2. Voor een lege overkapping geldt φ = 0, voor een 
gevulde overkapping geldt φ = 1. De globale krachtcoëfficiënten worden daarom bepaald 
bij φ = 0. 
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F I G U U R  3 .3 :  A A N D U I D I N G  D A K V L A K I N D E L I N G  I N C L .  N U M M E R I N G  

F I G U U R  3 .2 :  L U C H T S T R O M I N G  O V E R K A P P I N G  [ 2 1 ]  F I G U U R  3 .1 :  H O O G T E  E N  D A K I N D E L I N G  
   

In paragraaf 7.3 van de NEN-EN 1991-1-4 worden de definities en coëfficiënten gegeven 
voor een open overkapping. De globale krachtcoëfficiënt stelt de resulterende kracht 
voor. De nettodrukcoëfficiënt geeft het maximale lokale drukverschil voor alle wind 
richtingen en behoort te zijn gebruikt voor ontwerp en berekening van dakbedekkingen 
en bevestigingen [21]. Voor het bepalen van de windbelasting is het bepalen van de 
globale krachtcoëfficiënt cf voldoende. Deze volgt uit de dakhelling en het type dak en is 
af te lezen uit de tabellen 7.6 en 7.7 uit NEN-EN 1991-1-4.  
 
Het cultuurpodium is symmetrisch in twee richtingen en de doorsnede, zoals gegeven in 
figuur 3.1, is de basis voor de bepaling van de windbelasting. Uitgaande van de 
aangenomen windrichting (zie figuur 3.1) is het cultuurpodium opgedeeld in zeven 
dakvlakken, zie figuur 3.3. Dakvlak 1 tot en met 4 zijn de ‘hoofd’-dakvlakken en dakvlak 
5 tot en met 7 krijgen een gereduceerde belasting. 
 

 
 
 

Volgend uit tabel 7.6 (eenzijdige hellend overkapping) en tabel 7.7 (tweezijdig hellende 
overkapping) uit NEN-EN 1991-1-4 volgen de globale krachtcoëfficiënten, zie tabel 3.2. 
 
Dakvlak 1 is beschouwd als een eenzijdig hellende overkapping met α = 0° (de helling 
van het dak is evenwijdig aan de windrichting) en voor dakvlak 2 en 3 is een zadeldak 
met α =+22° aangehouden om de globale krachtcoëfficiënt te definiëren. Voor dakvlak 5 
is 75% van de krachtcoëfficiënt van dakvlak 2 aangebracht, omdat gezien vanuit de 
windrichting de helling van dakvlak 5 gelijk is aan de dakhelling van dakvlak 2. Om 
dezelfde reden hebben dakvlak 6 en 7 een reductie van 75% van dakvlak 1. Tot slot is 
de krachtcoëfficiënt voor dakvlak 4 het gemiddelde van dakvlak 1 en 5. In tabel 3.2 
staan de bijbehorende waarden van de globale krachtcoëfficiënten.  
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T A B E L  3 . 2 :  G E G E V E N S  D A K V L A K K E N  W I N D B E L A S T I N G  
 
 
 
 
 
 
 

 
In de in bovenstaande tabel aangeduide globale krachtcoëfficiënten cf;max staat voor 
neerwaartse belasting (druk) en cf;min  duidt de opwaartse belasting (zuiging) aan. 
 
Voor een open overkapping treden, volgens paragraaf 7.3 uit NEN-EN 1991-1-4, zes 
belastinggevallen op. Hierbij is het belangrijk dat een dakdeel aan één zijde de belasting 
kan dragen waarbij het andere dakdeel onbelast is. In figuur 3.4 zijn de zes gevallen 
getoond inclusief aanduiding van de bijbehorende globale krachtcoëfficiënt cf. 
 

 
 

 
De zes windrichtingen zijn te reduceren tot vier belastinggevallen gezien de symmetrie 
van het cultuurpodium. Wind II en Wind III hebben dezelfde reactiekrachten, evenals 
Wind V en Wind VI. Daarom is ervoor gekozen om Wind III en Wind V niet apart te 
beschouwen. Een toevoeging is de beschouwing van de combinatie van de 
belastinggevallen Wind II en Wind VI. In paragraaf 3.4 wordt verder ingegaan op de 
belastingcombinaties. 
 
Figuur 3.5 laat de plattegrond zien van de belasting van de dakvlakken voor Wind II. De 
krachtcoëfficiënten blijven gelijk, maar de dakvlakken 5 tot en met 7 zijn voor de helft 
belast. Hetzelfde geldt voor de dakvlakken bij Wind VI, alleen dan voor het rechterdeel 
van de plattegrond met bijbehorende krachtcoëfficiënten. 
 

KKKKrachtcoëfficiëntrachtcoëfficiëntrachtcoëfficiëntrachtcoëfficiëntenenenen        
DaDaDaDakvlakkvlakkvlakkvlak    1 1 1 1     2222    3333    4444    5555    6666    7777    

α = 0°    α = +22°    α = +22°    75% van 

gem. 1+5     75% 

van 2 

75% 

van 1 

75% 

van 1 cf;max +0,2 +0,65 +0,65 +0,32 +0,49 +0,15 +0,15 cf;min -0,5 -0,95 -0,95 -0,54 -0,71 -0,38 -0,38 

F I G U U R  3 .4 :  B E L A S T I N G G E V A L L E N  W I N D  I  T / M  V I  
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Uit bovenstaande gegevens is de windlast qw [kN/m] te bepalen voor de diverse situaties 
en met bijbehorende globale krachtcoëfficiënten en meewerkende referentiebreedte. 
Volgend uit formule (3.1) is qw bepaald voor elk dakdeel, zie tabel 3.3.  
 
Deze waarden worden voor de windbelasting ingevoerd in het computerprogramma. Een 
handberekening waarin het globale evenwicht voor deze belastinggevallen wordt 
beschouwd, ter vergelijking met de resultaten volgend uit het computermodel, is te zien 
in paragraaf 3.5.  
 
T A B E L  3 . 3 :  G E G E V E N S  S T R O K E N  W I N D B E L A S T I N G  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.2.2 SNEEUWBELASTING 

De sneeuwbelasting is bepaald volgens de formule (3.2) uit NEN-EN 1991-1-3.  
 8�� = C� ∙ �	 ∙ �� ∙ 7�  [kN/m2]  (3.2) 
 8�� sneeuwbelasting [kN/m2]   C� factor afhankelijk van de dakhelling, voor 0 < < < 30° geldt C� = 0,8   �	 blootstellingscoëfficiënt, �	 = 1,0 �� warmtecoëfficiënt, �� = 1,0 7� gewicht van de sneeuw in [kN/m2], s = 0,7 kN/m2 
 
Voor de dakhelling van het cultuurpodium geldt: α = 22°, vandaar dat er mag worden 
gerekend met een lage sneeuwbelasting. Dat resulteert in: 8�� = C� ∙ 7� = 0,8 ∙ 0,7 =0,56 kN/m2. Deze belasting is als vlakbelasting op de gehele constructie aangebracht in 
het computermodel. Ook in de handberekening is deze waarde voor de sneeuwbelasting 
meegenomen. In paragraaf 3.5 zijn de uitkomsten te zien. 
 

Wind last QWind last QWind last QWind last Qwwww    DakDakDakDakvlakvlakvlakvlak        1 1 1 1     2222    3333    4444    5555    6666    7777    cf;max;A - +0,2 +0,65 +0,65 +0,32 +0,49 +0,15 +0,15 cf;min - -0,5 -0,95 -0,95 -0,54 -0,71 -0,38 -0,38 bref m 2,0 0,75 0,25 2,0 2,0 0,75 0,25 pw kN/m2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
         qw;I en II kN/m 0,32 0,39 0,13 0,51 0,78 0,09 0,03 qw;VI en VI kN/m -0,80 -0,57 -0,19 -0,86 -1,14 -0,23 -0,08 

F I G U U R  3 .  5 :  A A N D U I D I N G  B E L A S T I N G  W I N D  I I  ( A R C E R I N G E N  D U I D E N  V E R S C H I L  I N  V L A K  A A N )  
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3.4  BELASTINGCOMBINATIES 

De belastingen zijn bepaald in paragraaf 3.3 en hiermee worden de belastingcombinaties 
opgesteld. De constructie moet aan alle belastingcombinaties voldoen en met behulp van 
het computermodel worden alle reactiekrachten bepaald. Aan de hand van deze 
reactiekrachten wordt de maatgevende belastingcombinatie bepaald. De combinaties 
bestaan uit permanente belasting en veranderlijke belasting, inclusief bijbehorende 
veiligheidsfactoren.  
 
Voor de uiterste grenstoestand, de Ultimate Limit State (ULS), is er gekozen om het 
bouwwerk in te delen in  veiligheidsklasse 3 volgens NEN 6700 gezien de publieke 
bestemming van het cultuurpodium. Ook gezien de relatieve onbekendheid van het 
materiaal bamboe heeft een hogere veiligheidsklasse de voorkeur.  
 
De belastingcombinaties voor de bruikbaarheidtoestand, de Serviceability Limit State 
(SLS), met veiligheidsfactoren 1,0, zijn opgesteld om de doorbuiging van de 
bamboestammen te bepalen, zie paragraaf 4.4. 
 
De volgende twaalf belastingcombinaties zijn beschouwd: 
 
ULS (Ultimate Limit state) 

CO 1: 1,2 ∙ permanent + 1,5 ∙ wind I  
CO 2: 1,2 ∙ permanent + 1,5 ∙ wind II 
CO 3: 1,2 ∙ permanent + 1,5 ∙ wind IV 
CO 4: 1,2 ∙ permanent + 1,5 ∙ wind VI 
CO 5: 1,2 ∙ permanent + 1,5 ∙ wind II + 1,5 ∙ wind VI 
CO 6: 1,2 ∙ permanent + 1,5 ∙ sneeuw 
 

SLS (Serviceability Limit state) 

CO 7: 1,0 ∙ permanent + 1,0 ∙ wind I  
CO 8: 1,0 ∙ permanent + 1,0 ∙ wind II 
CO 9: 1,0 ∙ permanent + 1,0 ∙ wind IV 
CO 10: 1,0 ∙ permanent + 1,0 ∙ wind VI 
CO 11: 1,0 ∙ permanent + 1,0 ∙ wind II + 1,0 ∙ wind VI 
CO 12: 1,0 ∙ permanent + 1,0 ∙ sneeuw 
 
Belastingcombinatie 1 tot en met 4 (CO 1 tot en met CO 4) is de combinatie tussen de 
permanente belasting en de windgevallen I, II, VI en VI volgens figuur 3.4. CO 5 is een 
combinatie van permanente belasting met windgeval II (winddruk op het linker dakvlak) 
en windgeval VI (windzuiging op het rechter dakvlak). De combinatie van 1,35 * 
permanente belasting is niet beschouwd. Vanwege het zeer geringe gewicht van de 
bamboe is deze combinatie niet maatgevend. 
 

3.5  RESULTATEN 

De opgestelde belastingcombinaties, zie paragraaf 3.4, zijn in het computerprogramma 
ingevoerd en leiden tot reactiekrachten van de constructie, zie paragraaf 3.5.1. Ter 
vergelijking van deze resultaten is er een handberekening, zie paragraaf 3.5.2, gemaakt 
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van enkele belastingcombinaties, zodat de betrouwbaarheid van de computerberekening 
kan worden bepaald. In paragraaf 3.5.3 worden de resultaten vergeleken.
 

3.5.1 COMPUTERBEREKENING

Het cultuurpodium is volledig 
volgt dat het ontwerp is opgebouwd
bamboestam, dubbele bamboestammen
sneeuwbelasting. Alle twaalf belastingcombinaties
aan het model.  
 
De vier betonkolommen hebben een gelijke doorsnede over de gehele lengte met een 
diameter D = 300 mm. De kolom
alle richtingen (x-, y-, z-richting) 
de steunpunten en in alle richtingen kunnen krachten worden opgenomen.
 
Uit de berekening met de computer
belastingcombinatie CO 5 de maatgevende b
combinatie van permanente belasting, wind II (winddruk op het linker dakvlak)
VI (windzuiging op het rechter dakvlak)
reactiekrachten zien van CO 5. I
belastingcombinaties te zien.
 
Figuur 3.6 laat de plattegrond van het cultuurpodium zien met daarop aangeduid
nummering van de steunpunten. In hetzelfde figuur zijn eveneens de positieve 
richtingen van de reactiekrachten te zien. De reactiekrachten zijn gebaseerd op het 
globale assenstelsel dat geldt voor het gehele systeem. Voor een voorbeeld van 
interpretatie van de reactiekrachten, zie bijlage II
 
T A B E L  3 . 4 :  R E A C T I E K R A C H T E N  TReactieReactieReactieReactie    krachtenkrachtenkrachtenkrachten    SteunpuntSteunpuntSteunpuntSteunpunt1111    2222    RRRRxxxx    kN 3,6 3,6 RRRRxxxx    kN -20,3 -20,3 RRRRyyyy    kN -16,7 16,7 RRRRyyyy    kN 10,6 -10,6 RRRRzzzz    kN 33,8 33,8 RRRRzzzz    kN -19,6 -19,6 MMMMxxxx    kNm 8,5 -8,5 MMMMxxxx    kNm 12,0 -12.0 MMMMyyyy    kNm 8,5 8,5 MMMMyyyy    kNm -57,4 -57,4 MMMMzzzz    kNm 0,0 0,0 MMMMzzzz    kNm 33,1 -33,1 

 
Het softwareprogramma geeft twee reactiekrachten
komt doordat de belasting in negatieve en positieve richting kan werken
de winbelasting. Hierdoor worden beide opties weergegeven.
zien in figuur 3.7. Hierin zijn de twee reactiekrachten in de x
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enkele belastingcombinaties, zodat de betrouwbaarheid van de computerberekening 
rden bepaald. In paragraaf 3.5.3 worden de resultaten vergeleken.

COMPUTERBEREKENING 

volledig in 3D ingevoerd in de computer. Uit eerdere paragrafen
is opgebouwd uit drie soorten staven: betonkolom, enkele 

estam, dubbele bamboestammen en wordt belast op permanente, wind
. Alle twaalf belastingcombinaties (zie paragraaf 3.4)

De vier betonkolommen hebben een gelijke doorsnede over de gehele lengte met een 
= 300 mm. De kolommen zijn ingeklemd in de fundering, dus de kolom is in 

richting) gefixeerd. Er is geen verplaatsing of rotatie mogelijk in 
de steunpunten en in alle richtingen kunnen krachten worden opgenomen.

erekening met de computersoftware volgt dat voor de reactiekrachten 
de maatgevende belastingcombinatie is. Dat betekent dat de 

inatie van permanente belasting, wind II (winddruk op het linker dakvlak)
het rechter dakvlak) maatgevend is. Tabel 3.4 laat de maatgevende 

van CO 5. In bijlage II-a zijn de reactiekrachten van alle 
belastingcombinaties te zien. 

laat de plattegrond van het cultuurpodium zien met daarop aangeduid
nummering van de steunpunten. In hetzelfde figuur zijn eveneens de positieve 
richtingen van de reactiekrachten te zien. De reactiekrachten zijn gebaseerd op het 
globale assenstelsel dat geldt voor het gehele systeem. Voor een voorbeeld van 

e van de reactiekrachten, zie bijlage II-a. 

T . G . V .  C O 5   SteunpuntSteunpuntSteunpuntSteunpunt    3333    4444    
 -16,7 -16,7 

 11,4 11,4 

 1,0 -1,0 

 -17,8 17,8 

 46,0 46,0 

 0,0 0,0 

 8,5 -8,5 

 12,0 -12,0 

 -8,5 -8,5 

 -75,6 -75,6 

 0,0 0,0 

 33,1 -33,1 

programma geeft twee reactiekrachten per steunpunt per richting aan. D
komt doordat de belasting in negatieve en positieve richting kan werken

orden beide opties weergegeven. Een voorbeeld hiervan is te 
ierin zijn de twee reactiekrachten in de x-richting per steunpunt 

F I G U U R  3 .6 :  P L A T T E G R O N D  M E T  

S T E U N P U N T E N  E N  A A N D U I D I N G  R I C H T I N G E N

enkele belastingcombinaties, zodat de betrouwbaarheid van de computerberekening 
rden bepaald. In paragraaf 3.5.3 worden de resultaten vergeleken.  

eerdere paragrafen 
uit drie soorten staven: betonkolom, enkele 

t belast op permanente, wind- en 
(zie paragraaf 3.4) zijn toegevoegd 

De vier betonkolommen hebben een gelijke doorsnede over de gehele lengte met een 
ingeklemd in de fundering, dus de kolom is in 

gefixeerd. Er is geen verplaatsing of rotatie mogelijk in 
de steunpunten en in alle richtingen kunnen krachten worden opgenomen. 

oor de reactiekrachten 
. Dat betekent dat de 

inatie van permanente belasting, wind II (winddruk op het linker dakvlak) en wind 
laat de maatgevende 

zijn de reactiekrachten van alle 

laat de plattegrond van het cultuurpodium zien met daarop aangeduid de 
nummering van de steunpunten. In hetzelfde figuur zijn eveneens de positieve 
richtingen van de reactiekrachten te zien. De reactiekrachten zijn gebaseerd op het 
globale assenstelsel dat geldt voor het gehele systeem. Voor een voorbeeld van 

per steunpunt per richting aan. Dit 
komt doordat de belasting in negatieve en positieve richting kan werken ten gevolge van 

Een voorbeeld hiervan is te 
richting per steunpunt 

P L A T T E G R O N D  M E T  N U M M E R I N G  

I D I N G  R I C H T I N G E N  
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F I G U U R  3 .7 :  A A N D U I D I N G  R I C H T I N G E N  P E R

aangegeven, zie ook bijlage II
zwarte pijlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dat belastingcombinatie CO
omdat de constructie in deze
windzuiging. Dat zorgt voor de grootste momenten in de ondersteuningen. Deze 
momenten moeten dan ook volledig door de ondersteuning kunnen worden o
 
Naast de maatgevende reactiekrachten is ook de maximale translatie en rotatie van het 
ontwerp bekeken. De maximale translatie en rotatie van 
ingeklemde kolommen met gelijke doorsnede, 
volgen uit het computermod
op de gecombineerde windbelast
op het linker dakvlak en 
rechter dakvlak. Figuur 3.8
van de vervorming, gezien vanaf het 
vooraanzicht van het ontwerp.
de maximale translatie en rotatie zijn:
 
Maximale translatie ? #' = 4
Maximale rotatie D #' = -27,5
 
Op de plattegrond in figuur 3.
(A) en de maximale rotatie (B), inclusief de 
is ingezoomd op deze plaatsen
richting. Zoals te zien in de figuren is de verplaatsing en rotatie maximaal 
van het ‘hoedje’ van het ontwerp.
 

 
 
F I G U U R  3 .9 :  A A N D U I D I N G  V E R V O R M I N G

‘ H O E D J E ’ ,  C )  A A N Z I C H T  R O T A T I E

         A       
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F I G U U R  3 .8 :  A A N Z I C H T  O N T W E R P  M E T  

V E R W A C H T E  V E R V O R M I N G

I D I N G  R I C H T I N G E N  P E R  S T E U N P U N T  X - R I C H T I N G  ( E I G E N  B E W E R K I N G

aangegeven, zie ook bijlage II-a. De twee witte pijlen vormen een koppel evenals de de 

CO 5 maatgevend is voor de constructie is niet verrassend
constructie in deze combinatie wordt het dak belast op winddruk en 

at zorgt voor de grootste momenten in de ondersteuningen. Deze 
momenten moeten dan ook volledig door de ondersteuning kunnen worden o

Naast de maatgevende reactiekrachten is ook de maximale translatie en rotatie van het 
De maximale translatie en rotatie van dit gehele ontwerp, bij

ingeklemde kolommen met gelijke doorsnede, 
volgen uit het computermodel en zijn gebaseerd 
op de gecombineerde windbelasting: winddruk 

en windzuiging op het 
8 geeft een indicatie 

g, gezien vanaf het 
aanzicht van het ontwerp. De waarden voor 

en rotatie zijn: 

42,7 mm      (A) 
27,5 mrad       (B) 

figuur 3.9A zijn de plaatsen te zien van de maximale verplaatsing 
le rotatie (B), inclusief de windrichting. In figuur 3.39B

is ingezoomd op deze plaatsen van de vervormingen, inclusief de a
richting. Zoals te zien in de figuren is de verplaatsing en rotatie maximaal 

van het ontwerp.  

A N D U I D I N G  V E R V O R M I N G :  A )  P L A T T E G R O N D ,  B ) B O V E N A A N Z I C H T  I N G E Z O

A A N Z I C H T  R O T A T I E  

         B              C  
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A N Z I C H T  O N T W E R P  M E T  

V E R W A C H T E  V E R V O R M I N G  

E I G E N  B E W E R K I N G )  

vormen een koppel evenals de de 

constructie is niet verrassend, 
combinatie wordt het dak belast op winddruk en 

at zorgt voor de grootste momenten in de ondersteuningen. Deze 
momenten moeten dan ook volledig door de ondersteuning kunnen worden opgenomen. 

Naast de maatgevende reactiekrachten is ook de maximale translatie en rotatie van het 
gehele ontwerp, bij vier 

zijn de plaatsen te zien van de maximale verplaatsing 
figuur 3.39B en figuur 3.39C 

de aanduiding van de 
richting. Zoals te zien in de figuren is de verplaatsing en rotatie maximaal ter plaatse 

 

B O V E N A A N Z I C H T  I N G E Z O O M D  O P  
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Gezien de symmetrie in het ontwerp en in de belasting is de locatie van de maximale 
verplaatsing opmerkelijk. De verwachting is dat de maximale verplaatsing in het midden 
van het ‘hoedje’ aangrijpt. Echter, de verschillen in de verplaatsingen in het ‘hoedje’ zijn 
erg klein, zie figuur 3.10. Het verschil ten opzichte van ?� en ?� bedraagt slechts 0,8 
mm. De maximale verplaatsing is dan ook geldig voor het gehele ‘hoedje’.  
 

 ?� = 42,7 mm ?� = 42,5 mm ?x = 42,3 mm ?� = 42,1 mm ?� = 41,9 mm     
 

 
 

3.5.2 HANDBEREKENING 

De handberekening is gebaseerd op het globale evenwicht dat moet gelden ten gevolge 
van de belastingen. Voor belastingcombinatie CO 1 (permanente belasting en volledige 
winddruk), CO 5 (permanente belasting, winddruk op het linker dakvlak en windzuiging 
op het rechter dakvlak) en CO 6 (permanente belasting en sneeuwbelasting) is een 
handberekening gemaakt. In bijlage II-b zijn de volledige berekeningen te zien. Alleen 
de verticale en horizontale reactiekrachten in de drie richtingen zijn benaderd. De 
bijbehorende momenten niet, omdat de handberekening slechts dient ter indicatie van 
de betrouwbaarheid van de computerberekening.  
 
Voor belastingcombinatie CO 1, waarbij zowel de permanente belasting als de volledige 
winddruk neerwaarts is, is de beschouwing relatief eenvoudig. Gezien de dubbele 
symmetrie van de constructie en de belasting zijn de reactiekrachten in alle drie de 
richtingen (x- ,y-, z-richting, zie figuur 3.6) aan elkaar gelijk, zie tabel 3.5. 
Hetzelfde geldt voor belastingcombinatie CO 6, waarin de permanente belasting en de 
sneeuwbelasting is berekend. De verticale reactiekracht Rz is groter gezien het gewicht 
van de sneeuw, zie tabel 3.5.  
 
T A B E L  3 . 5 :  R E A C T I E K R A C H T E N  H A N D B E R E K E N I N G  C O  1  E N  C O  6  

Reactie Reactie Reactie Reactie krachtenkrachtenkrachtenkrachten    
COCOCOCO    1111    COCOCOCO    6666    SteunpuntenSteunpuntenSteunpuntenSteunpunten    SteunpuntenSteunpuntenSteunpuntenSteunpunten    1111    2222    3333    4444    1111    2222    3333    4444    RRRRxxxx    kN 21,5 21,5 21,5 21,5 36,7 36,7 36,7 36,7 RRRRyyyy    kN 21,5 21,5 21,5 21,5 36,7 36,7 36,7 36,7 RRRRzzzz    kN 51,4 51,4 51,4 51,4 84,0 84,0 84,0 84,0 

 
In tabel 3.6 zijn de uitkomsten van de handberekening van belastingcombinatie CO 5 
weergegeven. Hieruit blijkt dat er diversiteit zit in de richtingen. Per richting worden er 
twee reactiekrachten per steunpunt aangegeven, deze zijn bepaald aan de hand van de 
windzuiging en de winddruk. De reactiekrachten werken in twee richtingen, vandaar de 
negatieve en positieve waarden. Door de symmetrie van de constructie zijn de waarden 
in bepaalde steunpunten in bepaalde richtingen (x, y of z) aan elkaar gelijk.  
  

F I G U U R  3 .1 0 :  V E R P L A A T S I N G  I N  H E T  ‘ H O E D J E ’  
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T A B E L  3 . 6 :  R E A C T I E K R A C H T E N  H A N D B E R E K E N I N G  C O 5  

Reactie Reactie Reactie Reactie krachtenkrachtenkrachtenkrachten    
CO5CO5CO5CO5    SteunpuntenSteunpuntenSteunpuntenSteunpunten    1111    2222    3333    4444    RRRRxxxx kN 5,6 5,6 -21,4 -1,4 RRRRxxxx kN -18,2 -18,2 10,4 10,4 RRRRyyyy kN -19,5 19,5 2,3 2,3 RRRRyyyy kN 10,2 10,2 -18,6 -18,6 RRRRzzzz kN 30,3 30,3 40,8 40,8 RRRRzzzz kN -19,2 -19,2 0,2 0,2 

 

 

3.5.3 VERGELIJKING COMPUTERBEREKENING EN HANDBEREKENING 

Om de computerberekening uit paragraaf 3.5.1 te verifiëren is de handberekening (zie 
paragraaf 3.5.2) gemaakt. In de handberekening is het 3D model benaderd door de 
reactiekrachten in de drie richtingen te bepalen.  
Voor belastingcombinatie CO 1, zie tabel 3.7, zijn de uitkomsten vergelijkbaar. Gezien de 
eenvoudigheid van de neerwaartse belasting die dubbel symmetrisch is en de dubbel 
symmetrische constructie zijn de verschillen tussen de handberekening en de 
computerberekening klein. De computersoftware geeft eveneens de richtingen aan van 
de reactiekrachten. De uitkomsten uit de handberekening voor CO 1 zijn lager dan de 
berekeningen volgens de computer. Dat betekent dat de handberekening ongunstig is en 
dat zorgt voor een onveilige benadering ten opzichte van de computerberekening. 
 
T A B E L  3 . 7 :  V E R G E L I J K E N  U I T K O M S T E N  C O  1  

COCOCOCO    1111    HandberekeningHandberekeningHandberekeningHandberekening    ComputersoftwareComputersoftwareComputersoftwareComputersoftware    StStStSteunpunteneunpunteneunpunteneunpunten    SteunpuntenSteunpuntenSteunpuntenSteunpunten    1111    2222    3333    4444    1111    2222    3333    4444    RRRRxxxx    kN 21,5 21,5 21,5 21,5 -22,3 -22,3 22,3 22,3 RRRRyyyy    kN 21,5 21,5 21,5 21,5 22,3 -22,3 -22,3 22,3 RRRRzzzz    kN 51,4 51,4 51,4 51,4 55,4 55,4 55,4 55,4 

 
Voor belastingcombinatie CO 6 (permanente belasting en sneeuwbelasting) zijn in tabel 
3.8 de vergelijkbare waarden te zien. Ook hier zijn er verschillen en geeft de 
handberekening lagere, onveiligere, waarden.  
 
T A B E L  3 . 8 :  V E R G E L I J K E N  U I T K O M S T E N  C O  6  

COCOCOCO    6666    HandberekeningHandberekeningHandberekeningHandberekening    ComputersoftComputersoftComputersoftComputersoftwarewarewareware    SteunpuntenSteunpuntenSteunpuntenSteunpunten    SteunpuntenSteunpuntenSteunpuntenSteunpunten    1111    2222    3333    4444    1111    2222    3333    4444    RRRRxxxx    kN 36,7 36,7 36,7 36,7 -46,9 -46,9 46,9 46,9 RRRRyyyy    kN 36,7 36,7 36,7 36,7 46,9 -46,9 -46,9 46,9 RRRRzzzz    kN 84,0 84,0 84,0 84,0 86,8 86,8 86,8 86,8 

 
Tot slot worden in tabel 3.9 de reactiekrachten van CO 5 vergeleken. Hierin zijn de 
richtingen wel meegenomen in de handberekening. Dat is ook essentieel gezien de niet 
symmetrische windbelasting. Ook hier valt de handberekening lager (ongunstiger) uit.  
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T A B E L  3 . 9 :  V E R G E L I J K E N  U I T K O M S T E N  C O 5  

CO5CO5CO5CO5    HandberekeningHandberekeningHandberekeningHandberekening    ComputersoftwareComputersoftwareComputersoftwareComputersoftware    SteunpuntenSteunpuntenSteunpuntenSteunpunten    SteunpuntenSteunpuntenSteunpuntenSteunpunten    1111    2222    3333    4444    1111    2222    3333    4444    RRRRxxxx kN 5,6 5,6 -21,4 -21,4 3,6 3,6 -16,7 -16,7 RRRRxxxx kN -18,2 -18,2 10,4 10,4 -20,3 -20,3 11,4 11,4 RRRRyyyy kN -19,5 19,5 2,3 2,3 -16,7 16,7 1,0 -1,0 RRRRyyyy kN 10,2 10,2 -18,6 -18,6 10,6 -10,6 -17,8 17,8 RRRRzzzz kN 30,3 30,3 40,8 40,8 33,8 33,8 46,0 46,0 RRRRzzzz kN -19,2 -19,2 0,2 0,2 -19,6 -19,6 0,0 0,0 

 
Ondanks het feit dat de handberekeningen lagere waarden geven dan de 
computerberekening, zijn de reactiekrachten die volgen uit de berekening aannemelijk. 
De computer rekent altijd volledig nauwkeurig, dit kan met de hand moeilijker worden 
geëvenaard. Het doel was om een indicatie te krijgen van de betrouwbaarheid van de 
uitkomsten die het computerprogramma levert. Gezien de uitkomsten van de 
handberekening worden de computerwaarden als betrouwbaar gezien. 
 

3.6  CONCLUSIE 

De reactiekrachten van belastingcombinatie CO 5, volgend uit het computermodel, 
kunnen worden beschouwd als basis voor de definitieve constructie, zie paragraaf 4.3.  
 
Voor het beoordelen van de (horizontale) verplaatsingen, volgend uit het 
computermodel, zijn de in NEN-EN 1990 (Eurocode 0) aangegeven richtlijnen 
aangehouden. Dit document vermeldt dat de maximale horizontale verplaatsing van een 
gebouw niet groter mag zijn dan 1/500 van de totale gebouwhoogte. Voor het 
cultuurpodium met een hoogte van 12 meter geldt aldus een maximale horizontale 
verplaatsing aan de nok van 1/500 · 12 = 24 mm.  
 
De maximale verplaatsing, zoals weergegeven in paragraaf 3.5.1, is 42,7 mm. Dit 
betekent dat de optredende verplaatsing bijna een verdubbeling is van de toelaatbare 
verplaatsing, namelijk: ?�(��	�	�� > ?��	$##��##� = 42,7 mm > 24 mm.   
De maximale verplaatsing en de maximale rotatie treden in het ontwerp op ter plaatse 
van het ‘hoedje’. Deze onacceptabel (horizontale) vervormingen zijn terug te voeren op 
het feit dat de staven niet vanaf de onderbouw tot in de nok doorlopen en daardoor niet 
in één punt in de nok samenkomen. In de staven zit een knik nabij het in figuur 2.14 
aangegeven ‘hoedje’. Dit leidt tot excentriciteiten en daardoor tot grote krachten en 
vervormingen. 
 
Door de constructie van het cultuurpodium aan te passen, moet uiteindelijk de maximale 
optreedbare vervorming kleiner zijn dan de eis die gesteld is aan de vervorming. Het 
toepassen van een reductie van de stammen en het herindelen van de stammen moet 
zorgen voor een kleinere, toelaatbare verplaatsing. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op 
het reduceren van bamboestammen.  



Hoofdstuk 4 Reduceren van stammen 
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4. REDUCEREN VAN STAMMEN EN VERBINDINGEN 

4.1  ALGEMEEN 

Zoals te zien in hoofdstuk 3 is de verplaatsing en de rotatie het grootst ter plaatse van 
het ‘hoedje’. Daarnaast komen er veel bamboestammen en verbindingen voor in het 
cultuurpodium. Naar deze twee aspecten wordt in dit hoofdstuk gekeken. 
 
Aangezien de vervormingen het grootst zijn ter plaatse van het ‘hoedje’, moet er worden 
gekeken naar een manier om een optimalere constructie te krijgen. Dit kan door het 
verwijderen van het ‘hoedje’, zodat de stammen nu allemaal in de nok samen komen, 
zie paragraaf 4.2.2. 
 
Daarnaast wordt bekeken of alle stammen nodig zijn voor de stijfheid, stabiliteit en 
sterkte van de constructie. Een reductie van stammen leidt tot vereenvoudigde 
verbindingen, want de hoeveelheid stammen per verbinding wordt verminderd. Ook 
neemt het aantal verbindingen af. Minder verbindingen vereenvoudigt de constructie, 
zorgt voor minder kosten (verbindingen zijn vaak het duurste onderdeel van een 
constructie), vermindert de bouwtijd en vermindert daarbij eveneens de kans op fouten 
in de berekening en uitvoering. Het nadeel van minder verbindingen is dat de krachten 
per verbinding toenemen en die krachten moet de verbinding wel op kunnen nemen.  
 
Samen met het reduceren van de stammen wordt er ook gekeken naar het herplaatsen 
van stammen op bepaalde plaatsen, zodat elke stam bijdraagt aan de sterkte van de 
constructie. 
 

4.2  PROCES VAN HET CULTUURPODIUM 

Het reduceren van de verbindingen bestaat uit een aantal fasen. Er is uitgegaan van het 
originele ontwerp van Simón Vélez en door het verminderen van verbindingen is er 
uiteindelijk een definitief ontwerp tot stand gekomen.  
 

