
Wie aan bamboe denkt, heeft vaak 
het beeld voor ogen van een Chinese 
reuzenpanda die aan een stengel knaagt. 
Maar bamboe is gevarieerder dan dat. 
Bamboe komt massaal voor in grote delen 
van Midden- en Zuid-Amerika, Zwart-
Afrika en Oost-Azië. Ook in Florida en het 
Noorden van Australië komt bamboe voor, 
vaak in bossen gemengd met bomen, elders 
ook in bamboe-monoculturen. In feite gaat 
het om een familie van meer dan 1.500 
verschillende grassoorten, ingedeeld in 111 
geslachten. In tegenstelling tot wat velen 
denken, is bamboe geen hout, maar een 
houtachtig gras. De reuzenbamboe en kan 
tot 30 cm dik en 40 m hoog worden. Andere 
types zijn zo klein, dat ze inderdaad eerder 
op gras lijken. Bamboesoorten groeien in 
heel verscheiden klimaten en landschappen: 
tot 4.000 m hoog, tot -20°C, in extreme 
droogte, extreme vochtomstandigheden, 
gematigde gebieden… 

Een bamboehalm bereikt zijn volledig 
hoogte en dikte in één enkel 
groeiseizoen van 6 tot 8 maanden. Dat 

betekent voor de grote soorten een groeiritme 
van soms een meter per dag. De soorten 
die snel groeien hebben geen extra water, 
pesticiden of meststoffen nodig. Bamboe 
heeft een erg hoge opbrengst per hectare per 
jaar. Indien we evolueren naar een economie 
die steeds meer put uit bio-gebaseerde 
grondstoffen, heeft bamboe daarom een niet te 
onderschatten voordeel ten opzichte van hout 
en een aantal landbouwgewassen. Een bamboe 
moederstengel maakt na het kappen weer 
nieuwe kleinere stengels aan. Hierdoor groeit 
een bamboebos snel weer aan en is meermaals 
oogsten mogelijk. In die zin is bamboe een 
milieuverantwoorde nutsplant, indien de 
aanplantingen of bossen verantwoord beheerd 
worden.

Middelgrote bamboesoorten kennen ook 
een opmars in tuinen in onze contreien. 
In het Franse plaatsje Prafrance, nabij 
Anduze in de Cevennes, begon de 
Franse botanist Eugène Mazel in 1856 
bijvoorbeeld met de aanplanting van een 
heel bamboepark met vele soorten. Deze 
Bambouseraie de Prafrance, kan je ook 
vandaag nog bezoeken.

Nutsplant
Bepaalde bamboesoorten zijn door hun snelle 
groei, sterkte en vele toepassingsmogelijkheden 
in andere werelddelen altijd al een nutsplant 
geweest. In de Oost-Aziatische keukens vind 
je versneden bamboescheuten terug in een 
aantal gerechten. Vele culturen in Oost-Azië en 
Latijns-Amerika bouwden huizen met bamboe 
als dragende constructie, dakmateriaal, 
vloeren, wanden. Vandaag nog worden in 
Aziatische steden flat- en kantoorgebouwen 
opgetrokken met spectaculair hoge stellingen 
in bamboe. Dat illustreert de veelzijdigheid en 
de sterkte van deze soort. 

Sinds een tiental jaar is bamboe, in moderne 
en industrieel bewerkte vorm, ook bij ons 
doorgedrongen als nutsplant. Intussen zijn 
allerhande producten uit bamboe overal 
beschikbaar. Bijvoorbeeld in de keuken 
(snijplanken, tafelbladen), in de bouw- en 
inrichtingssector (vloeren, gelijmd-
gelamineerde balken, schermen, zonwering…), 
kleding, als ecologisch alternatief voor plastic 
wegwerpproducten en zelfs als koffertjes, 
fietsen, toetsenborden en computermuizen. 
Je kan ze vinden bij de Zweedse 
meubelgigant, de 

kledingzaak, de beddenwinkel, de houthandel, 
de interieurzaak enzovoort. Ongeveer 100 
bamboesoorten worden commercieel gebruikt.

