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Kun jij je moeilijk voorstellen dat er van zulke stevige bamboestengels heerlijk zachte
kleding gemaakt wordt? Bamboe is uniek in haar soort en dat uit zich in een aantal

opvallende eigenschappen. Eigenschappen die een positieve impact hebben op jouw 
comfort, maar ook op globale milieuproblemen zoals waterschaarste, ontbossing, bodem-

erosie, het broeikaseffect en de actuele stikstofproblematiek.

Ondanks dat bamboetextiel steeds populairder wordt is de meerderheid van de con-
sumenten nog onwetend over de voordelen van bamboe. Dit heeft ons doen besluiten 
om over deze textielsoort een e-book te ontwikkelen. Wij informeren jou graag over 

bamboe zodat jij in het vervolg een bewuste keuze kunt maken tussen bamboe en
andere textielsoorten. 
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UNIEK IN HAAR SOORT
Hiernaast is de binnenkant van een bamboestam, ofwel een bamboestengel te zien. 
Naast de unieke vorm heeft de stam op onregelmatige afstanden dwarsschotten in 
de holte welke aan de buitenkant zichtbaar zijn als uitstulpingen. Deze dwarsschotten 
zijn water- en luchtdoorlatend. De cellen in de wand van de bamboestam bestaan voor 
50% uit lignine, 40% uit cellulosevezels en 10% uit vaatbundels.

BAMBOEVEZELS
Laten we de cellulosevezels onder de loep nemen. Deze worden namelijk gebruikt om 
bamboekleding mee te produceren. In de lengterichting van de stamwand bestaat bamboe 
uit de zojuist genoemde cellulosevezels. Deze zijn sterk en hebben een belangrijke rol bij 
het bepalen van de druksterkte. De druksterkte is de mate waarin een materiaal weerstand 
kan bieden aan drukkrachten zonder dat er vervorming plaatsvindt. Je kunt het vergelijken 
met de wapening in beton. 

In de dwarsdoorsnede links van de tekst is het toenemende aantal vezelbundels van bin-
nen naar buiten zichtbaar.

(Bron afbeelding: Bambusa)

WAAR BESTAAT BAMBOE UIT
Misschien dacht je dat bamboe hout was? Bamboe mag dan hard en superstevig zijn, het is en blijft 
een grassoort. Net zoals iedere plant heeft ook bamboe wortels. Anders dan andere planten heeft 
bamboe is de kenmerkende ronde vorm en de holle structuur.1

4



NATUURLIJK MATERIAAL
De holle vorm van de bamboestam is 1,9 keer
efficiënter om als bouwmateriaal te gebruiken dan 
de rechthoekige dwarsdoorsnede van een houten 
balk. Dit leidt tot materiaalbesparing. In combinatie 
met de sterke vezels maakt dat bamboe een
uitermate geschikt bouwmateriaal. Een briljante 
uitvinding van Moeder Natuur!

DE VIER VERWERKINGSTECHNIEKEN:

ZAGEN VERSNIPPEREN BREKEN/PLETTEN SNIJDEN

VERWERKINGSTECHNIEKEN
Bamboe wordt dan ook vaak gebruikt als materiaal in pro-
ducten of gebouwen. Bij het ene product herken je sneller 
dat iets van bamboe is gemaakt dan bij het andere pro-
duct. Zo is het bij een bamboevlot meteen duidelijk, terwijl 
dit bij kleding niet te zien is. Dit heeft te maken met het feit 
dat er meerdere technieken zijn om bamboe te verwerken. 
Wij gebruiken de techniek ‘versnipperen’. Hieronder zie je 
de vier verwerkingstechnieken:
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OOGST
Onze bamboe wordt geoogst in China op plantages van gecertificeerde leveranciers.
De stengels worden geoogst, terwijl de bamboewortels ‘gewoon’ in de grond blijven zitten. Na 
de oogst groeien de stengels opnieuw aan. Doordat bamboe snel aangroeit kan bamboe voor 
gebruik in de kledingindustrie wel 4 tot 6 maal per jaar geoogst worden.

VERSNIPPEREN
Na de oogst worden bamboestammen versnipperd tot hele kleine deeltjes. Dit gebeurt met 
behulp van grotere roterende snijmachines. Bamboevezels zijn kleine elementen van de bamboe-
stam. De vezels worden uiteindelijk gebruikt om bamboekleding te produceren.

VAN BAMBOESTENGEL NAAR ZACHTE KLEDING
Je weet nu hoe een bamboeplant opgebouwd is en dat wij versnipperen van de bamboestam als verwerkingstechniek gebruiken. 
Maar hoe maak je van deze kleine bamboedeeltjes nu zulke zachte onderkleding? Het is een complex proces, dus hebben we 
geprobeerd om het zo duidelijk mogelijk te maken aan de hand van een visueel stappenplan.

