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   “We willen ecologisch 
intelligente professionals 

opleiden”

ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND

Magazine 
ter afsluiting van 

de Green Deal 
Biomimicry

Antoine Heideveld, Groene Brein 

“Biomimicry brengt 
circulaire economie 
dichterbij”  

Matthijs Bierman, Triodos Bank 

“  De natuur leert dat 
 ons GELDSYSTEEM 
 veel diverser moet” 

Meer weten? 
Wilt u meer weten over biomimicry, wie er 

in Nederland en wereldwijd mee bezig zijn, 

inspirerende voorbeelden bekijken, verder 

onderzoeken wat u er in uw eigen praktijk 

mee kunt?  

Deze websites helpen u op weg:   

• biomicry.net

• biomimcrynl.org

• Asknature.com

• biomicry.org 
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Biomimicry laat zien 
dat er al geniale 
oplossingen zijn 

voor de uitdagingen 
waar wij als mensen 

nu voor staan. 
Ze liggen voor 

het oprapen. 
In de natuur. 

Miljoenen 
jaren getest. 
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Gedurende circa 3,8 miljard jaar evolutie heeft 

de natuur een enorme hoeveelheid aan slimme, 

duurzame oplossingen ‘uitgevonden’ en gese-

lecteerd. De natuur is dus een onuitputtelijke 

inspiratiebron voor duurzame oplossingen voor 

vraagstukken waar onze maatschappij voor 

staat. 

Green Deal Biomimcry 

Biomimicry kan ons helpen om al de kennis die 

ligt opgeslagen in de natuur te ontrafelen en 

toe te passen. Het is een bewezen, succesvolle 

ontwerpmethode voor duurzame innovaties. De 

toepassing ervan in Nederland stond echter nog 

in de kinderschoenen. Daarom sloot het minis-

terie van Economische Zaken in 2011 een Green 

Deal ‘Biomimicry’ met Stichting biomimicryNL 

en het bedrijfsleven, met als doel de biomimi-

cry-infrastructuur in Nederland te versterken. 

Flinke impuls

Dat is gelukt: de Green Deal heeft direct en 

indirect gezorgd voor een fl inke impuls van de 

ontwikkeling en toepassing van biomimicry in 

ons land. Een hoogtepunt was de internationale 

conferentie over biomimicry die in november 

2016 in Nederland werd gehouden. Het is 

mooi om te zien dat een groeiend netwerk van 

kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties zich 

verbindt met biomimicry. 

Er zijn op dit moment tal van biomimicry-projec-

ten en innovaties: soms al ‘op de markt’, soms in 

vergevorderd stadium of nog aan het begin van 

hun ontwikkeling. 

Bloemlezing

Dit magazine geeft een, wat mij betreft, interes-

sante impressie van de ervaringen die in Neder-

land met biomimicry worden opgedaan. Het is 

geen uitputtend overzicht, maar een bloemle-

zing van aansprekende voorbeelden. Aan het 

woord komen mensen die biomimicry toepassen 

in een productontwerp, zoals voor machine-

bouw of waterzuivering, maar ook mensen die 

vooral op systeemniveau kijken. Zij onderzoe-

ken wat we kunnen leren van de natuur voor 

een duurzame inrichting van grote sectoren in 

onze samenleving, zoals de fi nanciële sector, de 

stedenbouw of de melkveehouderij.

 

Ook in ons eigen ministerie laten we ons bij 

onze organisatieontwikkeling graag inspireren 

door alle kennis die in de natuur voorhanden 

is. U leest hier meer over op pagina 24. Van-

zelfsprekend ben ik zeer benieuwd naar de 

uiteindelijke resultaten daarvan. 

Ik hoop dat de verhalen u net zo inspireren als 

ze mij doen om biomimicry verder te gaan ver-

kennen! 

“Het is moo i om te zie n dat 
stee ds mee r partij en zich 

verbinden met biomimicry”

VOORAF

Marjolijn Sonnema

Directeur Generaal Agro en Natuur

Ministerie van Economische Zaken
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Wat is 
Biomimicry?

Biomimicry is een ontwerpmethode die de 

genialiteit van de natuur wil benutten voor het 

ontwikkelen van duurzame producten, diensten 

en organisaties. Maar zeker ook voor het opnieuw 

inrichten van onze maatschappelijke systemen, 

want die zijn vaak de bron van veel ‘onduurzaam-

heid’. De natuur experimenteert al oneindig lang 

met technieken en (sociale) processen, gericht 

op continuïteit en duuzaamheid. Dat heeft veel 

prachtige oplossingen opgeleverd, waar we van 

kunnen leren.    

