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Het bamboewoud was de favoriete plek van 

Boeddha. Hij zat daar graag omdat hij er 

voelde hoe bamboe de emoties kalmeert, 

en de creativiteit stimuleert. Zo bijzonder 

als dat al is, bamboe is nog zoveel meer. Nu 

onze natuurlijke bronnen uitgeput beginnen 

te raken, en de gevolgen van de kap van 

hardhout zich aandienen, richten steeds 

meer ogen zich op het extreem veelzijdige 

bamboe. Een gras dat tot 50 cm per dag kan 

groeien en na de kap gewoon weer opnieuw 

begint. Hier en daar wordt bamboe zelfs al 

‘het groene goud’ wordt genoemd. En dat 

terwijl het meest bijzondere van bamboe 

juist niet de schaarste ervan is, maar de 

overvloed.

Met bamboe begon in 2009 het verhaal van 

Kitchzen. Hoe kon je uit dit prachtige, keiharde 

materiaal, met zo’n positieve milieubalans, 

mooie, trendy keukens maken zonder de 

duurzame aspecten ervan geweld aan te 

doen? Met een eigen FSC-gecertificeerde 

fabriek in Nederland en een verantwoorde 

leverancier van bamboe, slaagde Kitchzen er 

in een volledig assortiment samen te stellen 

van massief bamboe keukens dat aan elke 

smaak en wens tegemoet komt. Verspreid 

door heel Nederland staat inmiddels in 

veel huishoudens een Kitchzen-keuken. 

Elk volledig afgestemd op de smaak 

van de eigenaar, maar alle met dezelfde 

unieke uitstraling van bamboe, in al zijn 

bewerkingen. 

Anno nu is Kitchzen echter veel meer dan de 

bamboe keuken. Met de grootste organisatie 

in keukens achter zich en alle kennis en 

expertise daarvan fungeert Kitchzen als 

paraplu voor alle duurzame producten in de 

keukenbranche.  

De perfectie van bamboe
Goed beschouwd is hij gewoon perfect; de 
bamboestengel. Soepel en buigzaam maar 
sterk als staal dankzij de celvormige vezels in 
de lengte van de stengel. Je kunt er huizen 
van bouwen: uiterst solide maar flexibel 
genoeg om ook bij een aardbeving overeind 
te blijven. En zelfs in uitgeputte grond zal hij 
standhouden en onverwoestbaar doorgroeien, 
sneller dan welk ander gewas ook. 

Bamboe is gras
Bamboe is geen boom, het is een gras. 
Echter, na een groeiperiode van vijf jaar is 
het bamboegras zo hard geworden als hout. 
Harder zelfs dan eikenhout en bijna zo hard 
als tropisch hout. Er zijn honderden soorten 
bamboegras, die bijna allemaal snelgroeiend 
zijn. Een aantal types groeit zelfs meer dan een 
halve meter per dag. In vijf jaar tijd zorgt de 
bamboe voor 200 stevige palen. En het mooie 
is; wanneer je die kapt blijven de wortels intact 
en groeit de plant gewoon door. 

Waar het tropisch regenwoud angstwekkend 
blijft slinken, blijven de bamboebossen op 
hetzelfde niveau. Jaarlijks kan dertig procent 
van de bamboe worden geoogst zonder 
dat het bos er onder lijdt. Voor duizend 
bamboehuizen per jaar is daarom slechts 60 
hectare land nodig, terwijl dit voor tropische 
bomen (hardhout) al gauw 500 hectare zou 
zijn. 
Doordat de wortels intact blijven, ontstaat er 
bij bamboewinning geen erosie; de wortels 
van bamboe vormen als een soort haarnet 
een natuurlijke barrière onder de grond. Daar 
houden ze het regenwater vast, maar ook de 
aarde op de hellingen. Daar komt nog eens 
bij dat bamboe de lucht beter zuivert dan welk 
ander gewas ook. Bamboe neemt zeer veel 
stikstof op uit de lucht en genereert maar liefst 
35 procent meer zuurstof dan bomen. Zo helpt 
dit wondergras ook nog eens tegen het broei- 
kaseffect. 

