BAMBOE VEROVERT DE WERELD
Door Jon Visbeen
Menig fervent tuinliefhebber heeft de plant vervloekt, maar bamboe mag zich
wereldwijd in een steeds sneller groeiende populariteit verheugen. In vroeger tijden kon je
er vishengels, bezemstelen of plantenstokken van kopen. Tegenwoordig worden de hard
groeiende, groene, staken en bladeren verwerkt tot onder andere kleding, wanden,
muziekinstrumenten, keukengerei, speelgoed, plafonds, vloeren, tuinmeubilair en zelfs
toetsenborden.
De tuinliefhebber zal zich nog weleens achter de oren krabben: is hij het netwerk van bijna
onverwoestbare bamboewortels in zijn tuin bijna helemaal kwijt, blijkt dat hij hèt luxe en
duurzame materiaal van de 21ste eeuw heeft verwijderd.
Populariteit
Mede door het steeds verder doorgedrongen milieubesef in de westerse wereld wint
bamboe snel aan populariteit. De plant, behorend tot de grassoorten, beschikt over goede
eigenschappen en een grote groeisnelheid en heeft zich in een groot aantal landen
ontwikkeld tot het goedkoopste bouwmateriaal. Vooral in de kledingindustrie heeft men
bamboe de laatste jaren evenwel ontdekt. Sokken, t-shirts, boxers en slips, rokjes en
broeken van bamboe zijn allang geen bijzonderheid meer. Je bent bij de tijd, hip, cool en
ook nog eens milieubewust if you wear bamboo.
Want bij de groei en de oogst van bamboe worden geen pesticiden of andere
bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bamboe bezit van nature antibacteriële stoffen. Voor de
productie van stoffen worden alleen de zijbladeren gebruikt, zodat de boom weer verder
kan groeien. De stengels worden verwerkt tot allerhande gebruiksvoorwerpen, meubels,
vloeren en wanden. Bamboe groeit zeer snel, waardoor minder grond nodig is dan voor
bijvoorbeeld hout. En last but not least draagt bamboe bij aan de reductie van CO2.
Bamboe absorbeert 35% meer CO2 dan soortgelijke planten!
Hypoallergeen
Bamboe is zacht voor de huid en bovendien hypoallergeen. Mensen met een gevoelige huid
of met een allergie voor andere textiel kunnen bamboe met een gerust hart dragen.

Bamboe neemt zeer goed vocht op, zelfs meer dan katoen. Met het dragen van bamboestof
ben je tegelijkertijd beschermt tegen schadelijke UV-stralen. Bamboe filtert 98% van de
schadelijke UV-stralen. Bamboe is een erg fijne stof die je het hele jaar kunt dragen. In de
winter heeft bamboekleding juist een isolerend effect.
Bamboeproducten, van iPod-hoezen tot toetsenborden en van boxershorts tot serviezen en
placemats, zijn onder andere verkrijgbaar bij Fonq.nl, Bijenkorf.nl, Greendaddy.nl,
Watmooi.nl en Bol.com. Het Japanse cosmeticamerk KOH gebruikt in een aantal van
zijn producten bamboe extract.