Ambiteuze methode 

Biomimicry is een behoorlijk ambitieuze ont-

werpmethode, want ze is erop gericht om het 

menselijk bestaan weer in harmonie te brengen 

met alle natuurlijke processen op aarde. En dat 

is hard nodig. Uitputting van grondstoffen en 

van de bodem, klimaatverandering, een enorme 

stroom afval; het zijn urgente thema’s. Dat maakt 

het noodzakelijk - én ook gunstig -  om juist nu 

innovatieve duurzame producten, processen en 

systemen te ontwikkelen en daarbij biomimicry te 

gebruiken. De natuur is namelijk een erg voor de 

hand liggende leermeester voor duurzame oplos-

singen. Ze heeft bewezen oplossingen te vinden 

die de minste energie en materialen kosten en die 

dus heel economisch zijn. En dat wat evolutionair 

is beproefd, is vaak de slimste oplossing. 

Drie basisgedachten

Biomimicry is gebaseerd op drie uitgangspunten:  

 

1. Respect en verantwoordelijkheid nemen voor 

medesoorten op aarde en voor onze leefomge-

ving (‘ethos’);  

2. Beseffen dat mensen en natuur sterk verweven 

zijn met elkaar; wijn zijn natuur (‘reconnect’);

3. Het gebruiken van de onderliggende principes, 

patronen, strategieën en functies uit de natuur 

bij het ontwerpen van de menselijke wereld,  

om ervoor te zorgen dat de mens op een 

duurzame manier in het leven op aarde blijft 

passen (‘emulate’).

Het woord biomimicry is afgeleid van de Griekse  

woorden bios (leven) en mimesis (imiteren)

Over BIOMIMICRY 

B-i-o-m-i-m-i-c-r-y: als je het woord eenmaal hebt gehoord, 

blijft het rondzingen in je hoofd. En dat wordt nog sterker 

als je begrijpt waar biomimicry over gaat.

7
De Life’s Principles 

Over BIOMIMICRY 

dagen elke ontwerper uit om nieuwe oplossingen te vinden

1.  Goed afstemmen op lokale mogelijkheden;

2.  Levensvriendelijke stoffen gebruiken;

3. Effi ciënt omgaan met grondstoffen;

4. Ontwikkeling en groei integreren;

5. Evolueren om te overleven;

6.  Aanpassen aan veranderende omstandig-

heden.

De wetenschap heeft ontdekt wat de zes belangrijkste strategieën van organismen zijn 

om op aarde te kunnen overleven: de Life’s principles. Ze laten zien hoe de natuur zorgt 

voor duurzaamheid en dus voor continuïteit. Het zijn de succesfactoren van de natuur: 
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Bekende 
voorbeelden 

van biomimicry

Het bedrijf O-foil 

ontwikkelde  

een nieuw type schroef voor  

binnenvaartschepen met op- en 

neergaande vleugels, gebaseerd 

op de zwembeweging van dolfijnen. 

Aandrijving van het schip met deze 

schroef bespaart 30-50%  aan diesel, 

en daarmee de uitstoot van veel 

CO
2, NOx en fijnstof.    

Voor het koelen van een groot 

kantoorgebouw in Zimbabwe liet 

architect Mick Pearce zich inspire-

ren door termietenheuvels. Termieten 

houden hun bouwsels dag en nacht op 

dezelfde temperatuur door koele lucht 

door de heuvel te laten circuleren. Het 

energieverbruik van het kantoor is 

slechts 10% van het verbruik van 

een ‘normaal’ kantoor. 

De stompe ‘kogelneus’ 

van de Japanse hogesnel-

heidstrein werd vervangen door 

een neus van maar liefst 15 meter 

lang - afgekeken van de ijsvogelsnavel. 

Dit verhielp het probleem van de luide 

knallen die trein produceerde als die 

een tunnel indook. De trein won ook 

10% aan snelheid en het energie-

verbruik daalde met 15%. 

Biomimciry is dus meer dan alleen het nabootsen 

van de natuur, zoals soms wordt gedacht. Alleen 

als ook de basisgedachten ‘respect hebben en ‘wij 

zijn natuur’ een rol spelen, ontstaan er oplossin-

gen die de aarde en onszelf daadwerkelijk vooruit 

helpen. 

