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Leeswijzer
In dit document worden alle relevante feiten en cijfers voor bamboe verkeersborden op een
rij gezet. Om de duurzaamheid en circulariteit van bamboe te kunnen beoordelen, is het
belangrijk om de verschillende aspecten van de gehele levenscyclus te bekijken. In hoofdstuk
1 wordt de keuze voor bamboe als grondstof beschreven. In hoofdstuk 2 komt de productie
aan bod en de bijbehorende impact op het milieu. Hoofdstuk 3 gaat verder in op het gebruik
van een bamboe verkeersbord in de praktijk. Hoofdstuk 4 beschrijft de laatste fase, de
mogelijkheden voor hergebruik. In hoofdstuk 5 zijn alle belangrijke certificeringen benoemd.
Tot slot gaat hoofdstuk 6 kort in op de kosten van bamboe verkeersborden.
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1

Bamboe als alternatieve grondstof

De Rijksoverheid neemt maatregelen om de uitstoot van CO2 aanzienlijk te verminderen. In
2050 moet de CO2 uitstoot met 95% gereduceerd zijn volgens het Nederlandse
klimaatakkoord. Duurzame toepassingen en slimme keuzes in de openbare ruimte kunnen
daaraan bijdragen. Daarom ging HR Groep op zoek naar een alternatief voor het reguliere
aluminium verkeersbord. Dat alternatief vond zij in bamboe.
1.1 Keuze voor bamboe
Formeel is bamboe een gras. Het bezit echter wel de eigenschappen van hardhout, zoals
hardheid en duurzaamheid. Bamboe is zeer sterk, volledig recyclebaar en groeit snel. Het is
een groene, hernieuwbare grondstof. Bamboe heeft CO2 nodig om te groeien en
tegelijkertijd zuurstof te produceren. Er zijn 1600 soorten bamboe op de wereld, waarvan er
3 geschikt zijn voor toepassingen zoals verkeersborden. HR Groep gebruikt Moso bamboe,
welke alleen groeit in een specifieke klimaatzone, voornamelijk in China. De Moso bamboe
heeft een groeipotentie van wel 80 cm per dag. Na ongeveer 2 maanden is de stam
volwassen en na 4 tot 5 jaar wordt deze geoogst. De holle stam is dan verhout en geschikt
om te gebruiken voor bouwmaterialen. Eén bamboeplant bestaat uit meerdere stammen
waar steeds weer nieuwe scheuten uit groeien. Het oogsten zorgt ervoor dat de stam daarna
sneller groeit. Elk jaar wordt ongeveer 20% van de stammen gekapt, 80% van een bos blijft
behouden. Door steeds maar een deel te kappen wordt ontbossing voorkomen. Bamboe is
juist een interessant gewas voor gebieden waar sprake is van ontbossing. Bamboe kan
namelijk groeien op kale, erosiegevoelige hellingen waar andere houtsoorten niet goed
groeien.
Door de grote groeisnelheid en het wijdverbreide wortelnetwerk kan bamboe in zeer
moeilijke omstandigheden overleven (bosbranden) en is bamboe juist zeer geschikt om
ingezet te worden als pioniersgewas in ontbost en geërodeerd land. Juist hierdoor wordt
bamboe in verschillende landen wereldwijd (waaronder China, Ethiopië, Kenya, Ghana,
India, Madagaskar, Filipijnen, Vietnam en Kameroen) ingezet als ‘priority-species’ voor
herbebossing en landschapsherstel. Zie voor een voorbeeld van verschillende cases en
succesvolle projecten het recente rapport van de landbouw tak van de VN (FAO) in
samenwerking met INBAR.
1.2 Samenwerking met MOSO®
Samen met het bedrijf MOSO® heeft HR Groep het bamboe verkeersbord ontwikkeld.
MOSO® is in Europa marktleider in innovatieve bamboetoepassingen voor binnen én buiten
en heeft al meer dan 20 jaar ervaring in de relatief jonge bamboe industrie.
1.3 Bamboe versus aluminium
Reguliere verkeersborden zijn vaak gemaakt van aluminium. De grondstof voor aluminium is
bauxiet, een eindige grondstof veelal afkomstig van andere continenten. Als de voorraden,
zoals verwacht door TNO, worden vergeleken met de productie (World Aluminium) dan zijn
binnen 100 jaar alle grondstoffen voor aluminiumproductie op. Bijkomend nadeel is dat de
winning van bauxiet leidt tot schade aan het landschap en de ecosystemen. Ook is voor de
productie van aluminium veel energie, water en bauxiet nodig. Van hout is bekend dat er
juist veel CO2, water en (zonne)energie nodig is om hout, zuurstof en water te produceren.
Dit is vergelijkbaar voor bamboe, waarbij bamboe sneller groeit dan hout.
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Ten opzichte van hout heeft bamboe als bijkomend voordeel dat het extra snel groeit; na 4
tot 5 jaar zijn de 15 meter lange stammen van de Moso bamboesoort al kaprijp, waardoor er
uiteindelijk ten opzichte van hout per hectare meer CO2 wordt vastgelegd in de producten.
Een ander groot voordeel van bamboe is reeds beschreven in paragraaf 1.1: de gedeeltelijke
kap, waarna de bamboe sneller groeit en er per definitie geen sprake is van ontbossing.
De Guadua bamboe, die in onderstaand figuur is opgenomen, groeit in Midden-Amerika. De
bamboestam heeft een grotere diameter dan de Moso bamboe. In China, waar de Moso
bamboe groeit, wordt de gehele stam gebruikt voor allerlei toepassingen waaronder
bamboe verkeersborden. In Midden-Amerika is het gebruik nog niet zover ontwikkeld,
waardoor effectief minder materiaal wordt gebruikt. Daardoor blijft er meer afval over en
zijn de kosten hoger. De INBAR organisatie, een internationale organisatie ter bevordering
van bamboe en rotan, ondersteunt de ontwikkeling van het gebruik van Guadua bamboe.
Het bedrijf MOSO® is nauw betrokken bij INBAR en geeft vanuit de opgebouwde expertise in
China advies voor de optimalisatie van Guadua bamboe in de gebieden waar dit groeit.