4.2.1 FASE 1: DUBBELE STAMMEN VERWIJDEREN 

Er is allereerst gekozen om alle dubbele stammen te verwijderen. In figuur 4.1 is de 
plattegrond te zien, deze wijkt niet af van het originele ontwerp en het getoetste 
ontwerp in hoofdstuk 3 (zie figuur 3.3). Deze dubbele stammen hebben een geringe 
invloed op de totale constructie stijfheid. Volgens de berekening uit hoofdstuk 3 wordt de 
stijfheid van de constructie bepaald door het ‘hoedje’. Daarom is er voor gekozen om de 
dubbele stammen te verwijderen, zodat deze later kunnen worden toegepast op plaatsen 
waar het écht nodig is, bijvoorbeeld als bijdrage aan de knikstijfheid of de doorbuiging 
van individuele stammen. Dat betekent dat in het computermodel alle staven met als 
naam ‘stam 2’ worden vervangen door ‘stam 1’ met de doorsnede eigenschappen uit 
tabel 3.1.  
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Nu de dubbele staven zijn verwijderd, vindt er logischerwijs een 
rotatie plaats. Deze verplaatsingen zijn waar te nemen op dezelfde plaats als in figuur 
3.8, namelijk: 
 
Maximale translatie ? #' = 86,4 mm      
Maximale rotatie D #' = -52,8 mrad
 

F I G U U R  4 .1 :  P L A T T E G R O N D  F A S E  

 

4.2.2 FASE 2: ‘HOEDJE’ VERWIJDEREN

Nadat de dubbele stammen zijn verwijderd treedt de maximale verplaatsing en de 
maximale rotatie logischerwijs nog steeds op ter plaatse van het 
dus maatgevend betreffende de verplaatsingen. Dit komt omdat de stave
‘hoedje’ niet door lopen tot in de nok. E
‘hoedje’ verwijderd, zie figuur 4.2
de stijfheid van de constructie
excentriciteiten worden beperkt en de vervormingen en krachten 
 
De vervormingen van het ontwerp na het verwijderen van het 
Maximale translatie ? #' = 23,9 mm      
Maximale rotatie D #' = -51,9 mrad      
 
De maatgevende rotatie is (iets) kleiner dan de uitkomst uit paragraaf 4.2.1 en treedt op 
in de nok waar de vierentwintig
maatgevende verplaatsing is aanzienlijk gedaald
(C) is verplaatst, zie figuur 4.2.
 
In fase 1, zie figuur 4.1 (inclusief ‘hoedje’), is de verplaatsing op dezelfde plaats (locatie 
van letter C in figuur 4.2) 35,2 mm. In figuur 4.2 is de verplaatsing bij letter C gelijk aan 
23,9 mm. Er is dus een afname van de verplaatsing in hetzelfde punt ten opzichte van 
fase 1. 
 

4.2.3 FASE 3: NOKSTAVEN VERWIJDE

Er komen in totaal vierentwintig
van 12 meter. Dit is een grote hoeveelheid en zoveel stammen in één pu
komen is lastig. Het is een moeilijk detail om uit te werken
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zijn verwijderd, vindt er logischerwijs een grotere verplaatsing en 
plaatsingen zijn waar te nemen op dezelfde plaats als in figuur 

= 86,4 mm      (A) 
52,8 mrad       (B)  

  
A S E  1  F I G U U R  4 .2 :  P L A T T E G R O N D  F A S E  2   

DJE’ VERWIJDEREN 

Nadat de dubbele stammen zijn verwijderd treedt de maximale verplaatsing en de 
maximale rotatie logischerwijs nog steeds op ter plaatse van het ‘hoedje’

betreffende de verplaatsingen. Dit komt omdat de stave
niet door lopen tot in de nok. Er zit een knik in de staven. Daarom wordt het 
verwijderd, zie figuur 4.2. Nu lopen de staven door tot in de nok, dit 

de stijfheid van de constructie. De staven ondersteunen elkaar nu, 
excentriciteiten worden beperkt en de vervormingen en krachten afnemen

De vervormingen van het ontwerp na het verwijderen van het ‘hoedje’ 
= 23,9 mm      (C) 
51,9 mrad      (D) 

De maatgevende rotatie is (iets) kleiner dan de uitkomst uit paragraaf 4.2.1 en treedt op 
vierentwintig stammen samen komen, zie letter D in figuur 4.2

verplaatsing is aanzienlijk gedaald. Echter, de locatie van de 
zie figuur 4.2.  

In fase 1, zie figuur 4.1 (inclusief ‘hoedje’), is de verplaatsing op dezelfde plaats (locatie 
van letter C in figuur 4.2) 35,2 mm. In figuur 4.2 is de verplaatsing bij letter C gelijk aan 

afname van de verplaatsing in hetzelfde punt ten opzichte van 

: NOKSTAVEN VERWIJDEREN 

vierentwintig stammen samen in de nok (in één punt) op een hoogte 
van 12 meter. Dit is een grote hoeveelheid en zoveel stammen in één pu
komen is lastig. Het is een moeilijk detail om uit te werken. En het is ingewikkeld om er 

grotere verplaatsing en 
plaatsingen zijn waar te nemen op dezelfde plaats als in figuur 

Nadat de dubbele stammen zijn verwijderd treedt de maximale verplaatsing en de 
‘hoedje’. Het ‘hoedje’ is 

betreffende de verplaatsingen. Dit komt omdat de staven in het 
r zit een knik in de staven. Daarom wordt het 

Nu lopen de staven door tot in de nok, dit verbetert 
steunen elkaar nu, zodat de 

afnemen.  

 zijn: 

De maatgevende rotatie is (iets) kleiner dan de uitkomst uit paragraaf 4.2.1 en treedt op 
, zie letter D in figuur 4.2. De 

, de locatie van de verplaatsing 

In fase 1, zie figuur 4.1 (inclusief ‘hoedje’), is de verplaatsing op dezelfde plaats (locatie 
van letter C in figuur 4.2) 35,2 mm. In figuur 4.2 is de verplaatsing bij letter C gelijk aan 

afname van de verplaatsing in hetzelfde punt ten opzichte van 

en samen in de nok (in één punt) op een hoogte 
van 12 meter. Dit is een grote hoeveelheid en zoveel stammen in één punt laten samen 

. En het is ingewikkeld om er 
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voor te zorgen dat elke stam 
worden overdragen. 
 
De nok, waar alle stammen in samen komen
kans erg groot is dat meerdere stammen excentrisch worden belast. Daarnaast is de 
vraag of alle vierentwintig stammen op deze manier noodzakelijk zijn voor de sterkte, 
stijfheid en stabiliteit van het ontwerp. Daarom
acht staven (dus acht stammen
komt er vanuit elke rand van het dak een staaf in de nok en acht staven in de nok is het 
minimum aantal voor een stabiele construct
 
De maatgevende rotatie en verplaatsing vinden plaats op dezelfde plaats als aangegeven 
in figuur 4.2 en bedragen respectievelijk 
 
Dit betekent dat de rotatie enorm is toegenomen
de nok bij aan de stijfheid van de constructie. Er zijn zestien stammen verwijderd
Verhoudingsgewijs is dit ook te verklaren
Aantal stammen � van 24 naar 
Rotatie � van 164 mrad naar 51,9 mrad 
 

F I G U U R  4 .3 :  P L A T T E G R O N D  F A S E  

 

4.2.4 FASE 4: KNIKSTAVE

Het aantal stammen in de nok is gereduceerd tot 
groot. Ook zijn de stammen lang, de kortste is 6,5 m. en de langste is 9,5 m. Als dit als 
enkele staaf wordt uitgevoerd, 
slankheid van de stam. Daarom
eveneens de rotatie in de nok positief beïnvloeden. 
knikstaven, liggen in het dakvlak, zie figuur 4.5 voor een impressie.
 
De vervormingen van het ontwerp na het aanbrengen van de knikstaven zijn:
Maximale translatie ? #' = 41,9 mm      (E)
Maximale rotatie D #' = -40,1 mrad     
 
Dit betekent dat de rotatie (D) in de nok wederom aanzienlijk is afgenomen. De knoop 
van de maatgevende verplaatsing ligt nu in het dakvlak
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voor te zorgen dat elke stam constructief goed verbonden is zodat de juiste krachten 

waar alle stammen in samen komen, is relatief klein van oppervlak waardoor de 
meerdere stammen excentrisch worden belast. Daarnaast is de 

stammen op deze manier noodzakelijk zijn voor de sterkte, 
stijfheid en stabiliteit van het ontwerp. Daarom is er voor gekozen om in de nok slechts 

stammen) samen te laten komen, zie figuur 4.3.
komt er vanuit elke rand van het dak een staaf in de nok en acht staven in de nok is het 
minimum aantal voor een stabiele constructie. 

De maatgevende rotatie en verplaatsing vinden plaats op dezelfde plaats als aangegeven 
in figuur 4.2 en bedragen respectievelijk -164 mrad en 25,5 mm. 

de rotatie enorm is toegenomen, dus draagt de hoeveelheid staven in 
eid van de constructie. Er zijn zestien stammen verwijderd

is dit ook te verklaren, namelijk: 
naar 8 � 24:8 = 3  

van 164 mrad naar 51,9 mrad � 164:51,9 ≈ 3,2. 

L A T T E G R O N D  F A S E  3   F I G U U R  4 . 4 :  P L A T T E G R O N D  F A S E  4  F I G U U R

: KNIKSTAVEN AANBRENGEN 

Het aantal stammen in de nok is gereduceerd tot acht en de rotatie in de nok
men lang, de kortste is 6,5 m. en de langste is 9,5 m. Als dit als 

enkele staaf wordt uitgevoerd, zijn de staven erg knikgevoelig gezien
aarom zijn er steunstaven aangebracht, zie figuur 4.4,

eveneens de rotatie in de nok positief beïnvloeden. Deze steun
liggen in het dakvlak, zie figuur 4.5 voor een impressie. 

ormingen van het ontwerp na het aanbrengen van de knikstaven zijn:
= 41,9 mm      (E) 
40,1 mrad       (D) 

t betekent dat de rotatie (D) in de nok wederom aanzienlijk is afgenomen. De knoop 
van de maatgevende verplaatsing ligt nu in het dakvlak, punt E in figuur 4.4.

steunstaaf

27 

constructief goed verbonden is zodat de juiste krachten 

elatief klein van oppervlak waardoor de 
meerdere stammen excentrisch worden belast. Daarnaast is de 

stammen op deze manier noodzakelijk zijn voor de sterkte, 
is er voor gekozen om in de nok slechts 

samen te laten komen, zie figuur 4.3. Op deze manier 
komt er vanuit elke rand van het dak een staaf in de nok en acht staven in de nok is het 

De maatgevende rotatie en verplaatsing vinden plaats op dezelfde plaats als aangegeven 

, dus draagt de hoeveelheid staven in 
eid van de constructie. Er zijn zestien stammen verwijderd. 

 
I G U U R  4 . 5 :  D A K  

de rotatie in de nok is erg 
men lang, de kortste is 6,5 m. en de langste is 9,5 m. Als dit als 

gezien de lengte en de 
zie figuur 4.4, die 

steunstaven, oftewel 

ormingen van het ontwerp na het aanbrengen van de knikstaven zijn: 

t betekent dat de rotatie (D) in de nok wederom aanzienlijk is afgenomen. De knoop 
, punt E in figuur 4.4. 

steunstaaf 

rand 
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4.2.5 FASE 5: EXTRA KNIKSTAVEN AANBRENGEN 

Om de verplaatsing ter plaatse van punt E te verkleinen is er gekozen voor het 
toevoegen van extra steunstaven. In figuur 4.6 is de plattegrond te zien van deze 
constructie. Alle staven in dit figuur bestaan nog steeds uit één bamboestam. De rotatie 
en de verplaatsing vinden plaats op dezelfde locaties (respectievelijk letter D en E) en 
hebben een waarde van D #' = -12,9 mrad en ? #' = 35,4 mm. De vervormingen zijn 
afgenomen, maar de verplaatsing voldoet nog niet aan de gestelde eis van 24 mm, zie 
paragraaf 3.6. 
 
In deze fase is eveneens de optie bekeken om alle staven in het dak; acht lange staven 
en zestien steunstaven, uit te voeren in dubbele stammen. Dat betekent dat deze 
vierentwintig staven de doorsnede eigenschappen krijgen van ‘stam 2’, zoals vermeld in 
tabel 3.1.  
 
De vervormingen van het ontwerp, na het verdubbelen van de stammen in het dak, zijn: 
Maximale translatie δ��� = 23,4 mm      (E) 
Maximale rotatie D #' = +9,8 mrad       (F) 
 
De maximale verplaatsing (E) blijft op dezelfde plek. Het neemt met iets minder dan de 
helft af en voldoet nipt aan de gestelde eis van 24 mm. De maximale rotatie zit op een 
andere plaats in de constructie, zie figuur 4.6, punt F. Het is verplaatst naar de rand van 
het ontwerp, ter hoogte van het dak. Dit betekent dat de rotatie in punt D is afgenomen 
door het aanbrengen van de dubbele stammen en dus zit de maximale verplaatsing nu 
op een andere plaats in de constructie. 
 
 

   
F I G U U R  4 .6 :  P L A T T E G R O N D  F A S E  5    F I G U U R  4 .7 :  P L A T T E G R O N D  F A S E  6  
 
 

4.2.6 FASE 6: STAVEN UIT DAKRAND VERWIJDEREN 

De constructie zoals beschreven tijdens fase 5 voldoet aan de verplaatsingseis. Echter, 
het aantal staven is nog steeds veel, vooral in de dakrand (zie figuur 4.6). Deze staven 
dragen allemaal bij aan de stijfheid van de constructie, maar er moet worden gekeken 
naar de noodzakelijkheid van de staven. Door het (deels) verwijderen van staven moet 
de vervorming beperkt blijven.  
Ondanks dat de maatgevende rotatie zich in een knoop in het dak ter plaatse van de 
rand bevindt (zie punt F in figuur 4.6) is er gekeken naar het reduceren van de staven in 
deze rand. Aangezien er in de rand de meeste staven zijn. 

9 staven h.o.h. 438 mm 5 staven h.o.h. 875 mm 
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Het dak ter plaatse van de rand bestaat rondom uit negen staven met een hart op hart 
(h.o.h.) afstand van 438 mm, zie figuur 4.6. Er is voor gekozen om vier staven te 
verwijderen zodat de h.o.h. afstand tussen de overgebleven vijf staven 875 mm is, zie 
figuur 4.7. Gezien de lengte van de staven en de kleine afstand tussen de staven moeten 
deze staven de belasting kunnen opnemen.  
 
De maatgevende rotatie (F) bevindt zich voorafgaand aan de reductie al in het dak van 
de rand, het reduceren van de staven in de rand draagt niet bij aan het verminderen van 
de rotatie. Maar de invloed is klein, namelijk: 
 
Maximale translatie ? #' = 24,7 mm       (E) 
Maximale rotatie D #' = +11,8 mrad       (F) 
 
De vervormingen zijn in dezelfde knopen zoals aangegeven in figuur 4.6, dus letter F 
voor de rotatie en letter E voor de translatie. 
 

4.2.7 FASE 7: STAVEN ONDERCONSTRUCTIE VERWIJDEREN 

In deze fase is de constructie ter plaatse van de rand vereenvoudigd. In de rand worden 
veel stammen toegepast om driehoeken te maken om het gehele dak op te vangen en 
de krachten af te dragen naar de kolommen. Hier zijn halveringen toegepast, zie figuur 
4.8. Deze reductie zorgt voor een rustigere uitstraling van het ontwerp.  
 
De vervormingen, na deze reductie, zijn: ? #' = 31 mm (punt G in figuur 4.8) en D #' = 
-16 mrad (punt H in figuur 4.8). 

  
F I G U U R  4 .8 :  P L A T T E G R O N D  F A S E  7  F I G U U R  4 .9 :  P L A T T E G R O N D  F A S E  8  
 

4.2.8 FASE 8: OPTIMALISATIE 

Het reduceren van de bamboestammen heeft geleidt tot een constructie met stammen 
die op een efficiëntere manier worden benut. Echter voldoet het model van fase 7 nog 
niet aan de gestelde eis van 24 mm verplaatsing.  
 
Daarom zijn er nog acht stammen toegevoegd als knikverkorters, zie figuur 4.9. Gezien 
de hoeveelheid stammen die in het dak samen komen in één punt is er gekozen voor 
enkele en dubbele stammen in het dak. In figuur 4.9 zijn alle dubbele stammen 
geaccentueerd met een dikkere lijn.  
 

8 staven = 16 stammen 
in de nok  

dubbele stammen in nok 
van het dak van de rand 
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Er is voor gekozen om de enkele stammen in de nok van het dak van de rand, zie figuur 
4.9, uit te voeren in dubbele stammen. Dit sluit eveneens aan met de vier lange staven 
(bestaand uit dubbele stammen) die enerzijds samen komen in de nok en anderzijds 
aansluiten op de nok van het dak van de rand. De andere vier staven die ook in de nok 
samen komen sluiten anderzijds aan op de laagste punten in de constructie. 
 
Ondanks het beperken van de dubbele stammen komen er in de nok toch nog zestien 
stammen (acht staven dubbel uitgevoerd) samen in één punt. Dit is in de praktijk niet 
uitvoerbaar. In ieder geval zal er van elk ‘setje’ één bamboestam reiken tot de nok, 
zodat er acht stammen samen komen in de nok. De andere stam van het ‘setje’ stopt 
dan eerder (bijv. 500 mm. voor de nok), zodat de dubbele stammen bijdragen aan de 
stijfheid van de constructie. Hierdoor wordt er nog wel aan de verplaatsingseis voldaan, 
is ook de stijfheid van de staven die naar de nok gaan gegarandeerd en wordt ook het 
nokdetail uitvoerbaar.  
 
De maximale rotatie en verplaatsing van dit ontwerp is: 
Maximale translatie ? #' = 22,2 mm       (G) 
Maximale rotatie D #' = -13,2 mrad       (H) 
 
Hierbij komt de plaats van deze vervormingen overeen met de plaats zoals aangegeven 
in figuur 4.8. Uiteindelijk is het ontwerp, zoals te zien op de plattegrond in figuur 4.9, 
geheel berekend en getoetst op sterkte, stijfheid en stabiliteit. 
 

4.3  DEFINITIEVE CONSTRUCTIE 

De definitieve constructie heeft als uitgangspunt het ontwerp zoals weergegeven in 
figuur 4.9. Met dit ontwerp is verder gerekend. Allereerst wordt de uitstraling van het 
bouwwerk beschreven, want in aanzicht is er een kleine verandering te zien, zie 
paragraaf 4.3.1. Vervolgens is er in paragraaf 4.3.2 gekeken naar de vier 
betonkolommen waarin twee opties zijn bekeken. In paragraaf 4.3.3 is het 
funderingstype bepaald en tot slot worden de totale verplaatsing en de reactiekrachten 
van de definitieve constructie besproken in paragraaf 4.3.4. 
 

4.3.1 UITSTRALING 

Zoals blijkt uit paragraaf 4.2 is het aantal stammen 
en dus het aantal verbindingen gereduceerd. Het 
aantal stammen is terug gebracht van 862 stammen 
naar 418. Het aantal verbindingen is afgenomen van 
431 stuks naar 202 stuks. Het aantal stammen en 
dus het aantal verbindingen is gehalveerd. 
 
Dit heeft gevolgen voor de uitstraling van het 
ontwerp. De plattegrond, het aanzicht en de 3D 
impressie zijn te zien in figuur 4.10 tot en met 4.12. 
  

F I G U U R  4 .1 0 :  P L A T T E G R O N D   
C U L T U U R P O D I U M  
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F I G U U R  4 .1 4 :  B E T O N K O L O M  C U L T U U R P O D I U M  
  

F I G U U R  4 .1 1 :  A A N Z I C H T  C U L T U U R P O D I U M  F I G U U R  4 .1 2 :  3 D  I M P R E S S I E  C U L T U U R P O D I U M  
 

4.3.2 DE KOLOM 

In Vélez’ ontwerp van het cultuurpodium staan vier betonkolommen getekend, deze 
kolommen lopen gebogen, zie figuur 4.13. Onderin is de doorsnede van de kolom groter 
dan bovenin. Ter vereenvoudiging van het ontwerp is er voor de berekening in hoofdstuk 
3 en in paragraaf 4.2 gekozen voor een doorlopende, scheefstaande kolom met een 
diameter van 300 mm over de gehele lengte. 
 
Om meer overeenstemming te bereiken met het ontwerp van Vélez is er gekeken naar 
het schematiseren van de kolom. In figuur 4.14 is een schematisering te zien, waarbij de 
kolom een variërende diameter heeft van 400 mm. (onder), in het midden 300 mm. en 
de diameter aan de top is 200 mm.  

   
 

 
Alle gegevens van de kolom staan in tabel 4.1 evenals de gebruikte betonkwaliteit van 
C40/45 met E = 36.000 N/mm2. Het invoeren van de betonkolom (in de computer 
software) met de eigenschappen zoals weergegeven in tabel 4.1, zorgt voor een 
maximale verplaatsing van het cultuurpodium van 22,2 mm. en een maximale rotatie 
van -13,0 mrad. Dit wijkt nauwelijks af van de berekende verplaatsingen in paragraaf 
4.2.8. 
 
 
  

F I G U U R  4 .1 3 :  B E T O N K O L O M  S C H E M A T I S E R I N G  [ M M ]  
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[N/mm2]  (4.1) 

T A B E L  4 . 1 :  G E G E V E N S  B E T O N K O L O M  KolomKolomKolomKolom    OnderOnderOnderOnder    MiddenMiddenMiddenMidden    BovenBovenBovenBoven    D mm 400 300 200 A mm2 1,26 E+05 7,07 E+04 3,14 E+04 Ay=Az mm2 1,07 E+05 6,00 E+04 2,67 E+04 It mm4 2,51 E+09 7,95 E+08 1,57 E+08 Iy/ Iz mm4 1,26 E+09 3,98 E+08 7,85 E+07 Iw mm6 0,0 0,0 0,0 Wel;y = Wel;z mm3 6,28 E+06 2,65 E+06 7,85 E+05 Wpl;y = Wpl;z mm3 1,07 E+07 4,50 E+06 1,33 E+06 
 
De interne staafkrachten in de kolom zijn te zien in tabel 4.2. En figuur 4.15 duidt de 
richtingen aan. In de laatste kolom van tabel 4.2 staat de maatgevende 
belastingcombinatie weergegeven. Aan de hand van deze waarden is er een doorsnede 
berekening uitgevoerd voor de betonkolom ten gevolge van de normaalkracht en het 
buigend moment.  
 
T A B E L  4 . 2 :  I N T E R N E  S T A A F K R A C H T E N  B E T O N K O L O M  KolomKolomKolomKolom    OnderOnderOnderOnder    MiddenMiddenMiddenMidden    BovenBovenBovenBoven    B.C.B.C.B.C.B.C.    N kN 73,9 73,9 73,9 CO 6 Vy kN 16,1 16,1 16,1 CO 5 Vz kN 18,2 18,2 18,2 CO 5 Mx kNm -0,55 -0,55 -0,55 CO 5 My kNm -58,6 -31,6 4,6 CO 5 Mz kNm -61,7 -34,6 7,5 CO 5 
 
De drukspanning in de kolom hangt af van de normaalkracht N [N] en de oppervlakte A 
[mm2]. De normaalkracht is over de gehele lengte van de kolom gelijk, zie tabel 4.2, en 
de oppervlakte varieert. Voor het berekenen van de drukspanning geldt formule (4.1). 
De maatgevende doorsnede (D = 200 mm.) wordt beschouwd.  
 

F�;��"	� =  �� ≤ ���� 
   F�;��"	� de normaaldrukspanning in bovenste deel van de betonkolom [N/mm2] � optredende interne normaalkracht in de betonkolom [N]  �        oppervlakte van de maatgevende doorsnede van de betonkolom, zie tabel  

4.1 [mm2]  
 ���� de cilinderdruksterkte van de betonkolom, voor een betonkwaliteit van  

C40/50 geldt ���� = 40 N/mm2 

 
Voor het maatgevende deel van de kolom met diameter D = 200 mm, volgt F�;��"	� = 2,4 
N/mm2. Dit betekent dat de aangenomen betonkwaliteit ruim voldoende is. 
 
Voor het bepalen van de kritische kniklast is er gekeken naar de funderingsvorm. Ook 
hier wordt het maatgevende deel van de kolom beschouwd, dus D = 200 mm. over een 
lengte van 4286 mm. De kolommen worden ondersteund door een paalfundering in de 
vorm van een vierpaals funderingspoer. Dit betekent dat de kolom verend ondersteund 
wordt. De schematisering van de betonkolom is weergegeven in figuur 4.16. 

F I G U U R  4 .1 5 :  A A N D U I D I N G  

O P T R E D E N D E  R E A C T I E K R A C H T E N  
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[1/N]  (4.2) 

[N]  (4.3) 

 
 
 
De schematisering van de kolom bestaat uit een ingeklemde kolom en ter plaatse van de 
inklemming een rotatieveer, zie figuur 4.16. De rotatieveer is gelijk aan twee 
translatieveren, waarbij de translatieveren de schematisering zijn van de palen. Omdat 
er 2D naar de kolom wordt gekeken, worden er twee translatieveren geschematiseerd 
voor vier palen. Dit systeem wordt opgedeeld in twee schema’s, namelijk A en B (zie 
figuur 4.16). Deel A bestaat uit een inklemming met een stijfheid van de kolom en deel 
B heeft een oneindige stijfheid en een rotatieveer. Voor de totale kritische kniklast geldt 
formule (4.4). 
 1&��;��� =  1&��;� + 1&��;� 
 &��;���  totale kritische kniklast [N] &��;�  kritische kniklast [N] van deel A (zie figuur 4.16A), zie formule (4.3) F��;�  kritische kniklast [N] van deel B (zie figuur 4.16B), zie formule (4.7)  

 
De kritische kniklast in deel A, &��;� [N], is: 
 

&��;� =  ���*,��  
 &��;�  kritische kniklast [N] van deel A � elasticiteitsmodules van de beton voor C40/50 geldt E = 36.000 N/mm2 

I kwadratisch oppervlaktemoment, zie tabel 4.1 ,� de kniklengte van de kolom, is voor inklemming aan één zijde 2*Lengte 
 
Dus voor de gehele lengte (L = 4286 mm, zie figuur 4.14) van de betonkolom (C40/50) 
over een diameter van 200 mm (maatgevende doorsnede) geldt: 
 

&��;� =  ���*,�� =  �� ∙ 3,6 ∙ 10� ∙ 7,85 ∙ 10�(2 ∙ 4286)� =  380 kN 
 
Voor de kritische kniklast van deel B, &��;� [N] geldt dat deze wordt berekend aan de 
hand van de uitbuiging van een oneindige stijve staaf. De uitbuiging van de oneindig 
stijve staaf, zie figuur 4.17, wordt bepaald door middel van het momentenevenwicht dat 
geldt, zie formule (4.4). 

F I G U U R  4 .1 6  B E T O N K O L O M  S C H E M A T I S A T I E ,  A )  I N K L E M M I N G  V A N  S T A A F  M E T  B E P A A L D E  S T I J F H E I D ,  

B )  R O T A T I E V E E R  M E T  O N E I N D I G E  S T I J V E  S T A A F  
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[Nmm]      (4.4) 

[-]      (4.5) 

[-]      (4.6) 

[N]      (4.7) 

.���5	���� = .��5	����   →  � ∙ ? = A ∙ D     

 

 � de normaalkracht in de kolom, waarvoor  
geldt � = &��;� [N] ?  de verplaatsing van de oneindig stijve  
staaf [mm]  

 A   de stijfheid van de rotatieveer [-], zie  
formule (4.5) D  de hoekverdraaiing van de oneindig stijve  
staaf [mrad], zie formule (4.6) 

 
 
 
Voor de stijfheid van de rotatieveer, zie bijlage II-d voor de berekening, geldt: 
  

A =  3�*,  

 
 A   de stijfheid van de rotatieveer [-] � elasticiteitsmodules van de beton voor C40/50 geldt E = 36.000 N/mm2 

I kwadratisch oppervlaktemoment, zie tabel 4.1 , de lengte van de kolom [mm], , = 4286 mm, zie figuur 4.14 
 
De hoekverdraaiing is gelijk aan: 
 

D =  ?,  

  D   de hoekverdraaiing van de oneindig stijve staaf [mrad] ? de verplaatsing van de oneindig stijve staaf [mm] , de lengte van de kolom [mm], , = 4286 mm, zie figuur 4.14 
 

Het invullen van formule (4.5) en (4.6) in formule (4.4) leidt tot: 
 

� ∙ ? = 3�*, ∙ ?,   →   � ∙ ? = 3�* ?,�   → � ∙ ? = ? �3�* ,� �   → � = 3�* ,�   
 
Oftewel: 
 

&��;� = 3�* ,�  

  &��;�   kritische kniklast [N] van deel B � elasticiteitsmodules van de beton voor C40/50 geldt E = 36.000 N/mm2 
I kwadratisch oppervlaktemoment, zie tabel 4.1 , de lengte van de kolom [mm], , = 4286mm, zie figuur 4.14 

 
Invullen leidt tot: 
 

&��;� =  3�* ,� =  3 ∙ 3,6 ∙ 10� ∙ 7,85 ∙ 10�(4286)� = 462 kN 

F I G U U R  4 .1 7  B E T O N K O L O M  U I T B U I G I N G  
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Volgend uit formule (4.2) geldt: 
 1&��;��� =  1380 + 1462   →   &��;��� = 208 kN 

 
De totale kritische kniklast &��;��� [N] dient lager te zijn dan de optredende kniklast � [N]. 
Er geldt: � ≤ &��;��� = 73,9 ≤ 208, dus dit voldoet. 
 
Wanneer de kolom met de kleinste doorsnede, betonkwaliteit van C40/50 en een 
ongunstige schematisering wordt beschouwd, voldoet de kolom ruim. Zowel ten opzichte 
van de drukspanning als de totale kritische kniklast. 
 
De betonkwaliteit kan worden verlaagd naar C20/25 met een � = 29.000  N/mm2 en ���� = 20  N/mm2. Met behulp van de overige waarden volgend uit tabel 4.1 en 

bovenstaande formules kan er dan worden gesteld dat voor de drukspanning geldt: F�;��"	� = 2,4 ≤ 20 N/mm2.  
 
Voor de kritische kniklast volgt: 
 1&��;��� =  1&��;� + 1&��;� 

1&��;��� =  1306 + 1372   →   &��;��� = 188 kN 

� ≤ &��;��� = 73,9 ≤ 188  
 
Voor zowel de drukspanning als de totale kritische kniklast kan de betonkwaliteit worden 
verlaagd. 
 
De kolommen, variërend in de doorsnede en de betonkwaliteit, voldoen individueel aan 
optredende krachten. Tot slot wordt er gekeken naar de invloed van de betonkwaliteit en 
doorsnede van de kolommen op de totale constructie, waarbij er ook verschil wordt 
gemaakt tussen een ingeklemde betonkolom en verend ondersteunde betonkolom. De 
maximale verplaatsing en maximale rotatie van de totale constructie worden vergeleken, 
zie tabel 4.3. 
 
T A B E L  4 . 3 :  I N V L O E D  V A N  D E  K O L O M  O P  D E  T O T A L E  C O N S T R U C T I E  

TotaleTotaleTotaleTotale    constructieconstructieconstructieconstructie    
Gelijke doorsnedeGelijke doorsnedeGelijke doorsnedeGelijke doorsnede    Ongelijke doorsnedeOngelijke doorsnedeOngelijke doorsnedeOngelijke doorsnede    Ingeklemd Verend ondersteund Ingeklemd Verend ondersteund C40/50 C20/25 C40/50 C20/25 C40/50 C20/25 C40/50 C20/25 Doorsnede - Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet Verplaatsing mm 22,2 22,2 22,3 24,7 22,2 22,2 22,2 22,2 Rotatie mrad -13,2 -13,1 -13,2 -13,3 -13,0 -13,1 -13,0 -13,1 

 
De verende ondersteuning is geschematiseerd met in de z-richting een flexibele stijfheid 
van 10.000 MN/m. Het bepalen van deze flexibele stijfheid is te zien in bijlage II-d. 
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Gezien de maximale verplaatsingseis van 24 mm. voldoet de combinatie van een verend 
ondersteunde kolom (C20/25) met gelijke doorsnede (d=300 mm.) als enige niet aan de 
verplaatsingseis. 
 
Voor de andere combinaties is de maximale verplaatsing 22,2~22,3 mm. De maximale 
rotatie verschilt ook minimaal, waarbij te zien is dat de kolom met ongelijke doorsnede 
een (nihil) positiever effect heeft op de rotatie. 
 
Concluderend uit deze berekeningen heeft een verend ondersteunde kolom met een 
betonkwaliteit van C20/25 met een ongelijke doorsnede de voorkeur. De verende 
ondersteuning komt overeen met de praktijk (een vierpaals poerfundering) en is 
gemakkelijker te realiseren dan een volledige ingeklemde kolom. De betonkwaliteit van 
C20/25 is voldoende om de krachten op te nemen en de ongelijke doorsnede komt 
overeen met het uiterlijk zoals Simón Vélez dat heeft bedoeld.  
 
Tot slot, gezien de ‘houtachtige’ uitstraling van het ontwerp, is er gekeken naar het 
uitvoeren van de kolom in hout. Echter, de betonkolommen hebben al een ruime 
diameter nodig om de krachten op te nemen. Dat betekent dat een houten kolom een 
nog grotere diameter moet hebben, namelijke circa D = 500 mm. Dit is erg groot voor 
een houten kolom, want het is moeilijk beschikbaar en leverbaar. Ook zullen de kosten 
toenemen. Daardoor is de toepassing van hout niet wenselijk. Daarnaast zorgen de 
betonkolommen juist voor een duidelijk contrast tussen het dak van bamboe en de 
ondersteuningsconstructie van beton. 
 

4.3.3 DE FUNDERING 

Gezien het lage gewicht van het cultuurpodium wordt er voor de fundering gekeken naar 
het toepassen van houten palen in vergelijking tot betonnen palen. Aangezien het in dit 
project ook draait om ‘sustainability’ in combinatie met het lage gewicht van het 
bouwwerk, is het toepassen van een houten fundering een overweging.  
 

4.3.3.1 ALGEMEEN 

De locatie van het project speelt een grote rol bij het bepalen van de fundering. 
Aangezien het cultuurpodium wordt gebouwd in Amsterdam, is een paalfundering 
vanwege de slechte grondsamenstelling noodzakelijk. In Amsterdam is veel ervaring met 
het toepassen van een houten paalfundering en van deze ervaring kan ook gebruik 
worden gemaakt. De draagkrachtige laag in Amsterdam ligt over het algemeen op 17-24 
meter onder het NAP (Normaal Amsterdam Peil) [4]. Dat betekent dat de palen een 
lengte moeten hebben van circa 20 meter. Uiteindelijk moet een sondering uitsluitsel 
geven over de exacte locatie van de draagkrachtige laag en de sterkte van deze laag. 
 

4.3.3.2 TOTALE GEWICHT 

Het cultuurpodium bestaat uit veel bamboestammen en vier betonkolommen. Gezien het 
geringe gewicht van de bamboe is ook het totale gewicht laag. Het ontwerp is dubbel 
symmetrisch en dit vereenvoudigt de gewichtsberekening. In bijlage II-c is de gehele 
berekening van de gewichtsberekening te zien. Het totale gewicht van het cultuurpodium 
is: &�	(;��� = 115 kN . Dit betekent dat er per steunpunt &�	(;�/� ≈ 30 kN  moet worden 

opgenomen door de fundering. Er is in de berekening ook rekening gehouden met de 
toename van gewicht door het type verbinding. Daarom is er voor gekozen om het 
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gewicht van mortel mee te nemen in de berekening. Indien 
plaats van mortel is het totale gewicht gunstig aangenomen. 
 
In paragraaf 4.3.2 is al te lezen
elke kolom. Gezien het geringe
zijn.  
 

4.3.3.3 HOUTEN PAALFUNDERING

De vierpaalspoer kan worden ondersteund door houten of 
betonnen palen. Bij het toepassen van een houten 
paalfundering moet een betonoplanger worden toegepast 
ter voorkoming van de aantasting van het hout door het 
wisselen van de grondwaterstand, zie figuur 
Daarnaast is een houten paalfundering uitermate geschikt 
voor een lichte constructie, 
van een houten funderingspaal 
Dit is afhankelijk van de diameter en de lengte van de paal. 
Daarnaast is ook de kwaliteit van het hout belangrijk voor 
het bepalen van de draagkracht.
kleine, lichte hei-installatie nodig 
te heien.  
 