Nieuwe oplossingen vinden 

Door deze zes strategieën ook als mens bewust 

te gebruiken, kunnen we innovatieve, duurzame 

strategieën ontwikkelen. Die strategieën kunnen 

in verschillende stadia van het ontwerpproces  

worden toegepast. Ze dagen elke ontwerper van 

producten, diensten, organisaties of systemen uit 

om een ontwerpvraag te bekijken vanuit meer-

dere invalshoeken en zo nieuwe oplossingen te 

vinden. Dat maakt biomimicry voor veel organisa-

ties, bedrijven en personen zeer interessant. 

Samenwerken met ecologen

Het toepassen van biomimicry vraagt om kennis 

van biologie. Bedrijven en organisaties hebben 

deze kennis niet  vanzelfsprekend in huis, maar 

die kan heel goed worden opgezocht of inge-

huurd. De ‘taal’ van biologen en ecologen kan 

flink verschillen van de taal die mensen uit het 

bedrijfsleven of ander organisaties spreken, maar 

samenwerken loont de moeite!  De ervaring leert 

dat de samenwerking van mensen met kennis van 

ecologie en mensen uit heel andere sectoren juist   

kan leiden tot sterke innovaties.  
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VEZELS TEGEN AANGROEI

Al tijdens zijn promotieonderzoek aan de TU Delft was Rik 

Breur op zoek naar een alternatieve antifouling. “Al in de 

jaren zeventig probeerden Japanners iets met vezels te doen. 

Ze maakten een kunstmatig algenhuidje zodat de rest van 

de aangroei denkt: o, hier zit al iets. Maar de vezels van een 

paar centimeter lang zorgden zelf voor weerstand, dus dat 

schoot niet op. In de jaren negentig probeerden onderzoekers 

de fijne vezeltjes van een zeehondenhuid na te bootsen. Er zit 

namelijk nooit aangroei op een zeehond, maar na een tijdje 

bleek dat dat komt door de vetten die hun huid afscheidt. Dus 

dat werkte ook niet.”

Het was dus zaak om iets anders te verzinnen. Breur bleef wel 

bij het idee van stekels. “Een zeeëgel wordt nooit opgegeten 

door een vis, vanwege die stekels. De vezels die ik nu gebruik 

zijn een stuk kleiner, maar hebben net zo’n afschrikwekkende 

werking.” Hij kwam uit op een plakfolie met ietwat flexibele 

stekeltjes, die daarmee fluwelig aanvoelen. “Die stekeltjes 

staan zo dicht op elkaar dat een mossel of alg er niet aan de 

zijkant bij kan. En het topje is te smal om zich aan te hechten.”

 

DUURZAME FOLIE

Nadat hij gepromoveerd was op het idee, richtte hij vervol-

gens het bedrijf Micanti op om het materiaal te ontwikkelen 

en aan de man te brengen. Het mooie is dat zijn folie gega-

randeerd vijf jaar meegaat, en waarschijnlijk wel tien. Ter 

vergelijking: giftige antifoulingverf moet elk jaar opnieuw 

worden aangebracht, wat ook nog eens heel ongezond 

is voor de schilders. “Een ander mooi voordeel,” aldus 

Breur, “is dat onze folie ook werkt bij stilliggende schepen, 

terwijl de verf alleen werkt als je vaart. Laatst haalden we 

in Makkum een boot met onze folie na een jaar uit het 

water. Hij had misschien vijf keer gevaren dat jaar, op het 

IJsselmeer en de Waddenzee, maar verder stilgelegen. Hij 

was nog helemaal schoon. Alleen op de as van de schroef, 

die onbehandeld was, zaten zeepokken.”

Micanti ontwikkelde de folie met hulp van een voorfinan-

ciering van het National Groenfonds. In 2014 wonnen ze 

de MKB Innovatie Top 100, en ook de selectie voor het 

Oranje Handelsmissiefonds. Met die prijzen op zak zijn ze 

nu de hele wereld aan het veroveren. “Want in tropische 

wateren heb je nog veel meer problemen met aangroei 

dan hier, dus er ligt een enorme markt voor ons open. De 

investering is hoger, maar die verdien je al snel terug door 

minder onderhoud en vooral de enorme besparing op 

brandstof. Maar de scheepvaartbranche is conservatief, 

dus het kost wel wat moeite om ze daarvan te overtuigen.” 

Dat lukt langzaam maar zeker steeds beter. Het bedrijf 

verdubbelt jaarlijks in omvang, en hun grote doel is dat 

over tien jaar wereldwijd 5% van alle schepen rondvaart 

met milieuvriendelijke Micanti anti foulingfolie!

