
LANGE TIJD WAS BAMBOE ONBEKEND EN DUS

ONBEMIND. MAAR STILAAN LIJKT DIT MATERIAAL MET

ZIJN GROTE ECOLOGISCHE TROEF AAN EEN OPMARS

TE ZIJN BEGONNEN.  TEKST SIGYN ELST

Bamboe 

E
r was een tijd dat bamboe bij

ons hooguit bekend was als

onderdeel van de panfluit, als

materiaal voor oosterse acces-

soires of als voedsel van de bedreigde

reuzenpanda. Beelden van gammele

hutjes in het Zuiden of snel opgetrokken

cocktailbars op zomerse stranden deden

het imago van bamboe ook geen goed.

Het materiaal werd lange tijd be-

schouwd als ‘armemensenhout’ en

maakte geen schijn van kans om geloof-

waardigheid te verwerven in Europa,

waar de bouw gedomineerd wordt door

beton, staal en hout.

Het is te danken aan de recente zoek-

tocht naar meer duurzame en ecologi-

sche materialen dat bamboe in een snel-

treinvaart aan zijn opmars kon beginnen.

De troeven? Licht, oersterk, goedkoop

in productie en met een uitermate kleine

ecologische voetafdruk. Een succesfor-

mule in een notendop, dus.

Gefrustreerde tuiniers

Bamboe is geen houtsoort. Het is niet af-

komstig van bomen maar behoort tot de

familie van de grassen. De naam bam-

boe is afkomstig uit het Maleis en is in

vrijwel alle talen bekend als bamboe,

bambu of bamboo. Bamboestengels be-

staan uit dichte parallelle vezelbundels.

Ze zijn vanbinnen hol en vertonen op ge-

regelde afstanden knopen waar de bla-

deren groeien. Er bestaan meer dan dui-

zend varianten van bamboe maar slechts

een klein aantal daarvan is geschikt voor

gebruik in industriële vorm.

De grootste bamboeplantages bevin-

den zich in China. De stam van de bam-

boe kan in lengte variëren van een paar

centimeter tot meer dan dertig meter,

en in diameter van enkele millimeters tot

meer dan 25 centimeter. De grootste

bamboe is de reuzenbamboe (Dendro-

calamus giganteus), die tot 35 meter

hoog wordt en tot 30 centimeter dikke

stengels heeft. Bamboe verspreidt zich

hoofdzakelijk via zijn wortels, die zich on-

dergronds een weg banen en dan hier

en daar nieuwe halmen boven de grond

laten uitschieten. Net dit gegeven maakt

dat bamboe vaak voor frustratie kan zor-

gen bij tuiniers, als ze geconfronteerd

worden met een plant die zijn eigen gan-

getje gaat en her en der scherpe en snel-

groeiende scheuten uit de grond doet

rijzen.

Alles weten over...
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In Azië is bamboe een traditioneel 

constructiemateriaal. Bij ons zie je het nog

niet vaak in de architectuur. Dit huis, een

ontwerp van het architectenbureau AST77,

kreeg een gevelbekleding van bamboe.

Vloer uit de Unibamboo-collectie

van Moso: een dunne toplaag van

bamboestrips is geperst op een

ondergrond van latex. 

Ecologische gebruikvoorwerpen:

de collectie van Ekobo omvat

plankjes, schalen, kommetjes en

serveerlepels, allemaal van 

bamboe.
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