Figuur 1: Jaarlijkse aanwas van verschillende houtsoorten t.o.v. Moso en Guadua bamboe
Bron: Booming bamboe 2017
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2

Productie

Bamboestammen worden na de oogst gebruikt als bouwmateriaal. Ondanks dat het
materiaal hard is, is de holle stam zonder verdere verwerking niet duurzaam en
weersbestendig. In de afgelopen 10 jaar heeft MOSO® productiestappen ontwikkeld om
bamboe producten wel buiten te kunnen toepassen.
2.1 Proces
Na de oogst wordt de bamboestam in de lengterichting in strips gespleten, waarna de
groene buiten- en binnenschil wordt verwijderd. De strips hebben van nature een licht gele
kleur (naturel), maar worden gestoomd voor een verbetering van de stabiliteit. In
gespecialiseerde fabrieken worden losse bamboestrips verlijmd tot platen van de gewenste
grootte of dikte. De lijmsoort is Water Based Phenolic Resin DZT-5 van producent Dynea (zie
bijlage 1 voor Material Safety Data Sheet). Om het bord duurzaam en geschikt voor
buitengebruik te maken, wordt het bord geïmpregneerd met Tebuconazole en
Propiconazole. Dit zijn Europees goedgekeurde biociden conform de BPR, de
Biocidenverordening. Zie bijlage 2 voor de Material Safety Data Sheet van MOSO® Bamboo
N-finity. De impregneermiddelen omvatten slechts 4-5% van het totale gewicht. Vervolgens
wordt het bord in Nederland verder verwerkt tot het verkeersbord dat uiteindelijk naast of
boven de weg staat. Net als bij een aluminium verkeersbord wordt de drager voorzien van
een digitaal geprinte folie en een transparant laminaat. De signface (sticker) wordt digitaal
geprint, dat is minder belastend voor het milieu dan bijvoorbeeld zeefdrukken.
2.2 Milieu-impact
Onderstaande tabel geeft de CO2 voetafdruk van diverse bouwmaterialen weer over de
gehele levenscyclus, dus inclusief transport. De getallen zijn op basis van de Ecoinvent
database die uitgaat van het industriële gemiddelde. De voetafdruk voor bamboe is negatief.
Dit komt door de opslag van CO2 in nieuw aangeplante bossen en het verbranden van
bamboe in biomassa-energiecentrales. De verbrandingstemperatuur is zo hoog dat er geen
biociden meer vrij komen.