2

6



VISCOSEPROCES
Vervolgens worden de bamboesnippers gekookt in een bad van natriumhydroxide en koolstof-
disulfide. Er worden steeds betere technieken gebruikt, waardoor afvalstoffen worden hergebruikt 
en niet in het milieu terechtkomen. Deze technieken zijn nog niet perfect, maar de ontwikkelingen 
gaan in rap tempo.

GARENS
De papperige massa die in dit proces ontstaat wordt ook wel bamboepulp genoemd. Na enkele 
dagen wordt de afgekoelde bamboepulp door kleine gaatjes in een bad met zwavelzuur geperst, 
waar het uithardt tot fijne draden. Hiermee worden bamboegarens van verschillende groottes 
gesponnen.

WASSEN, BLEKEN EN DROGEN
Nadat bamboe bewerkt is wordt het ook wel bamboeviscose genoemd. De bamboeviscosegarens 
worden gewassen, gebleekt en gedroogd. Dit is de laatste stap voordat er kleding van de garens 
gemaakt wordt.

TOT SLOT: BAMBOEKLEDING
De bamboegarens worden na wassen, bleken en drogen samengevoegd met andere materialen 
zoals katoengarens. De stof wordt steviger zodra de verschillende garens elkaar kruisen. Het
resultaat: de meest comfortabele onderkleding waarin bamboe veruit de belangrijkste component 
in de samenstelling is. In het volgende hoofdstuk leggen we uit hoe we de impact van katoen-
gebruik minimaliseren. Na enkele dagen wordt de afgekoelde bamboepulp door kleine gaatjes in 
een bad met zwavelzuur geperst, waar het uithardt tot fijne draden. Hiermee worden bamboe-
garens van verschillende groottes gesponnen.
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WIST JE DAT...

...DE MEESTE BAMBOESOORTEN TUSSEN
DE 5 EN 20 CENTIMETER PER DAG GROEIEN?

HET WERELDRECORD ‘SNELSTGROEIENDE PLANT’ STAAT OP 91 CENTIMETER PER DAG.
HET IS NIET VERRASSEND DAT DIT BEHOORT TOT EEN BAMBOESOORT: BAMBUSA OLDHAMII.

...ER VERSCHILLENDE BAMBOESOORTEN ZIJN DIE MEER DAN
30 METER HOOG KUNNEN WORDEN EN 20 CENTIMETER IN DIAMETER?

BAMBOESTENGELS ZIJN DIRECT IN HUN MAXIMALE OMVANG ALS ZE UIT DE GROND GROEIEN.
ZE WORDEN NIET DIKKER ALS ZE OUDER WORDEN.

...BAMBOE ZOWEL OP PLANTAGES ALS IN BOSSEN KAN GROEIEN?
ONZE BAMBOE WORDT ENKEL GEOOGST OP PLANTAGES VAN GECERTIFICEERDE LEVERANCIERS.
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BAMBOE:
Bamboe heeft enkel zonlicht en regenwater nodig 
om te groeien. Er is dus geen kunstmatige be-
watering nodig.

Er zijn geen pesticiden, insecticiden (bestrijdings-
middelen) en kunstmest nodig om bamboe te
laten groeien.

Na het kappen groeit de snelstgroeiende plant 
direct verder omdat de wortels in de grond
blijven zitten. Per vierkante meter wordt er circa 
10x zoveel bamboe geproduceerd als katoen.

KATOEN:
Katoen is de waterverslinder onder de textiel-
soorten. Gemiddeld is er 8.000 liter water nodig 
voor de teelt van slechts één kilo katoen.

Daarnaast is katoen verantwoordelijk voor maar 
liefst 11% van alle pesticiden en 25% van alle
insecticiden ter wereld.

De grond raakt dusdanig uitgeput bij de teelt 
dat er kunstmest gebruikt moet worden om de 
productie van katoen weer enigszins mogelijk te 
maken.

BAMBOE VS KATOEN
De meeste kleding die we dragen is gemaakt van katoen. En dat terwijl katoen helemaal niet zo milieuvriendelijk is. 
Daar is iets op bedacht: bamboe. Maar waarom kiezen wij nou precies voor bamboe? We hebben de verschillen 
tussen bamboe en katoen op een rijtje gezet.