Gezien de locatie van het cultuurpodium, 
voor een heel grote bouwinstallatie, is de houten 
paalfundering een goede optie
 

4.3.3.4 BETONNEN PAALFUNDERI

Een betonnen funderingspaal 
funderingspaal. De draagkracht van een betonnen funderingpaal ligt tussen de 200 en 
20.000 kN. Er wordt onderscheid 
en een prefab betonpaal. Een in de grond gevormde paal heeft de grootste draagkracht. 
Ook hierbij geldt dat de diameter, lengte en betonkwaliteit afhankelijk is van de 
maximale draagkracht van een betonnen funderingspaal. Een ander voordeel van een 
betonnen funderingspaal is de flexibiliteit: de betonkwaliteit, 
van de paal kunnen volop v
ontwerpen. Nadeel is dat er 
grotere boorstelling nodig is. G
problemen zorgen.  
 

4.3.3.5 KEUZE VOOR PAALFU

Aan de hand van de maatgevende reactiekrachten is de keuze voor het type 
paalfundering gemaakt. D
belastingcombinatie CO 5 (combinatie van eigen gewicht, winddruk op het linker dakvlak 
en windzuiging op het rechter dakvlak).
waardoor er in totaal zestien palen onder de constructie zitten. 
zestien steunpunten de waarden uit de berekening. Door 
constructie zijn in tabel 4.4 
De richting van de krachten per steunpunt verschilt, maar de waarde niet. In dit geval is 
de grootte van de reactiekracht belangrijk.
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wicht van mortel mee te nemen in de berekening. Indien er hout wordt toegepast in 
het totale gewicht gunstig aangenomen.  

lezen dat de voorkeur uitgaat naar een vier
ringe gewicht moeten vier palen onder één kolom voldoende 
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paalspoer kan worden ondersteund door houten of 
Bij het toepassen van een houten 

paalfundering moet een betonoplanger worden toegepast 
ming van de aantasting van het hout door het 

wisselen van de grondwaterstand, zie figuur 4.18. 
is een houten paalfundering uitermate geschikt 

 want de maximale draagkracht 
een houten funderingspaal ligt tussen de 50–100 kN. 

Dit is afhankelijk van de diameter en de lengte van de paal. 
de kwaliteit van het hout belangrijk voor 

het bepalen van de draagkracht. Ook is er slechts een 
installatie nodig om met de houten palen 

van het cultuurpodium, met weinig ruimte 
bouwinstallatie, is de houten 

e optie. 

BETONNEN PAALFUNDERING 

Een betonnen funderingspaal heeft een grotere draagkracht dan 
draagkracht van een betonnen funderingpaal ligt tussen de 200 en 

. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een in de grond gevormde betonpaal 
en een prefab betonpaal. Een in de grond gevormde paal heeft de grootste draagkracht. 

de diameter, lengte en betonkwaliteit afhankelijk is van de 
maximale draagkracht van een betonnen funderingspaal. Een ander voordeel van een 

is de flexibiliteit: de betonkwaliteit, de diameter en
kunnen volop variëren om een zo gunstig mogelijke paalfundering te 

er bij het toepassen van een betonnen funderingspaal een 
is. Gezien de beperkte ruimte op de locatie kan dit voor 

KEUZE VOOR PAALFUNDERING 

Aan de hand van de maatgevende reactiekrachten is de keuze voor het type 
De maatgevende reactiekrachten zijn geba

5 (combinatie van eigen gewicht, winddruk op het linker dakvlak 
p het rechter dakvlak). Onder elke betonkolom zitten vier palen, 

in totaal zestien palen onder de constructie zitten. Daarom
de waarden uit de berekening. Door de symmetrie van de 

 steunpunt 1 en 2 gecombineerd, evenals steunpunt 3 en 4. 
De richting van de krachten per steunpunt verschilt, maar de waarde niet. In dit geval is 
de grootte van de reactiekracht belangrijk. In figuur 4.19 is de nummering
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er hout wordt toegepast in 

vierpaalspoer onder 
moeten vier palen onder één kolom voldoende 

heeft een grotere draagkracht dan een houten 
draagkracht van een betonnen funderingpaal ligt tussen de 200 en 

gemaakt tussen een in de grond gevormde betonpaal 
en een prefab betonpaal. Een in de grond gevormde paal heeft de grootste draagkracht. 

de diameter, lengte en betonkwaliteit afhankelijk is van de 
maximale draagkracht van een betonnen funderingspaal. Een ander voordeel van een 

de diameter en de lengte 
ariëren om een zo gunstig mogelijke paalfundering te 

et toepassen van een betonnen funderingspaal een 
ezien de beperkte ruimte op de locatie kan dit voor 

Aan de hand van de maatgevende reactiekrachten is de keuze voor het type 
e maatgevende reactiekrachten zijn gebaseerd op 

5 (combinatie van eigen gewicht, winddruk op het linker dakvlak 
kolom zitten vier palen, 

Daarom volgen voor 
de symmetrie van de 

gecombineerd, evenals steunpunt 3 en 4. 
De richting van de krachten per steunpunt verschilt, maar de waarde niet. In dit geval is 

nummering van de vier 

4 .1 8  A A N D U I D I N G  
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kolommen te zien, in overeenstemming met met eerder aangeduide nummering. Per 
kolom worden de vier paalondersteuningen aangeduid met a, b, c en d.   
 
T A B E L  4 . 4  R E A C T I E K R A C H T E N  P E R  P A A L  T . G . V .  C O 5   

Reactie Reactie Reactie Reactie krachtenkrachtenkrachtenkrachten    
SteunpuntSteunpuntSteunpuntSteunpunt    1111    en 2en 2en 2en 2    3 en 43 en 43 en 43 en 4    aaaa    bbbb    cccc    dddd    aaaa    bbbb    cccc    dddd    RRRRxxxx kN -0,4 -1,4 -0,4 -1,4 0,4 1,4 0,4 1,4 RRRRxxxx kN -3,8 -0,6 -3,8 -0,6 -5,0 -3,5 -5,0 -3,5 RRRRyyyy kN 0,4 1,4 0,4 1,4 -0,4 -1,4 -0,4 -1,4 RRRRyyyy kN -4,2 -2,0 -4,2 -2,0 -3,6 0,8 -3,6 0,8 RRRRzzzz kN 7,8 21,7 7,8 -6,4 7,8 21,7 7,8 -6,4 RRRRzzzz kN -62,3 -45,2 62,3 45,2 73,5 83,8 -56,8 -67,1 MMMMxxxx kNm 0,9 -2,8 -0,9 -1,2 -0,9 2,8 0,6 1,2 MMMMxxxx kNm -10,0 7,7 -8,8 6,5 -11,0 12,2 -9,3 10,6 MMMMyyyy kNm -0,6 -2,8 0,9 -1,2 0,6 2,7 -0,9 1,2 MMMMyyyy kNm 9,0 6,5 7,7 5,3 9,4 10,9 7,7 9,2 MMMMzzzz kNm -0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 MMMMzzzz kNm 8,5 8,5 8,5 8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 

 
Één houten funderingspaal heeft een maximaal 
draagvermogen van 100 kN en vier palen onder 
één kolom kunnen een gewicht van 400 kN 
dragen. Voor een betonnen funderingspaal is de 
minimaal opneembare kracht van vier palen á 
200 kN, dus in totaal 800 kN. Aangezien de 
verticale reactiekracht in tabel 4.4 maximaal 85 
kN is, voldoet een houten funderingsconstructie. 
Daarnaast is er een beperkte ruimte op het 
terrein, waarbij het gebruik van een kleine 
heistelling voor houten palen voordelig is.  
 

4.3.4 CONCLUSIE 

De constructieve werking van het ontwerp van Vélez is nu geanalyseerd en het voldoet 
aan de gestelde eisen uit de Eurocode. Het ontwerp bestaat nu uit 418 stammen en 202 
verbindingen. De uitstraling die Vélez in zijn ontwerp wil creëren door het ‘hoedje’, zie 
figuur 2.14, moet worden uitgevoerd door de afwerking van de constructie. Bijvoorbeeld 
door de dakbeplating op een bepaalde manier aan te brengen. De vier kolommen die de 
bamboeconstructie dragen worden uitgevoerd in beton. Deze kolommen variëren in 
doorsnede. Dat wil zeggen dat de kolom onderin een grotere doorsnede (D = 400 mm.) 
heeft dan in de top (D = 200 mm.). Elke kolom wordt ondersteund door een 
vierpaalspoer, waarvan de funderingspalen worden uitgevoerd in hout.  
 

4.4  DE VERBINDING 

Nu het constructief ontwerp van het cultuurpodium is uitgewerkt, inclusief de bepaling 
voor de dubbele stammen om de maximale verplaatsing en rotatie te beperken, kan de 
maatgevende verbinding worden bepaald, zie paragraaf 4.4.1. Deze verbinding wordt in 

4 1 

F I G U U R  4 .1 9  N U M M E R I N G  S T E U N P U N T E N  

3 2 



Hoofdstuk 4 Reduceren van stammen 

 
39 

detail uitgewerkt in dit rapport. In paragraaf 4.4.2 worden de individuele stammen 
getoetst ten gevolge van de optredende krachten die zorgen voor een normaalspanning, 
buigspanning en knik in de bamboestam. Dit is ter voorbereiding op het analytisch en 
experimenteel  onderzoek, in respectievelijk hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8.  
 

4.4.1 POSITIE 

De locatie van de verbinding die in dit rapport wordt beschouwd is te zien in figuur 4.20. 
In totaal komen er acht staven in één punt samen. Hiervan zijn twee staven uitgevoerd 
met dubbele stammen. De andere staven worden enkelvoudig uitgevoerd. Voor 
gedetailleerde tekeningen van deze verbinding, zie bijlage III-a.  
 

  
F I G U U R  4 .2 0  P L A T T E G R O N D  E N  3 D  I M P R E S S I E  I N C L U S I E F  A A N D U I D I N G  D E T A I L  
 

4.4.2 BEREKENING 

Figuur 4.21 laat de staven zien zoals geschematiseerd in het computermodel, inclusief 
de nummering van de acht staven. Figuur 4.22 laat het werkelijke detail zien met de tien 
stammen. De stammen sluiten op elkaar aan, waarbij sommige staven doorlopen ten 
opzichte van andere staven. In tabel 4.5 is te zien dat staaf 1 en 5 de doorsnede-
eigenschappen hebben die gelden voor dubbele stammen. 
 
 

 
 
 
T A B E L  4 . 5  G E G E V E N S  S T A V E N   

 

 
 
 

StaafStaafStaafStaaf    2, 3, 4, 6, 7, 82, 3, 4, 6, 7, 82, 3, 4, 6, 7, 82, 3, 4, 6, 7, 8    1, 5 1, 5 1, 5 1, 5     D mm 120 160 t mm 12 18 A mm2 4,08E+03 8,03E+03 Wy= Wz mm3 1,00E+04 2,57E+05 Ireductie mm4 5,41E+06 1,85E+07 i mm 38,4 53,3 E N/ mm2 17.500 17.500 E0,05 N/ mm2 13.125 13.125 

F I G U U R   4 .2 1  N U M M E R I N G  S T A V E N  

F I G U U R  4 .2 2  H E T  D E T A I L  I N  3 D  I N C L .   
N U M M E R I N G  
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[N/mm2] (4.9) 

De maximale interne staafkrachten, volgend uit het computermodel en optredend ten 
gevolge van de belastingen, moeten worden opgenomen door de staven. De 
belastingcombinaties, zoals weergegeven in paragraaf 3.4, zijn gebruikt om die krachten 
te definiëren. In bijlage III-b zijn alle interne staafkrachten van de verschillende 
belastingcombinaties te zien die volgen uit het computermodel. In tabel 4.6, in de derde 
en vierde kolom, zijn de maximale interne staafkrachten (normaalkracht F [N] en 
moment in de lengterichting van de staaf M [Nmm]) te zien per staaf, volgend uit de 
maatgevende belastingcombinatie CO 5.  
 
Vervolgens zijn de staven getoetst op de toelaatbare normaalspanning F� [N/mm2] en 
toelaatbare buigspanning F  [N/mm2], waarbij geldt voor Guadua: 
  
 F�;��#��# ≤ 15,0 N/mm�  [18]  

  
 F ;��#��# ≤ 17,0 N/mm�  [18] 

 
De normaalspanning in de stam wordt bepaald door formule (4.8), gebaseerd op de 
normaalkracht en de oppervlakte van de bamboestam. In formule (4.9) is te zien hoe de 
buigspanning wordt bepaald ten gevolge van het optredende moment en het 
weerstandsmoment van de bamboestam. 
 
Er geldt: 
 

F�;��#��# = &� 

  
 F�;��#��# normaalspanning van de Guadua [N/mm2]     

 &  optredende interne normaalkracht in de bamboestam[N]  
 �  oppervlakte van de doorsnede van de bamboestam [mm2] 
  
 

F ;��#��# = .; 

 
 F ;��#��# buigspanning van de Guadua [N/mm2]     

 .  optredende moment t.g.v. de optredende interne normaalkracht en  
de excentriciteit [Nmm] 

 ;  weerstandsmoment van de bamboestam [mm3] 
 
In tabel 4.6 zijn de berekende waarden te zien voor F�;��#��# en F ;��#��#, waarbij moet 

worden opgemerkt dat voor de dubbele stammen (staaf 1 en 5) de uitgerekende 
spanning voor twee stammen geldt. De interne kracht en het interne moment zijn dus 
niet gedeeld door twee en de doorsnedeneigenschappen zijn gekozen zoals wordt 
weergegeven in de derde kolom in tabel 4.5. Er is te zien dat elke staaf onder 15 N/mm2 
(eis uit formule (4.8)) respectievelijk 17 N/mm2 (eis uit formule (4.9)) blijft. Dat 
betekent dat elke staaf in deze verbinding voldoet aan de toelaatbare eisen.  
 
  

[N/mm2] (4.8) 
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T A B E L  4 . 6  T O E T S I N G  S P A N N I N G  V A N  D E  S T A V E N  

StaafStaafStaafStaaf    Berekend: Formule 4.8 Formule 4.9 L=L=L=L=LLLLkkkk    FFFF    MMMM    σσσσc;guaduac;guaduac;guaduac;guadua    σσσσm;guaduam;guaduam;guaduam;guadua    mm kN kNm N/mm2 N/mm2 1111    6452 10,2 1,94 2,5 9,0 2222    3787 36,7 0,04 9,0 0,5 3333    2856 19,5 0,33 4,8 4,0 4444    2577 10,0 0,16 2,5 1,9 5555    875 2,3 0,68 0,6 3,2 6666    2577 13,5 0,04 3,3 0,5 7777    2856 17,3 0,45 4,2 5,4 8888    3787 34,2 0,16 8,4 1,9 
 
Ook is er gekeken naar het knikgedrag van de staven. Hierbij is enkel gekeken naar de 
optredende drukkracht in combinatie met de slankheid van de staaf. Voor de slankheid 
van de staaf is de grafiek van toepassing zoals te zien in figuur 4.23. Hierin bepaald de 
slankheid van de staaf of er mag worden gerekend met de formule van Euler of dat er 
moet worden gerekend met +�� , een rekenwaarde van de drukspanning. 

 
 
 
Allereerst moet de grenswaarde van de slankheid van het materiaal worden bepaald, zie 
formule (4.10). Vervolgens kan de slankheid per staaf worden bepaald, waardoor er kan 
worden gesteld of de slankheid per staaf kleiner is dan de grensslankheid (gedrongen 
staaf) of groter is dan de waarde van de grensslankheid (rekenen met de formule van 
Euler). 
 
Voor het bepalen van de grensslankheid geldt formule (4.10).  
 

B��	�� = �¤ ��,��F�;��#��# 
  

F I G U U R  4 .2 3  S L A N K H E I D  V A N  E E N  S T A A F  

[-] (4.10) 



                    Thesis “Onderling verbinden van bamboestammen” 

 
   42 

B��	��   slankheid van de staaf [-] ��,��  5% overschrijdingswaarde van de elasticiteitsmodulus van Guadua 
[N/mm2], zie tabel 4.5 voor de aangegeven waarde 

 F�;��#��#  normaalspanning van de Guadua [N/mm2] 

 
Dus voor een Guadua stam geldt, volgend uit de waarden uit tabel 4.5:   

B��	�� = �¤ ��,��F�;��#��# = � ∙ ¤1312515 = 93 
 
Voor de slankheid van de staaf geldt: 
 

B��##
 = ,�)  
  
 B  slankheid van de staaf [-] 
 ,� kniklengte van de staaf [mm] 
 )  traagheidsstraal van de staaf [mm], zie formule (4.12)  
 
De traagheidsstraal van de staaf is gelijk aan: 
 

) = ¤*�	��  

 *�	� gereduceerde kwadratisch oppervlakte moment [mm4] en dat is 90% van 
I, gebaseerd op de tapse vorm van de bamboestam [14], zie tabel 4.5 

A oppervlakte van de staaf [mm2]  
 
In tabel 4.7 zijn de slankheden per staaf aangeduid, waarbij tevens wordt aangegeven of 
de kniklast kan worden berekend met Euler. De formule voor het berekenen van de 
kritische kniklast volgens Euler, inclusief de gereduceerd kwadratisch oppervlakte 
moment, gebaseerd op de tapse vorm van de stam en de 5% overschrijdingsgrens van 
de elasticiteitsmodulus van de Guadua. Er geldt:  
 

&��;��#��# = �� ∙ ��,�� ∙ *�	�����	,��  

  &��;��#��#  kritische kniklast van Guadua [kN]   

 ��,��   5% overschrijdingswaarde van de elasticiteitsmodulus [Nmm2] 
 *�	�  gereduceerde kwadratisch oppervlakte moment [mm4], is 90% van  

I, gebaseerd op de tapse vorm van de bamboestam [14], zie tabel 
4.5 

 ,�  kniklengte van de staaf [mm], die is gelijk aan de lengte van de  
staaf 

 
Wanneer geldt: B��##
 ≤ B��	��, de slankheid is dus lager dan de grensslankheid, dan moet 

de staaf voldoen aan de drukspanning die is gedeeld door de factor +�� , een factor voor 
de rekenwaarde van de drukspanning, zie formule (4.14). 
 

[-] (4.11) 

[kN] (4.13) 

[mm]   (4.12) 
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Deze waarde, +�� , wordt afgelezen uit de tabel zoals te zien in figuur 4.24. Waarbij 
geldt als B��##
 ≤ 20 dan +�� = 1,0. De tussenliggende waarden worden geïnterpoleerd. In 

tabel 4.7 zijn alle waarden voor +��  te zien. 
 

 
 
 

Er geldt: F�;��#��#;���� = F�;��#��#+��  

 F�;��#��#;����  normaalspanning t.g.v. knik in de Guadua staaf [N/mm2] 

 F�;��#��#  normaalspanning van de Guadua staaf [N/mm2] 

 +��   factor voor de rekenwaarde van de drukspanning t.g.v. knik, zie  
figuur 4.25 

 
De uitkomsten van bovenstaande formules zijn samengevat in tabel 4.7. 
 
T A B E L  4 . 7  T O E T S I N G  E U L E R   

StaafStaafStaafStaaf    Bekend: Formule 4.11  Formule 4.13 Figuur 4.24 Formule 4.14 L=L=L=L=LLLLkkkk    FFFF    λλλλstaafstaafstaafstaaf    λλλλstaastaastaastaaf f f f ≥ 93    FFFFcrcrcrcr    kkkkcomcomcomcom    σσσσc;guadua;knikc;guadua;knikc;guadua;knikc;guadua;knik    mm kN - - kN -  1111    6452 10,2 128 ja 57,6 n.v.t. n.v.t. 2222    3787 36,7 104 ja 48,9 n.v.t. n.v.t. 3333    2856 19,5 78 nee n.v.t. 0,415 11,6 4444    2577 10 71 nee n.v.t. 0,46 5,4 5555    875 2,3 17 nee n.v.t. 1,0 0,6 6666    2577 13,5 71 nee n.v.t. 0,46 7,2 7777    2856 17,3 78 nee n.v.t. 0,415 10,1 8888    3787 34,2 104 ja 48,9 n.v.t. n.v.t. 
 
Uit tabel 4.7 blijkt dat de kniklengte van de staaf gelijk is aan de lengte van de staaf. Dit 
betekent dat er wordt uitgegaan van een ligger op twee scharnierende steunpunten. 
Voor de drie staven waarvoor de kritische knikkracht kan worden berekend (staaf 1, 2 en 
8), geldt dat deze hoger is dan de optredende normaalkracht (kolom 3). Dit betekent dat 
de staven de krachten kunnen opnemen. De vijf staven (staaf 3 tot en met 7) waarbij de 
drukspanning maatgevend is in plaats van de Eulerse knikkracht, hebben een kleinere 
waarde dan 15,0 N/mm2 en voldoen dus eveneens. Dus de maatgevende verbinding 
bestaand uit tien bamboestammen voldoet aan de eisen.  

F I G U U R  4 .2 4  B E P A L I N G  V A N  K C O M  
[N/mm2]        (4.14) 
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5. VERBINDINGSTECHNIEK VÉLEZ 

5.1  ALGEMEEN 

De verbindingstechniek die Simón Vélez toepast in zijn bouwwerken, heeft hij bij toeval 
ontworpen. Hij wilde een sterkere verbinding hebben met bamboe (specifiek met 
bamboesoort Guadua) en hij besloot om een draadstang in de stam aan te brengen en 
deze internodes te injecteren met betonmortel. De verbinding werd vele malen sterker, 
doordat de mortel en de draadstang samenwerken om grote krachten op te nemen. 
Deze verbinding kan zowel trek- als drukkrachten opnemen. 
 
In figuur 5.1 zijn twee methoden (A en B) te zien die hij heeft ontwikkeld om bamboe 
met elkaar te verbinden. In paragraaf 5.1.1 wordt methode A behandeld, hetzelfde geldt 
voor methode B in paragraaf 5.1.2. In paragraaf 5.1.3 worden de bevindingen uit de 
methoden besproken. In paragraaf 5.1.4 komt de bouwvolgorde, gebaseerd op deze 
methoden, aan de orde.  
 
In paragraaf 5.2 wordt vervolgens ingegaan op het toepassen van de methoden van 
Vélez in het cultuurpodium, inclusief tekeningen en beschrijvingen. Dit is gebaseerd op 
ervaringen en informatie verkregen aan de Uniandes. 
 

 

 

5.1.1 METHODE A 

Methode A is gebaseerd op het aanbrengen van mortel en een stalen draadstang in de 
bamboestam en vervolgens deze draadstang afsluiten met een ring en een moer, zie 
figuur 5.1, deel A. 
 
De aangegeven nummering in het figuur is de volgorde van werken. Allereerst wordt er 
een klein gat geboord in de internodes waar de draadstang zich bevindt. Vervolgens 
worden er twee of drie diaphragma’s (tussenschotjes) doorboord, zie punt 2 in de figuur. 
Hier komt de draadstang doorheen. In elke internode waarin zich een draadstang 

A B 

F I G U U R  5 .1 :  M E T H O D E  A  E N  B  G E B A S E E R D  O P  D E  T E C H N I E K  V A N  V É L E Z  [ 2 7 ]  
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bevindt, wordt vervolgens door het geboorde gat mortel geïnjecteerd. In de 
bamboestam die hierop aansluit, moet loodrecht een gat worden geboord waar dezelfde 
draadstang door heen gaat. Vervolgens wordt deze afgesloten met een ring en een 
moer. Ook moet de internode van de aansluitende stam ter plaatse van de draadstang 
met mortel worden geïnjecteerd.  
 
Door deze techniek toe te passen is er slechts een kleine hoeveelheid materiaal 
(bamboe, mortel en staal) nodig voor het maken van de verbinding. De draadstang zit in 
de mortel verankerd. Tussen de mortel en de wand van de bamboestam is nagenoeg 
geen verbinding aanwezig. Dit komt door het krimp- en zwelgedrag van de bamboe en 
de mortel. Ten tweede doordat aan de binnenzijde van de bamboestam vrijwel 
uitsluitend zacht celweefsel (parenchyma) aanwezig is. De mortel kan zich niet hechten 
aan dit celweefsel. De belasting in de draadstang wordt door de aanhechting tussen 
draadstang en mortel aan de mortel overgedragen. De mortel steunt op de schotjes (de 
diaphragma’s). Dit leidt ertoe, dat door deze verbinding zowel trek- als drukkrachten 
kunnen worden overgedragen. 
 

5.1.2 METHODE B 

Methode B is eveneens gebaseerd op het aanbrengen van mortel en staal (in de vorm 
van bouten) in de bamboestam. Echter, de twee stammen worden nu verbonden met 
een stalen strip aan de buitenkant, zie figuur 5.1, deel B.  
 
De horizontale bamboestam sluit aan op de verticale bamboestam. Vervolgens komt er 
een stalen strip over de verticale en de horizontale bamboestam die werkt als een soort 
lus. De stalen strip drukt de ene stam tegen de andere. Daar waar de stalen band om de 
bamboestam heen zit, wordt de internode gevuld met een mortel. Alvorens eerst een gat 
moet worden geboord om de mortel te kunnen injecteren. De stalen strip wordt 
bevestigd met behulp van bouten die dwars door de bamboestam heen gaan. De mortel 
en de bouten werken samen en brengen uiteindelijk de kracht over op de stalen strip. 
Wanneer er geen mortel wordt gebruikt, wordt de kracht gelijk via de bouten op de 
stalen strip en op de bamboestam aangebracht, waardoor de bamboestam splijt.  
 

5.1.3 BEVINDINGEN 

De verbindingen zijn getest door onderzoekers van de Universiteit Stuttgart in Duitsland 
in het kader van het bouwen van het ZERI paviljoen te Hannover, Duitsland, zie figuur 
2.13. De experimenten van de FMPA Stuttgart hebben geleid tot de conclusie dat er bij 
type A bijna geen initiële slip is. De draadstang die aan het uiteinde is bevestigd met een 
ring en een moer veroorzaakt het splijten van de bamboe. De maximale belasting tijdens 
de experimenten was 70 kN [27].  
 
Type B heeft een initiële slip van 1,5 mm, maar kon 140 kN aan. Deze verbinding heeft 
dus een maximale belasting die twee keer zo hoog is als type A. Het bezwijken tijdens 
de experimenten werd veroorzaakt doordat ter plaatse van de stalen band kleine stukjes 
van de bamboestam los lieten. Ook was er in enkele gevallen sprake van het splijten van 
de bamboestam [27]. 
 
De exacte testopstelling uit [27] is niet bekend bij de auteur, maar gezien het 
bezwijkgedrag is er waarschijnlijk een trekkracht aangebracht aan de verticale stam. 
Hierbij wordt de verticale stam zoals aangeduid in figuur 5.1 bedoeld. Door deze kracht 
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drukken de ring en de moer (methode A) of de stalen strip (methode B) op de 
horizontale bamboestam. De afmetingen (diameter en lengte) van de draadstang, de 
mortelsterkte en de afmetingen van de bamboestam zijn niet aangeduid in het 
onderzoek, waardoor de reden van de grootte van de optredende kracht niet volledig 
kan worden omschreven. 
 

5.1.4 BOUWVOLGORDE 

De bouwvolgorde van een bouwwerk van Vélez komt niet overeen met de traditionele 
bouwvolgorde. Hij start altijd met het dak wat hij dan bouwt op maaiveldniveau. Dit 
vanwege de moeilijkheid van de verbindingstechniek die hij toepast. Wanneer het dak 
voltooid is, wordt de constructie als het ware opgetild en komt de ondersteunings-
constructie onder het dak. 
  
Naast de omgekeerde bouwvolgorde past hij ook omgekeerde analyses van de 
constructie toe. Vélez bouwt eerst (een deel) van het ontwerp waarna hij met 
zandzakken gewicht aanbrengt om de sterkte van het ontwerp aan te tonen en te 
initiëren. Dit betekent dat zijn constructies overgedimensioneerd kunnen zijn in de vorm 
van te veel bamboestammen of juist ondergedimensioneerd waardoor de constructie 
tijdens de aangebrachte proeflast instort.  
 
Vélez staat niet open voor de berekeningen van constructief ontwerpers. Op dit moment 
accepteert hij dat ze in sommige gevallen nodig (en noodzakelijk) zijn, maar het liefst 
bouwt hij gebouwen zonder dat daar constructief ontwerpers bij helpen en test hij met 
zandzakken het resultaat. Zijn manier van werken is interessant, maar levert niet het 
optimale resultaat op. In Nederland is deze manier van werken niet gewenst en moet er 
worden voldaan aan strenge eisen voordat er een vergunning wordt verleend voor het 
bouwwerk. 
 

5.2  TOEPASSING IN CULTUURPODIUM 

Zoals eerder beschreven is het cultuurpodium nog niet gebouwd en bestaan er slechts 
schetsen en impressies van het ontwerp. Zeer waarschijnlijk zal er tijdens de bouw van 
het cultuurpodium worden gekozen voor een variatie van de verbinding zoals 
weergegeven in figuur 5.1, omdat dit Vélez’ techniek is. De variatie sluit aan op methode 
A uit paragraaf 5.1.1. 
 
In deze paragraaf wordt aan de hand van twee voorbeeldverbindingen beschreven welke 
toepassingen Vélez vermoedelijk voor het cultuurpodium gaat kiezen. De aansluitingen 
zijn gebaseerd op Vélez’ methode A en op eerder onderzoek aan de Universidad de Los 
Andes in Bogotá, Colombia [1]. Het principe bestaat nog steeds uit het gebruik van 
draadstangen om vervolgens de bamboe te injecteren met mortel.  
 
Zoals te zien in figuur 2.15 komen er in het cultuurpodium diverse aansluitingen voor 
tussen de bamboestammen. Paragraaf 5.2.1 laat een T-aansluiting zien en paragraaf 
5.2.2 een T-aansluiting inclusief diagonale stam, dus een samen komen van drie 
stammen in één punt. 
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5.2.1 T-AANSLUITING 

De T-aansluiting is een aansluiting van een horizontale en verticale bamboestam, zoals 
te zien in figuur 5.2. Dit figuur laat een 
langsdoorsnede.  
 
Bij de in figuur 5.2 getoonde verbinding is een horizontale draadstang aangebracht in de 
verticale stam en een verticale draadstang met haak, die doorloopt van de horizontale in 
de verticale stam. Via contramallen wordt de verticale stam zo vormgegeven, dat de 
horizontale stam er in gelegd kan worden (de in figuur 5.2 aangegeven vismond).
 

 
 
Vervolgens wordt er in de verticale 
groter dan de stamdiameter (ca. 150 mm)
moeren en ringen. In de horizontale stam wordt vervolgens een gat geboord door de 
hele doorsnede, waarna de draadstang met een ‘haak’ aan het uiteinde wordt 
aangebracht aan de horizonta
draadstang om te buigen. Tot slot wordt de horizontale stam op de verticale 
en wordt de haak om de horizontale draadstang in de verticale stam gehaakt. Dit wordt 
dan aangetrokken en de draadstang 
de moeren en ringen worden bevestigd. Daarna worden er gaten geboord in de 
internodes en wordt de mortel geïnjecteerd. De lengte waarover de verticale draadstang 
(de stang met haak) in de horizontale stam 
Dit draagt amper bij aan de sterkte. Het opvullen van een internode van de horizontale 
stam dient het verstevigen van de bamboestam zodat een drukkracht loodrecht op de 
stam, geïntroduceerd via de moer en ring a
bezwijken van de bamboestam leidt
aangegeven T-verbinding waarin eveneens een verticaal draadeind met moer en ring 
aanwezig is. 
 

5.2.2 T-AANSLUITING MET DIAG

De T-aansluiting met diagonale stam is een aansluiting van een horizontale, verticale en 
diagonale bamboestam, zoals te zien in figuur 5.3. Dit figuur laat een principe 
aansluiting zien in 3D, een dwars
 

F I G U U R  5 .2 :  P R I N C I P E D E T A I L  T

Thesis “Onderling verbinden van bamboestammen” 

aansluiting is een aansluiting van een horizontale en verticale bamboestam, zoals 
zien in figuur 5.2. Dit figuur laat een principe aansluiting zien in 3D, een dwars

Bij de in figuur 5.2 getoonde verbinding is een horizontale draadstang aangebracht in de 
verticale stam en een verticale draadstang met haak, die doorloopt van de horizontale in 

stam. Via contramallen wordt de verticale stam zo vormgegeven, dat de 
horizontale stam er in gelegd kan worden (de in figuur 5.2 aangegeven vismond).

Vervolgens wordt er in de verticale stam een horizontale draadstang, met een lengte iets 
n de stamdiameter (ca. 150 mm), aangebracht. Deze wordt vast gezet met 

moeren en ringen. In de horizontale stam wordt vervolgens een gat geboord door de 
hele doorsnede, waarna de draadstang met een ‘haak’ aan het uiteinde wordt 
aangebracht aan de horizontale stam. De ‘haak’ wordt vooraf gemaakt door de 
draadstang om te buigen. Tot slot wordt de horizontale stam op de verticale 
en wordt de haak om de horizontale draadstang in de verticale stam gehaakt. Dit wordt 
dan aangetrokken en de draadstang bij de horizontale stam wordt op lengte gemaakt en 

worden bevestigd. Daarna worden er gaten geboord in de 
internodes en wordt de mortel geïnjecteerd. De lengte waarover de verticale draadstang 
(de stang met haak) in de horizontale stam in de mortel is ingebed is zeer gelimiteerd. 
Dit draagt amper bij aan de sterkte. Het opvullen van een internode van de horizontale 
stam dient het verstevigen van de bamboestam zodat een drukkracht loodrecht op de 
stam, geïntroduceerd via de moer en ring aan het verticale draadeind, niet tot lokaal 
bezwijken van de bamboestam leidt. Deze analyse geldt tevens voor de in figuur 5.1 

verbinding waarin eveneens een verticaal draadeind met moer en ring 

AANSLUITING MET DIAGONAAL 

ansluiting met diagonale stam is een aansluiting van een horizontale, verticale en 
diagonale bamboestam, zoals te zien in figuur 5.3. Dit figuur laat een principe 
aansluiting zien in 3D, een dwars- en langsdoorsnede. 

T - A A N S L U I T I N G  A L S  V A R I A N T  O P  M E T H O D E  V É L E Z

aansluiting is een aansluiting van een horizontale en verticale bamboestam, zoals 
principe aansluiting zien in 3D, een dwars- en 

Bij de in figuur 5.2 getoonde verbinding is een horizontale draadstang aangebracht in de 
verticale stam en een verticale draadstang met haak, die doorloopt van de horizontale in 

stam. Via contramallen wordt de verticale stam zo vormgegeven, dat de 
horizontale stam er in gelegd kan worden (de in figuur 5.2 aangegeven vismond). 

 

met een lengte iets 
aangebracht. Deze wordt vast gezet met 

moeren en ringen. In de horizontale stam wordt vervolgens een gat geboord door de 
hele doorsnede, waarna de draadstang met een ‘haak’ aan het uiteinde wordt 

De ‘haak’ wordt vooraf gemaakt door de 
draadstang om te buigen. Tot slot wordt de horizontale stam op de verticale stam gelegd 
en wordt de haak om de horizontale draadstang in de verticale stam gehaakt. Dit wordt 

bij de horizontale stam wordt op lengte gemaakt en 
worden bevestigd. Daarna worden er gaten geboord in de 

internodes en wordt de mortel geïnjecteerd. De lengte waarover de verticale draadstang 
in de mortel is ingebed is zeer gelimiteerd. 