Textiel
In de textielsector gebruikt men steeds vaker 
alternatieve vezels die milieuvriendelijker 
zouden zijn dan de klassieke vezels uit katoen, 
wol, linnen, zijde of synthetische materialen. 
Ook bamboetextiel hoort daarbij. Zo bestaat 
er kleding en ondergoed uit bamboe, maar 
ook handdoeken, beddengoed en gordijnen. 
Je kan zelfs wasbare luiers uit bamboe vinden. 
Dit heeft te maken met een aantal unieke 
eigenschappen van de vezels:
• kleding uit bamboevezel valt heel soepel en 

voelt zacht aan  
• bamboestoffen isoleren en voelen koel aan 

in de zomer en warm in de winter 
• door de holle structuur kan bamboevezel 

veel vocht opnemen, 60%-70% meer dan 
katoen 
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• het textiel heeft een antibacteriële werking 
• textiel uit bamboe is gemakkelijk te verven

Over de productiewijze van bamboetextiel en 
de benaming ervan bestaat echter discussie. 
Er zijn namelijk twee soorten textiel die 
uit bamboe gewonnen worden. De eerste 
noemen we natuurlijke bamboetextiel. 
Hierbij maakt men rechtstreeks uit de 
bamboevezel textielvezels via een mechanisch 
productieproces. Daartoe wordt het bamboe 
vermalen en verhit, er worden natuurlijke 
enzymen aan toegevoegd, waardoor een 
papperige massa ontstaat. Hier worden de 
vezels uitgekamd, waarvan men bamboegaren 
spint. Dit proces is min of meer vergelijkbaar 
met het traditionele productieproces 
van linnen uit vlas. Dit is het minst 
milieubelastende proces. Het nadeel ervan is 
dat het kosten- en arbeidsintensief is.

De meeste bamboeweefsels komen echter 
uit een chemisch proces. Hierbij wordt de 
bamboe chemisch behandeld en afgebroken. 
De bamboecellulose wordt afgebroken met 
koolstofdisulfide. Het cellulose lost helemaal 
op, waarna het verder verdund wordt met 
natriumhydroxide en gehard met zuren. De 
stof die ontstaat is viscose, waarvan rayon 
gesponnen wordt. Het productieproces 
van viscose/rayon werd in de negentiende 
eeuw ontwikkeld met cellulose uit houtpulp. 

De originele bamboe-eigenschappen zijn 
hier bijna helemaal verdwenen. Het textiel 
dat ontstaat, is niet meer geweven uit 
bamboevezels, maar uit viscose of rayon, 
een kunstvezel, weliswaar gebaseerd op 
een natuurlijke vezel. Naast de negatieve 
milieueffecten van de gebruikte schadelijke 
chemische stoffen, stelt een aantal partijen 
zich ook vragen over de bijbehorende 
arbeidsomstandigheden die eigen zijn 
aan deze productiewijze. Andere bronnen 
wijzen erop dat dit soort productie ook kan 
in een gesloten kringloopsysteem, waarbij 
er nauwelijks gevaarlijke stoffen vrijkomen, 
waarbij ze intern hergebruikt worden en 
waarbij het ook mogelijk is om de verwerkers 
te beschermen. 

Viscoseproductie maakt stilaan plaats voor de 
productie van het minder milieuvervuilende 
lyocell, beter bekend onder de Oostenrijkse 
merknaam Tencel. Hierbij zijn de agressieve 
oplos- en productiechemicaliën vervangen 

door minder vervuilende stoffen. Hoewel 
lyocell meestal wordt geproduceerd uit 
eucalyptusbomen, kan men dit proces ook 
toepassen op bamboe.

In de VS zijn een aantal bedrijven door de US 
Federal Trade Commission beboet omdat ze 
textiel uit bamboeviscose ‘textiel uit bamboe’ 
noemden, wat de consument de indruk moest 
geven dat ze een product uit een natuurlijke 
vezel kochten. Ook bij ons noemen sommige 
verdelers van lyocell-producten hun kleding 
of bedtextiel ‘100% natuurlijk’. Zoals gezegd 
gaat het echter om een kunstvezel op basis van 
plantenpulp.