Veel soorten
Er zijn wereldwijd meer dan 1300 verschillende 
soorten bamboe te vinden. Voor toepassing als 
plaatmateriaal voor bijvoorbeeld vloeren en 
keukens, wordt voornamelijk de reuzenbamboe 
gebruikt, de Phyllostachys pubescens. Deze kan 
15 tot 20 meter hoog worden en komt vooral 
voor in de (sub)tropische klimaatzones. Deze 
Phyllostachys pubescens vinden we in grote 
hoeveelheden in met name China. Hier groeit 
hij in enorme oerbossen maar ook op door 
boeren beheerde plantages. Daar kan elk jaar 
zo’n 30 procent van het aantal bamboestammen 
worden gekapt zonder dat het bosbestand in 
omvang afneemt. De aangroei van nieuwe 
stammen is namelijk ook zo’n 30 procent per 
jaar. De moederplant maakt elk jaar meerdere 
nieuwe stammen aan die na vijf jaar kunnen 
worden geoogst. Groeien ze door, dan sterven 
ze één of twee jaar later vanzelf af. Regelmatig 
kappen versterkt juist de groeikracht van een 
bamboebos omdat dit zorgt voor nog grotere 
aanwas van nieuwe scheuten. 
En nee, bij deze bamboe heeft de pandabeer 
daar geen last van. Niet alleen zijn er in 
deze regio’s weinig of geen pandaberen, de 
Phyllostachys pubescens heeft geen bladgroei 
op de eerste vijf meter van de stam en vormt 
dus voor de pandabeer geen voedselbron. 

Van bamboepaal tot plaat
Omdat bamboepalen hol zijn wordt de bamboe 
na het kappen in de lengte in strips gezaagd. 
Op de schaafbank wordt de buitenste groene 
schil verwijderd. Soms wordt de bamboe 
gekookt waardoor de suikers verbranden en 
het zijn karakteristieke caramelkleur krijgt. 
De strips worden vervolgens op verschillende 
manieren tot plaatmateriaal geperst waarna 
het wordt verlijmd. Dit met lijm die voldoet 
aan de Europese E1 norm voor formaldehyde. 
Voor vloeren en paneelproducten kan er tevens 
‘UF-vrije lijm worden toegepast (E0 norm). De 
bewerking van bamboe geschiedt door koken, 
stomen, baden of roken, alles niet schadelijk 
voor het milieu. Elke wijze van bewerken geeft 
het zijn karakteristieke kleur. 

Bamboe
het 
groene 
goud

The difference between what 

we do and what we are capable 

of doing would suffice to solve 

most of the world’s problems.

GANDHI

The pessimist sees difficulty 

in every opportunity. The 

optimist sees the opportunity 

in every difficulty.

WINSTON CHURCHILL



Plain press, side press, density
Voor de liefhebber van de echte bamboe-
structuur ( u weet wel, met die ‘knopen’) is er de 
standaard oftewel ‘plain press’ bamboe. Hierbij 
worden de bamboestrips horizontaal naast 
elkaar geperst en onder hoge druk verlijmd. 
Degene die liever een meer houtstructuur 
zoekt biedt Kitchzen tevens de ‘side press’ aan. 
Hierbij zijn de bamboelatjes zijdelings verlijmd 
waardoor een fraaie doorlopende nerf ontstaat. 
In de nieuwste ontwikkeling worden de latjes 
voor verlijming verdrukt tot vezels. Eenmaal 
verlijmd geeft dat een mooi lijnenpatroon en 
bovendien is de bamboeplaat hierna twee keer 
zo hard als een plain press of side press plaat. 

Bamboe keuken
De stap om bamboe ook in keukens toe 
te passen lijkt, zo gezien, maar klein. Ook 
daar zoeken we steeds meer de meest 
duurzame oplossingen en in de keuken valt, 
als het gaat om duurzaamheid en energie-/
waterzuinigheid, veel eer te behalen. 
Kitchzen is het eerste label dat, sinds 2009, 
bamboekeukens produceert en hiervan inmid-
dels een mooi, compleet assortiment heeft 
samengesteld. 
Eco’ als hij is biedt de Kitchzenkeuken wel alle 
moderne comfort en techniek in hang- en 
sluitwerk. De nieuwste lade-systemen zijn er in 
verwerkt.

Kitchzen, 
de duurzame keuken

Groen alternatief
De bamboekeuken van Kitchzen kan volledig 
worden uitgevoerd in massief bamboe, zowel 
de deuren als het korpus (het geraamte van 
de keuken). Voor wie dat teveel is, kan er – 
uit dezelfde gecertificeerde fabriek – gekozen 
worden voor een FSC-gecertificeerd spaan-
plaatkorpus, gecombineerd met de bamboe 
fronten. 