Dit draagt amper bij aan de sterkte. Het opvullen van een internode van de horizontale 
stam dient het verstevigen van de bamboestam zodat een drukkracht loodrecht op de 

an het verticale draadeind, niet tot lokaal 
eze analyse geldt tevens voor de in figuur 5.1 

verbinding waarin eveneens een verticaal draadeind met moer en ring 

ansluiting met diagonale stam is een aansluiting van een horizontale, verticale en 
diagonale bamboestam, zoals te zien in figuur 5.3. Dit figuur laat een principe 

É L E Z  



Hoofdstuk 5 Verbindingstechniek Vélez 

 
49 

De opbouw van deze verbinding komt deels overeen met de omschrijving, zoals te lezen 
in paragraaf 5.2.1. Voor het aanbrengen van de verticale stam geldt dezelfde werkwijze. 
Echter voordat er mortel wordt geïnjecteerd, wordt de diagonaal aangebracht. Ook deze 
stam moet met behulp van een contramal een vismond krijgen voor een juiste 
aansluiting op de horizontale stam.  
 
Om de diagonale stam aan te brengen, is het van belang dat er eerst wordt bepaald 
waar de gaten moeten worden geboord, zodat de “rechte draadstang” op een juiste 
positie in de horizontale en diagonale stam komt. Als deze gaten zijn geboord, kan de 
draadstang (met een lengte afhankelijk van de hoek van de diagonaal) alvast worden 
aangebracht zonder dat het wordt afgewerkt met moeren en ringen. In de horizontale 
stam wordt een gat geboord, zodat de licht geknikte draadstang met haak hier doorheen 
kan. De haak kan in de diagonale stam door het diaphragma. Het diaphragma is in het 
midden erg bros, vandaar dat de haak daar goed doorheen kan. Als alles is aangebracht 
worden de draadstangen aangetrokken en de moeren en ringen kunnen worden 
aangebracht. Tot slot moet de mortel in de geboorde gaten worden geïnjecteerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze verbindingstechnieken worden waarschijnlijk toegepast wanneer het cultuurpodium 
wordt gebouwd. Dit is namelijk al een bestaande techniek die wordt toegepast door 
lokale werklieden (uit Colombia) die gespecialiseerd zijn in het werken met bamboe. De 
verwachting is dat enkele lokale mensen naar Nederland zullen komen voor de bouw van 
het cultuurpodium. Op deze manier kunnen zij hun kennis overbrengen op de 
Nederlandse werklieden en bijdragen aan het bouwen van het cultuurpodium. 
 
  

F I G U U R  5 .3 :  P R I N C I P E D E T A I L  V A N  A A N S L U I T I N G  M E T  D I A G O N A A L  A L S  A A N V U L L I N G  O P  D E  M E T H O D E  

V A N  V É L E Z  
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6. ALTERNATIEVE VERBINDINGSTECHNIEKEN 

6.1  ALGEMEEN 

In het vorige hoofdstuk staat beschreven welke methode Vélez toepast in zijn 
bouwwerken en ook mogelijk zal gebruiken voor de bouw van het cultuurpodium. Echter 
zijn er ook nadelen aan deze verbinding, daarom wordt in dit hoofdstuk gekeken naar 
alternatieve verbindingstechnieken.  
 
Vélez gebruikt in zijn verbindingen mortel als intermediair tussen de draadstang en de 
bamboestam. De sterkte van de verbinding wordt bepaald door de ingebedde lengte van 
de draadstang, het aantal geactiveerde schotjes van de bamboestam, de kwaliteit van 
de mortel en de kwaliteit van de bamboestam (is er bijvoorbeeld initiële scheurvorming 
aanwezig of niet). Mortel is relatief zwaar waardoor het gewicht van de verbinding en 
van het totale bouwwerk toeneemt. Verder is het eindresultaat, vanwege de mortel, en 
in mindere mate het staal, minder ‘sustainable’. De mortel zorgt voor ‘gegoten’ niet-
demontabele verbindingen. Na het injecteren van de mortel is er uithardingtijd nodig. In 
feite een reeks negatieve aspecten, die vooral aan het toepassen van mortel zijn toe te 
schrijven. Het is daardoor zinnig op zoek te gaan naar alternatieven.  
 
Een alternatief voor de mortel is bijvoorbeeld hout. Het hout wordt dan met schroeven of 
met lijm bevestigd in de holle bamboestam. Ook hieraan zijn echter nadelen verbonden: 
ten eerste is een bamboestam van nature niet exact cilindrisch hol wat extra 
bewerkingen met zich meebrengt voordat het hout kan worden ingebracht; ten tweede is 
de binnenzijde van de bamboestam vooral gevuld met zacht celweefsel wat de hechting 
van de houten vulling aan de bamboestam negatief beïnvloedt. 
 
In paragraaf 6.2 worden de eisen besproken waaraan de verbinding moet voldoen, waar-
na in paragraaf 6.3 de (alternatieve) materialen kunnen worden getoetst aan de eisen. 
 
Een andere toepassing waaraan gedacht kan worden, is het toepassen van een 
geprefabriceerd verbindingstuk (zie paragraaf 6.4) uitgevoerd in bijvoorbeeld staal of 
aluminium, om de verbinding demontabel te maken en de uitvoering te versnellen. De 
‘sustainability’ van het prefab verbindingstuk is ook een belangrijk aandachtspunt. 
 

6.2  EISEN 

Gezien de in paragraaf 6.1 beschreven nadelen van de verbindingstechniek van Vélez, 
zie ook hoofdstuk 5, is er gekeken naar de eisen waaraan de verbinding moet voldoen. 
De verbinding moet voldoen aan de eisen die zijn gesteld op basis van constructie, 
uitvoerbaarheid, architectuur en milieu. De eisen gelden voor de materialen, de totale 
verbinding en voor een geprefabriceerd verbindingstuk. Dit wordt verder toegelicht in de 
volgende subparagrafen. 
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6.2.1 CONSTRUCTIEF GEBIED 

De verbinding moet op constructief gebied bijdragen aan de drie kernonderdelen uit de 
sterkteleer, dit zijn:  
 

• Sterkte 
• Stijfheid 
• Stabiliteit 

 
Dit houdt in dat een verbinding moet voldoen qua sterkte, wat betekent dat de 
verbinding de belastingen moet kunnen opnemen die op de verbinding komen. 
Daarnaast moet de verbinding niet te veel vervormen en moet er dus een stijve 
verbinding worden gecreëerd, die tot op een zekere hoogte kan vervormen en bewegen. 
En voor het waarborgen van de stabiliteit van een verbinding moet worden gekeken naar 
het op de plaats blijven van de verbinding. Uiteraard gelden deze voorwaarden voor het 
hele bouwwerk, maar ook voor delen van het bouwwerk zoals een verbinding. 
 

6.2.2 UITVOERBAARHEID 

De uitvoerbaarheid van de verbinding is een belangrijke eis. Er moet worden gekeken 
naar de arbeidskosten en de materiaalkosten van de verbinding. Hoe kan de verbinding 
gerealiseerd worden en zo ja tegen welke prijs. Daarnaast is het ook belangrijk om te 
kijken naar de uitvoeringstijd om de gehele verbinding te maken en er moet gekeken 
naar de mogelijkheden omtrent een prefab verbinding. Ook (simpele) geometrische 
randvoorwaarden spelen hierbij een rol.  
 

6.2.3 ARCHITECTONISCH GEBIED 

Op architectonisch gebied moet de verbinding een uitstraling creëren, die nauwelijks of 
niet afwijkt van het door Simon Vélez gewenste beeld. Dit betekent dat er zo weinig 
mogelijk staal, hout, mortel etc. in het zicht komt om de natuurlijke uitstraling van de 
bamboe optimaal tot zijn recht te laten komen. De voorkeur ligt bij de ontwikkeling van 
een basisdetail dat vaker voor diverse details kan worden gebruikt. Dit vergroot tevens 
de uitvoerbaarheid.  
 

6.2.4 MILIEUTECHNISCH GEBIED 

Op milieutechnisch gebied wordt vooral gekeken naar de ‘sustainability’ van de 
verbinding. Bamboe is een duurzaam materiaal dat, mits de klimatologische 
omstandigheden waarin het wordt toegepast positief zijn (resulterend in een 
evenwichtsvochtgehalte in het bamboe van 8-10%), lang meegaat. Bamboe draagt, nog 
meer dan hout, bij aan positieve ontwikkeling van het milieu door de opname van CO2 
en de afgifte van zuurstof (fotosynthese). Daarnaast blijft de wortel leven na het kappen 
van één stam en groeit er een nieuwe stam. Het kappen van de specifieke bamboesoort 
Guadua kan al naar circa 3-5 jaar, ter vergelijking, bij hout kan dit pas na circa 20 jaar.  
 
Bamboe is derhalve een ‘sustainable’ materiaal hetgeen bij toepassing in de bouw door 
de toegepaste verbindingen zo min mogelijk mag worden aangetast. Aandachtspunten 
hierbij zijn ten eerste de in de verbinding toegepaste materialen (mortel?), ten tweede 
de voor de verbinding noodzakelijke bewerkingen met mogelijk hoge energiekosten en 
tot slot de hoeveelheid afval.  
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F I G U U R  6 .1 :  A A N D U I D I N G  T U S S E N - I N T E R N O D E   

Daarnaast moet er ook worden gekeken naar een milieuvriendelijke bestrijding van 
schimmels en insecten om de bamboestam te kunnen beschermen tegen invloeden van 
buitenaf. 
 

6.3  MATERIALEN 

Simón Vélez gebruikt voor zijn verbindingstechniek mortel en draadstangen van staal. 
Andere materialen die toegepast kunnen worden zijn onder andere hout of plastic. De 
keuze van het opvulmateriaal en het verbindingsmateriaal is afhankelijk van de 
materiaaleigenschappen. In deze paragraaf wordt ingegaan op het toepassen van 
mortel, hout en plastic. Deze drie materialen worden getoetst aan de gestelde eisen en 
voorwaarden in paragraaf 6.2. 
 

6.3.1 MORTEL 

De toepassing van het materiaal mortel zorgt, afhankelijk van de kwaliteit van de 
mortel, voor een sterke en stabiele verbinding, maar ook voor een toename van gewicht. 
 
De uitvoerbaarheid is complexer in verband met de wachttijd tot het uitharden van de 
mortel. Indien de verbinding volgens figuur 5.2 wordt toegepast, zorgt de bevestiging 
van de draadstangen met haak voor extra complexiteit.  
 
Op milieutechnisch gebied is mortel een minder geschikt materiaal. Het is als 
vulmateriaal niet ‘sustainable’. De gebruikte basismaterialen zand, cement en kalk 
moeten worden gewonnen. Waarbij de winning en fabricage van cement en de winning 
van kalk nauwelijks milieuvriendelijk uitvoerbaar zijn. Tevens draagt het verwerken van 
de mortel tijdens de uitvoering niet bij aan positieve ontwikkelingen van het milieu.  
 

6.3.2 HOUT 

Hout als vervanger van mortel zorgt voor een geringer gewicht van het bouwwerk. 
Daarnaast is hout van nature milieuvriendelijker dan mortel (en staal) en, mits bossen 
op verantwoorde wijze worden beheerd, ‘sustainable’. Daarbij is hout een natuurlijk 
materiaal.  
 
Het hout kan worden bevestigd aan 
de bamboewand door middel van 
lijm of schroeven. Dit zorgt voor 
een sterkere samenwerking tussen 
het hout en de bamboe. Om een 
perfecte, cilindrische vorm te 
krijgen moet de bamboestam 
worden uitgehold, zodat het hout 
daar in kan worden bevestigd. En 
dit uithollen kan ook enkel aan de 
uiteinden van de bamboestam. 
Indien er dus een verbinding wordt 
gecreëerd zoals weergegeven in 
figuur 6.1, is er geen mogelijkheid 

Staaf 1 

Staaf 2 
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om hout in staaf 1 toe te passen; opvulling via een gietmethode lijkt in dit geval toch de 
enige mogelijkheid.  
 
Dit ‘volgieten’, hoeft niet op de bouw te gebeuren waardoor de constructie demontabel 
blijft en de bouwsnelheid door het uitharden niet negatief wordt beïnvloed.  
 
Daarnaast is bij de toepassing van lijm het uithollen van de bamboestam ook 
noodzakelijk in verband met de hechting van de lijm aan de bamboewand. Het zachte 
celweefsel (parenchyma), dat slechts geringe afschuifsterkte bezit, moet zoveel mogelijk 
te verwijderen.  
 

6.3.3 PLASTIC 

Een alternatief materiaal om bamboe op te vullen en een betere verbinding te maken is 
bijvoorbeeld plastic (kunststof). Deze opvulling heeft echter vrijwel dezelfde nadelen als 
een opvulling met mortel: plastic kan nauwelijks milieuvriendelijk worden genoemd, 
zowel in het produceren als in het verwerken.  
 
Daarnaast zijn de constructieve eigenschappen van plastic vrijwel onbekend. Er wordt 
eveneens een niet-demontabele (aan elkaar ‘gegoten’) constructie verkregen. Ten 
opzichte van mortel en hout zijn de kosten van het gebruik van plastic hoger. Ook heeft 
een aan elkaar  ‘gegoten’ constructie geen hoge bouwsnelheid. 
 
Ten einde enige nadelen op te heffen moet bij de toepassing van plastic worden gedacht 
aan ontwikkelingen richting geprefabriceerde verbindingsstukken waarbij excentrische 
aansluitingen van de bamboestammen onderling (zoveel mogelijk) moet worden 
voorkomen. Een verbindingsstuk kan de bouwsnelheid verhogen. 
 

6.4  VERBINDINGSSTUK 

In paragraaf 6.2 zijn drie materialen besproken die kunnen dienen als opvulmateriaal. 
Voor mortel en hout is dit denkbaar, voor plastic is dit minder logisch gezien de beperkte 
mogelijkheden. Plastic zou kunnen dienen als materiaal voor prefab verbindingsstukken, 
maar er kan ook worden gekozen voor staal of aluminium.  
 
Een geprefabriceerd systeem moet ook voldoen aan de eisen zoals beschreven in 
paragraaf 6.1. De constructieve eisen zijn hierbij essentieel, net als de uitvoerbaarheid. 
Het is wenselijk dat de bamboestammen zodanig met elkaar worden verbonden dat de 
excentriciteit beperkt blijft. De uitvoering van het prefab verbindingsstuk moet ervoor 
zorgen dat de complexiteit van het bouwen van de verbinding afneemt en dat dus de 
bouwsnelheid toeneemt. Ook hier geldt op milieutechnisch gebied dat bij het ontwerp 
van het verbindingsstuk rekening moet worden gehouden met de ‘sustainability’.  
 
De diameter van de bamboestammen is niet constant en daardoor moeten stammen met 
onderling verschillende diameters aangesloten worden op het geprefabriceerde 
verbindingsstuk die deze verschillen kan opvangen. Een voorbeeld van een 
verbindingsstuk waarbij dit mogelijk is, uitgevoerd in staal, is gegeven in figuur 6.2.  
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F I G U U R  6 .2 :  I D E E  V O O R  P R E F A B  

F I G U U R  6 .3 :  S C H O E N T J E  Z I J A A N Z I C H T

Echter, het materiaal staal is
Daarentegen is de levensduur van een stalen verbindingsstuk, mits goed behandeld, 
lang. Toch past staal minder goed bij een natuurproduct als bamboe.

 
Een ander type verbinding is bijvoorbeeld een bamboedrager
bamboestammen in liggen, zie figuur 6.3. De verbinding tussen de bamboestam en de 
stalen/aluminium schoen is hierbij, zeker bij het overdragen van trekkrachten, cruciaal. 
Gezien de symmetrische verbindingen
zijn, mits goed uitgewerkt. 
niet gekozen, omdat er in dit onderzoek voortgaat op de techniek van Vélez.
 

 

6.5  CONCLUSIE 

Naar aanleiding van de analyse van de verschillende materialen, is ervoor gekozen om 
de getoonde verbinding in figuur 4.2
waarbij de bamboe is opgevuld met mortel of hout. Gezien de moeilijkheden, kosten en 
onbekendheid van de eigenschappen van plastic is dit materiaal niet verder 
beschreven onderzoek betrokken. Bij een houtopvulling wo
hout en bamboe onderscheid gemaakt tussen lijm en schroeven. 
 
 

6 Alternatieve verbindingstechnieken 

D E E  V O O R  P R E F A B  V E R B I N D I N G S S T U K  [ 2 4 ] 

C H O E N T J E  Z I J A A N Z I C H T  ( B O V E N )  E N  B O V E N A A N Z I C H T  ( O N D E R )  

is, zowel in verwerking als productie, erg milieuonvriendelijk.
e levensduur van een stalen verbindingsstuk, mits goed behandeld, 

minder goed bij een natuurproduct als bamboe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

binding is bijvoorbeeld een bamboedrager: een schoentje waar twee 
n, zie figuur 6.3. De verbinding tussen de bamboestam en de 

stalen/aluminium schoen is hierbij, zeker bij het overdragen van trekkrachten, cruciaal. 
symmetrische verbindingen in het cultuurpodium zou dit een optie kunnen 

 Voor het uitwerken van dit type voor het cultuurpodium is 
niet gekozen, omdat er in dit onderzoek voortgaat op de techniek van Vélez.

 

de analyse van de verschillende materialen, is ervoor gekozen om 
ding in figuur 4.22 te onderzoeken met behulp van experimenten 

waarbij de bamboe is opgevuld met mortel of hout. Gezien de moeilijkheden, kosten en 
onbekendheid van de eigenschappen van plastic is dit materiaal niet verder 

betrokken. Bij een houtopvulling wordt voor de verbinding tussen 
hout en bamboe onderscheid gemaakt tussen lijm en schroeven.  
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erg milieuonvriendelijk. 
e levensduur van een stalen verbindingsstuk, mits goed behandeld, 

een schoentje waar twee 
n, zie figuur 6.3. De verbinding tussen de bamboestam en de 

stalen/aluminium schoen is hierbij, zeker bij het overdragen van trekkrachten, cruciaal. 
in het cultuurpodium zou dit een optie kunnen 

Voor het uitwerken van dit type voor het cultuurpodium is 
niet gekozen, omdat er in dit onderzoek voortgaat op de techniek van Vélez. 

 

de analyse van de verschillende materialen, is ervoor gekozen om 
te onderzoeken met behulp van experimenten 

waarbij de bamboe is opgevuld met mortel of hout. Gezien de moeilijkheden, kosten en 
onbekendheid van de eigenschappen van plastic is dit materiaal niet verder bij het hier 

rdt voor de verbinding tussen 
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F I G U U R  7 .1 :  V E R B I N D I N G  I N  3 D  M E T  A A N D U I D I N G  K R A C H T E N  

7. ANALYTISCH ONDERZOEK 

7.1  ALGEMEEN 

In hoofdstuk 6 zijn er alternatieven bekeken voor het opvullen van de bamboestam en er 
is gekozen voor het uitwerken van een bamboestam met mortelvulling en bamboestam 
met houtvulling. De verbinding die centraal staat in dit rapport (zie figuur 4.22) wordt 
geanalyseerd en getest waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het vulmateriaal 
mortel en hout. 
 
De verbinding is in figuur 7.1 weergegeven met hierin aangegeven de normaalkrachten 
per staaf. Één staaf kan bestaan uit meerdere bamboestammen. De normaalkrachten die 
in de staaf zitten zijn trek- of drukkrachten. Trekkrachten zijn gedefinieerd als krachten 
van de knoop af (gestippelde pijlen) en drukkrachten als krachten naar de knoop toe 
(zwarte pijlen). De knoop is aangeduid met een grote stip. Dat betekent dat in staaf 1, 3 
en 7 drukkrachten zitten en in staaf 4, 5, 6, 2 en 8 trekkrachten zitten. Deze 
trekkrachten zorgen voor afschuifkrachten in andere staven. Namelijk, de trekkrachten 
in staaf 4 en 6 belasten staaf 5 op afschuiving, hetzelfde geldt voor de trekkrachten in 
staaf 2 en 8 die staaf 1 op afschuiving belasten. Staaf 1 en 5 worden dus zowel belast op 
een normaalkracht als op een afschuifkracht.  

 
 

 
Hieruit volgt dat de staven in de verbinding moeten voldoen aan de maximale trek- en 
afschuifspanning van de bamboe ten gevolge van de optredende krachten.  
 
Dit leidt tot drie soorten verbindingen die worden bekeken en waarvan in dit hoofdstuk 
de bezwijkmechanismen worden geanalyseerd. Namelijk:  
 
- bamboestam met mortelvulling belast op trek (paragraaf 7.2) 
- bamboestam met houtvulling belast op trek (paragraaf 7.3) 
- bamboestam met mortelvulling belast op trek en afschuiving (paragraaf 7.4) 
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De bezwijkmogelijkheden van een verbinding met een houtopvulling belast op trek zijn 
anders vergeleken met de op trek belaste verbinding gevuld met mortel. Dit komt door 
het verschil in de materialen (mortel versus hout), maar ook door de mogelijke locaties 
waar de verbinding kan bezwijken. Ook de mortelverbinding belast op afschuiving zorgt 
voor andere bezwijkmogelijkheden. Daarom worden alle drie bovengenoemde typen 
apart besproken in de volgende subparagrafen. Aan het eind van elke subparagraaf 
wordt een conclusie getrokken aan de hand van een opgesteld schema, ter voorbereiding 
op het experimenteel onderzoek (hoofdstuk 8).  
 

7.2  MORTELVERBINDING OP TREK 

Voor de mortelverbinding belast op trek is de draadstang gecentreerd in de 
bamboestam, waarna de internodes van de bamboestam worden geïnjecteerd met 
mortel. Figuur 7.2 laat de opbouw van de verbinding zien met een bamboestam met 
diameter �  [mm] en wanddikte 9 [mm], de gecentreerde draadstang met diameter  
[mm] en de vulling mortel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F I G U U R  7 .2 :  L O C A T I E S  W A A R  E E N  M E T  M O R T E L V U L L I N G  G E R E A L I S E E R D E  V E R B I N D I N G  K A N  

B E Z W I J K E N  
 
De in figuur 7.2 geschetste op trek belaste verbinding kan bezwijken op: 

A. bezwijken van de draadstang 
B. bezwijken van de verbinding mortel – draadstang 
C. bezwijken van de bamboestam ter plaatse van het tussenschotje  

1. op afschuiving 
2. op trek 

 
Bezwijkmechanisme A wordt in paragraaf 7.2.1 toegelicht en in paragraaf 7.2.2 wordt 
het bezwijken volgens bezwijkmechanisme B behandeld. In paragraaf 7.2.3 worden 
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F I G U U R  7 .3 :  B E Z W I J K E N  O P  D E  

A A N H E C H T S T E R K T E   

 
(7.1) 

bezwijkmechanisme C1 en bezwijkmechanisme C2 behandeld nadat er een algemene 
beschouwing van de aanwezige krachten op het tussenschotje is weergegeven. 

 

7.2.1 BEZWIJKMECHANISME A 

Bij dit bezwijkmechanisme wordt er vanuit gegaan dat de draadstang bezwijkt. Dat 
betekent dat trekkracht &  (zie figuur 7.2), die is uit te drukken in trekspanning met 
behulp van de oppervlakte van de draadstang, groter is dan de maximale trekspanning 
van de draadstang, gebaseerd op de staalkwaliteit. De draadstang bezwijkt als 
bezwijkformule (7.1) geldt. 
  

& > 14 �� ∙ �� 

  
 & de maximale trekkracht [N], volgend uit de proef 

 �� �� de oppervlakte van de draadstang met diameter  [mm] 

 ��     de maximale spanning van de draadstang [N/mm2] 
 

 

7.2.2 BEZWIJKMECHANISME B 

Voor het bezwijken van de verbinding tussen de mortel en de draadstang gaat het om de 
aanhechtsterkte tussen deze twee materialen. Voor het bepalen van de aanhechtsterkte 
is de verankeringstheorie, gebaseerd op gewapend beton, het uitgangspunt. De 
kubusdruksterkte van de mortel (���; ���	$ ≤ 15 N/mm2) is lager dan de kubusdruksterkte 

van beton (���;�	��� ≥ 15 N/mm2). Aangezien de kwaliteit van de draadstang vergelijkbaar 

is met een wapeningsstaaf is er voor gekozen om deze theorie toe te passen.  
 
Aangenomen wordt dat de aanhechting van de draadstang met de mortel langs de 
omtrek van de draadstang gelijkmatig verdeeld is, zie figuur 7.3. Hierin is �� [N/mm2] de 
aanhechtsterkte, ��  [N/mm2] de treksterkte van de draadstang, �  [mm] de 
morteldekking en ,���	� [mm]  de inbeddingslengte van de draadstang in de mortel. 
 
De draadstang wordt uit de mortel getrokken als 
bezwijkformule (7.2) geldt. De aanhechtsterkte 
van de mortel aan de draadstang is dan niet 
voldoende. 
 & > ,���	� ∙ � ∙  ∙ ��  [mm]   (7.2) 
  & de maximale trekkracht [N], 

volgend uit de proef 
 ,���	� de inbeddingslengte van de  

draadstang in de mortel [mm] 
   de diameter van de draadstang  

[mm] 
 ��  de aanhechtsterkte [N/mm2] 
 
Uit de Voorschriften Beton - Constructieve eisen 
en rekenmethoden (VBC 1995) [20] volgt 

Treksterkte 

Aanhechtsterkte 
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[mm]   (7.3) 

(7.7) 

(7.8) 

[mm]   (7.6) 

,���	� = ,���	�;� , aangezien de diameter van de draadstang kleiner is dan 25 mm. De 
basisinbeddingslengte ,���	�;�  wordt bepaald met formule (7.3), hierin zijn de 
eigenschappen van de draadstang en de mortel belangrijk, namelijk: het geribde of niet 
geribde oppervlakte van de draadstang, de diameter van de draadstang, de 
morteldekking en de sterkte van de mortel. 
 

,���	�;� = <�  ∙  ∙ ��§�  

  <�  factor afhankelijk van gladde of geribde draadstang: 

   <� = 0,40 ∙ ¨1 − 0,1 ∙ ��ª ≤ 0,24 � geribd staal  (7.4) 

   <� = 0,80 ∙ ¨1 − 0,1 ∙ ��ª ≤ 0,48 � glad staal  (7.5) 

 �  dekking van de draadstang [mm], zie figuur 7.3, met � ≤ 4  
   de diameter van de draadstang [mm] 
 ��  de maximale spanning van de draadstang [N/mm2] 
 �   de maximale drukspanning van de mortel [N/mm2] 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat dekking op de draadstang waarvoor geldt � ≥ 4 
geen invloed meer heeft op de inbeddingslengte, want buiten een straal van 4 zijn er 
geen aanhechtspanningen meer aanwezig [20]. Dus in formule (7.4) en (7.5) geldt voor 
de dekking � ≤ 4. 
 
Voor het bepalen van de aanhechtsterkte ��  [N/mm2] wordt de basisinbeddingslengte 
(formule (7.3)) berekend met de maximale waarde voor <� (resp. 0,24 en 0,48) en deze 
uitkomst wordt gelijkgesteld aan het evenwicht uit formule (7.1) met de maximale 
trekkracht &, zie formule (7.6). Daaruit volgt voor geribd staal formule (7.7) en voor 
glad staal formule (7.8).  
 

,���	� ∙ � ∙  ∙ �� = 14 �� ∙ �� → ,���	� = 14  ∙  ∙ ���� 

 14 ∙  ∙ ���� = 0,24 ∙  ∙ ��§� → �� = §�  

 14 ∙  ∙ ���� = 0,48 ∙  ∙ ��§� → �� = 0,5§�  

 
Dit betekent dat de invloed van de sterkteklasse van de mortel op de aanhechtsterkte �� 

[N/mm2] recht evenredig wordt gesteld met §� .  

 
Er treedt dus bezwijken op tussen de mortel en de draadstang als de inbeddingslengte 
korter is dan de minimale inbeddingslengte volgend uit de berekening. In dat geval is de 
aanhechtsterkte lager dan de treksterkte van de draadstang.  
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7.2.3 BEZWIJKMECHANISME C

De derde bezwijkoptie van de 
de bamboestam ter plaatse van het tussenschotje. Als er wordt getrokken aan de 
draadstang door trekkracht 
het tussenschotje, zie figuur 7.
manieren, namelijk ten gevolge van de afschuifkrachten (zie paragraaf 7.2.3.1) en ten 
gevolge van optredende trek
 
Voor het analyseren van deze twee
het tussenschotje en de verdikte wand benoemd, zie figuur 7.4. 
 
De node bestaat uit de ring en het tussenschotje. 
zwak over de lengte �. Aan de buitenkant van het tussenschotje zit de 
van deze ring neemt de wanddikte toe
tussenschotje in het midden dun is
wordt over een lengte � en hoogte 
tussenschotje getoond inclusief aanduiding
afstanden. 

  
 
F I G U U R  7 .4 :  B E Z W I J K E N  V A N  H E T  T U

E N  T R E K K R A C H T  F ,  B ) B E N A M I N G  V A N  D E  
 

Ter aanvulling op figuur 7.4 
 � diameter van de bamboestam 9 dikte van de bamboest diameter van de draadstang [mm]� lengte van het dikkere

� = � − 29 − �2  

�  lengte van het dunnere
  

 � = 3 

 

              A              

fw 
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[mm]   

BEZWIJKMECHANISME C 

bezwijkoptie van de in figuur 7.2 aangegeven verbinding is het bezwijken van 
de bamboestam ter plaatse van het tussenschotje. Als er wordt getrokken aan de & [N] komen er ten gevolge van de mortel 
het tussenschotje, zie figuur 7.4A. Hierdoor kan het tussenschotje bezwijken op twee 
manieren, namelijk ten gevolge van de afschuifkrachten (zie paragraaf 7.2.3.1) en ten 
gevolge van optredende trekkrachten, zie paragraaf 7.2.3.2. 

deze twee bezwijkmechanismes worden de relevante delen van 
het tussenschotje en de verdikte wand benoemd, zie figuur 7.4.  

De node bestaat uit de ring en het tussenschotje. Het tussenschotje is 
. Aan de buitenkant van het tussenschotje zit de 

neemt de wanddikte toe over de lengte �. In figuur 7.4A
tussenschotje in het midden dun is over een lengte � en naar de zijkanten toe dikke

en hoogte 9�. In figuur 7.4B wordt een bovenaanzicht op het 
tussenschotje getoond inclusief aanduiding van de symbolen van de verschillende 

        

B E Z W I J K E N  V A N  H E T  T U S S E N S C H O T J E :  A ) A A N D U I D I N G  V A N  M A A T V O E R I N G  E N  D I K T E N

B E N A M I N G  V A N  D E  D I A M E T E R S  V A N  T U S S E N S C H O T J E  

 geldt: 

diameter van de bamboestam [mm] 

dikte van de bamboestam [mm] 

diameter van de draadstang [mm] 

dikkere deel van het tussenschotje [mm] waarvoor geldt:

dunnere deel van het tussenschotje [mm], aangenomen

 

                B              

[mm]           
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(7.9) 

aangegeven verbinding is het bezwijken van 
de bamboestam ter plaatse van het tussenschotje. Als er wordt getrokken aan de 

ten gevolge van de mortel drukkrachten op 
Hierdoor kan het tussenschotje bezwijken op twee 

manieren, namelijk ten gevolge van de afschuifkrachten (zie paragraaf 7.2.3.1) en ten 

worden de relevante delen van 

Het tussenschotje is in het midden erg 
. Aan de buitenkant van het tussenschotje zit de ring. Ter plaatse 

A is te zien dat het 
de zijkanten toe dikker 

wordt een bovenaanzicht op het 
van de symbolen van de verschillende 

O E R I N G  E N  D I K T E N  

deel van het tussenschotje [mm] waarvoor geldt: 

, aangenomen wordt:  

          (7.10) 
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[mm]   (7.11) 

[mm]   (7.12) 

[mm]   (7.13) 

[mm]   (7.14) 

9�� dikte van het tussenschotje ter plaatse van � waarvoor wordt aangenomen: 

9�� = 34 9 

9� hoogte van het dikkere deel van het schotje, te vergelijken met de hoogte van de 
ring  [mm] waarvoor wordt aangenomen, zie figuur 7.5: 

 9� = 29�;� + 9�� & trekkracht [N] 

 
De ronding ter plaatse van de verdikking van de wand en het tussenschotje wordt 
vereenvoudigd voor de analyse van de bezwijkmechanismen. De ronding wordt 
geschematiseerd tot een rechte lijn, zie figuur 7.5B, bestaand uit de halve lengte van het 
dikkere deel � en uit de hoogte van dit dikkere deel, 9�;�, die zijn gelijk aan elkaar.  

 
 
F I G U U R  7 .5 :  V E R E E N V O U D I G I N G  T U S S E N S C H O T J E ,  A )  A A N D U I D I N G  B E N A M I N G  E X A C T ,  B )  

A A N D U I D I N G  V E R E E N V O U D I G I N G  
 
Dit betekent dat geldt:  
 

9�;� = 12 � 

9�;� hoogte van het dikkere deel van de wand [mm]  � de lengte van het dikkere deel van het schotje [mm]   
 
Aansluitend op formule (7.12) geldt dan: 
 

9� = 29�;� + 9�� = 2 ∙ 12 � + 9�� = � + 9�� 

 9�;� hoogte van het dikkere deel van de wand [mm]  � de lengte van het dikkere deel van het schotje [mm]   9�� dikte van het tussenschotje, zie formule (7.11) 
 

Het tussenschotje is nu vereenvoudigd en dat leidt tot schematisering zoals aangegeven 
in figuur 7.5B. Het aangrijpen van de kracht loodrecht op het vlak is ook vereenvoudigd.  
 
Trekkracht &  [N], zoals aangeduid in figuur 7.4A, wordt ontbonden in twee kracht-
componenten, genaamd &� en &�, zie figuur 7.6. Deze twee krachten grijpen loodrecht 
aan op de verdikking van het tussenschotje. Voor het definiëren van de 
bezwijkmechanismen wordt er aangehouden dat de kracht aangrijpt op het schuine 
gedeelte van de verdikking. Deze kracht wordt wederom ontbonden in een horizontale 
en verticale component, zie figuur 7.7. 

              A                  B              
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F I G U U R  7 .6 :  O N T B I N D E N  T R E K K R A C H T  F     F I G U U R  7 .7 :  O N T B I N D E N  T R E K K R A C H T  F   

De verticale component &�;«¬� in figuur 7.7 resulteert in afschuiving van het schotje, de 
horizontale component &�;®¯� in splijten van het schotje. De krachten grijpen aan over de 
gehele verdikking van het tussenschotje, dus rondom. 
 
Voor het bepalen van de grootte van kracht &�  en &� worden de afmetingen en 
bijbehorende hoek van de verdikking van het tussenschotje gebruikt. Aangezien er wordt 

aangenomen dat het een rechthoekige driehoek is, oftewel 9�;� = �� �, geldt dus altijd dat 

de hoek gelijk is aan: < = 45°. Dus: &�= &� = &¯ ∙ 0,5√2. 
 
Nu de kracht en de afmetingen van het tussenschotje zijn gedefinieerd, worden de 
bezwijkmechanismen besproken. In paragraaf 7.2.3.1 wordt bezwijkmechanisme C1 
waarin het schotje bezwijkt op afschuiving geanalyseerd. In paragraaf 7.2.3.2 volgt 
bezwijkmechanisme C2 waarin het schotje op trek bezwijkt en de bamboestam splijt. 
 