Sommige producenten, zoals Hara, maken 
er naar eigen zeggen wel werk van om te 
letten op mens- en milieuverantwoorde 
productiemethodes en arbeidsvoorwaarden 
die ook de lokale gemeenschappen ten goede 
komen. Iets minder vergaande engagementen 
vind je ook bij Bamboo Belgium, Bamboo 
Clothes of Bamigo. 

Veel bamboetextiel en -viscose behaalde 
wel het ‘OEKOtex Standaard 100’ label, dat 
aantoont dat er van eventuele gevaarlijke 
producten die toegepast werden in het 
productieproces, niets meer terug te vinden is 
in het eindproduct, en dat het dus om veilig en 
gezond textiel gaat.

Bouwmateriaal
Bamboe biedt door z’n lichte gewicht 
en sterkte heel wat voordelen in de 
bouwsector. Het gebeurt niet echt vaak, 
maar enkele architecten gebruiken 
geselecteerde bamboestengels wel degelijk als 
constructiemateriaal voor moderne huizen. 
Zo is de Colombiaanse architect Simon 
Vélez internationaal bekend omwille van z’n 
bamboeconstructies voor eigentijdse huizen, 
kerken en bruggen. Bij ons is met name het 
bureau CRU architecten gespecialiseerd in 
huizen waarvan bamboe het dragende skelet 
uitmaakt. Initiatiefnemer Sven Mouton deed 
eerst ervaring op in verscheidene Zuid-
Amerikaanse landen en heeft momenteel 
een bureau in Brazilië. De eerste congressen 
over bouwen met bamboe in ons land hebben 
intussen al plaatsgevonden.
Meer courant zijn allerlei afgewerkte 
bouwproducten uit bamboe, zoals balken, 
vloeren, terrasplanken, meubelplaat, 
jaloezieën, binnenbekledingsmateriaal 

In de bouw is bamboe interessant voor lokale en regionale 
toepassingen omwille van de hoge opbrengst per 

oppervlakte en per jaar. Transport van ruwe bamboe is 
echter minder interessant. Afgewerkte producten importeren 

heeft wel zijn plaats in de biogebaseerde economie.
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(schermen, plafonds), gevelbekleding en 
zelfs raamkozijnen. Bij de meeste van deze 
toepassingen gaat het om gelijmd-gelamineerd 
materiaal. Hierbij worden bamboestengels 
versneden tot latten die verlijmd worden. Het 
lijmaandeel bedraagt ongeveer 1%. 

Een ander productieproces heet ‘strand woven’, 
waarbij de bamboevezels na drenking in een 
lijmbad onder druk geperst worden. Hierbij is 
het lijmaandeel in het eindproduct 10 à 25%.

Er zijn ook bamboecomposieten, waarbij 60% 
bamboe, 10% verlijmende kunsthars en 30% 
gerecycleerd HDPE (uit flessen en draagtasjes) 
vermengd worden. 

Tenslotte is er nog een proces waarbij de 
bamboestengels in twee gekliefd worden, 
platgeperst en tot platen verlijmd. 

Over bouwmaterialen uit bamboe 
zijn intussen een aantal LCA-studies 
verschenen. Zo is er onder meer een studie 
van Li e.a. die in 2016 verscheen in het 
vakblad ‘BioResources’. Zij analyseerde de 
milieu-impact van gelijmd-gelamineerd 
plaatmateriaal uit bamboe. De zwaarste 
impact kwam voort uit de verlijming 
(ureumformaldehyde, melamine) en het 
elektriciteitsverbruik (persen door thermo-
compressie, drogen). Deze studie bekeek 
enkel het productieproces in China. Verdere 
verwerking en transport werden niet 
meegerekend. 

Dat gebeurde wel in een een aantal studies 
van Vogtländer, Vander Lugt e.a. (2010, 2012, 
2015), die de toepassing van verschillende 
naar West-Europa geïmporteerde bamboe 
bouwproducten uit China vergeleek met 
houtgebruik. De conclusies waren onder meer 
dat afgewerkte bamboeproducten een hogere 
milieukost hadden dan de toepassing van 
Europees hout, maar een lagere milieukost 
dan de toepassing van FSC-gelabeld tropisch 
hout. 