Bij de gangbare keukens zijn in het algemeen 
de korpussen altijd vervaardigd van spaan-
plaat of mdf. Omdat dit materiaal zo veel-
vuldig wordt toegepast proberen sommige 
keukenproducenten en toeleveranciers hierin zo 
duurzaam mogelijk actief te zijn. Een aantal gaat 
verder en past zowel productieproces als logistiek 
aan op duurzaamheid. Om de duurzame 
keuken compleet te maken zijn er verschillende 
werkbladmaterialen op de markt, maar ook in de 
keukenapparatuur zijn er grote slagen gemaakt 
in energie- en waterzuinigheid. Kitchzen brengt 
al deze elementen samen. Kitchzendealers zijn 
uitgerust met een Productwijzer waarin alle 
duurzame materialen en producten voor in de 
keuken zijn ondergebracht.

Nobilia 

The green way. 
De Duitse kwaliteitskeukenproducent Nobilia 
is door zijn omvang grootbetrekker van 
spaanplaat. Duurzame omgang hiermee 
stond dus al snel op het eisenlijstje van de 
fabrikant, zodat in 2009 het PEFC-keurmerk 
werd behaald. De onderneming koopt nu 
per jaar meer dan 500.000 m3 aantoonbaar 
gecertificeerd houtmateriaal (uit duurzaam 
beheerde bossen en van gecontroleerde 
leveranciers), dat is ruim 90 procent van het 
totaal gebruikte hout. Andere speerpunten 
zijn het verminderen van restafval, biomassa 
verwarmingsinstallaties in de fabrieken, betere 
isolatie, etc. Voor de dealers van Kitchzen 
produceert Nobilia het bijzondere label Vivari.

De fabriek
De juiste bamboeverwerker zorgt ervoor dat 
de milieuvoordelen van bamboe ook in het 
verdere verwerkingsproces behouden blijven. 
De Nederlandse fabriek van de Kitchzenkeukens 
is volledig FSC-gecertificeerd. Dat houdt in dat 
het hele proces in de fabriek jaarlijks wordt 
gecontroleerd volgens de FSC-criteria waaraan 
bedrijven in de zogenaamde ‘chain of custody’ 
(bedrijven die het FSC-hout verwerken) moeten 
voldoen. FSC hanteert strenge richtlijnen 
voor bosbeheer, maar ook voor transport, 
verwerking en handel, om te voorkomen dat 
het goedgekeurde hout vermengd raakt met 
ander hout.

Nolte Küchen

Oog voor milieu
Nolte Küchen, één van de grotere keuken-
producenten in Duitsland, is sinds september 
2010 zowel PEFC als FSC gecertificeerd. Sinds 
januari 2012 gebruikt Nolte ook 100% groene 
stroom uit duurzame energiebronnen als 
waterkrachtcentrales. Bovendien wordt door de 
aankoop van deze groene stroom de uitbreiding 
van duurzame energiebronnen ondersteund in 
de vorm van investeringen in nieuwe energie-
installaties of de uitbreiding van bestaande 
installaties. Ook wordt het houtafval gerecycled 
om warmte te produceren. Van Nolte Küchen 
verkopen veel Kitchzendealers het exclusieve 
label Logic Kitchen.

Häcker

Milieubewust op elk front
Häcker, Duitse keukenleverancier van flinke 
omvang, neemt zijn verantwoordelijkheid als het 
gaat om bescherming van het milieu. Energie-
efficiëntie, vermindering van de CO2-uitstoot 
en afvalverwijdering zijn onderdeel van een 
modern milieu-management systeem op basis 
van DIN en ISO14001:2009. Het gebruik van 
emissie-arme waterlaksystemen draagt bij aan 
de vermindering van de CO2 uitstoot. Daarnaast 
past Häcker recyclebare materialen toe.
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You must do the things you 

think you cannot do

ELEANOR ROOSEVELT

www.kitchzen.nl

Nature knows no pause in 

progress and development, 

and attaches her curse on all 

inaction.

GOETHE



Werkbladen 

Als het gaat om het minimaliseren van de 
ecologische voetafdruk, worden er steeds meer 
nieuwe materialen ontwikkeld die uitermate 
geschikt zijn als werkblad en prima voldoen 
aan de eisen die daaraan worden gesteld. 