Kortom: bamboe is in meerdere opzichten beter voor het milieu dan katoen. Niet alleen de plant, maar ook de groei 
en teelt zorgen ervoor dat het een duurzaam alternatief is voor katoen.
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Desondanks wordt er toch ook katoen verwerkt in onze producten. Dat klinkt tegenstrijdig, maar wij leggen het je 
uit. De katoenvezel heeft een eigenschap die bamboe niet bezit. De grove katoenvezel zorgt namelijk voor stevigheid 
en structuur in kleding. In het volgende hoofdstuk lees je welke voordelen de bamboevezel met zich meebrengt.

De bamboevezel heeft een
ronde en gladde structuur.

De katoenvezel heeft een
grove en ruwe structuur.

Gelukkig is er een oplossing om de milieubelasting van katoenteelt terug te dringen: biokatoen. Aan het product kan 
men niet zien of iets biologisch of gewoon katoen is. Het verschil zit in de productie. Bij de productie van biologisch 
katoen wordt gebruik gemaakt van technieken en materialen die een lage impact hebben op het milieu. Zo wordt 
biokatoen verbouwd zonder gebruik van pesticiden of kunstmest en gesponnen zonder toevoeging van chemicaliën. 

Wij blijven ons inzetten om de katoen in onze producten zo duurzaam mogelijk te produceren.

BIOLOGISCH KATOEN
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DE VOORDELEN VAN 
BAMBOEKLEDING

Bamboe is niet alleen minder milieubelastend dan katoen. Als je het 
verwerkt in kleding biedt het ook nog eens tal van voordelen die ka-
toen niet heeft of waar het effect minder merkbaar is. Deze voordelen 

willen wij jou niet onthouden.

4
HEERLIJK ZACHT:

Een ander groot voordeel voor jou is dat bamboetextiel heerlijk 
zacht is. Het draagcomfort is geweldig. Zoals we al eerder benoem-
den: de gladde structuur van de bamboevezel is hét geheim achter 

deze fantastische eigenschap.

LANGDURIGE FRISHEID:
Vanwege de microgaatjes in de vezel ventileert bamboe heel goed. 
Daarom blijf je beduidend langer fris en droog dan normaal gespro-

ken het geval is. Bamboe voert het vocht ook snel weer af.

UITSTEKENDE WARMTEREGULATIE:
Bamboetextiel beschikt ook over enkele isolerende eigenschappen. 
Dit heeft invloed op de warmteuitwisseling. Bij warm weer voelt

bamboetextiel fris aan, terwijl bamboetextiel bij koud weer voor extra 
bescherming tegen de kou zorgt.
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EEN DUURZAME
WERELD

Inmiddels weet je dat bamboe een duurzaam alternatief voor katoen 
is. Maar er is meer: bamboe helpt bij het terugdringen van globale 
milieuproblemen. Wij willen aan het licht brengen wat wij, deels met 
behulp van bamboe, allemaal doen voor een schonere wereld.

5
WIJ BESPAREN WATER
Zoals al eerder vermeld groeit bamboe, in tegenstelling tot katoen, 
op natuurlijke wijze en heeft het daarbij geen kunstmatige bewatering 
nodig. Gezien de wereldwijde waterschaarste is het erg belangrijk om 
hieraan te denken.

WIJ GAAN BODEMEROSIE TEGEN
Bodemerosie is een proces van slijtage dat wordt veroorzaakt door wind 
en stromend water en maakt de grond onvruchtbaar. Bamboewortels 
daarentegen dragen juist bij aan een vruchtbare grond. Bij het kappen 
van bamboe blijven de wortels namelijk in de grond zitten. De wortels 
houden de grond vast waardoor er geen bodemerosie ontstaat en dat 
zorgt ervoor dat het leven boven de grond in bloei komt te staan.

WIJ GAAN EFFICIENT OM MET DE
BESCHIKBARE GROND
Naast dat de wortels bij het kappen in de grond blijven zitten groeit 
bamboe enorm snel. Deze aspecten hebben een gigantische impact 
op de efficiëntie in grondgebruik. Per vierkante meter kunnen wij
ongeveer 10x meer bamboe produceren dan katoen. Hierdoor kan het 
probleem ontbossing teruggedrongen worden.
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WIJ NEMEN SCHADELIJKE STOFFEN OP
Per hectare bamboebos wordt er circa duizend ton CO2 opgenomen 
per jaar. Een bos met bamboe neemt gemiddeld 5x meer CO2 op 
dan dezelfde hoeveelheid bomen. Daarnaast heeft bamboe een hoge 
stikstofopname. Dit wil zeggen dat bamboe de lucht zuivert en dus 
een positieve werking heeft op het broeikaseffect en de actuele stik-
stofcrisis.

