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Vanuit Nederland brengt Moso International wereldwijd 
bamboevloeren en andere bouwmaterialen op de markt. 
Moso heeft een hoofdkwartier in Zwaag en vestigingen in 
China (Hangzhou), Spanje (Barcelona), Zuid-Afrika (Kaap-
stad) en Italië (Milaan). In België timmert Punto Verde danig 
aan de weg. Mobilia vond het tijd om deze vloerbedekking 
voor het voetlicht te brengen. “Een heel goed idee”, aldus 
Peter Bomer, die namens 100% Interieur Agenturen uit 
Utrecht Punto Verde in Nederland vertegenwoordigt. Sa-
men met eigenaresse Simcha Nyssen, die vanuit Kruibeke 
de bamboeproducten verdeelt, licht hij het bamboeverhaal 
vanuit dit merk toe.

Panda-proof
Moso wordt vertegenwoordigd door senior marketingma-
nager José de Ruijter-Luken en commercieel directeur Ar-
jen Veltman. Veltman: “Bamboe wint snel aan bekendheid 
als duurzaam product. Was het in het begin voornamelijk 
de hippe consument die bamboe op de vloer had liggen, 
tegenwoordig is bamboe als vloer beschikbaar voor elke 
woning en elk kantoor.” De Ruijter: “En, niet onbelangrijk: 
daarvoor wordt een andere bamboesoort gebruikt dan die 
de panda eet – dus het zijn 100 procent pandaproofpro-
ducten.”
Veltman: “De toenemende vraag naar bamboe is deels te 
verklaren doordat de consument steeds vaker voor duur-
zaamheid kiest. Een andere verklaring is het enorm diver-
se aanbod aan bamboeproducten door voortschrijdende 
technologische ontwikkelingen.” Simcha Nyssen van Punto 

Bamboe-specialisten Moso uit Nederland en het Belgische Punto Verde
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Johan de Koning

Moso: “Bamboe wint snel aan populariteit.”
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Verde knikt als ze deze woorden hoort. “De bouw in Euro-
pa werd lang gedomineerd door beton, staal en hout. Maar 
omdat mensen tegenwoordig toch naar duurzame en eco-
logische oplossingen zoeken, is bamboe aan een opmars 
bezig.” Volgens de eigenaresse van Punto Verde is bamboe 
een oersterke grassoort. “En het heeft daarnaast een zeer 
geringe ecologische voetafdruk.”
Nyssen legt graag uit. “Bamboe groeit tot maar liefst 
één meter per dag. Na slechts vijf jaar groei zijn de bam- 
boestammen rijp voor de oogst. De bamboestengels gaan, 
nadat ze zijn gekapt in de plantage, door een machine. Zo 
ontstaan lange, platte repen. Die verlijmen we of ze wor-
den geperst.” Bomer: “Door het lijmen ontstaat de typi-
sche bamboestructuur. Je ziet dan ieder apart strookje en 
de groeiringen goed, vergelijkbaar met de noesten in een 
houten plank. Bij het persen zie je de structuur veel min-
der, omdat de vezels dan veranderen. De planken hebben 
dan duidelijk een andere structuur, meer de uitstraling van 
een warme massief houten vloer.” Nyssen vervolgt: “Door 
de bamboe te stomen, gaan de suikers karamelliseren. Dan 
ontstaat een mooie, warme kleur.” 

Vloerverwarming
Punto Verde importeert half afgewerkte blokken of plan-
ken. In België krijgen die uiteindelijk een verdere afwerking 
en worden ze op maat gemaakt voor de klant. Bomer: “We 
kunnen in principe iedere kleur bamboevloer maken, door 
die met een tweecomponentenolie af te werken. Bamboe is 
geschikt voor vloerverwarming, mits de installateur de plaat-
singsinstructies volgt. Nog een troef: mensen die allergisch 
zijn voor huisstofmijt, of astmatisch zijn, kunnen goed voor 
bamboe kiezen. Door de hoge dichtheid van de vloer maakt 
stofophoping geen kans.”

Bamboe kan ook uitstekend buiten gebruikt worden, zoals Punto Verde hier toont. Punto Verde: “Bamboe-accenten overal in het interieur.”

Bamboo Solida van Moso.
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“Wij maken overigens ook meubelplaten van bamboe”, ver-
telt Nyssen. “Daardoor kunnen bamboe accenten overal in 
het interieur terugkomen, zoals in kasten, trappen, wand-
bekleding en meubels. Ze kunnen allemaal van hetzelfde 
materiaal worden gemaakt en we kunnen alles ter plekke 
afwerken.”

Kleuren en klikken
Moso heeft de collectie flink uitgebreid de afgelopen jaren. 
“Waar onze bamboevloeren eerst nog alleen beschikbaar 
waren in de standaard massieve blanke of karamelversie, 
zijn er nu ook geborstelde, gebeitste en gekleurde vloeren 
beschikbaar. Met de introductie van onze nieuwe collecties, 
bieden we de woonbranche een duurzaam alternatief voor 
binnen én buiten. Door middel van een thermische behan-
deling in combinatie met persen onder zeer hoge druk, kan 
bamboe zelfs de hoogste duurzaamheidsklasse voor bui-
tengebruik bereiken.”
De nieuwste collectie van Moso heet Bamboo Solida. “Dit is 
een CO2-neutrale bamboeparketvloer voor zwevende plaat-
sing. We leveren de vloer met dertig jaar fabrieksgarantie. 
De vloer is bijzonder hard en slijtvast en is beschikbaar in 
zeven uitvoeringen: vijf verschillende houtlookkleuren en de 
natuurlijke bamboekleuren Naturel en Karamel”, legt Velt-
man uit.

“In tegenstelling tot vergelijkbare producten, is deze nieu-
we collectie voorzien van een clicksysteem”, gaat Veltman 
verder. “Zodoende is een snelle en eenvoudige zwevende 
plaatsing mogelijk. Deze vloerdelen voldoen uiteraard aan 
alle eisen op het gebied van gezondheid en brandveiligheid.”

Duurzaam en ecologisch
“We hebben de afgelopen jaren grote investeringen gedaan 
om in samenwerking met gerenommeerde testinstituten aan 
te tonen, dat er geen beperkingen meer zijn om industri-
eel verwerkt bamboe grootschalig in te zetten in de bouw. 
Het is een volwaardig alternatief en veel duurzamer dan tro-
pisch hardhout. Bamboe heeft op milieugebied een grote 
voorsprong door de snelle groei en de jaarlijkse, constante 
oogst. Van ontbossing is geen sprake.”
Veltman vervolgt: “We gingen zelfs een stap verder door 
onze producten beschikbaar te maken met FSC-certificaat, 
zoals bekend de meest strenge certificering voor bosbouw 
wereldwijd. En we lieten onze ecologische CO2-voetdruk 
testen door de TU Delft, volgens de internationale LCA-me-
thodiek. Hieruit blijkt dat de massieve bamboeproducten 
van Moso CO2-neutraal zijn over de gehele levenscyclus. 
Als gevolg van die certificeringen is het mogelijk extra cre-
dits te behalen bij duurzaam bouwen volgens de ecolabels 
BREAAM en LEED.”
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Een project van Punto Verde: de B&B St. Jacobs 

in Brugge.

Bamboevloer en -trappen in het Ricoh-kantoor in Bergen op 

Zoom (Moso).

Een sfeervolle en warme vloer van het Belgische 

Punto Verde.