Het transport van onbewerkte bamboestengels 
zou een veel grotere milieu-impact hebben, 
omdat de stengels een groot volume aan 
laag gewicht betekenen (bijna 90% van de 
milieubelasting zou in dat geval voortkomen 
uit scheepstransport). Dat is anders voor 
compacte materialen zoals gelijmd-
gelamineerde planken (weinig volume, veel 
gewicht). ‘Strand woven’ bamboematten, 
die tot een harde plaat geperst worden met 
toevoeging van 23% fenolformaldehydehars, 

scoren dan weer minder: het 
kankerverwekkende fenolformaldehyde zorgt 
voor meer dan 36% van de milieubelasting 
van dit product. Niettemin scoren beide 
soorten plaatmateriaal beter dan FSC-gelabeld 
tropisch hardhout, maar minder goed dan 
producten uit Europees hout. Dat geldt ook 
voor afgeleide producten zoals MDF-platen. 
Een aantal fabrikanten en verdelers streven 
ernaar om minder lijmen toe te passen, of 
zoeken naar bio-based alternatieven.

In 2015 verscheen een LCA-studie als 
‘Technical Report nr. 35’ van INBAR, in 
samenwerking met de Nederlandse verdeler 
en Europees marktleider Moso en de 
Technische Universiteit Delft. Daaruit bleken 
in grote lijnen dezelfde conclusies. Maar hier 
werd geëxpliciteerd dat de grootste milieu-
impact komt uit het energieverbruik bij de 
productie van de afgewerkte materialen, 
gevolgd door transport en het verlijmen met 
formaldehydehoudende harsen. Dit rapport 

Om bamboe in textiel te kunnen gebruiken, gebruikt men 
ofwel een natuurlijk proces ofwel een chemisch proces. Het 
natuurlijke is het meest duurzame maar is erg arbeids- en 
kostenintensief. In het chemische proces wordt bamboe 

chemisch omgezet naar viscose.

Wist je dat …

Bamboe elektriciteit kan geleiden?
Minder dan een jaar nadat hij de eerste 
praktische lamp ontwikkelde (1880), ontwierp 
Thomas Edison een nieuwe versie die alle 
essentiële functies van een moderne lamp had; 
een gloeidraad in een luchtledige glazen bol 
met schroefdraad.
De belangrijkste factor was het vinden van het 
juiste materiaal voor de gloeidraad, het deel 
binnen het lampje dat oplicht wanneer er een 
elektrische stroom doorheen wordt geleid. 
Edison testte meer dan 1.600 materialen, 
waaronder kokos, vislijn, zelfs de baardharen 
van een werknemer.

Uiteindelijk besliste Edison om bamboe te 
gebruiken voor de gloeidraad. Edison en zijn 
team hadden ontdekt dat gecarboniseerde 
bamboe elektriciteit kon geleiden en dat de 
levensduur van een bamboe gloeidraad meer 
dan 1.200 uur was, meer dan gelijk welk ander 
materiaal dat op dat moment beschikbaar was.
Onderzoekers hebben sindsdien verder 
gebouwd op zijn werk en hebben nu ontdekt 
dat bamboe houtskool bestaat uit natuurlijke 
nano buisjes die elektriciteit kunnen geleiden 
als een zeer dunne film op een glazen of 
siliciumsubstraat oppervlak.
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berekende bovendien de CO2-opname 
gedurende de groei van bamboe en de opslag 
ervan in het afgewerkte product, carbon 
sequestration genoemd. Dat resulteerde in 
globaal meer CO2-opname bij de groei dan 
uitstoot in de productie en het transport. 
Het rapport heeft dit weliswaar enkel 
aangetoond voor de meerderheid maar niet 
alle producten die in Chinese ‘state of the 
art’-fabrieken gemaakt wordt en die Moso 
verdeelt.

De Nederlandse organisatie ProBos stipt nog 
aan dat bamboeplantages weliswaar kunnen 
op gedegradeerde gronden, maar dat het 
niet duidelijk is of dit ook gebeurt. Zij vreest 
dat er in een aantal gevallen zelfs natuurlijk 
bos gekapt wordt voor de aanplanting van 
bamboe. Dat zou natuurlijk een verlies van 
biodiversiteit met zich meebrengen. Een 
aantal verdelers legt zich daarom toe op het 
behalen van het FSC- of PEFC-label, die 
duurzaam beheer van bossen en plantages 
certificeren.