Animatie over de  

werking van de folie:

micanti.com/video/ 

Zeeëgelhuid beschermt schip 

 

Jaarlijks gaan wereldwijd tonnen aan gif de zee in. Niet per ongeluk, maar 
expres. Het gif komt vrij uit de antifoulingverf op de scheepsromp, die zorgt dat 
er geen algen en schelpen aan hechten. Dat soort aangroei zorgt namelijk voor 
weerstand en kost daarmee brandstof. Dat kan anders, dacht Rik Breur van het 
bedrijf Micanti.
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Hoe maken we geld weer meer dienstbaar aan de 

samenleving en planeet? Wat kunnen we daar-

over leren van de wijze waarop de natuur waar-

den uitwisselt? Matthijs Bierman en enkele van 

zijn medewerkers pakten deze vraag vorig jaar 

bij de kop. De verkenning was nog niet helemaal 

afgerond, maar hij deelde de eerste uitkomsten 

op het internationale congres over biomimicry in 

november 2016 in Utrecht. 

Veel mensen voelen intuïtief aan dat ons huidige geldsysteem de mensheid niet optimaal 

dient, stelt Matthijs Bierman, managing director van Triodos Bank Nederland. Zelf werkt 

hij bij Triodos Bank al jaren aan manieren om als samenleving anders met geld om te 

gaan. In dat kader legde hij het huidige financiële systeem langs de Life’s Principles – de 

wetten van de natuur. Dat was een boeiende exercitie, zegt hij.  

De twee kanten van geld  

Het onderzoek begon, zegt Bierman, met de 

constatering dat geld een menselijk construct is.  

“De mens is de enige soort op aarde die een sur-

rogaat voor waarde heeft: geld. En dat geld heeft 

de mensheid zeker een dienst bewezen, want het 

maakt het mogelijk om ons met anderen over de 

hele wereld te verbinden. Maar die wereldwijde 

verbinding heeft wel een keerzijde, namelijk 

Naar GELD  
kijken door een 
BIOMIMICRYBRIL
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“Ons geldsystee m 
moet vee l diverser” 

Naar GELD 
kijken door een 
BIOMIMICRYBRIL

anonimiteit. Geld is dus wel efficiënt, maar 

het ondermijnt ook de sociale cohesie in de 

samenleving. Terwijl geld de samenleving juist 

zou moeten dienen.” 

Korte feedbackloops

Bierman en zijn team onderzochten hoe het 

geldsysteem zoals we dat nu kennen zich ver-

houdt tot de verschillende strategieën die de 

natuur hanteert om duurzaam te zijn: de Life’s 

Principles.  Een eerste constatering was dat 

het financiële systeem, in tegenstelling tot de 

natuur, geen snelle feedbackloops kent. 

Bierman: “Organismen krijgen op korte termijn 

feedback van hun omgeving, zodat ze zich 

snel kunnen aanpassen aan veranderende om-

standigheden. In ons geldsysteem ontbreekt 

die kortetermijnfeedback. Wij schuiven juist 

een groot deel van de kosten die we nu maken 

door naar volgende generaties. Wij vinden 

het bijvoorbeeld een efficiënt systeem dat 

we op grote schaal dieren fokken in het ene 

land, vetmesten in een tweede land, afmesten 

in een derde en het vlees verwerken in een 

vierde land, en daarna de vleeswaren door 

heel Europa transporteren. Dat houden we 

voor normaal, want financieel is dat nu het 

meest gunstige gebruik van ons systeem. Maar 

veel waarden zijn niet meegenomen in de 

prijs van dat vlees. De echte rekening wordt 

vooruitgeschoven.” 

Verschillende initiatieven proberen die echte 

prijs van producten en diensten in beeld te 

brengen. Bierman verwijst bijvoorbeeld naar 

de stichting ‘True Price’, die laat zien welke 

kosten eigenlijk in een prijs zouden moeten 

worden opgenomen.  “Je ontdekt dan dat een 

biologische wortel niet te duur is maar een 

regulier geproduceerde wortel juist te goed-

In de praktijk  
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koop, omdat veel maatschappelijke kosten 

niet in de prijs zitten. Dat klopt niet en dat 

maakt het financiële systeem op den duur 

kwetsbaar.” 

