
Sjaals en plaids van bamboe: comfortabel en duurzaam 
 
Met een sjaal of woondeken van bamboe kies je niet alleen voor superzacht, warm en een 
mooie, luxe uitstraling. Je maakt dan tevens een hele duurzame keuze. In deze flyer lees 
je alles over de goede eigenschappen van bamboe. 

 
Bamboe wordt vaak vergeleken met katoen. Dat is niet 
zo vreemd, want stoffen van bamboe worden al vaak 
gebruikt als alternatief voor katoen. Je komt het  
bijvoorbeeld tegen bij t-shirts, ondergoed en sokken.  
 
Vegan Cashmere look & feel 
Wat betreft de look & feel kun je zeggen dat wat  
cashmere voor wol is, bamboe voor katoen is: een 
zachter en luxueuzer gevoel. Maar dan zonder  
dierlijke materialen, dus ‘vegan cashmere’ vinden wij 
heel toepasselijk.   
 
Zacht voor gevoelige huid 
Bamboe voelt superzacht aan en is heel prettig voor  
de meest (allergie)
gevoelige huid.  

Ook is het antistatisch en jeukt het niet. Bamboe heeft 
zelfs thermo-eigenschappen, waardoor het lekker warm is 
in de winter. 

Een ander belangrijk 
voordeel is dat  
bamboe van zichzelf 
al antibacteriële  
eigenschappen heeft 
en schimmelwerend 
is. Hierdoor is het 
hypoallergeen en blijft 
het veel langer 
schoon en fris ruiken.  
 
Lange levensduur 
En ondanks dat  
bamboe zacht is, is 
het heel sterk. Je sjaal of plaid heeft hierdoor een  
langere levensduur en blijft langer mooi na wassen. 
Dat doe je overigens op 30 graden (mag in de was-
machine). 
Geen was-
verzachter 
gebruiken en 

niet machinaal drogen, maar gewoon uithangen. 
 
Vernoemd naar reuzenpanda’s 
Onze sjaals zijn vernoemd naar de reuzenpan-
da’s Wu Wen (de moeder), Xing Ja (de vader) en 
Fan Xing (de baby) in Ouwehands dierenpark. 
Ook zij zijn gek op bamboe :-)  



Voor  meer informatie: 
MoreThanHip 
Keizerstraat 28A 
3417 EB Montfoort 
T. 0348 - 470 140 
E. info@morethanhip.nl 
I. www.morethanhip.nl 

Bamboe: een zeer duurzaam gewas 
 
De teelt van bamboe wordt vaak met die van katoen vergeleken. En ook daar komt      
bamboe zeer positief uit, qua milieu- en klimaatvriendelijkheid. 
 
Bamboe is een plant (of eigenlijk een   
grassoort) die zeer snel groeit - sommige 
soorten tot wel een meter per dag. En dat 
zonder hulp. Bamboe heeft namelijk      
genoeg aan het licht van de zon en de  
regen die valt. Besproeien is niet nodig, 
evenmin als bestrijdingsmiddelen. De plant 
maakt namelijk zelf een antibacteriële stof 
aan. Er kunnen dus ook geen resten van 
pesticiden in het bodem terechtkomen of 
achterblijven in de stoffen die van bamboe 
worden gemaakt. 
 
Ter vergelijk: voor een kilo katoen is 7.000 
tot 29.000 liter water nodig. Ook wordt 
maar liefst 11% van alle pesticiden en 25% van alle insecticiden ter wereld in de katoen-
teelt gebruikt. 
 
Als je ook nog eens leest dat bamboe 20 keer meer vezels opbrengt per hectare dan    
katoen, is het niet vreemd dat je jezelf afvraagt: waarom wordt er niet meer bamboe en 
minder katoen aangeplant?  
 
Maar er is meer. Bamboe is ook nog eens heel goed voor het klimaat. Zo neemt het vijf 
keer meer CO2 op uit de lucht en produceert het 35% meer zuurstof dan hetzelfde volume 
hardhoutbomen. 
 
Tweederde van de opgenomen koolstof wordt bovendien opgeslagen in de bodem en het 
wortelstelsel van de bamboeplanten. En daar blijft het ook, want na de oogst blijven de 
wortels in de grond en groeien hier weer nieuwe bamboestengels uit. Het hoeft dus niet 
opnieuw te worden aangeplant. 
 
Een andere positieve bijkomstigheid hiervan is dat de wortelstelsels de grond bij elkaar 
houden. Dit helpt om bodemerosie door wind en regenval tegen te gaan.  
Als je nog bedenkt dat bamboe vele toepassingsmogelijkheden heeft, zoals in de bouw en 
meubelindustrie, dan heeft alles in zich om in de toekomst een belangrijk landbouwgewas 
te worden. 
 
Milieuvriendelijke productie 
Deze sjaal of plaid is gemaakt van bamboe viscose dat wordt geproduceerd in een milieu-
vriendelijk proces dat OEKO-TEX Standard 100 gecertificeerd is. De gebruikte kleurstoffen 
zijn AZO-free, d.w.z. onschadelijk voor mens en milieu.  
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