Figuur 2: CO2 voetafdruk over gehele levenscyclus (kg CO2 eq/m³ materiaal)
Bronnen: Ecoinvent & Idemat database
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Het geïmpregneerde bamboe buitenproduct, Bamboo N-finity, is nog niet meegenomen in
de LCA-analyse (bron: www.moso.eu/lca). De verwachting is dat het minieme aandeel van
de biociden geen grote invloed heeft op de CO2 afdruk.
2.3 Compensatie CO2 uitstoot
Wanneer bamboe wordt verbrand in een biomassa-energiecentrale (zoals verder
beschreven in hoofdstuk 4) wordt CO2 uitstoot in totaliteit vermeden. De CO2 voetafdruk is
en blijft dan ook negatief. Het is daarom niet nodig om de uitstoot van CO2 te compenseren.
HR Groep neemt de aanpak van CO2 uitstoot zeer serieus en neemt maatregelen om CO2
uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Hoofdstuk 5 gaat daar nader op in.
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3

Bamboe verkeersbord in de praktijk

HR Groep geeft op zowel de aluminium als de bamboe verkeersborden 20 jaar aflopende
garantie. Beide borden worden namelijk voorzien van dezelfde digitaal geprinte folie met
een transparant laminaat, die zorgt voor een lange levensduur van de signface. De
aangebrachte laminaatlaag is bestand tegen alle weersomstandigheden en beschermt tegen
UV-straling en daarmee veroudering. Om een duurzaam totaalproduct te creëren, is het ook
mogelijk om de drager te bevestigen aan een ronde of vierkante bamboe paal. Deze palen
worden momenteel CE gekeurd. Ook worden de bamboe palen en beugels middels pilots
getest in de openbare ruimte.
3.1 Duurzaamheidsklasse 1

Aluminium verkeersborden hebben zichzelf reeds bewezen in de openbare ruimte. Het
eerste bamboebord staat sinds 2017 in de openbare ruimte (gemeente ’s-Hertogenbosch),
dat is nog te kort om praktijkconclusies te trekken. Het bamboe verkeersbord is echter wel
aan officiële duurzaamheidstesten onderworpen. Het bord werd getest als
duurzaamheidsklasse 1 conform EN350. Dat duidt op een minimale levensduur van 25 jaar
(gebruiksklasse 3 conform EN335). Omdat voor de signface conform de
branchevoorwaarden 20 jaar aflopende garantie wordt afgegeven, geldt dit voor het
complete verkeersbord van bamboe. Het wordt echter niet uitgesloten dat een
bamboeverkeersbord in combinatie met de signface langer dan 20 jaar functioneel kan zijn
in de openbare ruimte. De aflopende garantie houdt in dat de signface de eerste 20 jaar
moet voldoen aan de minimale candela’s. Ieder jaar neemt de reflectie af en na 20 jaar dient
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de signface te worden vervangen. Als bijvoorbeeld na 19 jaar de signface vervaagt en niet
meer voldoet aan de minimum eisen, krijgt men een twintigste deel van de originele
aanschafprijs retour.
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4

