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binnenkijkeN/#02/in detail

De sterke
punten van
BamBoe
aut officipsum ressiti

Straf Bamboe!

In plaats van een houten vloer met een strakke keuken, wou Lia een een strakke gietvloer met warm hout voor de meubels, en dan
liefst een houtsoort die het milieu niet belast. Ze koos voor bamboe, een aan grassen verwante plant die snel groeit en verhout.
Tekst: Karin de ridder. Foto’s: Luc Roymans

1 Bamboe is duurzaam: Omdat het zo snel
groeit, is een goed alternatief voor het hardhout van
de tropische houtsoorten. De ongegeneerde
exploitatie van tropisch hardhout is mee
verantwoordelijk voor de massale ontbossing van
het tropenwoud en de degeneratie van onze
planeet. Van de bamboe die op plantages in (sub)
tropische klimaatzones groeit, kan jaarlijks ongeveer
30% gekapt worden zonder dat het bosbestand in
omvang afneemt. Met andere woorden, bamboe is
een onuitputtelijke grondstof.
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Bamboe is hard en slijtvast en geeft een

feeling w o n e n

stevig eindproduct. Die hardheid heeft bamboe te
danken aan zijn compacte vezelstructuur. Daardoor
is het ook harder dan vele andere houtsoorten. Het
trekt het niet snel krom en is bovendien
onderhoudsvriendelijk. Als werktablet in de keuken
is het minder aan te raden vanwege de krassen. In
de badkamer gebruik je het best met een laagje
vernis voor de vochtbestendigheid.

3 Bamboe is een mooi materiaal. Niet alleen
heeft het een mooie oppervlakte, ook de doorsnede
is mooi om naar te kijken. In het appartement van
Lia toonde de architecte het materiaal in alle

facetten en dat geeft een meerwaarde. De dwarse
doorsnede wordt hier in het zicht geplaatst en zo
wordt de schoonheid van de dwarse doorsnede
geaccentueerd.

4 Bamboe is een plaatmateriaal dat bestaat
uit meerdere lagen van de houtsoort en is dus
beschikbaar in diverse variaties wat betreft
afmeting, dikte, opbouw, stijl en kleur (de karamel,
donkere twee kleuren, heel licht, bijna geelachtige,
naturel). Dat zie je wanneer de zijkant zichtbaar is
zoals hier bij het keukenwerkblad en bij de grepen
van de frigo’s.