 

7.2.3.1 BEZWIJKMECHANISME C1 

Het bezwijken van het tussenschotje op afschuiving treedt op wanneer de 
afschuifspanning in de bamboe kleiner is dan de optredende trekkracht &  [N] op het 
belaste oppervlak. In figuur 7.8 is het bezwijkmechanisme geïllustreerd. Er wordt 
aangenomen dat het tussenschotje over het gedeelte � (zie figuur 7.4) erg snel eruit is 
gedrukt, gezien de brosse kwaliteit van dat deel. Daarna doet dit gedeelte niet meer 
mee aan de verbinding en dus aan het bezwijkmechanisme.  

 
F I G U U R  7 .8 :  S C H E M A T I S E R I N G  V A N  D E  A F S C H U I V I N G  V A N  H E T  S C H O T J E  T E R  P L A A T S E  V A N  D E  

V E R D I K K I N G  

Aangezien de hoek van het tussenschotje altijd wordt aangehouden als < = 45° en de 
verticale kracht optreedt over de gehele omtrek van de verdikking, geldt dat &�;«¬� = &. 
Het bezwijkmechanisme treedt op als formule (7.15) geldt.  
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[N]   (7.15) 

[mm]   (7.16) 

[N]   (7.17) 

& > 0 ∙ 9� ∙ �";�# ��	 
 &  trekkracht volgend uit de proef [N] 0  de omtrek van het gedeelte van de verdikking waarover de kracht 

werkt [mm], zie formule (7.16) 9�   de hoogte van de verdikking, zie formule (7.14) �";�# ��	 de schuifsterkte van de bamboe [N/mm2] waarvoor geldt, [14]: �";�# ��	 = 1,5 N/mm� 
 
De omtrek van de verdikking van de bamboestam 0 [mm] is gelijk aan: 
 0 = (� − 29)� 
 
 0 de omtrek van het gedeelte van de verdikking waarover de kracht werkt  

[mm]  � diameter van de bamboestam [mm] 9 dikte van de bamboestam [mm] 
 
Dit betekent: hoe groter de bamboestam, hoe groter het af te schuiven deel. Oftewel des 
te groter de opneembare kracht uit de proef kan zijn. 
 

 
7.2.3.2 BEZWIJKMECHANISME C2 

Het bezwijken van het tussenschotje op trek resulteert in het bezwijken op het splijten 
van het schotje. Ten gevolge van de optredende kracht &�;®¯� [N] treedt er een trekkracht 
op in het schotje. De trekkracht richt zich op de hoogte van de verdikking 9�;�  en de 
omtrek 0, zie figuur 7.9A. 
 
De horizontale trekkracht &�;®¯� heeft twee reactiekrachten om de opneembare kracht op 
te nemen, zie figuur 7.9B. Daarom komt er een factor twee voor in de formule (7.17). Er 
geldt dat & = 2 ∙ &�;®¯� om bovenstaande reden.   

 
 
F I G U U R  7 .9 :  S C H E M A T I S E R I N G  H O R I Z O N T A L E  B E L A S T I N G ,  A )  T R E K K R A C H T  V A N  H E T  S C H O T J E  T E R  

P L A A T S E  V A N  D E  V E R D I K K I N G ,  B )  B O V E N A A N Z I C H T  S C H O T J E  M E T  O P T R E D E N  V A N  T R E K K R A C H T  

Het bezwijkmechanisme treedt op als formule (7.17) geldt.  
 & > 2 ∙ 0 ∙ 9�;� ∙ ��;!� 

          A                          B  
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&  trekkracht volgend uit de proef [N] 0  de omtrek van het gedeelte van de verdikking waarover de kracht 
werkt [mm], zie formule (7.16) 9�;� de hoogte van de verdikking die de horizontaalkracht opneemt, zie 
formule (7.13) ��;!�  de treksterkte van de bamboe [N/mm2] waarvoor geldt, [5]: ��;!� = 1,7 N/mm� 

 
 

7.2.4 CONCLUSIE 

In de vorige drie subparagrafen zijn bezwijkmechanisme A, B en C besproken voor de 
bamboestam belast op trek opgevuld met mortel en een gecentreerde draadstang. Het 
bezwijkmechanisme met de kleinste uitkomst ten opzichte van trekkracht &  is 
maatgevend en op die wijze bezwijkt de verbinding.  
 

Als geldt & > �� �� ∙ �� dan treedt bezwijkmechanisme A op. 

Als geldt & < �� �� ∙ �� dan treedt bezwijkmechanisme B of C op. 

 
Als geldt & > ,���	� ∙ � ∙  ∙ �� dan treedt bezwijkmechanisme B op. 
Als geldt & < ,���	� ∙ � ∙  ∙ �� dan treedt bezwijkmechanisme C op.  
 
Als bezwijkmechanisme C optreedt dan is de aanhechtsterkte goed is en de draadstang 
niet bezweken. Dus de verbinding bezwijkt op afschuiving of op splijten van het 
tussenschotje. 
 
Voor bezwijkmechanisme C wordt onderscheid gemaakt in bezwijkmechanisme C1 
(afschuiving) en bezwijkmechanisme C2 (splijten). Met behulp van de geometrische 
afmetingen van de bamboestam en trekkracht & is de grootte van de kracht te bepalen. 
 
Als geldt & > 0 ∙ 9� ∙ �";�# ��	 dan treedt bezwijkmechanisme C1 op. 
Als geldt & > 2 ∙ 0 ∙ 9�;� ∙ ��;!�  dan treedt bezwijkmechanisme C2 op. 
 
De wijze van bezwijken van de verbinding van bamboe opgevuld met mortel en belast op 
trek, is in een schema verwerkt in figuur 7.10.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

F I G U U R  7 .1 0 :  O V E R Z I C H T  B E Z W I J K M E C H A N I S M E N   
M O R T E L V E R B I N D I N G  O P  T R E K  B E L A S T  

Draadstang bezwijkt 

& >  ,���	� ∙ � ∙ �� 

Aanhechtsterkte is niet voldoende, gevolg 
is uittrekken van de draadstang 

& > 0 ∙ 9� ∙ �";�# ��	 

Splijten van het 
tussenschotje 

Ja   

Nee 

   Ja  Nee 

Afschuiven van het 
schotje 

& > 2 ∙ 0 ∙ 9�;� ∙ ��;!� 

& > 14 �� ∙ �� 

Ja    

Nee  
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F I G U U R  7 .1 1 :  L O C A T I E S  W A A R  E E N  M E T  H O U T O P V U L L I N G  G E R E A L I S E E R D E  V E R B I N D I N G  K A N  

B E Z W I J K E N  

7.3  HOUTVERBINDING OP TREK 

Voor de verbinding, bestaand uit een bamboestam opgevuld met hout en belast op trek 
wordt allereerst de bamboestam uitgehold. Hierdoor verdwijnt het tussenschotje en 
wordt de wanddikte gereduceerd. Daarnaast wordt de draadstang in het midden van het 
hout aangebracht en bevestigd met lijm of met een ring en moer. Vervolgens wordt het 
hout met de draadstang in de bamboestam aangebracht en met behulp van schroeven of 
lijm bevestigd aan de bamboe. Figuur 7.11 laat de opbouw zien met een bamboestam 
met diameter � [mm] en wanddikte 9 [mm], een gecentreerde draadstang met diameter  [mm] en de vulling hout. Daarnaast is er een gereduceerde wanddikte 9� [mm] van de 
bamboestam over de hoogte van het aangebrachte hout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De in figuur 7.12 geschetste op trek belaste verbinding kan op de volgende wijze 
bezwijken: 

D. bezwijken van de draadstang 
E. bezwijken van de verbinding hout – draadstang (lijm) 
F. bezwijken van het hout 
G. bezwijken van de verbinding hout – bamboe (schroeven) 
H. bezwijken van de verbinding hout – bamboe (lijm) 

 
Deze bezwijkmechanismen worden in de volgende subparagrafen geanalyseerd. 

 

7.3.1 BEZWIJKMECHANISME D  

Overeenkomstig bezwijkmechanisme A (zie paragraaf 7.2.1) is het uitgangspunt van dit 
bezwijkmechanisme het bezwijken van de draadstang. Dit betekent dat trekkracht & [N] 
(zie figuur 7.11), die is uit te drukken in trekspanning met behulp van de oppervlakte 
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 (7.18) 

van de draadstang, groter is dan de maximale trekspanning van de draadstang, 
gebaseerd op de staalkwaliteit. De draadstang bezwijkt als bezwijkformule (7.18) geldt. 
  

& > 14 �� ∙ �� 

  & de maximale trekkracht [N], volgend uit de proef 

 �� �� de oppervlakte van de draadstang met diameter  [mm] 

 ��     de maximale spanning van de draadstang [N/mm2] 
 
 

7.3.2 BEZWIJKMECHANISME E  

Dit bezwijkmechanisme treedt op als de lijmverbinding tussen de draadstang en het hout 
bij deze verbinding bezwijkt. De lijmverbinding bezwijkt als de aanhechtsterkte niet 
meer voldoende is. Dit heeft te maken met de afschuifsterkte van de lijm en de lengte 
waarover de draadstang is ingelijmd. Ook de diameter van de draadstang en de 
dichtheid van het hout zijn factoren die van belang zijn. 
 
Als formule (7.19) geldt treedt dit bezwijkmechanisme op. Zie 
ook figuur 7.12 ter verduidelijking van de symbolen. 
 
Aangenomen is dat het hout is verbonden met de bamboe door 
een sterk verbindingsmiddel (schroeven of lijm), want dat is in 
dit bezwijkmechanisme buiten beschouwing gelaten. Meer 
hierover in bezwijkmechanisme G. 
 
De theoretische uittrekkracht is: 
 & > � ∙  ∙ �";$�% ∙ §,�  (7.19) 

 
 & de maximale trekkracht [N], volgend uit de proef 
  de diameter van de draadstang [mm] �";$�%  de schuifsterkte van de lijm [N/mm2] afhankelijk 

van de lijmsoort 
 ,� de ingelijmde lengte van de draadstang in het  

hout [mm], waarvoor een minimale lengte geldt  
van ,� ≥ 200 mm 

 
 

7.3.3 BEZWIJKMECHANISME F 

Als de draadstang is bevestigd met een stalen ring en moer aan de onderkant van het 
hout, dan kan het staal ervoor zorgen dat het hout bezwijkt. Het bezwijkmechanisme dat 
dan optreedt, is gebaseerd op het stuiken van het hout. Dit gebeurt wanneer de 
spanning ten gevolge van trekkracht & [N] en de oppervlakte van de ring en moer groter 
is dan de stuiksterkte van het hout.  

F I G U U R  7 .1 2 : A A N D U I D I N G  

B E Z W I J K M E C H A N I S M E  E   
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[N/mm2]  (7.20) 

    [N]    (7.21) 
 

F I G U U R  7 .1 3 :   
B E Z W I J K M E C H A N I S M E  F   

Wanneer de ring en moer niet voldoende sterk zijn, kan de oppervlakte van het staal 
worden uitgebreid met bijvoorbeeld een stalen plaatje, zie figuur 7.13. Wanneer er een 
stalen plaatje wordt toegepast, volgt er dus een grotere oppervlakte en kan er een 
grotere kracht worden opgenomen. Het stalen plaatje moet dik genoeg zijn om te 
voorkomen dat er buiging in het stalen plaatje zelf optreedt. 
  
De verbinding tussen het hout en de bamboe wordt in dit 
bezwijkmechanisme geacht sterker te zijn dan de 
stuiksterkte van het hout. 
 
De bezwijkformule die geldt is:  
 & > ���##$ ∙ �� 
 & de maximale trekkracht [N], volgend  uit de  

proef ���##$   de oppervlakte van het aangebrachte staal 
[mm2], die wordt bepaald aan de hand van de  
dikte en de breedte van de ring en eventueel  
uitgebreid met de dikte en breedte van een  
stalen plaatje 

 ��     de stuiksterkte van het hout [N/mm2]  
 
 

7.3.4 BEZWIJKMECHANISME G  

In dit bezwijkmechanisme wordt het hout bevestigd met 
behulp van schroeven, zie figuur 7.14. Het aantal schroeven 
is bepalend voor de sterkte van de verbinding. Ook het 
aanbrengen van de schroeven, onder welke hoek ten 
opzichte met de vezelrichting van het hout, is belangrijk voor 
het bepalen van de verbindingssterkte. Aangenomen is dat 
de schroef loodrecht op de vezelrichting wordt aangebracht, 
onder een hoek van 90 graden. Hierdoor is de axiale kracht 
in de schroef in deze verbinding gelijk aan nul en wordt deze 
niet meegenomen in de berekening. 
 
Als dit bezwijkmechanisme optreedt moet trekkracht & [N] 
groter zijn dan de sterkte van alle schroeven samen, zie 
formule (7.21). Het aantal schroeven dat wordt gebruikt om 
het hout te bevestigen in de bamboestam is afhankelijk van 
de diameter en lengte van de schroef. Aan de hand van de 
Johansen/Meijer theorie en Eurocode 5, paragraaf 8.2.2, 
wordt de sterkte van één schroef bepaald, zie formule 
(7.22).  

 & > ± ∙ &$#�; �� 
 & de maximale trekkracht [N] volgend uit proef ± aantal schroeven [-] 

F I G U U R  7 .1 4 :  V E R B I N D I N G  

M E T  S C H R O E V E N  
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F I G U U R  7 .1 5 :  Z E S  B E Z W I J K T H E O R I E Ë N  V O O R  

B E Z W I J K E N  V A N  E N K E L S N E D I G E  D O O R S N E D E  
 

F I G U U R  7 .1 6 :  S C H R O E F  I N  H E T  H O U T  E N  D E  

B A M B O E  I N  D E T A I L   

&$#�; �� de laterale kracht die per schroef kan worden opgenomen [N], waarvoor 
de minimale waarde maatgevend is, zie formule (7.22) 

 
Voor het bepalen van de minimale waarde van de laterale kracht van de schroeven 
(formule (7.22)) zijn er zes mogelijke bezwijktheorieën, zie figuur 7.15. In dit figuur is 
aangenomen dat de schroef loodrecht op de vezelrichting van het hout wordt 
aangebracht. Er geldt: 
 
I: Bezwijken van de gereduceerde 
bamboewand ten gevolge van de 
stuiksterkte van de bamboe, de 
diameter van de schroef en de dikte 
van de gereduceerde bamboewand 
 
II: Bezwijken van het hout ten 
gevolge van de stuiksterkte van het 
hout, de diameter van de schroef en 
de dikte van het hout 
 
III: Roteren van de schroef ten 
gevolge van de trekkracht &, waarbij 
zowel het bamboe als het hout een 
belangrijke rol speelt 
 
IV: De rotatie van de schroef is het 
uitgangspunt en er treedt een 
plastisch moment op in de schroef, ter 
plaatse van het deel van de schroef 
dat in het hout zit 
 
V: De rotatie van de schroef is het uitgangspunt en er treedt een plastisch moment op in 
de schroef, ter plaatse van het deel van 
de schroef dat in de  

gereduceerde bamboewand zit 
 
VI: De rotatie van de schroef is het 
uitgangspunt en er treedt een plastisch 
moment op in de schroef ter plaatse van 
zowel het deel van de schroef dat in de 
gereduceerde bamboewand zit als dat in 
het hout zit 
 
In figuur 7.16 is gedetailleerd te zien hoe 

de schroef in de bamboe en het hout zit 
inclusief de benaming van de onderdelen, 
gerelateerd aan formule (7.22). 
 

I                   I I  

I I I                   I V  

V                   V I  
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I  

I I  

I I I  

 
I V  

 

V  

 
 
V I  

[mm]    (7.23) 

[N]    (7.22) 

[mm]    (7.24) 

In de formule (7.22) wordt gerefereerd naar de zes bezwijktheorieën met behulp van de 
cijfers I tot en met VI.  
 

&$#�; �� = min

²³
³³
³³
³́
³³
³³
³³
µ ��;�9������	
��;�,�������	
��;�9������	
1 + = ¶¤= + 2=� ·1 + ,��9� + �,��9� ��¸ + =� �,��9� �� − = �1 + ,��9� �¹ + &#'4

1,05 ��;�9������	
2 + = ¶¤2=(1 + =) + 4=(2 + =)./ ��;�(9��)�����	
 − =¹ + &#'4
1,05 ��;�,�������	
1 + 2= ¶¤2=�(1 + =) + 4=(1 + 2=)./��;�º,���»�����	
 − =¹ + &#'4

1,15¤ 2=1 + = ¼2./ ��;������	
 + &#';��4

½ 

 
Waarin: ��;�  de stuiksterkte van de bamboe [N/mm2] ��;�  de stuiksterkte van het hout [N/ mm2] 9� de gereduceerde wanddikte van de bamboe [mm], zie figuur 7.16 ,�� de lengte van de schroef van het gedeelte dat in het hout zit [mm], zie 

figuur 7.16, waarvoor geldt:  ,�� = ,�����	
 − 9� ≤ 9� 

9� de dikte van het hout werkend per schroef [mm], waarvoor geldt: 

9� = ����� − 2  

�����	
 de diameter van de schroef = verhouding tussen de stuiksterkte, oftewel:  

= = ��;���;� 

./ het vloeimoment van het verbindingsmiddel [Nmm] bepaald volgens  

Eurocode 3 ./ = 0,3 ∙ �� ∙ �����	
�,¾ 

 �� vloeien van de schroef met �� = 450 N/mm2 &#' de karakteristieke axiale uittreksterkte van het verbindingsmiddel [N],  
voor schroeven telt deze waarde voor 100% mee, zie Eurocode 5, 
paragraaf 8.2.2. Echter, de sterktewaarde voor deze schroef is onbekend. 
Vandaar dat deze niet wordt meegenomen in de berekening. Daarnaast 
neemt de minimale waarde van  &$#�; ��  alleen maar toe. Gezien de 
onzekerheid van deze benadering is dat ongunstiger 
 

 
  

[-]       (7.25) 

[Nmm]  (7.26) 
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7.3.5 BEZWIJKMECHANISME H 

Voor het verbinden van het hout met de bamboestam kan ook lijm worden gebruikt. De 
ingelijmde lengte van het hout in de bamboestam is maatgevend. Evenals beredeneerd 
in paragraaf 7.3.2 heeft het uittrekken van het hout betrekking op de sterkte van de 
lijm, de diameter van het hout en de ingelijmde lengte.   
Het bezwijkmechanisme treedt op als geldt: 
 & > � ∙ ����� ∙ �";$�% ∙ §,����  (7.27) 

 
 & de maximale trekkracht [N], volgend uit de proef 
 ����� de diameter van het hout [mm] �";$�%  de schuifsterkte van de lijm [N/mm2] afhankelijk van de lijmsoort 

 ,���� de ingelijmde lengte van het hout 
 
 

7.3.6 CONCLUSIE 

In de vorige vijf subparagrafen zijn bezwijkmechanisme D tot en met 
bezwijkmechanisme H besproken voor de bamboestam belast op trek opgevuld met hout 
en een gecentreerde draadstang. Het bezwijkmechanisme met de kleinste uitkomst ten 
opzichte van trekkracht & is maatgevend.  
 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het toepassen van lijm en schroeven voor het 
bevestigen van het hout in de bamboestam. Ook het bevestigen van de draadstang in 
het hout: lijmen of met een moer en ring, is bepalend voor het optredende 
bezwijkmechanisme.  
 

Als geldt & > �� �� ∙ �� dan treedt bezwijkmechanisme D op. 

Als geldt & < �� �� ∙ �� dan treedt bezwijkmechanisme E, F, G of H op. 

 
Als er lijm wordt gebruikt om de draadstang aan het hout te bevestigen, kan 
bezwijkmechanisme E optreden en dan geldt & > � ∙  ∙ �";$�% ∙ §,�. Als dit geldt dan wordt 
de draadstang uit het hout getrokken. 
 
Als de draadstang is bevestigd met een moer en ring kan bezwijkmechanisme F 
optreden, dan is de stuiksterkte van het hout maatgevend, namelijk: & > ���##$ ∙ ��. 
 
Vervolgens is er het verschil van het bezwijken van de verbinding tussen hout en 
bamboe, afhankelijk van de verbinding (lijm of schroeven). 
 

Als het hout wordt ingelijmd en er geldt & > � ∙ ����� ∙ �";$�% ∙ §,����  (bezwijkmechanisme 

H), dan worden de draadstang en het hout gezamenlijk uit de bamboestam getrokken.  
 
Als het hout wordt vastgeschroefd geldt bezwijkmechanisme G met & > ± ∙ &$#�; ��, dan 
zijn er te weinig schroeven of de verkeerde afmetingen van de schroef toegepast, 
waardoor het hout en de draadstang gezamenlijk uit de bamboe worden getrokken. 
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F I G U U R  7 .1 7 :  O V E R Z I C H T  B E Z W I J K M E C H A N I S M E N  H O U T V E R B I N D I N G  O P  T R E K  B E L A S T  

Bovenstaande conclusie is samengevat in het schema in figuur 7.17. 
  

& > 14 �� ∙ �� 

 
 
 
 
 & > � ∙  ∙ �";$�% ∙ §,�                                                             & > ���##$ ∙ �� 

 
 
 
 
 
 
 & > � ∙ ����� ∙ �";$�% ∙ §,����                              & > ± ∙ &$#�; �� 

 
 

 
 
 
 
 

7.4  MORTELVERBINDING OP TREK EN AFSCHUIVING 

Voor de mortelverbinding belast op trek en afschuiving worden er twee draadstangen 
diagonaal aangebracht in de bamboestam, waarna de internode van de bamboestam 
wordt geïnjecteerd met mortel. Figuur 7.18A laat de opbouw van de verbinding zien met 
een bamboestam met diameter �  [mm] en wanddikte 9 [mm], de diagonale 
draadstangen met diameter   [mm] en de vulling van mortel. De draadstangen zijn 
vastgezet met een moer en een ring op de bamboestam en zijn scharnierend bevestigd 
aan een hulpconstructie, zie figuur 7.19. De draadstangen kruisen elkaar niet, zoals te 
zien in figuur 7.18C. 
 
De in figuur 7.18B geschetste op trek en afschuiving belaste verbinding kan op de 
volgende wijze bezwijken: 

I. bezwijken van de verbinding mortel – draadstang  
J. bezwijken van de bamboestam ter plaatse van het tussenschotje  

1. op afschuiving 
2. op trek 

K. indrukken van de bamboewand ten gevolge van de ring 

Draadstang 
bezwijkt 

Is de draadstang ingelijmd in 
het hout? 

  
  

  

Is het hout in de bamboestam gelijmd? 

  
 

   Ja  Nee 

   Ja  Nee 

   Ja  Nee 

   Ja  Nee Ingelijmde lengte 
te kort, dus 

uittrekken van 
draadstang 

   Ja  Nee 
Het hout 

bezwijkt op 
stuik 

Gelijmde 
oppervlakte niet 

genoeg, draadstang 
en hout worden eruit 

getrokken 

Te weinig 
schroeven, hout en 
draadstang worden 

eruit getrokken 
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A                 B                C  

F I G U U R  7 .1 9 :  M O R T E L V E R B I N D I N G  

   

 
F I G U U R  7 .1 8 :  M O R T E L  B E L A S T  O P  T R E K  E N  A F S C H U I V I N G :  A ) T O T A L E  V E R B I N D I N G ,  B )  I N Z O O M E N  O P  

D E  D I A G O N A L E  D R A A D S T A N G ,  C )  D O O R S N E D E  V A N  D E  V E R B I N D I N G  

 

In paragraaf 7.4.1 wordt bezwijkmechanisme I toegelicht, waarbij de overeenkomst met 
bezwijkmechanisme B uit paragraaf 7.2.2 wordt gelegd. In paragraaf 7.4.2 wordt het 
bezwijken van het tussenschotje geanalyseerd (bezwijkmechanisme J) overeenkomstig 
bezwijkmechanisme C, paragraaf 7.2.3. Ook in bezwijkmechanisme J wordt onderscheid 
gemaakt tussen het bezwijken van het schotje op afschuiving en ten gevolge van 
optredende trekkrachten. Vervolgens wordt in paragraaf 7.4.3 bezwijkmechanisme K 
geanalyseerd en uitgewerkt. Tot slot volgt de conclusie in paragraaf 7.4.4. 
 
 

7.4.1 BEZWIJKMECHANISME I 

Voor het bezwijken van de verbinding tussen de 
mortel en de draadstang is de aanhechtsterkte 
tussen deze twee materialen bepalend. Hierbij 
worden dezelfde uitgangspunten aangehouden 
als voor bezwijkmechanisme B, zie paragraaf 
7.2.2.  
 
Er zijn echter twee belangrijke verschillen. De 
draadstangen zijn diagonaal aangebracht 
waardoor de definitie van de inbeddingslengte ,���	�  [mm] verschilt. Daarnaast is de maximale 
opneembare kracht per draadstang 0,5& [N].  
 
Dit bezwijkmechanisme, gebaseerd op de aanhecht-
sterkte tussen de mortel en de draadstang, treedt 
op als formule (7.28) geldt. 
 & > 2 ∙ ,���	� ∙ � ∙  ∙ ��  [mm]   (7.28) 
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[mm]  (7.29) 
 

[mm]  (7.30) 
 

& de maximale trekkracht [N], volgend uit de proef ,���	� de inbeddingslengte van de draadstang in de mortel [mm], zie figuur 7.19, 
waarvoor geldt: 

 

,���	� = � − 29cos <  

  �  de diameter van de bamboestam [mm] 
 9  de wanddikte van de bamboestam [mm] 
 <  de hoek die de draadstang maakt met de bamboestam [°] 

   de diameter van de draadstang [mm] ��  de aanhechtsterkte [N/mm2] 
 
Het uitgangspunt is dat de twee draadstangen onder een hoek van 45 graden worden 
aangebracht, dus < = 45°, zoals weergegeven in figuur 7.19. In dat geval is de inbed-
dingslengte ,���	� [mm] gelijk is aan formule (7.30). 
 

,���	� = � − 2912 √2 = (� − 29)√2 

 ,���	� de inbeddingslengte van de draadstang in de mortel [mm], zie figuur 7.19 
 �  de diameter van de bamboestam [mm] 
 9  de wanddikte van de bamboestam [mm] 
 
Als formule (7.28) geldt, dan is de aanhechting tussen de mortel en de draadstangen 
onvoldoende sterk en treedt vervolgens bezwijkmechanisme K, zie paragraaf 7.4.3, op. 
Als de opgestelde vergelijking in formule (7.28) niet waar is, dan is de aanhechtsterkte ��  [N/mm2] voldoende en worden de krachten overgedragen via de mortel op het 
tussenschotje en treedt bezwijkmechanisme J, zie paragraaf 7.4.2, op. 

 

7.4.2 BEZWIJKMECHANISME J 

Voor dit bezwijkmechanisme, het bezwijken van het tussenschotje, is dezelfde analyse 
gebruikt als voor bezwijkmechanisme C, zie paragraaf 7.2.3, waarbij ook hier het 
onderscheid is gemaakt voor bezwijken op afschuiving (bezwijkmechanisme C1) en 
bezwijken op trek (bezwijkmechanisme C2). 
 
Het tussenschotje in dit bezwijkmechanisme wordt niet onderbroken door een 
draadstang met diameter  [mm], het tussenschotje blijft dus intact. Er wordt echter 
vanuit gegaan dat het deel van het tussenschotje met een diameter �  direct wordt 
afgebrokkeld en dus niet bijdraagt aan de verbinding. Daarom is het niet relevant of het 
tussenschotje wel of niet een gecentreerde draadstang heeft, want die invloed op het 
bezwijken is erg klein. 

 

7.4.2.1 BEZWIJKMECHANISME J1 

Voor het bezwijken van het schotje op afschuiving, bezwijkmechanisme J1, geldt 
dezelfde analyse als voor bezwijkmechanisme C1 en dus ook dezelfde formule (7.15).  
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[N]    (7.31) 

[N]    (7.32) 

F I G U U R  7 .2 0 :  

K R A C H T E N V E R D E L I N G   

 

[N]    (7.33) 

7.4.2.2 BEZWIJKMECHANISME J2 

Voor het bepalen van bezwijkmechanisme J2, het splijten van de node ten gevolge van 
optredende trek, wordt eenzelfde analyse als beschreven in bezwijkmechanisme C2 (zie 
paragraaf 7.2.3) gebruikt. Het bezwijken treedt op als formule (7.17) geldt. 

 

7.4.3 BEZWIJKMECHANISME K 

Bezwijkmechanisme K treedt op wanneer de aanhechting tussen de mortel en de 
draadstang niet voldoende is, zie bezwijkmechanisme I in paragraaf 7.4.2. Wanneer dit 
het geval is, komt er een trekkracht in de draadstang. De ring en de moer hebben als 
functie de verplaatsing van de draadstang tegen te gaan. Door de optredende trekkracht 
wil de draadstang verplaatsen en drukt de ring op de bamboestam. Het drukken van de 
ring op de bamboestam is een lokaal bezwijkmechanisme ten gevolge van de trekkracht 
in de draadstang. Het lokaal bezwijken kan zich uitbreiden tot het splijten van de 
bamboestam over de gehele internode.  
 
De trekkracht in de draadstang : [N], zie figuur 7.21A, zorgt er voor dat de moer en ring 
in de bamboewand worden gedrukt. Deze trekkracht hangt af van de maximale 
trekkracht & [N] die volgt uit de proef en die wordt verdeeld over twee draadstangen. De 
trekkracht per draadstang is te zien in formule (7.31).  
 

: = 0,5 &sin < 

 : de trekkracht in de draadstang [N] & de trekkracht in het proefstuk [N], volgend uit de proef <  de hoek die de draadstang maakt met de bamboestam [°] 
 
Het uitgangspunt is dat de draadstangen onder een hoek van 45° worden aangebracht, 
in dit geval wordt formule (7.31) vereenvoudigd tot formule (7.32), zie ook figuur 7.20. 
 : = 0,5 &√2 

 : de trekkracht in de draadstang [N] 

& de trekkracht in het proefstuk [N], volgend uit de  
 proef 

 
Oftewel: 

& = :0,5 √2 = :√2 

 & de trekkracht in het proefstuk [N], volgend uit de proef : de trekkracht in de draadstang [N] 
 
De trekkracht : in één draadstang moet niet groter zijn dan de oppervlakte van de ring ����� en de stuiksterkte ��;� van de bamboewand. Dit geldt voor beide draadstangen. In 

formule (7.33) is trekkracht &  uit de proef bepaald. Dit leidt tot het bepalen van de 
bezwijkformule. 
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A     B        C  

[-]    (7.35) 

[N]         (7.34) 
 

Het bezwijkmechanisme treedt op als formule (7.34) optreedt. 
 & > ����� ∙ ��;� ∙ √2 

 
 & de optredende trekkracht uit de proef [N] �����  de oppervlakte van de ring die de bamboestam raakt [mm], zie formule 

(7.36) ��;� de stuiksterkte van de bamboe [N/mm2] waarvoor geldt ��;� = 65 N/mm2 
voor Guadua [10] 

 
Deze trekkracht wordt overgebracht door de ring en de moer op de bamboestam, zie 
figuur 7.21A. Aangezien de draadstang onder een hoek is aangebracht, zijn ook de ring 
en de moer niet loodrecht op de bamboestam aangebracht. Dit betekent dat niet de 
gehele oppervlakte van de ring wordt gebruikt om de kracht over te brengen, zie figuur 
7.21B. Wanneer de draadstang loodrecht op de bamboe wordt aangebracht wordt wel de 
gehele oppervlakte van de ring gebruikt, zie figuur 7.21C.  
 

 

F I G U U R  7 .2 1 :  B E P A L E N  O P P E R V L A K T E  R I N G :  A )  S I T U A T I E ,  B )  R I N G  O N D E R  E E N  H O E K ,  C ) R I N G  

L O O D R E C H T  O P  D E  B A M B O E S T A M   

Als de ring niet aansluit op de bamboestam, dan maakt de draadstang een bepaalde 
hoek met de bamboestam. Als voor deze hoek geldt: <  = 90°, dan is het 
contactoppervlak tussen de ring en bamboestam gelijk aan 100%. Het uitgangspunt van 
deze verbinding is dat  voor de hoek geldt: < = 45°. Dus er is sprake van een reductie 
van het contactoppervlak van de ring ten opzichte van de bamboestam. Voor het 
bepalen van deze gereduceerde oppervlakte wordt verhoudingsterm +  [-] geïntro-
duceerd. Deze factor is afhankelijk van = [°], zie figuur 7.21B. 
 

+ = =360° 
 +   verhoudingsfactor [-] = de hoek [°] die wordt bepaald afhankelijk van het gedeelte van de 

oppervlakte van de ring dat de bamboe raakt 
 
Er kan worden gesteld dat als = = 360°, de gehele cirkel, dan geldt + = 1 en wordt dus de 
gehele oppervlakte van de ring meegenomen. Als + ≤ 1 dan wordt er een gereduceerde 
oppervlakte van de ring gebruikt bij het overbrengen van de kracht.  
 
Voordat de hoek = [°] wordt gedefinieerd wordt eerst de gehele oppervlakte �����[mm2] 

bepaald, zie formule (7.36).  
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[mm2]        (7.36) 

F I G U U R  7 .2 2 :  

K R A C H T E N V E R D E L I N G   

De oppervlakte van de ring ����� [mm2] is: 

 ����� = + ∙ �4 º����;�� − ����;��» 

 ����� de oppervlakte van de ring dat de vlaklast 

overbrengt [mm2] + de verhoudingsfactor [-] voor het contact tussen de 
ring en de bamboestam, zie formule (7.35) ����;� de buitendiameter van de ring [mm], zie figuur 

7.22, waarvoor geldt: ����;� ≥ 3 met daarin   [mm] 

de diameter van de draadstang ����;� de binnendiameter van de ring [mm], zie figuur 7.22, die komt overeen 

met de diameter van de draadstang  [mm], dus ����;� =  

 
Voor het definiëren van de hoek =  [°] worden de afmetingen gebruikt van de ring. 
Wanneer er geldt ����;� = 3 en ����;� = , zie figuur 7.23A, dan is = [°] uit te drukken in 

een bepaalde hoek, zie formule (7.37). 

  
 
F I G U U R  7 .2 3 :  B E P A L E N  D E  H O E K  =,  A )  O V E R Z I C H T ,  B )  S E G M E N T   

Er geldt, volgend uit figuur 7.23: = = =� + =� = 2=� met =� = =�. 
Met behulp van de sinusregel kan dan =�  [°] worden bepaald, zie formule (7.37) 
hieronder. 
 

sin =� = /23/2 = 13      →   =� = 19,46°    →   = = 38° 
 
Als de ring drukt in de bamboewand ten gevolge van de optredende trekkracht uit de 
proef, dan treedt er stuiken van de bamboewand op. 
 

7.4.4 CONCLUSIE 

In de vorige drie subparagrafen zijn bezwijkmechanisme I, J en K besproken voor de 
bamboestam belast op trek en afschuiving en opgevuld met mortel en twee diagonale 
draadstangen.  
 