Hergebruik materialen

Zowel aluminium als bamboe verkeersborden kunnen gerecycled worden. Voor beide geldt
dat eerst de signface (sticker) verwijderd dient te worden, voordat het materiaal hergebruikt
kan worden.
4.1 Hergebruik bamboe
Bamboe is een hernieuwbare grondstof. Gedurende de levensduur van het product groeit de
plant door. In 5 jaar tijd groeit een stam vanuit het wortelsysteem uit tot een oogstbare
stam. In deze groeitijd neemt het CO2 op. Gedurende de levensduur van het bord is het
bamboe dus minimaal vier keer terug gegroeid. Na 20 jaar is niet het gehele bamboe
verkeersbord versleten. De reststoffen kunnen gedowncycled worden bij een biomassaenergiecentrale. Volgens het Landelijk Afval Plan mag de geïmpregneerde bamboe, in
tegenstelling tot gewolmaniseerd hout, verbrand worden voor energie in biomassaenergiecentrales met een emissiebeperking. Daar wordt de bamboe verbrand, waarbij
energie vrijkomt. Van deze energie wordt elektriciteit gemaakt en de overgebleven warmte
kan voor een warmtenet worden gebruikt.
Ook is het in principe mogelijk om de bamboe drager na het verwijderen van de signface
opnieuw te gebruiken. De massieve bamboe drager heeft een voordeel ten opzichte van een
dunne aluminium drager met dubbel omgeslagen randen. Na het ontzetten van de randen
van een aluminium drager is de voorkant van het bord lichtelijk hol. Bij bamboe is dat niet
het geval. In het verleden is er een methode ontwikkeld waarbij de signface met behulp van
een warmtenaald wordt verwijderd van de drager. Momenteel wordt getest of dit ook
mogelijk is voor het verwijderen van een signface op een bamboe drager. Daarnaast worden
er alternatieve methodes ontwikkeld, met als doel om het bamboe verkeersbord na een
eerste levenscyclus opnieuw te kunnen gebruiken.
Hoewel bij nuttige verbranding van de bamboe in de einde levensduur fase er geen sprake is
van ‘upcycling’ speelt er bij bamboe wel degelijk nog iets anders. In tegenstelling tot het
eindige bauxiet is bamboe namelijk zeer snel hernieuwbaar. Door de snelle groei en de
jaarlijkse oogst is er gedurende de levensduur van het bamboe verkeersbord (uitgaande van
een conservatief scenario van 25 jaar) een grote hoeveelheid hoogwaardige bamboe
materiaal vrij gekomen, dat opnieuw gebruikt kan worden voor nieuwe verkeersborden.
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Figuur 3: Model circulaire economie.
Bron: Ellen McArthur Foundation

Om dit concreet te maken: een hectare reuzenbamboe (= 1,5 voetbalveld) produceert
ongeveer 5 m³ hoogwaardig plaatmateriaal per jaar, over 25 jaar is dat 125 m³. Er
conservatief van uitgaande dat per verkeersbord 1 m² 3-laags plaatmateriaal nodig is (2 cm
dik, dus 50 borden per m³), dan is er dus voldoende materiaal bij gegroeid in de tussentijd
om 125 m³ x 50 m² / m³ = 6250 nieuwe borden te maken. Dat past zeer goed in de gedachte
van de circulaire economie, optimaal gebruik makend van de hernieuwbaarheid van de biocycle in plaats van de eindigheid van de techno-cycle (het laatste Circularity Gap report laat
zien dat slechts 9% van de materialen wereldwijd daadwerkelijk gerecycled worden).
4.2 Hergebruik aluminium
Aluminium kan steeds opnieuw worden gebruikt, op een hoogwaardige manier. Dit betekent
dat het materiaal niet aan kwaliteit verliest (recycling). Bij de productie is 95% minder
energie nodig dan bij een bord dat gemaakt wordt uit primair aluminium. Dat resulteert in
een flinke besparing op de uitstoot van broeikasgassen. Echter, het recyclede aluminium
heeft eerder al een CO2 voetafdruk achtergelaten toen het als primair aluminium werd
verwerkt tot product. Ook is de vraag naar gerecycled aluminium zo hoog is, dat er naar
verwachting minder dan de helft (40%, World Aluminium) aan secundair materiaal
beschikbaar is en zal blijven. Dit betekent dat er nog steeds veel nieuw aluminium nodig is
voor de productie van bijvoorbeeld aluminium verkeersborden.
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5