WIJ ZIJN LIEF VOOR DE REUZENPANDA
Bamboe wordt vaak in een adem genoemd met de panda. Logisch, 
aangezien panda’s bamboe eten. Onze producten worden echter ge-
maakt van Moso, een bamboesoort die panda’s niet eten. Daarnaast 
telen wij bamboe op plantages dus de leefomgeving van deze
bedreigde diersoort tasten wij niet aan.

WIJ ZIJN ZUINIG MET ONZE STOF
Wij ontwerpen onze kleding zelf en hebben dus ook invloed op hoe 
zuinig we omgaan met onze stof. Pas na het vinden van de meest een-
voudige vorm laten we de producten produceren. Onze leveranciers 
maken zoveel mogelijk kleding uit één stuk stof zodat er geen sprake 
is van onnodig weggooien van overgebleven stof en dus zo min
mogelijk verspilling.

WIJ ZIJN TOT OP HET BOT GECERTIFICEERD
Wij werken alleen met gecertificeerde leveranciers die bewust omgaan 
met het milieu. Ook de arbeidsvoorwaarden worden daarbij niet uit 
het oog verloren. Op de volgende pagina vind je een overzicht van 
alle certificeringen.

ALS JIJ KIEST VOOR BAMIGO, DRAAG JIJ 
DUS OOK BIJ AAN EEN GEZONDER MILIEU!
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CERTIFICERINGEN:

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)
Een internationaal label dat garandeert dat de productie van biologische katoen op een milieuvriendelijke en sociaal ver-
antwoorde wijze gebeurt. Zo mogen er bij de productie geen schadelijke of kankerverwekkende stoffen gebruikt worden. 

ORGANIC CONTENT STANDARD (OCS)
Dit keurmerk wordt gebruikt om aan te duiden dat producten voldoende biologisch materiaal in het eindproduct
bevatten. De norm controleert de weg die de grondstoffen hebben afgelegd van bron tot product: verwerking,

productie, verpakking, etikettering, handel en distributie.

OEKO-TEX STANDARD 100
Een wereldwijd certificeringsstysteem voor producten die in contact komen met de huid. Hoe intensiever het contact 
met de huid, des te strengere antiallergische eisen er opgesteld worden. Als kleding voorzien is met het Oeko-Tex keur-
merk, dan bevat het geen schadelijke stoffen. Kleding met dit keurmerk is dus beter voor je huid en voor je gezondheid!

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI)
Heeft als doel om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Hierbij moet je denken aan geen dwang- en kinder-

arbeid, maar ook aan veilige werkomstandigheden. Onze leveranciers zijn beoordeeld met de score A, wat aangeduid 
wordt als ‘erg goed’.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)
Een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC-producten worden 

volgens de richtlijnen van FSC beheerd. Mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn die profiteren hiervan.
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WIST JE DAT...

...BAMBOE OOK OP GROTE HOOGTES GROEIT?
OM MAAR EVEN EEN MOOI VOORBEELD TE NOEMEN:

OP EEN HOOGTE VAN 4 KILOMETER IN HET HIMALAYAGEBERGTE.

...BAMBOE GEMIDDELD 5X MEER CO2 OPNEEMT DAN
DEZELFDE HOEVEELHEID BOMEN?

DOOR CO2 UIT DE LUCHT OP TE NEMEN HELPT BAMBOE HET BROEIKASEFFECT TEGEN TE GAAN.

...BAMBOE STERKER DAN HOUT IS EN VERDER
KAN BUIGEN ZONDER TE BREKEN?

VERGELEKEN MET HOUT HEEFT BAMBOE EEN HOGERE FLEXIBILITEIT PER MASSADICHTHEID.
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Sterkte per volume
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(Booming Bamboo 2017)



BEKIJK T-SHIRTSBEKIJK ONDERGOED BEKIJK SOKKEN BEKIJK HOMEWEAR

De t-shirts zijn voorzien van
extra lengte en optimale stretch.

Het ondergoed is heerlijk zacht 
en heeft de perfecte pasvorm.

De sokken hebben een verstevig-
de hak en teen en blijven lang fris.

De comfortabele homewear maakt 
het ontspannen helemaal compleet.

ONZE PRODUCTEN
Bamigo laat iedere man zich comfortabel, zelfverzekerd en succesvol voelen. Dit komt door de voordelen die 

mannen ervaren zodra ze de hoogwaardige onderkleding dragen. De belangrijkste component in onze kleding is 
bamboe, maar Bamigo is meer dan alleen bamboe.
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https://bamigo.com/be_nl/bamboe-t-shirts
https://bamigo.com/be_nl/bamboe-ondergoed
https://bamigo.com/be_nl/bamboe-sokken
https://bamigo.com/be_nl/bamboe-homewear