Als geldt uit bezwijkmechanisme I dat & > 2 ∙ ,���	� ∙ � ∙  ∙ �� , dan is de aanhechtsterkte 
onvoldoende. Dit betekent dat bezwijkmechanisme I optreedt, maar tegelijkertijd komt 
er een kracht op de bamboewand door de geplaatste ring en moer. Dit komt doordat de 
draadstang wil verplaatsen omdat de aanhechting niet meer optimaal is, maar wordt 

A     B   

[°]        (7.37) 
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F I G U U R  7 .2 4 :  O V E R Z I C H T  B E Z W I J K M E C H A N I S M E N  M O R T E L V E R B I N D I N G  O P  T R E K  B E L A S T  

tegengehouden door de ring en moer. Dit betekent dat bezwijkmechanisme K ook 
optreedt.  
 
Als geldt & < 2 ∙ ,���	� ∙ � ∙  ∙ ��  dan is de aanhechtsterkte voldoende en gaat de kracht  
over op het tussenschotje, waardoor bezwijkmechanisme J optreedt. 
 
Bezwijkmechanisme J komt overeen met bezwijkmechanisme C, waarin onderscheid 
gemaakt is in bezwijkmechanisme J1 (afschuiving) en bezwijkmechanisme J2 (trek).  
 
Als geldt & > 0 ∙ 9� ∙ �";�# ��	 dan treedt bezwijkmechanisme J1 op. 
Als geldt & > 2 ∙ 0 ∙ 9�;� ∙ ��;!�  dan treedt bezwijkmechanisme J2 op. 
 
Bezwijkmechanisme K treedt op wanneer trekkracht  &  uit de proef groter is dan de 
trekkracht :  in de beide draadstangen, aangenomen dat beiden krachten in de 
draadstang gelijk zijn. De trekkracht : wordt bepaald door de oppervlakte van de ring en 
de stuiksterkte van de bamboewand, oftewel: & > ����� ∙ ��;� ∙ √2. 

 
Deze verbinding kan bezwijken op drie verschillende plaatsen, in het schema in figuur 
7.24 is een en ander vereenvoudig opgesomd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

& > 2 ∙ ,���	� ∙ � ∙ �� 

Aanhechting voldoende sterk, dus 
krachten op tussenschotje. 
Twee mogelijkheden nog over. 

Tussenschotje bezwijkt ten 
gevolge van trekkracht en 
dat leidt tot splijten van de 

node 

   Ja  Nee 

   Ja  Nee 

& > ����� ∙ ��;� ∙ √2 

Afschuiving 
van het 

tussenschotje. 

Aanhechting onvoldoende, 
dus krachten op moer/ring:  

 

& > 0 ∙ 9� ∙ �";�# ��	  

Bezwijken ten gevolge 
van stuiken van de 
bamboewand 

& > 2 ∙ 0 ∙ 9�;� ∙ ��;!� 
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8. EXPERIMENTEEL ONDERZOEK 

8.1  ALGEMEEN 

In hoofdstuk 7 zijn de mogelijke bezwijkmechanismen besproken die kunnen optreden 
wanneer de verbinding wordt uitgevoerd met een houten- en mortelvulling. In dit 
hoofdstuk wordt daaraan vervolg gegeven door de besproken verbindingen uit hoofdstuk 
7 experimenteel te beproeven.  
 
In paragraaf 8.2 wordt het doel van de proeven beschreven en in paragraaf 8.3 volgt de 
aanduiding van de testopstelling, in overeenstemming met de in hoofdstuk 7 aangeduide 
methodiek. In paragraaf 8.4 worden de materialen toegelicht die zijn gebruikt, waarna in 
paragraaf 8.5 het voorbereiden en maken van de proefstukken wordt besproken. 
 
In paragraaf 8.6 wordt de testopstelling en de diversiteit in materiaaleigenschappen in 
proefstukken beschreven, vervolgens volgt in paragraaf 8.7 de meetapparatuur. De 
resultaten zijn te zien in paragraaf 8.8, waarna in paragraaf 8.9 de resultaten worden 
geanalyseerd en geëvalueerd, om vervolgens in paragraaf 8.10 tot een conclusie te 
komen. 
 
Het experimenteel onderzoek is uitgevoerd in het laboratorium van de Universidad de 
Los Andes te Bogotá, Colombia.  
 

8.2  DOEL VAN DE PROEVEN 

De drie verbindingsoorten, zoals besproken in hoofdstuk 7, worden experimenteel getest 
zodat er een indruk wordt verkregen van het optreden van de bezwijkmechanismen en 
de grootte van de krachten in werkelijkheid. De uitkomsten van de testen (hoofdstuk 8) 
worden vergeleken met de uitkomsten van de theorie. Deze vergelijking wordt gedaan in 
hoofdstuk 9.  
Na het vergelijking van de resultaten kan er worden geconcludeerd welk type verbinding 
het meest geschikt is voor de toepassing in het cultuurpodium. 
 

8.3  PROEFOPSTELLING 

De in hoofdstuk 7 besproken verbindingen, te weten: 
 

- Bamboestam gevuld met mortel en gecentreerde draadstang belast op trek 
- Bamboestam gevuld met hout en gecentreerde draadstang belast op trek 
- Bamboestam gevuld met mortel en twee diagonale draadstangen belast op 

afschuiving 
 

worden getest in vier verschillende testopstellingen, zie figuur 8.1. 
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F I G U U R  8 .1 :  P R O E F O P S T E L L I N G  a ,  b ,  c , d ,  a= m o r t e l ,  b = mo r t e l ,  c = h o u t ,  d = mo r t e l  

Voor de verbinding van bamboe, opgevuld met mortel en een gecentreerde draadstang 
(zie paragraaf 7.2) zijn twee proefopstellingen gebruikt. Proefopstelling a is een 
symmetrische proefopstelling, de boven- en onderkant van de bamboestam zijn gelijk. 
Het onderste deel wordt vastgehouden in de machine, aan de bovenste draadstang 
wordt getrokken door trekkracht F. De inbeddingslengte van de draadstang, ,���	� , is 
eveneens aangeduid. Voor proefopstelling b geldt dat er aansluitende internodes zijn 
gevuld met mortel en de gecentreerde draadstang groter is dan de bamboestam. Ook 
hier is de inbeddingslengte ,���	�  aangeduid over de lengte van de draadstang in de 
mortel. Door de inbeddingslengte te variëren, kan er een verhouding ontstaan tussen de 
maximale opneembare kracht en deze lengte.  
 

 

 
Voor de verbinding van de bamboestam opgevuld met hout en een aangebrachte 
gecentreerde draadstang (zie paragraaf 7.3) is proefopstelling c toegepast. In figuur 
8.1c is het hout, de bamboestam en de draadstang aangeduid. De verbinding tussen het 
hout en de bamboe kan worden uitgevoerd met schroeven of lijm. Deze twee opties 
kunnen met de proefopstelling worden vergeleken. 
 
Proefopstelling d is voor het testen van de trek en afschuiving van de bamboeverbinding, 
waarbij de bamboestam is opgevuld met mortel en draadstangen. In het bovenste deel 
is een gecentreerde draadstang aangebracht, waaraan wordt getrokken door trekkracht 
F. De inbeddingslengte van deze draadstang moet voldoende zijn om er voor te zorgen 
dat het bovenste deel sterker is dan het onderste deel, zodat de gehele verbinding 
bezwijkt op het onderste deel van het proefstuk. In het onderste deel worden twee 
diagonale draadstangen aangebracht, zie paragraaf 7.4, die elkaar niet kruisen. 
 

8.4  MATERIALEN 

Alle proefstukken bestaan uit diverse materialen. De basismaterialen zijn bamboe (zie 
paragraaf 8.4.1, mortel (paragraaf 8.4.2) en hout (paragraaf 8.4.3). Ook wordt er een 
draadstang toegepast in de proefstukken. De draadstang, zie paragraaf 8.4.4, zorgt in 
de praktijk voor een verbinding tussen twee bamboestammen. Nu wordt het gebruikt 

    a           b       c       d  
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[-]    (8.1) 

voor het overbrengen van de kracht tijdens de experimenten. Het hout wordt aan de 
bamboestam bevestigd met schroeven of lijm, zie respectievelijk paragraaf 8.4.5 en 
paragraaf 8.4.6.  

 

8.4.1 BAMBOE   

De bamboesoort die is gebruikt tijdens de proeven is Guadua Angustifolia, zie ook 
paragraaf 2.2. De Guadua komt uit Caicedonia, een plaats in het departement Valle 
(Colombia), wat vlakbij de Koffiezone ligt. Deze Koffiezone is een gebied waar veel 
Guadua groeit. Voor aanvang van de eerste proeven lagen de bamboestammen al acht 
weken in het laboratorium van de Universidad de Los Andes (Uniandes) te Bogotá, 
Colombia. Dat betekent dat het is gewend aan het klimaat in het laboratorium 
voorafgaand aan het doen van de proeven. 
 
Het is belangrijk om een bamboestam vooraf te controleren en sorteren op scheuren en 
de circulaire vorm van de stam. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar bamboestammen 
met (ongeveer) dezelfde diameter. Dit vereenvoudigt het vergelijken van de test-
resultaten. 
 
Het vochtgehalte in de bamboesoort Guadua is bepaald in het laboratorium door Luisa 
Fernanda Rubio Caballero met behulp van ICONTEC NTC 5525. Deze testen zijn 
gebaseerd op het gewicht voor en na het drogen. De stukjes bamboe hebben 24 uur in 
een oven gelegen met een temperatuur van 103°C±2°C. De massa van de verschillende 
stukjes is binnen twee uur gemeten. Het maximale vochtgehalte is, na de 24 uur en 
verschillende testjes, 13% en het minimum is 5,3% [6]. De resultaten laten zien dat de 
variatie groot is. Het wenselijke vochtgehalte van de bamboesoort Guadua is tussen de 
10 en 15% [8]. Dit betekent dat 5,3% is veel lager is dan het wenselijke vochtgehalte. 
Daarnaast komt de relatieve vochtigheid hierdoor op een waarde van 40% [12]. 
 
Relaterend aan het vochtgehalte is uit eerder onderzoek gebleken, zie [6], dat dit 
invloed heeft op het krimpen van de bamboe in radiale, tangentiële en axiale richting, zie 
figuur 8.2. Om het krimpen te testen zijn er eveneens stukjes bamboe voor 24 uur in 
een over gedaan met een temperatuur van 103°C±2°C. De massa van de stukjes en alle 
afmetingen (volume) is bepaald binnen twee uur. Het krimpen in de axiale richting is 
slechts 0,19%. Voor het krimpen in de tangentiële en radiale richting kan verhouding 6 
worden bepaald volgens de norm NSR-10, zie formule (8.1). 
 

6 = 8�8� 

 6  de verhouding [-], die kan worden ingedeeld volgens tabel 8.1 8�  de krimp in de tangentiële richting [%] 8� de krimp in de radiale richting [%] 
   
Uit het onderzoek [6], is een gemiddelde waarde gekomen voor de tangentiële richting 
van 8�;�	 = 2,52% en in de radiale richting geldt 8�;�	 = 4,12%. Volgens formule (8.1) 

geldt dan een verhouding van 6 = 0,61. Na het vergelijken van de berekende verhouding 
en de verhouding weergegeven in tabel 8.1, kan worden geconcludeerd dat de bamboe 
(Guadua) een stabiel materiaal is wat betreft het krimpgedrag [5]. 
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T A B E L  8 . 1 :  V E R H O U D I N G  K R I M P  T A N G E N T I A A L /  

R A D I A A L  V O L G E N S  N S R - 1 0  ( T A B L E  G - C . 2 )  [ 5 ]  

F I G U U R  8 .2 :  A A N D U I D E N  R I C H T I N G E N ,   
X  =  R A D I A A L ,  Y  =  T A N G E N T I A A L ,  Z = A X I A A L  

[kg]    (8.2) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

8.4.2 MORTEL 

De samenstelling van de mortel is gebaseerd op de verhouding tussen het zand, kalk, 
cement en water. Voor de gewenste kubusdruksterkte van de mortel (�� ≈ 12,0 N/mm2) 

wordt de verhouding gebruikt zoals weergegeven in formule (8.2). De verhouding is 
gebaseerd op eerdere testen aan de Uniandes. 
 3¿± ∶ �ÁÂÁ±9: +¿,+ ∶  Ã¿9ÁÄ = 1 ∶ 0,362 ∶ 0,0905 ∶ 0,163 
 
De verhouding is aangegeven in kilogrammen en ook het water is gewogen. 
Bijvoorbeeld: één zak zand weegt 34 kg, dan is er nodig: 34 ∙ 0,362 = 12,31 kg cement; 34 ∙ 0,0905 = 2,71 kg kalk; 34 ∙ 0,163 = 4,89  kg water. Alle mortel is volgens deze 
verhouding gemaakt, maar er ontstaan altijd kleine verschillen die van invloed kunnen 
zijn op de mortelsterkte. Alle proefstukken zijn niet gelijktijdig gemaakt, waardoor er 
ook diversiteit per proefstuk is van dezelfde serie is ontstaat. In bijlage IV-a zijn alle 
proefstukken inclusief bijbehorende morteltype en samenstelling te zien. 
 
In totaal zijn er drie types van de mortelmix gemaakt, waarvan voor elke mix drie 
testkubussen zijn gemaakt om de kubusdruksterkte van de mortel te testen, zie figuur 
8.3 en tabel 8.2. Gewoonlijk worden de testen uitgevoerd na een uithardingtijd van 28 
dagen volgens de Eurocode 2. Dit is ook gebeurd bij type I en type II. Bij type III is er 
getest na 15 en 19 dagen. Dit komt omdat er niet voldoende tijd was om te wachten op 
de 28 dagen uithardingtijd. Na 15 dagen zijn er drie kubussen getest om de sterkte te 
bepalen en er is voor gekozen om nog een paar extra dagen te wachten gezien de lage 
karakteristieke kubusdruksterkte. Vervolgens zijn na 19 dagen wederom drie kubussen 
van hetzelfde type mortel getest. De kubussen van type I, type II en type III (b) zijn op 
dezelfde dag getest als dat de proefstukken van de mix zijn getest. 
 
T A B E L  8 . 2 :  T E S T R E S U L T A T E N  V A N  D E  K U B U S T E S T E N       

 

 
 
 
 
 
 

 

    R = S R = S R = S R = S tttt    / S / S / S / S rrrr    Erg stabiel < 1,5 Stabiel 1,5 – 1,8 Gemiddeld stabiel 1,8 – 2,4 Onstabiel > 11 

KubussenKubussenKubussenKubussen    Type IType IType IType I    Type IIType IIType IIType II    Type III (a)Type III (a)Type III (a)Type III (a)    Type III (b)Type III (b)Type III (b)Type III (b)    n - 3 3 3 3 dgn - 28 28 15 19 A mm2 2516 2465 2505 2508 & #'  N 19440 19260 18660 20350 ��  N/mm2 7,7 7,8 7,5 8,1 
F I G U U R  8 .3 :  D R U K T E S T  

Kubus 



Hoofdstuk 8 Experimenteel onderzoek 

 
83 

T A B E L  8 . 3 :  G E G E V E N S  V A N  

R A D I A T A  P I N E  ( G E M I D D E L D E N )  

8.4.3 HOUT  

De houtsoort die wordt gebruikt voor de testen is Radiata 
Pine. Deze houtsoort wordt veel gebruikt in Colombia. In 
Colombia is hout niet populair voor het gebruik van de bouw 
van huizen, daarom zijn verschillende houtsoorten niet 
verkrijgbaar. Radiata pine is goedkoop en de beste soort om 
te gebruiken. In bijlage IV-b is meer te lezen over deze 
houtsoort. Voor het bepalen van de bezwijkmechanismen is 
het interessant om de dichtheid E [kg/m3] en de stuiksterkte ��;� [N/mm2] te weten, zie 
paragraaf 7.3. Voor de houtsoort Radiata Pine is er onderzoek gedaan door [10] waaruit 
deze gegevens blijken, zie tabel 8.3. Hierin is onderscheid gemaakt tussen de 
stuiksterkte parallel en evenwijdig aan de vezel. In bijlage IV-b is er nog een korte 
samenvatting van het onderzoek volgens [10] te lezen. 

 

8.4.4 DRAADSTANG 

De draadstang wordt gebruikt voor het verbinden van twee of meer bamboestammen. 
Voor de proeven worden twee verschillende diameters gebruikt, namelijk diameter van 
12,7 mm. (Æ ) en 9,5 mm. (ÆÆ ), zie tabel 8.4. De grote diameter, Æ = 12,7 mm, is 
gekozen op basis van kennis en ervaring uit Nederland. De kleinere diameter, ÆÆ = 9,5 
mm, wordt toegepast in Colombia.  
 
De maximale treksterkte van de draadstang is de 
bovengrens van de sterkte van de proefstukken. Om 
het vloeimoment en de maximale treksterkte van de 
draadstang te bepalen is de draadstang beproefd. 
De proefopstelling voor deze test is te zien in figuur 
8.4, uitgevoerd volgens de Colombiaanse Code: NTC 
2 NTC 161. De gemiddelde waarden zijn te zien in 
tabel 8.4, voor de uitgebreidere en specifieke 
gegevens zie bijlage IV-c. 
 
T A B E L  8 . 4 :  G E G E V E N S  D R A A D S T A N G  

 
 

 
 

 
 

8.4.5 SCHROEVEN 

De schroeven die het hout met de bamboe verbinden hebben een diameter van 7 mm en 
een lengte van 63,6 mm. De diameter van de schroef is gebaseerd op ervaring en de 
lengte is gebaseerd op de wanddikte en de diameter van het hout. De 
materiaaleigenschappen van de schroeven (vloeimoment en de vloeisterkte) zijn bepaald 
aan de hand van een test, uitgevoerd volgens de norm ASTM F1573-03, zie bijlage IV-d.  
 
Deze code definieert het vloeimoment door een krachtverplaatsingsdiagram, gebaseerd 
op testresultaten. In figuur 8.5 is het diagram te zien met de krachtverplaatsingscurve 

Radiata PineRadiata PineRadiata PineRadiata Pine    
ρ kg/m3 350 ��;�;// N/mm2 30,6  ��;�;� N/mm2 32,7  

DraadstangDraadstangDraadstangDraadstang    ÈÉ = ÊË, Ì mmmmmmmm    ÈÉÉ = Í, Î mmmmmmmm    n - 3 3 A mm2 127 71 &/ N 46180 29540 �/ N/mm2 365 415 
F I G U U R  8 .4 :  T E S T O P S T E L L I N G  

D R A A D S T A N G  
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[mm]   (8.3) 

[N/mm2]             (8.4) 

die volgt uit de testen en een lineaire lijn die start op een afstand van 5% van de 
schroefdiameter. Daar waar de lineaire lijn de krachtverplaatsingscurve snijdt, vloeit de 
schroef en wordt de bijbehorende kracht bepaald. Als de twee lijnen elkaar niet snijden, 
is de maximale kracht gelijk aan de kracht horende bij het vloeien van de schroef. 
 
Om de krachtverplaatsingscurve te bepalen zijn er zes schroeven getest volgens de 
testopstelling in figuur 8.6. De testopstelling is ook gebaseerd op de norm ASTM F1573-
03. In figuur 8.6A is de proef in de praktijk te zien, in figuur 8.6B is de schematisering te 
zien. Volgens de ASTM moet de afstand tussen de twee ondersteuningen gelijk zijn aan 
formule (8.3).  
 -�( = 11,5 ∙   

 -�(  de lengte tussen de twee steunpunten [mm] 

  de diameter van de schroef [mm] 
 
Voor de schroef met een diameter van 7 mm geldt dus een -�( = 80,5 mm, maar de 

lengte van de schroef is slechts 63,6 mm, dus dit voorschrift is niet haalbaar. Daarnaast 
is de gebruikte machine ook niet in staat om de afstand tussen de steunpunten aan te 
passen. Voor de afstand tussen de twee ondersteuningen geldt, volgend uit de 
testopstelling, -�( = 25,4 mm. 

 

  
    
 
 
De maximale kracht en de verplaatsing per 
schroef volgt uit de tests. Hierna kan het kracht-
verplaatsingsdiagram worden opgesteld en het 
snijpunt leidt tot de gewenste kracht &/ [N]. Ook 

met formules is deze kracht te bepalen.  
 
De vloeispanning van de schroef, zie formule 
(8.4), volgt uit het moment gebaseerd op de 
lengte en de kracht, zie formule (8.5) gedeeld 
door de plastische doorsnede van de schroef, zie 
formule (8.6). 
 F/;� = ./8  

  

A 

F I G U U R  8 .5 :  K R A C H T - V E R P L A A T S I N G S D I A G R A M  [ A S TM ]  

F I G U U R  8 .6 :  T E S T O P S T E L L I N G  S C H R O E F  

B 
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[Nmm]  (8.5) 

[mm3]  (8.6) 

T A B E L  8 . 6 :  G E G E V E N S  V A N  D E  

T W E E C O M P O N E N T E N L I J M   

F/;�  vloeispanning van de schroef [N/mm2]  

 ./ moment gebaseerd op de kracht &/; 	#� die volgt uit de proef [Nmm] 

 

./ = &/ ∙ ,�(4  

 &/ de kracht die volgt uit de proef [N]  

 ,�(  de lengte tussen de twee steunpunten [mm] 8 de plastische doorsnede voor een vol plastisch schanier [mm3] 
 

8 = x6   diameter van de schroef [mm] 
 
Het gemiddelde van de zes schroeven zorgt voor de gemiddelde waarden, zie tabel 8.5. 
Bijlage VI-d laat alle gedetailleerde resultaten en grafieken zien per schroef.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

8.4.6 LIJM 

Het hout kan ook worden verbonden aan de bamboe met behulp van lijm. De lijm die 
wordt gebruikt, bestaat uit twee componenten, namelijk een lijm en een verharder en 
deze worden onder een bepaalde verhouding gemengd. In de houtindustrie in Zuid-
Amerika wordt er vaak gekozen voor tweecomponentenlijm van het merk 
WONDERBOND. De naam van de lijm is WONDERBOND EPI EL-7 en de verharder heet 
WONDERBOND EPI WS 742. De belangrijkste eigenschappen zijn te zien in tabel 8.6, 
evenals de verhouding van de lijm tot de verharder. Voor specificaties zie bijlage IV-e. 
 
Het mixproces is erg belangrijk, want er is slechts 
20 minuten de tijd om de tweecomponentenlijm te 
verwerken. Na het mixen volgens de juiste 
verhouding (bijvoorbeeld: 100 g lijm wordt gemixt 
met 15-20 g verharder), wordt de tweecompo-
nentenlijm aangebracht op het houtoppervlak en 
dan is er slechts drie minuten om het hout in de 
bamboe te plaatsen. 
 
  

ScrewsScrewsScrewsScrews    Ø 7 mm Ø 7 mm Ø 7 mm Ø 7 mm     n - 6 S mm3 57,2 , mm 63,6 ,�( mm 25,4 &/;�	  N 6050 ./;�	  Nmm 38400 F/;�;�	  N/mm2 672 

TweecomponentenlijmTweecomponentenlijmTweecomponentenlijmTweecomponentenlijm    
Verhouding adhesivehardener = 10015 − 20 

Ð ��  N/mm2 5 Ð #'  N/mm2  7 

T A B E L  8 . 5 :  G E G E V E N S  S C H R O E F T E S T E N  

M E T  G E M I D D E L D E  W A A R D E N  
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8.5  VOORBEREIDEN EN MAKEN VAN DE PROEFSTUKKEN 

De proefstukken bestaan uit verschillende materialen. In de vorige paragraaf zijn de 
eigenschappen van de materialen beschreven. In deze paragraaf worden de specificaties 
besproken van de proefstukken evenals het voorbereiden en maken van de proefstuk-
ken.  
 
De voorbereiding begint met het sorteren van de bamboestammen, zie paragraaf 8.5.1, 
daarna volgt het injecteren van de mortel in de bamboestammen in paragraaf 8.5.2 en 
het klaarmaken van de stukken hout (paragraaf 8.5.3). De stukken hout kunnen worden 
bevestigd met schroeven (paragraaf 8.5.4) of met lijm (paragraaf 8.5.5). In deze 
paragraaf worden de speciale omstandigheden tijdens het maken van de proefstukken 
en tijdens het beproeven beschreven en bekritiseerd. 

  

8.5.1 BAMBOESTAMMEN  

De buitendiameter van de bamboestam moet voor alle proefstukken (zoveel mogelijk) 
gelijk zijn, dus worden de bamboestammen gesorteerd op een buitendiameter van circa 
120 mm. De gemiddelde waarden van de buitendiameter D [mm] en van de wanddikte t 
[mm] zijn gedefinieerd in figuur 8.7. De afmetingen zijn bepaald volgens ISO 22157-1/2, 
zie bijlage IV-f voor alle afmetingen en voor dit deel van de ISO-norm. In tabel 8.6 zijn 
de gemiddelde afmetingen te zien, waarbij de A-serie staat voor de bamboeverbinding 
gevuld met mortel en de B-serie voor de bamboeverbinding gevuld met hout. De 
wanddikte van de B-serie is lager dan van de A-serie, omdat voor 
het toepassen van hout de bamboestam circulair moet worden 
gemaakt met een frees, dat gaat ten koste van de wanddikte. Ook 
hecht op deze manier de tweecomponentenlijm beter, omdat er 
dan geen harslaag meer aanwezig is in de bamboestam. 
 
T A B E L  8 . 6 :  B U I T E N D I A M E T E R  E N  W A N D D I K T E  B A M B O E  

 

 

 
 

8.5.2 MORTEL VULLING  

In tabel 8.2 in paragraaf 8.3.2 is de karakteristieke druksterkte van de drie 
verschillende mortel types te zien, deze is gemiddeld  �� ;�	 = 7,8 N/mm2. 

De verwachte karakteristieke druksterkte van de mortel, gebaseerd op 
ervaring, is ��  = 12 N/mm2 en deze sterkte is helaas niet bereikt. Een 

reden voor de lagere karakteristieke druksterkte kan de toevoeging van 
water zijn. De mortel moet worden geïnjecteerd in de bamboestam, zie 
figuur 8.8. Dat betekent dat het een bepaalde viscositeit moet hebben om 
verwerkt te kunnen worden. Tijdens de voorbereiding blijkt de mix niet 
stroperig genoeg, waardoor er meer water is toegevoegd. Dit komt de 
kwaliteit van de mortel niet ten goede, maar de mortel moet wel in de 
bamboestam worden aangebracht. Uit de gegevens van het mixen blijkt 
dat de watercementfactor 0,45 hoort te zijn. Voor type I en type II is de 

AfmetingenAfmetingenAfmetingenAfmetingen    A1A1A1A1    A2A2A2A2    A3A3A3A3    A4A4A4A4    A5A5A5A5    A6A6A6A6    B1B1B1B1    B2B2B2B2    B3B3B3B3    D mm 117 115 102 106 105 105 114 116 115 t mm 12,0 12,5 12,8 12,2 11,1 9,9 8,1 8,5 8,1 
F I G U U R  8 .7 :  

A A N D U I D I N G  

B U I T E N D I A M E T E R  

E N  W A N D D I K T E  

F I G U U R  8 .8 :  

I N J E C T E R E N  M O R T E L   
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watercementfactor 1,02 en voor type III 0,90. D
dan type I en II. Als er bij type III was gewacht tot 28 dagen
wellicht de gewenste sterkte van 12,0 N/mm
 
Voor het vloeibaarder (viscozer
goede oplossing, maar in Colombia waren geen speciale toevoegmiddelen voor

 

8.5.3 HOUT PROEFSTUKKEN

Het hout dat wordt toegepast in de bamboestam moet circulair worden gemaakt. De 
diameter van het hout moet kleiner zijn dan de diameter van de holle bamboest
gemiddelde diameters van de houten proefstukken is 94,7 mm, i
afmetingen te zien. 
 
Het hout wordt aan de bamboestam bevestigd met schroeven of met lijm en in het 
midden van het hout komt een verticale draadstang. Deze is beve
een stalen plaatje, zodat er kan worden getrokken aan de draadstang. 
trekkracht kunnen opnemen, zodat de draadstang blijft zitten in het hout. Daarom is er 
voor gekozen om een stuiktest te doen van het hout voordat d
gemaakt. 
 
Er is gekozen voor twee kleine stalen plaatjes die worden afgesloten met een ring en 
moer, zie figuur 8.9. Er is berekend wat de grootte van de stalen plaatjes moet zijn 
zodat de stuiksterkte van het hout groter is dan de belasti
van de druk die de staalplaat (via de draadstang) overbrengt op het hout. De grootte is 
te zien in figuur 8.10. Voor de zekerheid 
testopstelling in figuur 8.11. In alle vier de gevallen
oppervlakte van het staal is voldoend
hout. 

  
F I G U U R  8 .9 :     F I G U U R  

V O L L E D I G E  P R O E F      S T A A L  P L A A T

 

stuiksterkte
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watercementfactor 1,02 en voor type III 0,90. Dit verklaart waarom type III sterker is 
dan type I en II. Als er bij type III was gewacht tot 28 dagen (zie tabel 8.2)
wellicht de gewenste sterkte van 12,0 N/mm2 gehaald.  

viscozer) maken van de mortel is het toevoegen van water geen 
de oplossing, maar in Colombia waren geen speciale toevoegmiddelen voor

HOUT PROEFSTUKKEN 

Het hout dat wordt toegepast in de bamboestam moet circulair worden gemaakt. De 
diameter van het hout moet kleiner zijn dan de diameter van de holle bamboest
gemiddelde diameters van de houten proefstukken is 94,7 mm, in bijlage 

Het hout wordt aan de bamboestam bevestigd met schroeven of met lijm en in het 
midden van het hout komt een verticale draadstang. Deze is bevestigd door middel van 
een stalen plaatje, zodat er kan worden getrokken aan de draadstang. 
trekkracht kunnen opnemen, zodat de draadstang blijft zitten in het hout. Daarom is er 
voor gekozen om een stuiktest te doen van het hout voordat de bamboe is vast 

r is gekozen voor twee kleine stalen plaatjes die worden afgesloten met een ring en 
moer, zie figuur 8.9. Er is berekend wat de grootte van de stalen plaatjes moet zijn 
zodat de stuiksterkte van het hout groter is dan de belasting op het hout ten gevolge 
van de druk die de staalplaat (via de draadstang) overbrengt op het hout. De grootte is 

Voor de zekerheid zijn er vier proefstukken getest volgens de 
figuur 8.11. In alle vier de gevallen brak de draadstang, dus de 

oppervlakte van het staal is voldoende voor het bevestigen van de draadstang 

I G U U R  8 .1 0 :       F I G U U R  8 .1 1 :   
S T A A L  P L A A T         T E S T O P S T E L L I N G  
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t waarom type III sterker is 
(zie tabel 8.2), was 

maken van de mortel is het toevoegen van water geen 
de oplossing, maar in Colombia waren geen speciale toevoegmiddelen voor handen. 

Het hout dat wordt toegepast in de bamboestam moet circulair worden gemaakt. De 
diameter van het hout moet kleiner zijn dan de diameter van de holle bamboestam. De 

n bijlage VI-g zijn alle 

Het hout wordt aan de bamboestam bevestigd met schroeven of met lijm en in het 
stigd door middel van 

een stalen plaatje, zodat er kan worden getrokken aan de draadstang. Het staal moet de 
trekkracht kunnen opnemen, zodat de draadstang blijft zitten in het hout. Daarom is er 

e bamboe is vast 

r is gekozen voor twee kleine stalen plaatjes die worden afgesloten met een ring en 
moer, zie figuur 8.9. Er is berekend wat de grootte van de stalen plaatjes moet zijn 

ng op het hout ten gevolge 
van de druk die de staalplaat (via de draadstang) overbrengt op het hout. De grootte is 

vier proefstukken getest volgens de 
brak de draadstang, dus de 

e voor het bevestigen van de draadstang in het 
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8.5.4 SCHROEF ALS VERBINDI

Voor het gebruik van schroeven om het hout te bevestigen aan de bamboestam
worden gekeken naar een aantal aspecten. Allereerst moet het aantal schroeven worden 
bepaald. Vervolgens moet de positie van de schroeven 
er worden voorgeboord om vervolgens de schroeven te kunnen aanbrengen.
 
Het bepalen van het aantal sch
treksterkte van de draadstang, want deze treksterkte is de maximale kracht wat de 
schroeven moeten kunnen opnemen. Het aantal schroeven is berekend volgens de 
Eurocode 5 en de Johansen-
kracht-verplaatsing capaciteit van een verbindingsmiddel
materiaaleigenschappen van het hout, de bamboe en de schroef.
 
De maximale kracht dat de schroeven moeten kunnen opnemen is 
draadstang. Hierop is dus het aantal schroeven 
schroef in de bamboe en het hout zit. De totale kracht is gelijk aan de laterale kracht, 
omdat de schroef loodrecht op het afschuifoppervlakt is geplaatst, dus 
gelijk aan nul.  
 
Uit de berekening volgt dat acht schroeven het hout op de plaats houden
deze schroeven is te zien in figuur 8.13
weergegeven. Over een hoogte van 450 mm 
trapsgewijs de schroeven aangebracht zodat in elk part (het hout verdeeld in acht 
taartpunten) een schroef zit.
 

 
F I G U U R  8 .1 2 : S C H R O E F  I N  D E  B A M B O E

                                        

 
 

8.5.5 LIJM ALS VERBINDINGS

Voor de toepassing van de lijm als verbinding tussen de 
verschillende methoden gebruikt. Bij de eerste methode is de lijm als het ware gebruikt 
als opvulling tussen de ruimte van het hout en de 
bamboestam slechts één zaagsnede over de 
van het hout) en is de lijm aangebracht op het hout, waarna er met de metal
een drukkracht is aangebracht op de bamboe zodat het hecht aan het hout.

Thesis “Onderling verbinden van bamboestammen” 

SCHROEF ALS VERBINDINGSELEMENT 

Voor het gebruik van schroeven om het hout te bevestigen aan de bamboestam
ar een aantal aspecten. Allereerst moet het aantal schroeven worden 

de positie van de schroeven worden bepaald 
er worden voorgeboord om vervolgens de schroeven te kunnen aanbrengen.

Het bepalen van het aantal schroeven in de verbinding is gebaseerd op de maximale 
kte van de draadstang, want deze treksterkte is de maximale kracht wat de 

schroeven moeten kunnen opnemen. Het aantal schroeven is berekend volgens de 
-Meijer theorie, gebaseerd op de plasticiteitstheorie van het 

verplaatsing capaciteit van een verbindingsmiddel, afhankelijk van de 
materiaaleigenschappen van het hout, de bamboe en de schroef. 

De maximale kracht dat de schroeven moeten kunnen opnemen is de bezwijklas
het aantal schroeven gebaseerd. Figuur 8.12 laat zien hoe de 

schroef in de bamboe en het hout zit. De totale kracht is gelijk aan de laterale kracht, 
omdat de schroef loodrecht op het afschuifoppervlakt is geplaatst, dus 

Uit de berekening volgt dat acht schroeven het hout op de plaats houden
deze schroeven is te zien in figuur 8.13, waarin een uitslag van de houten cilinder is 

ver een hoogte van 450 mm (de hoogte van het hout) worden 
trapsgewijs de schroeven aangebracht zodat in elk part (het hout verdeeld in acht 
taartpunten) een schroef zit.  

 
S C H R O E F  I N  D E  B A M B O E  E N  H O U T   F I G U U R  8 . 1 3 :  P O S I T I E  V A N  D E  S C H R O

                          G E Z I E N  A L S  U I T S L A G  V A N  D E  B A M B O

LIJM ALS VERBINDINGSELEMENT 

Voor de toepassing van de lijm als verbinding tussen de bamboe en het hout zij
verschillende methoden gebruikt. Bij de eerste methode is de lijm als het ware gebruikt 
als opvulling tussen de ruimte van het hout en de bamboe. Bij methode twee 

slechts één zaagsnede over de gehele lengte (die gelijk
van het hout) en is de lijm aangebracht op het hout, waarna er met de metal
een drukkracht is aangebracht op de bamboe zodat het hecht aan het hout.