Certificering

De duurzaamheid en kwaliteit van het bamboe verkeersbord en de bedrijfsvoering van HR
Groep is bewezen door relevante certificeringssystemen in de markt.
5.1 CE en prestatieverklaring
De CE certificering van HR Groep is gebaseerd op de Europese norm 12899-1. De CE
keuringsinstantie is UKAS. De keuring voor HR Groep is uitgevoerd door SGS Intron in
Culemborg. Zij zijn daarvoor gemachtigd. De NEN-EN 12899-1 is in maart 2018 toegekend.
Binnen de CE worden de volgende zaken onderzocht:
● Retroreflecterend beeldvlak (voornamelijk visuele eigenschappen)
● Constructieve prestaties (wind-, punt-, sneeuwbelasting en vervormingen)
● Draagconstructies (corrosiebestendigheid, aanrijdingen)
● Ontwerp (afronding hoeken, kleur draagconstructie, toleranties, doorboringen)
De 12899-1 is de overkoepelende CE voor verkeersborden. De prestatieverklaring voor
bamboe wordt alleen verstrekt in het geval dat de CE certificering in bezit is. De
prestatieverklaring is dit geval specifiek voor bamboe in combinatie met de
retroreflecterende folie. Zowel het CE-certificaat als de prestatieverklaring zijn opgenomen
in de bijlage (3 en 4).
5.2 FSC® Chain of Custody
MOSO® is FSC gecertificeerd en is tevens in het bezit van een Chain of Custody (CoC)
certificaat. CoC-certificering toont aan dat de bamboe afkomstig is uit duurzame,
verantwoorde beheerde bossen. Dit houdt in dat het hout op een verantwoorde manier is
geoogst, zodat alle bosfuncties behouden blijven. Het gebruik van bosproducten (zoals hout)
levert geen gevaar op voor de duurzame instandhouding van het bos. Ook de
arbeidsomstandigheden van bosarbeiders en de rechten van de bewoners en gebruikers van
het bos zijn een belangrijk onderdeel van duurzaam bosbeheer. Ook toont het certificaat aan
dat alle bedrijven in de handelsketen, van zagerij tot fabrikant van eindproducten, in staat
zijn de stroom FSC®-gecertificeerde houtproducten apart te houden van de overige
houtproducten, zowel administratief als fysiek, en dat een certificeerder heeft vastgesteld
dat die bedrijven alle daarvoor geldende regels in acht nemen.
5.3 CO2 prestatieladder
HR Groep is sinds 2012 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 prestatieladder, het hoogste
niveau. HR Groep streefde er in 2012 naar om in 2018 20% minder brandstof en aardgas te
verbruiken en indirect 80% minder elektriciteit en brandstof. Eind 2017 was dit streven
behaald en was er sprake van een directe reductie van ruim 21% en indirect ruim 88%. De
maatregelen die HR Groep nam om deze doelstellingen te bereiken:
● Bedrijfswagens die aan vervanging toe zijn, worden vervangen door wagens die
voldoen aan de hoogste Europese emissiestandaard: Euro 6.
● Alle bedrijfspanden zijn voorzien van ledverlichting.
● HR Groep neemt afscheid van de milieubelastende zeefdruktechniek voor het
bedrukken van RVV-bebording en kiest zoveel mogelijk voor digitaal printen.
Daarnaast neemt HR Groep afscheid van panden die niet verder verduurzaamd kunnen
worden en investeert het bedrijf in toekomstbestendige, energieneutrale huisvesting en
bedrijfsvoering met een duurzaam karakter. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe HR Groep
locatie in het noorden van Nederland, een CO2 neutrale vestiging waar vervuilende
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processen in de productielijnen worden geweerd. Een plek waar digitaal, sociaal en
duurzaam elkaar ontmoeten. De plannen hiervoor zijn momenteel in verregaande
ontwikkeling.
5.4 ISO certificering
ISO 9001
HR Groep is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Zie bijlage 5. Dit certificaat toont aan dat de
organisatie aan de eisen en wensen van klanten en stakeholders voldoet, de geldende weten regelgeving toepast, dat zij rekening houdt met kansen en risico’s én dat continu
verbeteren geborgd is in de organisatie.
ISO 14001
HR Groep is ISO 14001:2015 gecertificeerd. Zie bijlage 6. Dit certificaat toont aan dat de
organisatie beschikt over een milieumanagement systeem dat voldoet aan de eisen en de
norm.
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6

Kosten

De prijs van een bamboe verkeersbord is gelijk aan de prijs van een aluminium verkeersbord.
Neem voor meer informatie over de kosten van bamboe verkeersborden contact op met uw
contactpersoon van HR Groep.
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Bijlage 1

MSDS Water Based Phenolic Resin DZT-5
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Bijlage 2

MSDS MOSO® Bamboo N-finity
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Bijlage 3

CE-certificaat
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Bijlage 4

Prestatieverklaring bamboe
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Bijlage 5

ISO 9001
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Bijlage 6

ISO 14001
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