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VLOERENVAK

Prachtproject:
Bouwen met bamboe
Het is een van de favoriete ‘bouwstenen’ voor Wim Strooper van Finesse Parketvloeren
uit Den Bosch. ‘Met bamboe kun je veel, het is een dankbaar materiaal, zeker in de
kwaliteit die MOSO levert. Het is heel hard en daarmee slijtvast en bovendien wordt het
duurzaam verbouwd.’ Finesse past vaak bamboe toe, zo ook in Museum Van Bommel Van
Dam in het voormalige postkantoor van Venlo.
Finesse Parketvloeren is zo’n dertig jaar oud en
vrijwel vanaf het begin al gespecialiseerd in de
projectenmarkt. ‘Op een gegeven moment word je
bekend bij aannemers en architecten en volgen er
aanvragen, al moeten we daar voortdurend ons
best voor blijven doen,’ aldus Wim. Dit specifieke
project in Venlo kwam ‘voorbij’ via architect
BiermannHenket, een bekende relatie die overigens
ook verantwoordelijk is voor het ontwerp en de
inrichting van het duurzame bedrijfspand van
Finesse, dat twee jaar geleden in gebruik genomen
werd.
‘Er moest een duurzame afwerking van het museum
komen en daarover hebben we meegedacht. Ik heb
toen bamboe voorgesteld, mede omdat je er
plaatmateriaal van kunt krijgen. We hebben
wiebertjes in verschillende afmetingen gezaagd, de
architect heeft daar een keuze uit gemaakt.
Vervolgens hebben we op locatie een mock-up
gemaakt, zijn er wat zaken bijgesteld en dat is
uiteindelijk de basis geworden. Niets was standaard
en de uitdaging voor ons was vooral de
golfbeweging te volgen die erin zit, zoals je op de
foto’s kunt zien, met zowel een horizontale als
verticale kromming. Dat was lastig voor elkaar te
krijgen, het is natuurlijk geen vaste maat. Het was
dus een heel gepuzzel om de bocht te kunnen
ronden en om de houten spanten in die twee
‘toeters’ heen te werken. Maar het is gelukt. Dit
soort projecten vinden we leuk om af en toe te
doen, al zijn het niet de meest lucratieve
opdrachten. Maar hier kunnen we wel een mooi
stukje vakmanschap laten zien.’
‘We werken al heel lang samen met MOSO, een
goede leverancier. Toen we twintig jaar geleden
met een groep naar China gingen om een plantage
en fabrieken te bezoeken, was de kwaliteit niet
altijd even goed. Dat was nog massief bamboe en

de vloeren die we daar destijds mee legden
werkten heel erg. We hebben ons toen regelmatig
afgevraagd waar we aan begonnen waren. Sinds de
laatste jaren betreft het allemaal gelaagd bamboe
met een prima kwaliteit. We passen bamboe in
vaak grote projecten toe, zowel voor de vloeren als
wanden mede door de positieve eigenschappen
met betrekking tot duurzaamheid, CO2, geschikt
voor vloerverwarming en brandklasse. Als materiaal
is bamboe misschien niet erg bekend in de
parketbranche, althans niet binnen de particuliere
markt. In de projectenwereld, bij architecten, kom
je de toepassing al heel lang tegen. De hardste
bamboe, geperst onder hoge druk, is enorm sterk.
Daar kun je écht wel wat op laten vallen zonder dat
je meteen een putje hebt,’ aldus Wim Strooper.
‘Hufterproof!’
(Foto’s: Stijn Poelstra, architect: BiermannHenket.)
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