Voor het gebruik van schroeven om het hout te bevestigen aan de bamboestam, moet er 
ar een aantal aspecten. Allereerst moet het aantal schroeven worden 

worden bepaald en tot slot moet 
er worden voorgeboord om vervolgens de schroeven te kunnen aanbrengen.  

roeven in de verbinding is gebaseerd op de maximale 
kte van de draadstang, want deze treksterkte is de maximale kracht wat de 

schroeven moeten kunnen opnemen. Het aantal schroeven is berekend volgens de 
aseerd op de plasticiteitstheorie van het 

afhankelijk van de 

bezwijklast van de 
ebaseerd. Figuur 8.12 laat zien hoe de 

schroef in de bamboe en het hout zit. De totale kracht is gelijk aan de laterale kracht, 
omdat de schroef loodrecht op het afschuifoppervlakt is geplaatst, dus de axiale kracht is 

Uit de berekening volgt dat acht schroeven het hout op de plaats houden. De positie van 
, waarin een uitslag van de houten cilinder is 

hoogte van het hout) worden 
trapsgewijs de schroeven aangebracht zodat in elk part (het hout verdeeld in acht 

P O S I T I E  V A N  D E  S C H R O E V E N ,   
A N  D E  B A M B O E  

en het hout zijn twee 
verschillende methoden gebruikt. Bij de eerste methode is de lijm als het ware gebruikt 

. Bij methode twee heeft de 
gehele lengte (die gelijk is aan de lengte 

van het hout) en is de lijm aangebracht op het hout, waarna er met de metalen strips 
een drukkracht is aangebracht op de bamboe zodat het hecht aan het hout. 
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In figuur 8.14 is te zien hoe de zaagsnede in de bamboe is gemaakt en vervolgens de 
bamboe weer is gedicht met behulp van de metalen strips, zoals te zien in figuur 8.15.  
  
 
 
 
 

F I G U U R  8 .1 4 : Z A A G S N E D E  I N  B A M B O E   F I G U U R  8 . 1 5 :  P R O E F S T U K  M E T  M E T A L E N  S T R I P S  
 

8.6  PROEFSERIES EN PROEFOPSTELLING 

Er zijn verschillende proefstukken gemaakt en verschillende testopstellingen bedacht 
voor het beproeven van de verbindingen. In totaal zijn er 38 proefstukken getest. Allen 
zijn genaamd en hebben verschillende specificaties. In tabel 8.7 is een overzicht te zien 
van alle proefstukken.  
 
De A-serie bestaat uit bamboe gevuld met mortel, de B-serie uit bamboe gevuld met 
hout. Er is onderscheid gemaakt in de manier van testen (trek of op afschuiving), de 
diversiteit van de draadstang (d), de druksterkte van de mortel (σ) en de 
bevestigingsmethode voor het hout in de bamboe (lijm of schroeven). Vervolgens is er in 
de laatste kolom gerefereerd naar de bijbehorende testopstellingen. 
 
T A B E L  8 . 7 :  O V E R Z I C H T  V A N  A L L E  P R O E F S T U K K E N  

NaNaNaNaam proefstukam proefstukam proefstukam proefstuk    Getest inGetest inGetest inGetest in    Gevuld metGevuld metGevuld metGevuld met    d d d d     [mm][mm][mm][mm]    σ σ σ σ [N/mm[N/mm[N/mm[N/mm2222]]]]    
Hout is Hout is Hout is Hout is bevestigd bevestigd bevestigd bevestigd met met met met     Testopstelling Testopstelling Testopstelling Testopstelling     

A1-I t/m A1-VI Trek Mortel 12,7 7,7  a      (fig. 8.16) A1-VII Trek Mortel 12,7 7,8  a      (fig. 8.16) A2-I t/m A2-VII Afschuiving Mortel 12,7 7,8  d      (fig. 8.17) A3-I t/m A3-III Trek Mortel 9,5 8,1  b      (fig. 8.17) A4-I t/m A4-III Trek Mortel 9,5 8,1  b      (fig. 8.17) A5-I t/m A5-III Trek Mortel 9,5 8,1  b      (fig. 8.17) A6-I t/m A6-III Trek Mortel 9,5 8,1  b      (fig. 8.17) B1-I t/m B1-IV Trek Hout 12,7  schroeven c       (fig. 8.18) B2-I t/m B2-IV Trek Hout 12,7  lijm c      (fig. 8.18) B3-I t/m B3-IV Afschuiving Hout 12,7  schroeven d     (fig. 8.19) 
 
De vier verschillende testopstellingen zijn te zien in figuur 8.16 tot en met figuur 8.19. 
In paragraaf 8.6.1 wordt de A-serie verduidelijkt, hetzelfde geldt voor de B-serie in 
paragraaf 8.6.2. 
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8.6.1 A-SERIE 

In de A-serie zijn de proefstukken gevuld met mortel en het aantal gevulde internodes 
met mortel is afhankelijk van de bepaalde serie, zie figuur 8.20. De variërende 
inbeddingslengte van de draadstang is eveneens een belangrijke factor in deze serie. 
 
Voor de A1-serie zijn twee kortere draadstangen gebruikt met een inbeddingslengte van 
250 mm. en alleen de internodes aan de boven- en onderkant zijn gevuld met mortel, 
daar waar de draadstangen zijn aangebracht. De treksterkte wordt getest volgens 
testopstelling a, zoals aangegeven in figuur 8.16 en een van de twee delen (bovenkant 
of onderkant) bezwijkt als eerst. 
 
De A2-serie heeft eveneens twee met mortel gevulde internodes, de bovenste en 
onderste, maar in de onderste internode zitten twee diagonale draadstangen. De intentie 
is dat de bamboestam bezwijkt op afschuiving in de onderste internode, zie ook figuur 
8.19 voor testopstelling d.  
 
De A3-serie tot en met de A6-serie worden op dezelfde wijze getest. De testopstelling is 
te zien in figuur 8.17. De horizontale staalplaat in testopstelling b houdt de bamboestam 
tegen om naar boven te gaan. In deze series bestaat de draadstang uit één lengte en de 
inbeddingslengte varieert per proefstuk. De vier series zijn gesorteerd op een 
vergelijkbare inbeddingslengte, evenals het aantal gevulde internodes met mortel. De 
proefstukken worden getest op treksterkte door het uittrekken van de draadstang. De 
aanhechting van de draadstang en de mortel is belangrijk, want als deze sterk is, gaat 
de kracht via de mortel naar de tussenschotjes. Deze tussenschotjes moeten dan de 

F I G U U R  8 .1 6 : 
T E S T O P S T E L L I N G  a  
Voor het bepalen van de 
treksterkte van de A1-
serie 

F I G U U R  8 .1 9 : 
T E S T O P S T E L L I N G  b  
Voor het bepalen van de 

treksterkte van de A3-serie 
tot en met A6-serie 

 

F I G U U R  8 .1 8 : 
T E S T O P S T E L L I N G  c  
Voor het bepalen van de 

treksterkte van de B1-
serie en B2-serie 

F I G U U R  8 .1 7 : 
T E S T O P S T E L L I N G  d  
Voor het bepalen van 

de treksterkte van de 
A2-serie en B3-serie 
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           A1    A2                 A3                A4                A5        A6 
 (testopstelling a)   (testopstelling d) (testopstelling b) (testopstelling b (testopstelling b) (testopstelling b) 

F I G U U R  8 .2 0 : P R O E F S T U K K E N  A - S E R I E  
d  

kracht opnemen. De bovenste internode is leeg gelaten, zodat het bovenste schotje geen 
extra belasting heeft en de draadstang een langere ‘aanlooplengte’ heeft. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
8.6.2 B-SERIES 

De proefstukken uit de B-serie zijn allen gevuld met 
hout. Het hout is bevestigd in de bamboe met behulp 
van lijm of schroeven. Figuur 8.21 laat de 
proefstukken van de B-serie zien. In de B1- en B3-
serie is het hout bevestigd in de bamboestam met 
schroeven, in de B2-serie is het hout bevestigd met 
lijm. De B1-serie is getest op trek evenals de B2-
serie. De B3-serie is getest op afschuiving. 
 
Wegens tijdgebrek was het niet mogelijk om de 
bamboe met lijm te testen op afschuiving. In 
Colombia worden schroeven vaker toegepast dan lijm, 
vandaar dat er voor is gekozen om de B3-serie uit te 
voeren met schroeven. 
 
 
 
  F I G U U R  8 .2 1 : P R O E F S T U K K E N  B - S E R I E  

   B1           B2     B3  
     (testosptelling b)   (testopstelling d)   
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8.7  MEETAPPARATUUR 

De proeven van de A-serie en B-serie zijn uitgevoerd met de Material Test System (MTS) 
machine. In figuur 8.22 is deze machine te zien. De proefstukken zijn met deze machine 
getest en de machine geeft de maximale kracht en de maximale verplaatsing. De 
snelheid van de machine is ingesteld op 5 mm/min. Voor het testen van de A3-serie tot 
en met A6-serie is nog een extensometer (verplaatsingsmeter) toegevoegd op de 
draadstang, zodat de verlenging van de draadstang wordt gemeten, zie figuur 8.23.  
 

              
F I G U U R  8 .2 2 : M T S        F I G U U R  8 .2 3 :  E X T E N S O M E T E R  
 
De resultaten van de MTS en extensometer geven de mogelijkheid tot het maken van 
een spanningrekdiagram van de draadstang. De spanning wordt berekend aan de hand 
van de maximale kracht die volgt uit de MTS en de oppervlakte van de draadstang, zie 
formule (8.7). De rek in de draadstang wordt bepaald door middel van de gemiddelde 
verplaatsing en de lengte van de extensometer, zie formule (8.8). De resultaten worden 
weergegeven in bijlage IV-h waarin alle testresultaten te zien zijn. 
 

F�� = & �����     
 FÓÔ de berekende spanning in de draadstang [N/mm2], bepaald door de kracht 

volgend uit de MTS machine en de oppervlakte van de draadstang  & �� maximale kracht volgend uit de MTS [N] ��� oppervlakte van de draadstang [mm2]  
 

ε = ?��-�	
 

 ε de rek in de draadstang [-], bepaald door de verplaatsing en de 
referentielengte van de extensometer  

L =100 mm 
 

[N/mm2]       (8.7)  

[-]       (8.8)  
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?�� verplaatsing van de draadstang [mm]  -�	
 referentielengte van de extensometer [mm]  

 
Tot slot is in figuur 8.24 de Forney Testing Machine te zien, deze machine is gebruikt 
voor het testen van de sterkte van de schroeven, de druksterkte van de mortel en voor 
het bepalen van de vloeisterkte van de draadstang.  
 

 
 
 

8.8  PROEFRESULTATEN 

De volledige resultaten van de proeven zijn te zien in bijlage V. Hierin wordt per 
proefstuk het bezwijken van de verbinding beschreven inclusief een weergave van het 
krachtverplaatsing- diagram en foto’s van het bezwijken van het proefstuk.  
 
In paragraaf 8.8.1 worden de bezwijkmechanismen zoals geanalyseerd in hoofdstuk 7 
kort herhaald. In paragraaf 8.8.2 worden de uitkomsten van de A-serie besproken en 
worden de resultaten samengevat in een tabel. Hetzelfde geldt voor de B-serie in 
paragraaf 8.8.3. 

 

8.8.1 BEZWIJKMECHANISMEN 

In hoofdstuk 7 zijn de bezwijkmechanismen besproken aan de hand van de drie 
verschillende testopstellingen. Kort samengevat kan optreden: 
 

• Bezwijken van de draadstang doordat de vloeispanning van de draadstang wordt 
behaald; 

• Verplaatsing van de draadstang door middel van het bezwijken van de 
aanhechtsterkte tussen de draadstang en de mortel; 

• Bezwijken van het tussenschotje van de bamboestam op afschuiving ten gevolge 
van de afschuifkracht die via de mortel op het tussenschotje wordt overgebracht 
met uittrekken van de mortel als gevolg; 

• Splijten van de bamboestam, doordat het tussenschotje bezwijkt ten gevolge van 
een trekkracht; 

• Indrukken van de bamboestam door het gebruik van een ring ter plaatse van de 
diagonale draadstagen; 

• Uittrekken van de draadstang door het bezwijken van de lijmverbinding tussen de 
draadstang en het hout; 

F I G U U R  8 .2 4 :  F O R N E Y  T E S T I N G  M A C H I N E  
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• Uittrekken van het hout door het bezwijk
bamboe en het hout; 

• Uittrekken van de draadstang door het bezwijken van het hout ten gevolge van 
de drukkracht overgebracht van de draadstang naar de 

• Uittrekken van het hout door het bezwijken van 
bamboewand; 

• Splijten van de bamboewand door het gebruik van schroeven

 

8.8.2 A-SERIES 

De proefstukken A1-I en A1
laag, zie tabel 8.8, en de bamboe is gespleten in de top, bij het bo
zie figuur 8.25. Om de scheuren in de resterende vijf proefstukken van de A1
voorkomen zijn er metalen strips aan d
aangebracht om het splijten te voorkomen. In figuur 8.26 is dit
is in deze resterende vijf proefstukken niet gespleten in de top, slechts de mortel is eruit 
getrokken.  
 

 
F I G U U R  8 .2 5 :  P R O E F S T U K  A 1 -I

Voor de A2-serie is het belangrijk dat de diagonale draadstangen goed passen in de 
gaten van de stalen hulpdriehoeken en vervolgens wordt de draadstang hieraan 
bevestigd met een ring en een 
proefstuk A2-II te zien na het testen, de draadstangen zijn dus verbogen. In drie 
proefstukken van deze serie zijn er ringen gebruikt ter plaatse van de moeren (met de 
aansluiting op de bamboestam), zie ook tabel 8.8 voor een 
zien hoe de ringen in de bamboestam drukken.
 
De proefstukken uit de A3-serie tot en met A6
de bamboestam die zijn gestart bij een node, zie figuur 8.29. Bij enkele proefstukken is 
de draadstang verplaatst. Er zijn geen metalen strips gebruikt aangezien de 
testopstelling niet gelijk is aan de A1
 

F I G U U R  8 .2 7 :     
P R O E F S T U K  A 2 -I I   

splijtscheur 

Thesis “Onderling verbinden van bamboestammen” 

Uittrekken van het hout door het bezwijken van de lijmverbinding tussen de 
 

Uittrekken van de draadstang door het bezwijken van het hout ten gevolge van 
de drukkracht overgebracht van de draadstang naar de (hulp) stalen plaatjes;
Uittrekken van het hout door het bezwijken van de schroeven en/of de 

Splijten van de bamboewand door het gebruik van schroeven 

I en A1-II zijn als eerste getest. De maximale trekkrachten waren 
laag, zie tabel 8.8, en de bamboe is gespleten in de top, bij het bovenste tussenschotje, 
zie figuur 8.25. Om de scheuren in de resterende vijf proefstukken van de A1

ijn er metalen strips aan de top ter plaatse van (boven en onder) de node 
aangebracht om het splijten te voorkomen. In figuur 8.26 is dit te zien. De bamboestam 
is in deze resterende vijf proefstukken niet gespleten in de top, slechts de mortel is eruit 

     
I   F I G U U R  8 .2 6 :  P R O E F S T U K  A 1 -I I I  

serie is het belangrijk dat de diagonale draadstangen goed passen in de 
gaten van de stalen hulpdriehoeken en vervolgens wordt de draadstang hieraan 

een moer. In figuur 8.27 zijn de stalen hulpdriehoeken en het 
II te zien na het testen, de draadstangen zijn dus verbogen. In drie 

proefstukken van deze serie zijn er ringen gebruikt ter plaatse van de moeren (met de 
aansluiting op de bamboestam), zie ook tabel 8.8 voor een overzicht. Figuur 8.28 laat 
zien hoe de ringen in de bamboestam drukken. 

serie tot en met A6-serie hebben in veel gevallen scheuren in 
de bamboestam die zijn gestart bij een node, zie figuur 8.29. Bij enkele proefstukken is 

raadstang verplaatst. Er zijn geen metalen strips gebruikt aangezien de 
testopstelling niet gelijk is aan de A1-serie.  

 
      F I G U U R  8 .2 8 :    
      P R O E F S T U K  A 2 -I I I   

Metalen band 

Uittrekken van de 
mortelvulling 

Stalen 
hulpdriehoek 

Indrukken 
van de 
bamboestam 

en van de lijmverbinding tussen de 

Uittrekken van de draadstang door het bezwijken van het hout ten gevolge van 
stalen plaatjes; 

de schroeven en/of de 

II zijn als eerste getest. De maximale trekkrachten waren 
venste tussenschotje, 

zie figuur 8.25. Om de scheuren in de resterende vijf proefstukken van de A1-serie te 
e top ter plaatse van (boven en onder) de node 

e zien. De bamboestam 
is in deze resterende vijf proefstukken niet gespleten in de top, slechts de mortel is eruit 

serie is het belangrijk dat de diagonale draadstangen goed passen in de 
gaten van de stalen hulpdriehoeken en vervolgens wordt de draadstang hieraan 

stalen hulpdriehoeken en het 
II te zien na het testen, de draadstangen zijn dus verbogen. In drie 

proefstukken van deze serie zijn er ringen gebruikt ter plaatse van de moeren (met de 
overzicht. Figuur 8.28 laat 

serie hebben in veel gevallen scheuren in 
de bamboestam die zijn gestart bij een node, zie figuur 8.29. Bij enkele proefstukken is 

raadstang verplaatst. Er zijn geen metalen strips gebruikt aangezien de 

F I G U U R  8 .2 9 :   
P R O E F S T U K  A 3 -I  

splijtscheur 
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In tabel 8.8 zijn alle proefstukken inclusief resultaten te zien. In bijlage V zijn alle 
resultaten te zien per proefstuk inclusief beschrijvingen en foto’s. Ter verduidelijking van 
de afkortingen gebruikt in de tabel 8.8 geldt: 
 
S  splijten ter plaatse van de node  
SA  splijten ter plaatse van aanwezige scheur 
ID  indrukken van de bamboe onder de bout 
UM  uittrekken van de mortelvulling 
UM+V uittrekken van de mortel (top) en verdwijnen van de moer t.g.v. 

indrukken van de bamboe 
UD  uittrekken van de draadstang 
 
T A B E L  8 . 8 :  R E S U L T A T E N  V A N  D E  ( M O R T E L ) P R O E V E N  A - S E R I E  

ProefstukProefstukProefstukProefstuk    Afmetingen Afmetingen Afmetingen Afmetingen     LLLLinbinbinbinb    FFFFmaxmaxmaxmax    Gebruik vanGebruik vanGebruik vanGebruik van    Bezweken opBezweken opBezweken opBezweken op    D D D D     t t t t     MetalMetalMetalMetaleeeen n n n bandenbandenbandenbanden    Ringen t.p.v. Ringen t.p.v. Ringen t.p.v. Ringen t.p.v. moerenmoerenmoerenmoeren    mm mm mm kN 

Testo
pstel

ling a
 A1-I 121 14,0 250 14,4 nee  S A1-II 116 11,7 250 10,0 nee  S A1-III 109 9,1 250 19,5 ja  UM A1-IV 117 11,2 250 19,6 ja  UM A1-V 111 9,8 250 22,5 ja  UM A1-VI 108 8,6 250 22,5 ja  UM A1-VII 113 12,1 250 21,5 ja  UM 

Testo
pstel

ling d
 A2-I 115 12,0 N.A. 19,6 ja ja UM A2-II 116 11,6 N.A. 11,2 ja nee ID A2-III 106 9,0 N.A. 18,3 ja ja ID A2-IV 105 9,7 N.A. 17,0 ja nee UM+V A2-V 116 12,3 N.A. 18,6 ja ja UM A2-VI 113 11,5 N.A. 19,4 ja nee UM+V A2-VII 114 10,8 N.A. 18,0 ja nee UM+V 

Testo
pstel

ling b
 

A3-I 100 10,9 227 23,5 nee  S 
A3-II 101 10,5 287 20,3 nee  S 
A3-III 104 12,7 245 14,0 nee  UD 
A4-I 108 10,2 537 20,1 nee  UD  
A4-II 107 10,4 521 23,8 nee  S 
A4-III 100 10,7 512 22,3 nee  S 
A5-I 102 8,6 688 22,6 nee  S 
A5-II 106 14,3 611 26,2 nee  S 
A5-III 101 7,9 627 30,3 nee  S 
A6-I 109 8,8 893 18,1 nee  SA 
A6-II 102 8,8 915 30,1 nee  S 
A6-III 94 7,6 899 31,6 nee  S 

 

8.8.3 B-SERIES 

In de B-serie is er gestart met de B1-serie en B2-serie. De B1-serie bestaat uit vier 
proefstukken, allen bestaand uit bamboestam opgevuld met hout. Het hout is bevestigd 
met schroeven. Ook in de B2-serie zijn vier proefstukken getest, hierbij is het hout 
ingelijmd in de bamboestam. In alle acht de gevallen is de draadstang gebroken, oftewel 
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de vloeigrens is bereikt. Er is geen bezwijken opgetreden in het hout, de bamboe en/of 
het verbindingsmiddel (lijm/schroeven). In figuur 8.30 is een proefstuk uit de B2-serie te 
zien waarvan de draadstang is bezweken. 
 
Vervolgens is de B3-serie getest, waarin de diagonale draadstangen wederom zijn 
bevestigd aan de stalen hulpdriehoeken. In deze serie zijn vier proefstukken beproefd 
waarin het hout is bevestigd met behulp van schroeven. In de bovenste internode ter 
plaatse van het hout en de schroeven zijn grote scheuren ontstaan in de bamboestam, 
zie figuur 8.31. Ook het hout is omhoog getrokken en in enkele gevallen is er ook 
buiging in de draadstang opgetreden, zie figuur 8.32. 
  

     
F I G U U R  8 .3 0 :     F I G U U R  8 .3 1 :    F I G U U R  8 .3 2 :   
P R O E F S T U K  B 2 -I I  P R O E F S T U K  B 3 -I  P R O E F S T U K  B 3 -I I I  
 
In tabel 8.9 zijn van de B-serie alle proefstukken inclusief resultaten te zien. In bijlage V 
zijn alle resultaten te zien per proefstuk inclusief beschrijvingen en foto’s. Ter 
verduidelijking van de afkortingen gebruikt in de tabel 8.9 geldt: 
 
DG  draadstang gebroken    
SS  splijten van de bamboestam geïnitieerd door de schroeven 
UH  uittrekken van de houtvulling 
 
T A B E L  8 . 9 :  R E S U L T A T E N  V A N  D E  ( H O U T ) P R O E V E N  B - S E R I E  

ProefstukProefstukProefstukProefstuk    Afmetingen Afmetingen Afmetingen Afmetingen     FFFFmaxmaxmaxmax    BamboeBamboeBamboeBamboe----hout hout hout hout verbinding verbinding verbinding verbinding d.m.v. d.m.v. d.m.v. d.m.v.     Bezweken Bezweken Bezweken Bezweken opopopop    DDDD    t t t t     mm mm kN 

Testo
pstel

ling c
 B1-I 115 8,4 45,6 schroeven DG 

B1-II 112 7,1 46,4 schroeven DG 
B1-III 116 8,8 41,6 schroeven DG 
B1-IV 115 8,1 44,1 schroeven DG 
B2-I 116 9,1 44,9 lijm DG 
B2-II 116 8,8 44,6 lijm DG 
B2-III 114 8,3 45,2 lijm DG B2-IV 114 7,7 45,9 lijm DG 

Test- opste
lling 

d B3-I 118 8,7 16,1 schroeven SS+UH 
B3-II 114 8,0 8,1 schroeven SS+UH 
B3-III 114 7,7 9,4 schroeven SS+UH B3-IV 118 8,7 7,0 schroeven SS+UH 

Uittrekken 
van het hout 

Verandering 
van de hoek, 
dus 
vervorming 
van de 
draadstang 
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8.9  ANALYSE VAN DE RESULTATEN 

In paragraaf 8.8 zijn de proefresultaten te zien met bijbehorende bezwijkmechanismen, 
waaruit blijkt dat er diverse bezwijkmechanismen zijn opgetreden tijdens te testen. In 
bijlage V zijn alle resultaten te zien inclusief bijbehorende bezwijkmechanismen. 
 
In paragraaf 8.9.1 worden de resultaten van de A-serie geanalyseerd, hetzelfde geldt 
voor de B-serie in paragraaf 8.9.2. 
 

8.9.1 A-SERIES 

Alle resultaten van de proefstukken, de maximale krachten, van de A-serie zijn te zien in 
tabel 8.8.  
 
De maximale krachten van de eerste twee proefstukken in de A1-serie (A1-I en A1-II) 
verschillen ten opzichte van de overige vijf proefstukken uit deze serie. Het verschil in de 
proefstukken is de toepassing van metalen banden. Daar waar de metalen banden zijn 
gebruikt, is de mortel uitgetrokken en is de bamboestam niet gaan splijten. 
 
De proefstukken van de A2-serie zijn getest op afschuiving, geen van de proefstukken is 
bezweken op afschuiving, omdat er eerst andere bezwijkmechanismen optreden. Bij de 
proefstukken A2-I, A2-III en A2-V is een ring toegepast ter plaatse van elke moer. 
Proefstuk A2-III is bezweken op indrukken van de bamboestam ten gevolge van die ring. 
In proefstuk A2-I en A2-V is de mortel uit de bovenste internode van de bamboestam 
getrokken, hetzelfde als is gebeurd bij de A1-serie. Ook in deze twee gevallen heeft de 
ring in de bamboewand gedrukt, maar dit leidde niet tot bezwijken. 
In de proefstukken zonder ring: A2-II, A2-IV, A2-VI en A2-VII zijn de draadstangen 
gaan buigen en verdween vervolgens de moer in de bamboestam. Door het verdwijnen 
van de moer is de uiteindelijke maximale kracht erg laag. 
 
In de A3-serie tot en met A6-serie komen de bezwijkmechanismen overeen. Slechts drie 
gevallen wijken af, namelijk: bij A3-III en A4-I is er verplaatsing van de draadstang 
opgetreden, in A6-I splijten ten gevolge van een aanwezige scheur. In de overige 
gevallen is de bamboe gaan splijten ter plaatse van een node, om vervolgens scheuren 
over de gehele internode te ontwikkelen.  
 
De proefstukken waarbij de draadstang is uitgetrokken, A3-III en A4-I (2 van de 12 
uitgevoerde proeven) zijn in de regressieanalyse, resulterend in formule (8.9) en figuur 
8.33 niet meegenomen. Ook de uitkomst van het splijten ter plaatse van een bestaande 
scheur, proefstuk A6-I, is niet meegenomen in deze analyse van de resultaten..  
 
Formule (8.9) en figuur 8.33 hebben daardoor uitsluitend betrekking op het 
bezwijkmechanisme splijten van de bamboestam voor een draadstang met d = 9,5 mm 
(en A = 71,3 mm2) en mortel met een kubus druksterkte f’ck = 8 N/mm2. 
 & #';�	�� = 13,058 ∙ -��� + 18016   
              & #'; �	��   gemeten sterkte van de verbinding [N]            -���  de inbeddingslengte van de draadstang in de mortel [mm]  

[N]       (8.9)  
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F I G U U R  8 .3 4 :        F I G U U R  8 .3 5 :   
J U I S T E  P R O E F O P S T E L L I N G  V O O R  B1 -  E N  B 2 - S E R I E  D I E P T E  V A N  D E  S C H R O E V E N  

 
F I G U U R  8 .3 3 :  V E R B A N D  T U S S E N  I N B E D D I N G S L E N G T E  E N  D E  B E Z W I J K B E L A S T I N G   
 

8.9.2 B-SERIES 

In alle proefstukken uit de B1-serie en B2-serie is de draadstang gaan vloeien en 
uiteindelijk gaan breken. De verwachting van de proeven was dat er scheuren zouden 
gaan ontstaan in de bamboe ten gevolge van de schroeven en dat het hout uit de 
bamboe zou worden getrokken door de mindere kwaliteit van de aanhechting van de 
lijm. Na de testen is er gekeken naar testopstelling c en daarin is een fout gemaakt. Er 
had ruimte moeten zitten tussen het hout en de stalen plaat, zoals in figuur 8.34 
aangegeven met de 60 mm.  
 
De B3-serie is getest op afschuiving, maar de proefstukken zijn bezweken in de top. Het 
hout is uit de bamboe getrokken, waardoor de schroeven de bamboestam hebben laten 
scheuren.  
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Na het testen is er gekeken naar de berekening van het aantal schroeven, er is gebruik 
gemaakt van het bepalen van het aantal schroeven volgens Eurocode 5 voor een staal 
op hout verbinding, maar dit had een hout op hout verbinding moeten zijn. Waarbij het 
hout dan wordt vervangen door bamboe. Ook de afmetingen van de schroeven waren 
onjuist, de schroef was te lang, waardoor hij er 12 mm uit de bamboe stak, zie figuur 
8.35. Tevens was de diameter van de schroef gelijk aan de diameter van de 
gereduceerde bamboewand. 
 

8.10  CONCLUSIES 

De conclusies van de proeven zijn gebaseerd op de proeven, de resultaten en de 
analyse. Sommige conclusies liggen voor de hand, andere uitkomsten zijn verrassend en 
is sommige gevallen is meer onderzoek noodzakelijk.  
 
In paragraaf 8.10.1 worden de conclusies van de A-serie behandeld, in paragraaf 8.10.. 
de B-serie. Tot slot volgt in paragraaf 8.10.3 de aanbevelingen voor eventueel 
vervolgonderzoek. 
 
Algemeen geldt dat de sortering van de bamboestammen erg belangrijk is. Aanwezige 
scheuren beïnvloeden de splijtcapaciteit van de bamboestam negatief en dat kan er voor 
zorgen dat de stam bij een relatief lage belasting scheurt. Het bezwijkmechanisme 
splijten van het bamboe komt (waarschijnlijk) niet voor bij ingelijmde houtvulling. In dat 
geval zal voor de maakbaarheid zelfs zaagsneden evenwijdig aan de bamboestam 
(kunstmatige scheur) worden aangebracht ten einde de persdruk op de lijmverbinding te 
kunnen realiseren.  

 

8.10.1 A-SERIES 

De eerste conclusie, volgend uit de proeven van de A1-serie waarbij de bamboe is 
opgevuld met mortel, is de functie van de metalen band. Deze voorkomt, in ieder geval 
tijdens de relatief kort durende laboratorium proeven, splijten van de bamboestam. 
 
In het geval van de diagonaal ingebrachte draadeinden in de A2-serie voorkomt het 
gebruik van een ring, in samenwerking met een moer, het optredende 
bezwijkmechanisme waarbij de moer vroegtijdig (lage belasting) in de bamboe wordt 
getrokken waardoor de aanwezigheid van de ring de sterkte van de verbinding laat 
toenemen. Echter, de aanwezigheid van de ring zorgt ook voor het indrukken van de 
bamboestam waardoor de bamboestam gaat splijten.  
 
Uit de A3-serie tot en met A6-serie volgt dat een grotere inbeddingslengte van de 
draadstang in de mortel zorgt voor een verbinding die grotere krachten kan opnemen. 
Een grotere inbeddingslengte zorgt eveneens voor meer (met mortel) gevulde internodes 
waardoor het gewicht toeneemt.  
 
Samengevat voor de A-serie: 

- Hoe meer internodes er zijn gevuld met mortel, hoe groter de opneembare kracht 
(en hoe zwaarder de verbinding); 

- Toepassen van een ring zorgt voor indrukken van de bamboestam; 
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- Toepassen van metalen strip voorkomt, in ieder geval op korte termijn, splijten 
van de bamboestam 

 

8.10.2 B-SERIES 

De testen van de B1-serie en de B2-serie zijn niet goed uitgevoerd, omdat er een 
foutieve testopstelling is toegepast. Daardoor zijn er voor de houttesten die zijn 
uitgevoerd met lijm geen resultaten. 
 
Voor houttesten uitgevoerd met schroeven kan de B3-serie worden gebruikt om enkele 
conclusies te trekken. Uit de proeven die zijn gedaan waarbij de bamboe is opgevuld met 
hout wordt geconcludeerd dat het aantal schroeven voor de verbinding tussen de 
houtvulling en de bamboestam onvoldoende was. Daarnaast is de keuze van de diameter 
van de schroef afhankelijk van de wanddikte van de uitgeholde bamboestam in relatie 
tot de stuiksterkte van de bamboe. Ook is de lengte van de schroef afhankelijk van deze 
waarden en van de overeenkomstige waarden (dikte en stuiksterkte) van het hout.  
 
Samengevat voor de B-serie: 

- Er zijn geen resultaten voor de bamboe-hout-lijm verbinding gezien een foutieve 
testopstelling 

- De opneembare kracht voor de bamboe-hout-schroef verbinding was aanzienlijk 
lager dan de bamboe-mortel verbinding door aanbrengen van te weinig 
schroeven 

- Schroeven roteerden en zorgden voor splijten van de bamboestam 

 

8.10.3 AANBEVELINGEN 

De aanbevelingen die kunnen worden gedaan met het oog op vervolgonderzoek met 
betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de proeven: 
 

- Sortering van de bamboestam: 
o Voor toepassen van bamboe-hout-lijm: bamboestammen met natuurlijke 

scheuren kunnen bijdragen aan het verkrijgen van extra druk op de 
bamboestam, zodat de lijmverbinding goed hecht; 

o Voor toepassen van bamboe-mortel: bamboestammen met natuurlijke 
scheuren zijn niet gewenst; 

- Gebruik van een ring ter plaatse van een moer: 
o Door het verwijderen van de bamboewand ter plaatse van de ring kan de 

ring de bamboewand niet meer indrukken en drukt de ring rechtstreeks op 
de mortel, dit kan de verbinding sterker maken 

- Optimalisatie van opneembare kracht ten opzichte van gewicht van de 
verbinding: 

o Hoe meer internodes worden gevuld met mortel, hoe groter de 
opneembare kracht, maar ook is er toename van gewicht van de 
verbinding 
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9. VERGELIJKEN RESULTATEN   

9.1  INLEIDING 

In hoofdstuk 7 zijn de bezwijkmechanismen uitgewerkt en in hoofdstuk 8 zijn de 
experimenten uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden beide data met elkaar vergeleken. 
In paragraaf 9.2 worden bezwijkmechanisme A, B en C van de bamboeverbinding gevuld 
met mortel en belast op trek vergeleken met de experimentele waarden. In paragraaf 
9.3 worden bezwijkmechanisme D, E, F en G vergeleken met de vergekregen waarden 
uit de experimenten van de bamboe-hout-schroef verbinding belast op trek. Vervolgens 
komt in paragraaf 9.4 de verbinding van mortel belast op afschuiving aan bod inclusief 
bijbehorende bezwijkmechanismen. Tot slot volgt in paragraaf 9.5 de samenvattende 
conclusie van de bezwijkmechanismen ten opzichte van de proefresultaten. 
 

9.2  MORTELVERBINDING BELAST OP TREK 

De mortelverbinding belast op trek is op twee manieren getest, waardoor er ook twee 
uitkomsten zijn. De analyse van de A1-serie is in paragraaf 9.2.1 te zien, de analyse van 
de A3-serie tot en met de A6-serie wordt besproken in paragraaf 9.2.2.  