Greenpanel
Het 60 mm dikke Greenpanel is een nieuw 
milieuvriendelijk materiaal voor het werkblad. 
Er zijn minder grondstoffen nodig voor de 
productie in vergelijking met andere basis-
bladen. Minder volume, minder gewicht (9 kg/
m2) en dus minder CO2-uitstoot. Greenpanel 
is FSC en CARB2-gecertificeerd, biologisch 
afbreekbaar en 100% recyclebaar. Het blad is 
leverbaar in een groot aantal kleuren. 
www.dekkergreenpanel.nl

ECO by Cosentino
Het werkblad ECO by Cosentino toont als een 
natuurstenen blad maar bestaat voor 75% uit 
gerecycled materiaal: spiegels, glas, porselein, 
keramiek, gekristalliseerde asresten: allemaal 
materialen die het einde van hun bruikbare 
levenscyclus hebben bereikt. De overige 25 
procent bestaat uit resten natuursteen van 
steengroeven. Om van dit alles één geheel 
te maken wordt gebruik gemaakt van een 
harssoort van natuurlijke oorsprong die voor 
22 procent bestaat uit harsolie. Zelfs 94% van 
het gebruikte proceswater wordt gerecycled. 
ECO kreeg al de certificaten Greenguard en 
Cradle to Cradle toegekend, wat betekent dat 
het voor 100 procent recyclebaar is. ECO by 
Cosentino is verkrijgbaar in tal van kleuren. 

Koelen

Intelligent
De koelkast staat altijd aan, en doet dan ook 
een grote aanslag (soms een zesde van het 
totaal) op de elektriciteitsrekening. Ook bij 
koelkasten kunt u aan het energielabel zien 
hoe zuinig het apparaat is, zelfs het kWh 
per jaar kunt u vergelijken. De A+++ 
is ook hier het zuinigste model, ze kosten 
vaak iets meer maar dat verschil verdient u 
snel terug. Zeker wanneer u er een model 
van een aantal jaren oud voor inruilt. Dat 
kan tot wel 120 euro schelen op jaarbasis. 
Nieuwe features als NoFrost (geen ijsvorming 
dus optimale prestatie) en LED-verlichting 
verhogen de bezuiniging. Daarnaast bieden 
nieuwe koelkasten vaak speciale klimaatzones 
waarin levensmiddelen onder de meest ideale 
omstandigheden worden bewaard. Hierdoor 
blijven ze tot drie keer langer vers. Dat scheelt 
niet alleen boodschappen doen, maar in veel 
huishoudens ook: eten weg gooien! 

Keukenventilatie

Zuinig en stil
De keuze voor een afzuigkap hangt vooral af 
van de situatie. Wanneer er een mechanish 
ventilatiesysteem in huis is kunt u het beste een 
motorloze afzuigkap aanschaffen, dat is het 

Apparatuur

Afwassen
De afwasautomaat en de koelkast zijn de twee 
producten waarmee het meest kan worden 
bespaard ten opzichte van hun voorgangers. 
In afwassen wordt al jaren gewerkt met 
energieklassen. Deze zijn onlangs aangepast 
omdat de ontwikkelingen zo snel gaan dat veel 
producten de bestaande A-klasse ver overstegen. 
We hebben nu A+, A++ en A+++ klassen 
waarbij de eventuele extra zuinigheid bovenop 
die laatste classificatie wordt aangegeven in 
procenten die daar nog af gaan. 
Ook het waterverbruik is enorm afgenomen. 
De huidige zuinige afwasautomaten kunnen 
toe met soms 6 liter water. Voor zowel water- 
als energiebesparing zijn de meeste zuinige 
afwasautomaten uitgerust met allerlei sensoren. 
Deze meten de belading en de vervuiling van het 
water, waarop het programma wordt aangepast. 
Verschil is er in de toegepaste technieken om 
verdere zuinigheid te bewerkstelligen. Hierdoor 
kan er, zelfs in de A+++ apparaten, onderscheid 
zijn in energie- en waterzuinigheid, dit loopt niet 
altijd gelijk op. 