Wegwerp of fiets?
Een aantal Belgische verdelers en 
producenten zoals Naturesse, BioFutura 
en andere producenten van horeca- en 
feest-wegwerpartikelen, bieden onder meer 
bamboe prikkers, eetstokjes, schaaltjes, 
manden en bestek aan, als alternatief voor 
plastic wegwerpartikelen. Of dit een echte 
meerwaarde is, is niet zo zeker, zolang de 
boodschap blijft ‘gooi maar weg na gebruik’.  

Misschien heb je al fietsen uit bamboe 
gezien? Die worden in Ghana geproduceerd 
door lokale medewerkers en vormen dus 
een echte uitging van het PPP-principe. 
De bamboe wordt in Ghana geoogst. 
Naast een milieu-LCA, werd hier ook een 
vereenvoudigde ‘sociale LCA’ toegepast. In 
de milieu-LCA werden bamboe fietskaders 

vergeleken met fietskaders uit aluminium 
of staal. De studie concludeert dat de 
bamboe fietsen 50% minder milieu-impact 
hebben dan aluminium fietsen, en 30% 
minder dan stalen fietsen. Dit geldt voor 
alle milieu-impactcategorieën, behalve 
voor ecotoxiciteit voor water en grond. Dat 
komt door het gebruik en het afval van een 
chemisch beschermingsmiddel voor de 
bamboestengels.

Is bamboe duurzaam?
Voor lokale en regionale toepassingen zijn 
onbewerkte bamboestengels een duurzaam 
alternatief. Dat heeft onder meer te maken 
met de hoge opbrengst per jaar en per 
hectare van bamboe. Voor de milieucategorie 
‘landgebruik’ is bamboe daarom een 
veelbelovende optie in de toekomstige 
biogebaseerde economie. De milieu-impact 
van het transport ervan vanuit bijvoorbeeld 
China tot Europa is echter een bezwaar. 
De invoer van afgewerkte producten die 
geproduceerd worden in de regio van de 
herkomst van de bamboe, zorgt in elk geval 
voor minder milieubelasting dan de  import 
van onbewerkte stengels, en bovendien voor 
de ontwikkeling van de lokale economie 
en de tewerkstelling. Het ziet er naar uit 
dat dit met name in China reeds op grote 
schaal gebeurt. Chinese bedrijven namen 
patenten op bepaalde productiemethodes 
en exporteren afgewerkte producten naar 
onder meer Europa en de US. Op kleinere 
schaal gebeurt dat ook steeds meer in andere 
bamboeproducerende landen. 

Voor alle afgewerkte materialen en producten 
is duidelijk dat het beperken van het gebruik 
van gevaarlijke of milieuvervuilende 
producten tijdens het productieproces, 
of het vinden van milieuverantwoorde 
alternatieven daarvoor, een ecologische en 
sociale meerwaarde zou opleveren. Ook 

het verantwoord omgaan met het beheer 
van de bamboebossen en -plantages is een 
aandachtspunt.

Indien daar de nodige aandacht aan besteed 
wordt, is bamboe zeker een veelbelovende 
plant in het kader van duurzame 
ontwikkeling in de brede zin.

INBAR

Het internationale samenwerkingsverband 
INBAR (International Bamboo and Rattan 
Organisation) legt op haar website uit hoe 
verscheidene producenten en leveranciers 
samenwerken aan verschillende SDG’s 
(Sustainable Development Goals), waaronder 
duurzame consumptie en productie 
en efficiënt grondstoffengebruik. Voor 
elke SDG vermeldt de website relevante 
concrete projecten. INBAR werkt als 
intergourvernementele organisatie al meer 
dan 20 jaar vooral aan beleidsbeïnvloedende 
‘Zuid-Zuid’ samenwerkingen. Momenteel 
zijn enkel 41 zuidelijke landen lid, hoewel de 
organisatie volgens haar website openstaat 
voor deelname van alle landen. INBAR heeft 
haar hoofdzetel in Beijing, China. In één 
van de projecten speelt Nederland als enige 
Westerse land een rol.

INBAR werkt rond deze SDG’s
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