 

9.2.1 A1-SERIE 

In de A1-serie is er slechts één internode gevuld aan de bovenzijde en één aan de 
onderzijde en de draadstang bestaat uit twee delen, voor meer informatie zie hoofdstuk 
8. De proefgegevens en de uitkomsten van de bezwijkanalyses zijn te vinden in tabel 
9.1. 
 
Proefgegevens: 
A1-I en A1-II zijn bezweken op het splijten van de node. Daarna zijn er metalen banden 
aangebracht ter plaatse van de node. A1-III tot en met A1-VII zijn vervolgens bezweken 
op het uittrekken van de mortel. De mortel en de draadstang kwamen gezamenlijk 
omhoog. Het tussenschotje is hier ook bezweken anders kwamen de mortel en de 
draadstang niet omhoog, maar er was geen sprake van splijten van de bamboestam. 
 
Bezwijkanalyse: 
Voor de volledige beredenering van de bezwijkmechanismen zie hoofdstuk 7. Hier volgt 
slechts een herhaling van de formules. De kleinste maximale kracht volgend uit de vier 
bezwijkmechanismen is de maatgevende kracht en dus het bezwijkmechanisme dat 
optreedt. Voor proefstuk A1-I zijn de vier krachten bepaald, voor een volledig overzicht 
zie tabel 9.1 en bijlage VI-a. 
 
Bezwijkmechanisme A: “bezwijken van de draadstang” (voorbeeld voor A1-serie) 

& = 14 �� ∙ �� = 14 � ∙ 12,7� ∙ 365 = 46,2kN 

 
Bezwijkmechanisme B: “uittrekken van de draadstang” (voorbeeld voor A1-serie) & = ,���	� ∙ � ∙  ∙ �� = 250 ∙ � ∙ 12,7 ∙ §7,7 = 27,7kN 
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Maar, de inbeddingslengte die eigenlijk had moeten worden toegepast volgens de 
basisberekening is: 

,���	�;� = ,���	� = <�  ∙  ∙ ��§� = 0,24 ∙ 12,7 ∙ 365√7,7 = 400 mm 

Dit betekent dat de toegepaste inbeddingslengte te kort is. Toch is de op te nemen 
kracht zo groot dat dit bezwijkmechanisme niet maatgevend is. 

 
Bezwijkmechanisme C1: “tussenschotje op afschuiving” (voorbeeld voor A1-I) & = 0 ∙ 9� ∙ �";�# ��	 = (121 − (2 ∙ 14)) ∙ 38,5 ∙ 1,5 = 22,1kN 
 
Bezwijkmechanisme C2: “tussenschotje op trek”  (voorbeeld voor A1-I) & = 2 ∙ 0 ∙ 9�;� ∙ ��;!� = 2 ∙ (121 − (2 ∙ 14)) ∙ 14,0 ∙ 1,7 = 18,2kN 
 
Voor alle proefstukken uit de A1-serie geldt dat de minimale kracht volgt uit 
bezwijkmechanisme C2, oftewel bezwijken van het tussenschotje op trek dat leidt tot 
splijten van de bamboestam.  
 
T A B E L  9 . 1 :  R E S U L T A T E N  V A N  D E  ( M O R T E L ) P R O E V E N  T E S T O P S T E L L I N G  A 1 - S E R I E  

ProefstukProefstukProefstukProefstuk    
PROEFPROEFPROEFPROEFGEGEVENSGEGEVENSGEGEVENSGEGEVENS    BEZWIJKMECHANIMSENBEZWIJKMECHANIMSENBEZWIJKMECHANIMSENBEZWIJKMECHANIMSEN    Afmetingen Afmetingen Afmetingen Afmetingen     LLLLinbinbinbinb    Metalen Metalen Metalen Metalen bandenbandenbandenbanden    BezweBezweBezweBezwe----    ken opken opken opken op    

ProeProeProeProeffff    AAAA BBBB    C1C1C1C1    CCCC2222    D D D D     t t t t     FFFF    FFFF    FFFF    FFFF    FFFF    mm mm mm kN kN kN kN kN 

Testo
pstel

ling A
1 I 121 14,0 250 nee S 14,4 46,2 27,7 22,1 18,2 II 116 11,7 250 nee S 10,0 46,2 27,7 19,9 16,6 III 109 9,1 250 ja UM 19,5 46,2 27,7 18,3 16,4 IV 117 11,2 250 ja UM 19,6 46,2 27,7 20,6 17,9 V 111 9,8 250 ja UM 22,5 46,2 27,7 18,6 16,1 VI 108 8,6 250 ja UM 22,5 46,2 27,7 18,6 16,5 VII 113 12,1 250 ja UM 21,5 46,2 27,9 19,5 15,8 

T E R  A A N V U L L I N G  O P  D E  T A B E L :  S = S P L I J T E N  T E R  P L A A T S E  V A N  D E  N O D E ,  U M =  U I T T R E K K E N  V A N  D E  

M O R T E L V U L L I N G ,  � ,�� = 7,7 N / M M 2 ( I  T / M  V I )  E N � ,�� = 7,8 N / M M 2  ( V I I ) E N   = 12,7 M M  

 
Vergelijkend: 
Proefstukken A1-I en A1-II zijn bezweken op splijten van de bamboestam ter plaatse 
van het schotje en uit de analyse volgt dat dit bezwijkmechanisme (C2) ook de minimale 
optredende kracht oplevert.  
 
A1-III tot en met A1-VI zijn tijdens het beproeven bezweken op uittrekken van de 
mortel. Oftewel ook het bezwijken van het tussenschotje op afschuiving zodat er de 
mogelijkheid is voor de mortel om te verplaatsen. Volgens de analyse zouden ze in ieder 
geval moeten bezwijken op de trekkracht in het schotje, dat leidt tot splijten van de 
bamboestam.  
 
De metalen banden bij de laatste vijf proefstukken voorkomen het splijten (op welke 
manier/duur is (nog) niet duidelijk) van de bamboestam ten gevolge van de trekkracht 
in het schotje, zodat het bezwijkmechanisme waarbij afschuiving in het tussenschotje 
optreedt maatgevend is. Hierdoor kunnen de mortel (en draadstang) bewegen. Dat 
betekent dat de aanhechting (bezwijkmechanisme B) voldoende was.  
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De maximale kracht die volgt uit de proef is voor de laatste vijf proefstukken groter dan 
de minimale kracht volgend uit de vier bezwijkmechanismen. De waarde volgend uit 
Bezwijkmechanisme C1 (bezwijken van het tussenschotje op afschuiving) komt het 
dichts in de buurt van de kracht uit de proef. Dit is ook het bezwijkmechanisme waarop 
de proefstukken zijn bezweken. 
 
Conclusie: 
Het toepassen van metalen banden zorgt er voor dat het splijten van de bamboestam 
ten gevolge van de trekkracht op het tussenschotje niet optreedt, maar daardoor treedt 
er afschuiving in het tussenschotje op, waardoor de mortel eruit wordt getrokken. En de 
maximale opneembare kracht is dan hoger. 

 

9.2.2 A3-SERIE TOT EN MET A6-SERIE 

In tabel 9.2 zijn de resultaten te zien van zowel de proefresultaten als de waarden 
wanneer de bezwijkmechanismen zijn toegepast met de proefgegevens. In de tabel is 
ook aangegeven hoeveel internodes er per proefstuk zijn gevuld. Het aantal gevulde 
internodes komt overeen met het aantal schotjes dat mogelijk kan bezwijken. Hoe meer 
internodes gevuld, hoe meer schotjes er kunnen bezwijken. 
 
Proefgegevens: 
A3-III en A4-I zijn bezweken op het uittrekken van de draadstang. De aanhechting 
tussen de draadstang was dus niet voldoende. Proefstuk A6-I is bezweken op het splijten 
ter plaatse van een aanwezige scheur in de bamboestam. De overige proefstukken zijn 
bezweken op het splijten van de bamboestam. Hieruit volgt dat hoe langer de 
inbeddingslengte, hoe meer internodes er zijn gevuld, hoe groter kracht de opneembare 
kracht is.  
 
Bezwijkanalyse: 
Voor de volledige beredenering van de bezwijkmechanismen zie hoofdstuk 7. Hier volgt 
slechts een herhaling van de formules. De kleinste maximale kracht volgend uit de vier 
bezwijkmechanismen is de maatgevende kracht en dus het bezwijkmechanisme dat 
optreedt. Voor proefstuk A3-I zijn de vier krachten bepaald, voor een volledig overzicht 
zie tabel 9.2 en bijlage IV-b. 
 
Bezwijkmechanisme A: “bezwijken van de draadstang” (voorbeeld A3 t/m A6-serie) 

& > 14 �� ∙ �� = 14 � ∙ 9,5� ∙ 414 = 29,5kN 

 
Bezwijkmechanisme B: “uittrekken van de draadstang” (voorbeeld A3 t/m A6-serie) & > ,���	� ∙ � ∙  ∙ �� = ,���	� ∙ � ∙ 9,5 ∙ §8,1  
 
De minimale inbeddingslengte die eigenlijk had moeten worden toegepast volgens de 
berekening is: 

,���	�;� = ,���	� = <�  ∙  ∙ ��§� = 0,24 ∙ 9,5 ∙ 414√8,1 = 333mm 

In drie gevallen, de drie proefstukken uit de A3-serie, is de toegepaste inbeddingslengte 
te kort, maar toch is de op te nemen kracht zo groot dat dit bezwijkmechanisme niet 
maatgevend is. 
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Bezwijkmechanisme C1: “tussenschotje op afschuiving” (voorbeeld voor A3-I) & = 0 ∙ 9� ∙ �";�# ��	 = (100 − (2 ∙ 10,9)) ∙ 33,4 ∙ 1,5 = 16,0 kN 
 
Bezwijkmechanisme C2: “tussenschotje op trek”  (voorbeeld voor A3-I) & = 2 ∙ 0 ∙ 9�;� ∙ ��;!� = 2 ∙ (100 − (2 ∙ 10,9)) ∙ 11,9 ∙ 1,7 = 12,9 kN 
 
Voor alle twaalf proefstukken geldt dat de minimale kracht volgt uit bezwijkmechanisme 
C2, oftewel bezwijken van het schotje op trek dat leidt tot splijten van de bamboestam.  
 
T A B E L  9 . 2 :  R E S U L T A T E N  V A N  D E  ( M O R T E L ) P R O E V E N  T E S T O P S T E L L I N G  A 3 - S E R I E  T / M  A 6 - S E R I E  

ProefstukProefstukProefstukProefstuk    
    PROEFPROEFPROEFPROEFGEGEVENSGEGEVENSGEGEVENSGEGEVENS    BEZWIJKMECHANIMSENBEZWIJKMECHANIMSENBEZWIJKMECHANIMSENBEZWIJKMECHANIMSEN    Afmetingen Afmetingen Afmetingen Afmetingen     LLLLinbinbinbinb    BezweBezweBezweBezwe----    ken opken opken opken op    

Aantal Aantal Aantal Aantal gevulde gevulde gevulde gevulde interinterinterinter----nodesnodesnodesnodes    
ProefProefProefProef    AAAA BBBB    C1C1C1C1    CCCC2222    D D D D     t t t t     FFFF    FFFF    FFFF    FFFF    FFFF    mm mm mm kN kN kN kN kN 

A3 I 100 10,9 227 S 1 23,5 29,5 19,4 16,0 12,9 II 101 10,5 287 S 1 20,3 29,5 24,4 16,1 13,5 III 104 12,7 245 UD 1 14,0 29,5 20,9 16,9 13,9 

A4 I 108 10,2 537 UD 2 20,1 29,5 45,8 18,9 17,0 II 107 10,4 521 S 2 23,8 29,5 44,8 18,8 15,9 III 100 10,7 512 S 2 22,3 29,5 43,7 16,0 13,1 

A5 I 102 8,6 688 S 2 22,6 29,5 58,6 17,0 15,2 II 106 14,3 611 S 2 26,2 29,5 52,1 17,9 14,1 III 101 7,9 627 S 2 30,3 29,5 53,5 17,6 16,3 

A6 I 109 8,8 893 SA 3 18,1 29,5 76,2 19,5 18,3 II 102 8,8 915 S 3 30,1 29,5 78,0 18,0 16,1 III 94 7,6 899 S 3 31,6 29,5 75,2 14,9 13,4 

T E R  A A N V U L L I N G  O P  D E  T A B E L :  S = S P L I J T E N  T E R  P L A A T S E  V A N  D E  N O D E ,  U D =  U I T T R E K K E N  V A N  D E  

D R A A D S T A N G , S A =  S P L I J T E N  T E R  P L A A T S E  V A N  A A N W E Z I G E  S C H E U R ,  � ,�� = 7,8 N / M M 2  E N   = 9,5 M M  

 
Vergelijkend: 
Proefstuk A3-I en A3-II zijn tijdens de proef niet bezweken op het uittrekken van de 
draadstang (gezien de te korte basisinbeddingslengte), maar op het splijten van de 
bamboestam ten gevolge van de trekkracht in het tussenschotje. Dat betekent dat het 
bezwijken van het tussenschotje op trek maatgevend is ten opzichte van het uittrekken 
van de draadstang. Toch is de maximale kracht uit de proef hoger dan de berekende 
proef voor bezwijkmechanisme C2. 
 
Bij proefstuk A5-III, A6-II en A6-III is de maximale kracht uit de proef groter dan de 
opneembare kracht uit de draadstang (bezwijkmechanisme A). Echter, de draadstang is 
niet gebroken, maar de bamboestam is wederom gaan splijten. Dit betekent dat de 
sterkte van de draadstang, die is gebaseerd op slechts vier draadstangen, een grote 
variatie heeft.  
 
Proefstuk A3-III en A4-I zijn bezweken op het uittrekken van de draadstang, dus de 
aanhechting van de draadstang en de mortel. Terwijl de berekende kracht van de 
aanhechtsterkte van de draadstang (bezwijkmechanisme B) hoger was. Er is tijdens het 
maken van de proefstukken te weinig mortel gekomen in de betreffende internode, zodat 
de aanhechting niet voldoende was.  
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Bij proefstuk A6-I is voor het beproeven (na het injecteren van de mortel) al een scheur 
geconstateerd, deze is maatgevend geweest voor het bezwijken van het proefstuk.  
 
Conclusie: 
De proefstukken die zijn bezweken op het splijten van de bamboestam ten gevolge van 
een optredende trekkracht in het tussenschotje hebben een hogere kracht dan de 
berekende kracht uit bezwijkmechanisme C2. Dat betekent dat de analyse voor het 
bepalen van het bezwijken van het tussenschotje te lage waarden geeft. De 
aangenomen waarde voor de splijtsterkte van het tussenschotje is wellicht aan de lage 
kant, namelijk: ��;!� = 1,7 N/mm�. 
 

9.3  HOUTVERBINDING BELAST OP TREK 

De bamboeverbinding waarbij het hout is bevestigd met schroeven en op trek wordt 
belast, is foutief getest. Maar doordat dezelfde verbinding (bamboe+hout+schroeven) 
belast is op afschuiving bezweken ten gevolge van de trekkrachten, worden deze vier 
proefstukken wel gebruikt om een vergelijking te maken tussen de proefresultaten en de 
bezwijkanalyse. In tabel 9.3 zijn alle resultaten te zien.  
 
Proefgegevens: 
Alle vier de proefstukken zijn bezweken op het splijten van de bamboe ter plaatse van 
de schroeven met als gevolg dat het hout wordt uitgetrokken. Er zijn 8 schroeven 
toegepast per proefstuk en de draadstang in het hout is bevestigd met een stalen 
plaatje, er is dus geen lijm gebruikt. 
 
Bezwijkanalyse: 
Voor de volledige beredenering van de bezwijkmechanismen zie hoofdstuk 7. Hier volgt 
slechts een herhaling van de formules. De kleinste maximale kracht volgend uit de vier 
bezwijkmechanismen is de maatgevende kracht en dus het bezwijkmechanisme dat 
optreedt volgens de analyse. Voor proefstuk B3-I zijn de vier krachten hieronder 
uitgewerkt, voor een volledig overzicht zie tabel 9.3 en bijlage VI-c. 
 
Bezwijkmechanisme D: “bezwijken van de draadstang” (voorbeeld B3-serie) 

& = 14 �� ∙ �� = 14 � ∙ 12,7� ∙ 365 = 46,2kN 

 
Bezwijkmechanisme F: “stuiken van het hout”  (voorbeeld B3-serie) & > ���##$ ∙ �� = 2107 ∙ 30,6 = 64,5 kN 
 

Bezwijkmechanisme G: “bezwijken van de verbinding bamboe-hout t.g.v. schroeven”  
(voorbeeld voor B3-I) &� = ± ∙ ��;�9������	
 = 8 ∙ 65 ∙ 8,7 ∙ 7,0 = 31,7 kN 

 &� = ± ∙ ��;�,�������	
 = 8 ∙ 30,6 ∙ 54,9 ∙ 7,0 = 94,0 kN 

 

&x = ± ∙ ��;�9������	
1 + = ¶¤= + 2=� ·1 + ,��9� + �,��9� ��¸ + =� �,��9� �� − = �1 + ,��9� �¹ 



                    Thesis “Onderling verbinden van bamboestammen” 

 
   106 

      = 8 ∙ 65 ∙ 8,7 ∙ 7,01 + 0,47 ∙ ¶¤0,47 + 2 ∙ (0,47�) ·1 + 54,98,7 + �54,98,7 ��¸ + 0,47� �54,98,7 �� − 0,47 �1 + 54,98,7 �¹ 

      = 34,6 kN 
 

&� = ± ∙ 1,05 ��;�9������	
2 + = ¶¤2=(1 + =) + 4=(2 + =)./ ��;�(9��)�����	
 − =¹ 

     = ± ∙ 1,05 65 ∙ 8,7 ∙ 7,02 + 0,47 ¶¤2 ∙ 0,47(1 + 0,47) + 4 ∙ 0,47(2 + 0,47)2126265(8,7�)7,0 − 0,47¹ 

     = 21,4 kN 
 

&� = ± ∙ 1,05 ��;�,�������	
1 + 2= ¶¤2=�(1 + =) + 4=(1 + 2=)./��;�º,���»�����	
 − =¹ 

     = ± ∙ 1,05 65 ∙ 54,9 ∙ 7,01 + 2 ∙ 0,47 ¶¤2 ∙ 0,47�(1 + 0,47) + 4 ∙ 0,47(1 + 2 ∙ 0,47)2126265(54,9�)7,0 − 0,47¹ 

     = 40,1 kN 
 

&¾ = ± ∙ 1,15¤ 2=1 + = ¼2./ ��;������	
 

      = ± ∙ 1,15¤ 2 ∙ 0,471 + 0,47 §2 ∙ 21262 ∙ 65 ∙ 7,0 

      = 32,4 kN 
 
De minimale kracht die is berekend is kracht F4. Dit betekent dat het proefstuk volgens 
de analyse bezwijkt op het uitgangspunt dat de schroef is geroteerd. Er treedt een 
plastisch moment op in de schroef, ter plaatse van het deel van de schroef dat in het 
hout zit. 
 
T A B E L  9 . 3 :  R E S U L T A T E N  V A N  D E  ( M O R T E L ) P R O E V E N  T E S T O P S T E L L I N G  A 1 - S E R I E  

ProefProefProefProef----stukstukstukstuk    
PROEFPROEFPROEFPROEFGEGEVENSGEGEVENSGEGEVENSGEGEVENS        BEZWIJKMECHANIMSENBEZWIJKMECHANIMSENBEZWIJKMECHANIMSENBEZWIJKMECHANIMSEN    AfmetingAfmetingAfmetingAfmeting    BeBeBeBezwezwezwezwe----ken opken opken opken op    ProefProefProefProef    DDDD FFFF    GGGG    D D D D     t t t t     FFFF    FFFF    FFFF    FFFF1111    FFFF2222    FFFF3333    FFFF4444    FFFF5555    FFFF6666    mm mm kN kN kN kN kN kN kN kN kN 

B3 
I 118 8,7 SS, UH 16,1 46,2 64,5 31,7 94,0 34,6 21,4 40,1 32,4 II 114 8,0 SS, UH 8,1 46,2 64,5 29,1 95,3 35,2 21,2 40,5 32,4 III 114 7,7 SS, UH 9,4 46,2 64,5 28,1 95,7 35,3 21,2 40,7 32,4 VI 118 8,7 SS, UH 7,0 46,2 64,5 31,7 94,0 34,6 21,4 40,1 32,4 

T E R  A A N V U L L I N G  O P  D E  T A B E L :  S S  = S P L I J T E N  T E R  P L A A T S E  V A N  D E  S C H R O E V E N ,  U H =  U I T T R E K K E N  

V A N  D E  H O U T V U L L I N G ,   = 12,7 M M  

 
Vergelijkend: 
Uit de proef blijkt dat alle proefstukken bezwijken op het splijten van de bamboestam 
ten gevolge van het gebruik van schroeven. De bezwijkanalyse gaat uit van het ontstaan 
van een plastisch moment in de geroteerde schroef in het gedeelte van het hout. 
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Conclusie: 
Alle bezwijkmechanismen uit de analyse geven een grotere kracht dan de maximale 
kracht uit de proef, dus zouden de bezwijkmechanismen niet optreden. Immers, er was 
sprake van splijten van de bamboewand. De stuiksterkte van de bamboe is aangenomen 
voor een waarde van 65 N/mm2, waarbij er dus 8 schroeven zijn toegepast. Er is geen 
stuiken opgetreden, maar splijten van de bamboestam. De splijtwaarde van bamboe ligt 
lager dan de stuiksterkte van bamboe met betrekking tot het gebruik van schroeven in 
bamboe, maar de exacte waarde is nog onbekend. 

9.4  MORTELVERBINDING OP AFSCHUIVING 

In tabel 9.4 zijn de resultaten te zien van de proefstukken met mortel belast op 
afschuiving. Hierin zijn zowel de proefresultaten als de waarden wanneer de 
bezwijkmechanismen zijn toegepast met de proefgegevens weergegeven.  
 
Proefgegevens: 
De proefstukken A2-II, A2-IV, A2-VI en A2-VII zijn als eerst uitgevoerd en er is geen 
ring aangebracht ter plaatse van de moeren. Dit resulteerde in het verdwijnen van de 
moer in de bamboewand en het uittrekken van de mortel in de top. In proefstuk A2-I, 
A2-III en A2-V zijn wel ringen aangebracht ter plaatse van de moeren, waardoor er 
sprake was van indrukken van de bamboestam ten gevolge van de ring. Ook werd de 
mortel tegelijkertijd uit de bamboestam getrokken in de top. 
 
Bezwijkanalyse: 
Voor de volledige beredenering van de bezwijkmechanismen zie hoofdstuk 7. Hier volgt 
slechts een herhaling van de formules. De kleinste maximale kracht volgend uit de vier 
bezwijkmechanismen is de maatgevende kracht en dus het bezwijkmechanisme dat 
optreedt. Voor proefstuk A2-I zijn de vier krachten bepaald, voor een volledig overzicht 
zie tabel 9.4 en bijlage VI-d. 
 
Bezwijkmechanisme I: “uittrekken van de draadstang”  (voorbeeld voor A2-I) & = 2 ∙ ,���	� ∙ � ∙  ∙ �� = 2 ∙ 129,5 ∙ � ∙ 12,7 ∙ §7,7 = 28,9kN 

Met als formule voor de inbeddingslengte: ,���	� = (� − 29)√2 = (115 − 2 ∙ 12)√2 = 129,5 mm 
 
Bezwijkmechanisme J1: “tussenschotje op afschuiving”  (voorbeeld voor A2-I) & = 0 ∙ 9� ∙ �";�# ��	 = º115 − (2 ∙ 12)» ∙ 36,7 ∙ 1,5 = 20,6 kN 

 
Bezwijkmechanisme J2: “tussenschotje op trek”   (voorbeeld voor A2-I) & = 2 ∙ 0 ∙ 9�;� ∙ ��;!� = 2 ∙ º115 − (2 ∙ 12)» ∙ 13,4 ∙ 1,7 = 16,9 kN 

 

Bezwijkmechanisme K: “indrukken van de bamboestam t.g.v. de ring”   & = ����� ∙ ��;� ∙ √2 = 109,6 ∙ 65 ∙ √2 = 10,0 kN     (voorbeeld voor A2-I)

  
Voor alle proefstukken uit de A2-serie geldt dat de minimale kracht volgt uit 
bezwijkmechanisme K, oftewel het bezwijken van het indrukken van de bamboestam ten 
gevolge van de ring. Wanneer er geen ring is gebruikt, is bezwijkmechanisme J2 
maatgevend. Zie tabel 9.4 voor een overzicht van alle resultaten. 
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T A B E L  9 . 4 :  R E S U L T A T E N  V A N  D E  ( M O R T E L ) P R O E V E N  T E S T O P S T E L L I N G  A 2 - S E R I E  

ProefstukProefstukProefstukProefstuk    
PROEFPROEFPROEFPROEFGEGEVENSGEGEVENSGEGEVENSGEGEVENS    BEZWIJKMECHANIMSENBEZWIJKMECHANIMSENBEZWIJKMECHANIMSENBEZWIJKMECHANIMSEN    AfmetingenAfmetingenAfmetingenAfmetingen    BezweBezweBezweBezwe----    ken opken opken opken op    

Ring Ring Ring Ring t.p.v. t.p.v. t.p.v. t.p.v. moermoermoermoer    
ProefProefProefProef    IIII J1J1J1J1    J2J2J2J2    KKKK    DDDD    tttt    FFFF    FFFF    FFFF    FFFF    FFFF    mm mm kN kN kN kN kN 

Teste
opste

lling 
A2 

I 115 12,0 UM+SR ja 19,6 28,9 20,6 16,9 10,0 

II 116 11,6 V nee 11,2 28,8 19,8 16,6 - 

III 106 9,0 SR ja 18,3 29,0 19,0 16,4 10,0 

VI 105 9,7 UM+V nee 17,0 26,8 15,7 13,3 - 

V 116 12,3 UM+SR ja 18,5 28,3 20,9 16,5 10,0 

VI 113 11,5 UM+V nee 19,4 27,9 18,9 15,4 - 

VII 114 10,8 UM+V nee 18,0 29,1 20,2 16,9 - 

T E R  A A N V U L L I N G  O P  D E  T A B E L :  S R = S P L I J T E N  V A N  D E  B A M B O E  T E R  P L A A T S E  V A N  D E  A A N W E Z I G E  

R I N G ,  U M = U I T T R E K K E N  V A N  D E  M O R T E L  I N  D E  T O P ,  V =  V E R D W I J N E N  V A N  D E  M O E R  T . G . V .  

I N D R U K K E N  V A N  D E  B A M B O E ,  � ,�� = 7,8 N / M M 2  E N   = 12,7 M M  

 
Vergelijkend: 
De proefstukken A2-I, A2-III en A2-V waarin ringen zijn gebruikt ter plaatse van de 
moeren zijn bezweken op het indrukken van de ring. Uit de bezwijkanalyse volgt ook dat 
het indrukken van de bamboestam ten gevolge van de ring maatgevend is. Echter, de 
maximale kracht uit de proef is groter dan de kracht die volgt uit bezwijkmechanisme K 
(indrukken van de bamboewand). Waarschijnlijk komt dit door het bepalen van het 
oppervlakte van de ring dat drukt op de bamboestam, want dat is een indicatie en kan 
ook tijdens de proef nog variëren. 
 
De proefstukken waarbij geen ring is gebruikt, proefstuk A2-II, A2-IV, A2-VI en A2-VII, 
zijn bezweken op het uittrekken van de mortel in de top en het verdwijnen van de moer. 
Het uittrekken van de mortel gebeurt door het afschuiven van het tussenschotje 
(bezwijkmechanisme J1). Maar uit de bezwijkanalyse volgt dat het bezwijken moet 
optreden uit het splijten van de bamboestam (bezwijkmechanisme J2), dat levert 
immers de laagste kracht op. 
 
Conclusie: 
Wanneer er een ring is gebruikt, is het indrukken van de bamboestam door de ring 
maatgevend. De opneembare kracht is hoger wanneer de gehele oppervlakte van de ring 
wordt gebruikt. Een nog betere oplossing is het verwijderen van de bamboestam ter 
plaatse van de ring, zodat de ring niet drukt op de bamboestam maar gelijk op de 
mortel. Wanneer er geen ring is gebruikt, geeft de moer geen aanleiding tot bezwijken 
van de verbinding. Dan zorgt het bezwijken van het schotje tot het bezwijken van de 
verbinding. 
 

9.5 CONCLUSIE 

De resultaten van de proeven en de bezwijkanalyses zijn in voorgaande paragrafen met 
elkaar vergeleken. Per subparagraaf zijn al conclusies getrokken, tot slot worden hier de 
algemene conclusies opgesomd.  
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Voor de toepassing van mortel:  
- Het toepassen van metalen banden (10 minuten voor aanvang van de proef) ter 

plaatse van de node voorkomt splijten van de bamboestam ter plaatse van het 
tussenschotje, op de lange termijn is de invloed onbekend; 

- Hoe langer de inbeddingslengte, hoe meer gevulde internodes, hoe groter de 
opneembare kracht; 

- De berekende opneembare kracht voor het bezwijkmechanisme van het 
tussenschotje bezweken op trek (dat leidt tot splijten van de bamboestam) is 
lager dan de werkelijk optredende kracht uit de proef; 

- De splijtsterkte van het tussenschotje is aangehouden op ��;!� = 1,7 N/mm�  dit 
geeft een te lage kracht, dus een hogere waarde kan worden aangehouden, maar 
de exacte waarde is niet bekend; 

- Bij gebruik van een ring is er sprake van indrukken van de bamboewand; 
- Het wegboren van de bamboewand ter plaatse van de ring, zodat de ring aansluit 

op de mortel, verhoogt de maximale opneembare kracht; 
 
Voor de toepassing van hout en schroeven: 

- Het berekende aantal schroeven is te weinig, hierdoor is er ook de mogelijkheid 
tot splijten van de bamboestam; 

- De schroeven gaan roteren en aansluitend treedt er een plastisch moment op in 
het gedeelte van de schroef dat in het hout zit; 

- De lengte en diameter van de schroef zijn te groot; 
- Er is een berekening gemaakt met de stuiksterkte van de bamboestam, maar uit 

de proeven volgde splijten van de bamboestam. Er is dus ook gerekend met een 
waarde horend bij stuiken in plaats van splijten en de splijtsterkte van de 
bamboestam is vele malen lager; 

- Zonder toepassing van de een ring verdwijnt de moer in de bamboestam en 
bezwijkt de verbinding op het afschuiven van het tussenschotje; 
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10. CONCLUSIE 

Het afstudeeronderzoek is gebaseerd op onderzoek naar een verbinding van 
bamboestammen, uitgaande van het constructieve ontwerp en aansluitend op de 
verbindingstechniek van Simón Vélez, die kan worden toegepast bij het cultuurpodium in 
de Tolhuistuin te Amsterdam. Met als doel bamboe optimaal te benutten op constructief, 
architectonisch en milieutechnisch gebied. 
 
Het constructieve ontwerp van het cultuurpodium van Vélez voor in de Tolhuistuin is 
gewijzigd wat heeft geleidt tot een reductie van het aantal toegepaste bamboestammen. 
Uiteindelijk bestaat het cultuurpodium uit 431 stammen en 202 verbindingen. Dit is 
kostenbesparend, het vereenvoudigt het ontwerp en de constructie blijft sterk, stabiel en 
stijf. 
 
De verbindingstechniek van Vélez is nader onderzocht waardoor er een lineair verband is 
geconstateerd tussen de inbeddingslengte en de opneembare kracht. Het gebruik van 
mortel is constructief gezien wenselijk, maar milieutechnisch gezien niet gezien de 
milieuonvriendelijkheid. Daarnaast zorgt mortel voor een toename in gewicht.  
 
Een alternatieve verbindingstechniek is het toepassen van hout in de holle bamboestam. 
Het toepassen van hout is op milieutechnisch en architectonisch gebied geschikt. De 
gewichtstoename blijft beperkt en in de productie kan het hout al worden aangebracht in 
de uitgeholde bamboestam. Op constructief gebied is er onderzoek gedaan naar de 
toepassing van hout en schroeven, waardoor is gebleken dat het gebruik van schroeven 
een minimale opneembare kracht oplevert, want de bamboestam splijt al bij een lage 
kracht. Hierdoor is het gebruik van hout en schroeven niet wenselijk. De combinatie van 
hout en lijm is analytisch onderzocht en resulteert in grote opneembare krachten, maar 
kan helaas niet worden ondersteund door experimenteel onderzoek.  
 
In dit rapport is uitgegaan van een maatgevende verbinding van het cultuurpodium. De 
staafkrachten, te zien in tabel 4.6, moeten kunnen worden opgenomen door de 
verbindingen. De grootste optredende normaalkracht in een staaf is 36,7 kN. Deze 
kracht is niet gehaald tijdens de proeven van de onderzochte verbindingstypen. Hierdoor 
geldt dat het niet toereikend is om het cultuurpodium te realiseren met deze alternatieve 
verbindingen. 
 
Het onderzoek naar het onderling verbinden van bamboestammen draagt op zekere 
wijze bij aan het gebruik van bamboe in Nederland. De werkwijze van Vélez (eerst 
bouwen, dan beproeven) wordt in Nederland niet geaccepteerd. Er moet eerst een 
constructieve berekening worden goedgekeurd door bestuurders voordat er mag worden 
gebouwd. Voor de bouw van het cultuurpodium kan dit onderzoek worden gebruikt als 
basis voor de constructieve berekeningen.  
 
Voor het experimentele onderzoek is de schrijver naar Colombia geweest, aangezien het 
eenvoudiger was dat een persoon naar Colombia ging dan dat de bamboe naar 
Nederland werd verzonden. Er zijn dus nog altijd moeilijkheden met betrekking tot het 
importeren van bamboe in ons land. In Nederland groeit wel bamboe in kassen, maar 
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geen bamboe met zulke goede constructieve eigenschappen zoals die bijvoorbeeld in de 
natuur in Colombia groeit. Bouwen met bamboe wordt in Nederland pas écht populair 
wanneer de bamboe hier kunstmatig in kassen kan worden verbouwd en de 
constructieve eigenschappen overeen komen met de natuurlijke bamboe.  
Zolang het importeren van bamboe veel geld en tijd kost, is bamboe geen aantrekkelijk 
bouwmateriaal voor grote (constructieve) bouwwerken in Nederland.  
 
Anderzijds wordt een ‘nieuw’ materiaal pas toegepast wanneer alles bekend is over de 
geschikte verbindingstechniek. Met het analytisch onderzoek is een stap in die richting 
gezet, omdat op deze manier kan worden bepaald welke kracht de verbinding kan 
opnemen. Vervolgonderzoek door derden moet leiden tot vergelijkbare resultaten voor 
de verbinding waarin het hout is gelijmd in de bamboestam. 
 
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek: 

- experimenteel onderzoek naar het gebruik van lijm in plaats van schroeven voor 
de bamboeverbinding opgevuld met hout; 

- wegboren van de bamboewand wanneer er een ring en moer ter plaatse van de 
draadstang worden toegepast voor de bamboeverbinding opgevuld met mortel; 

- onderzoek naar de constructieve eisen van plastic, zodat het eventueel kan 
dienen als vulmateriaal; 

- onderzoek naar kunstmatige groei van bamboe met constructieve eigenschappen 
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