Slimme ovens

Meer doen, minder verbruiken
De huidige ovens zitten boordevol slimme 
technieken die niet alleen ten goede komen 
aan het gebruiksgemak en resultaat, maar 
ook aan het milieu. De Hetelucht-functie is 
het meest zuinig, waarbij speciale systemen 
als ThermicAir, of Hetelucht Eco zich richten 
op een nog betere verdeling van de warmte in 
de ovenruimte, zodat nog meer bespaard kan 
worden. Daarnaast wordt er gedacht aan het 
schoonmaakgemak. Pyrolyse, waarbij de oven 
zichzelf op hoge temperatuur reinigt, is nog 
altijd veel toegepast, maar ook hierin komen 
– energiezuiniger – alternatieven. 
Ook ovens dragen labels met betrekking tot 
het energieverbruik. De zuinigste klasse is A, 
maar zoals nu blijkt is dat bij veel apparaten 
niet meer zuinig genoeg. A-10, 20 of 30% is 
al veel gangbaarder geworden. 

meest zuinig. Voor een kap met motor telt ook 
de lengte en vorm van het afvoerkanaal mee: 
is deze lang en bochtig dan heeft dat invloed 
op de afzuigcapaciteit van de afzuigkap en 
zal hij meer energie gebruiken (zijn hoogste 
capaciteit) om zijn werk goed te doen. 
Veel van de huidige afzuigkappen zijn uitgevoerd 
met nieuwe technologieën die de motor veel 
zuiniger maken dan voorheen. Ook LED-
verlichting in plaats van halogeenlampen maakt 
een enorm verschil in elektriciteitsverbruik, net 
als ervoor zorgen dat de filters schoon blijven. 
Vervuilde filters verhogen het energieverbruik 
en hebben een negatief effect op de werking 
van de kap. 

Kookplaten

Efficiënt
Gas is nog altijd de meest milieuvriendelijke 
wijze van koken. Leveranciers spelen daar op 
in door de gasbranders steeds efficiënter vorm 
te geven voor een hoger rendement. Kiest u 
toch voor elektrisch, ga dan voor inductie. 
Deze kookplaten gaan door hun speciale 
techniek zuinig om met energie omdat alleen 
de bodem van de pan wordt verhit. Ook zijn 
er inductiekookplaten met sensoren die in 
de gaten houden wanneer iets kookt en dan 
automatisch het vermogen verlagen.

Kranen

Minder water, minder energie
De kranen worden steeds slimmer. Water-
besparende technieken zijn al bijna standaard 
maar vooral ook worden er slimme oplossingen 
in aangebracht om het energiegebruik te 
beperken. Veel kranen staan standaard op de 
koude stand, bijvoorbeeld met EcoStart, om te 
voorkomen dat er warm water wordt gebruikt 
wanneer dat niet nodig is. 

Zuiniger 
dan het 
teiltje

There is nothing like a dream 

to create the future.

VICTOR HUGO

Wat is FSC?
Het FSC-keurmerk is het enige onafhankelijke keurmerk voor bosbeheer dat internationaal wordt 

toegepast en dat erkend wordt door zowel (grote) bedrijven als milieu- en ontwikkelingsorganisaties. 

FSC is de afkorting voor Forest Stewardship Council, ofwel de Raad voor Goed Bosbeheer. Volgens 

FSC betekent goed bosbeheer dat moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, 

milieuvriendelijk en economisch gebied. FSC heeft als basis de tien principes voor goed bosbeheer 

opgesteld, hetgeen betekent dat producenten hun hout betrekken uit verantwoorde bosbouw en 

van gecontroleerde leveranciers. In de productie ligt de focus al regelmatig op recycling en groene 

stroom, er wordt gelet op afvalcontrole, waterhergebruik, stroomverbruik en verpakkingsmaterialen. 

In Nederland is ongeveer 181.538 ha bos FSC-gecertificeerd, wereldwijd 115.61 miljoen ha. 

Een ander belangrijk keurmerk is PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification schemes. 

Het PEFC-certificaat is een vrijwillig initiatief uit de particuliere sector, oftewel de boseigenaren zelf.



Change will not come if we wait for some other person or some 

other time. We are the ones we’ve been waiting for. 

We are the change that we seek.

BARACK OBAMA

Info

Productwijzer:

KBK Breukelen
Heycoplaan 37
3621 WS Breukelen
T. 0346 262 112

Onze flagship store waar u de bamboekeuken van 
Kitchzen kunt bewonderen:

Keukenstudio Wehl
Nijverheidsweg 2
7031 BV Wehl
T. 0314 682 380
www.studiowehl.nl

Kitchzen is een label van DER KREIS Nederland BV
T. 038 477 80 30 
Info@derkreis.nl
www.kitchzen.nl

Interset keukens
Satijnbloem 55
3068 JP Rotterdam
T. 010 455 0511