Veerkrachtig systeem

Een tweede opvallend verschil met natuur-

lijke systemen is dat ons financiële systeem 

geen diversiteit kent. Bierman: “Wij kennen 

maar één soort geld, terwijl in ecosystemen 

een grote biodiversiteit ervoor zorgt dat 

het systeem veerkrachtig is. Als er functies 

wegvallen, staan er andere organismen klaar 

om ze over te nemen. Zonder biodiversiteit 

ontbreekt die veerkracht. Kijk maar naar de 

monocultuur in de landbouw, die maakt de 

landbouw zeer kwetsbaar.” 

En aan onze ene soort geld zijn we verslaafd 

geraakt, stelt hij. “Als het slecht gaat met 

het geldsysteem weten we maar één ding te 

doen, namelijk meer geld maken in plaats 

van er anders mee om te gaan. Als het finan-

ciële systeem dreigt om te vallen, zoals in 

2008, kunnen we honderden miljarden euro’s 

mobiliseren om het te redden. De gedachte 

dat dat ene geldsysteem er niet meer zou 

zijn, vinden we blijkbaar onverdraaglijk. Als 

je kijkt vanuit de principes van de natuur, 

zie je dat het noodzakelijk is om voor meer 

diversiteit in ons financiële landschap te zor-

gen, en onderzoek te doen naar aanvullende 

geldsystemen.” Hij wijst op een parallele 

munt die sinds 1934 bestaat in Zwitserland , 

de WIR. “Die heeft laten zien in moeilijke tij-

den de Zwitserse economie extra veerkracht 

te geven.“

De illusie van onafhankelijkheid 

Nog een ander verschil, zag Bierman, is dat 

alle andere organismen op aarde ‘accep-

teren’ dat ze compleet afhankelijk zijn van 

elkaar, waar de mens denkt met geld onaf-

hankelijkheid te creëren. En dat is een illusie, 

zegt Bierman: “We hebben het idee dat we 

anderen niet nodig hebben als we geld heb-

ben. Met als gevolg dat we in wat we doen 

geen rekening meer houden met andere men-

sen en toekomstige generaties. Maar we zijn 

volstrekt afhankelijk van elkaar! Probeer geld 

maar eens weg te denken, dan zie je het met-

BIOMIMICRY in de praktijk: de fi nanciële sector  

“Hoe maken we geld wee r 
mee r  die nstbaa r aa n 
de samenlevi ng en planee t?“

13

“Banken, scholen, ziekenhuizen 
moeten volgens dezelfde proto-
collen werken, maar de natuur 

laat zien dat eenheidsworst 
kwetsbaar maakt“

BIOMIMICRY in de praktijk: de financiële sector 

een. Wie doet er dan nog wat voor een ander? 

Ik weet niet hoe het voor anderen is, maar ik 

kan van graankorrels zelf geen brood maken. 

In de natuur is die complete afhankelijkheid 

van elkaar helder, elk organisme  voegt zich 

in de cyclus van het leven. Maar wij mensen 

houden via ons geld de illusie in stand dat we 

onafhankelijk zijn, en we gedragen ons daar 

ook naar.”

Meer diversiteit

Om financiële crisissituaties zoals in 2008 te 

vermijden, moeten we ons vooral beraden op 

hoe we minder afhankelijk worden van één 

geldsysteem, vindt Bierman.  

“Als we ons financiële systeem opnieuw zou-

den uitdenken, dan kwamen we waarschijnlijk 

uit op een heel ecosysteem van verschillende 

waarde-uitwisselingssystemen en rekeneen-

heden dat veel stabieler zou kunnen zijn. Ik 

zie daarom graag meer diversiteit ontstaan 

in het monetaire landschap. Als Triodos Bank 

experimenteren we met aanvullende syste-

men, zoals met circulair geld. Dat is geld dat 

niet door centrale banken wordt gecreëerd, 

maar door ondernemers onderling, meestal 

zonder renteverplichting.” 

Bierman spreekt ook steeds vaker mensen die 

geld voor hun pensioen niet in een pensioen-

fonds stoppen, maar liever deelnemen in een 

energie- of zorgcoöperatie. “Dat is misschien 

wel een slimme keuze. Als we nadenken over 

hoe we ons voedselsysteem, energiesysteem 

of zorgsysteem willen inrichten, moeten we 

goed kijken hoe we echte, concrete waarden 

kunnen uitwisselen.” 

Protocolmachines

Het belang van meer biodiversiteit is voor 

deTriodosdirecteur een van de belangrijkste 

lessen die hij uit de natuur haalt. Want de 

eenheidsworst die hij overal ziet ontstaan, 

is hem een doorn in het oog. “Als het span-

nend wordt, regelen we in Nederland alles 

het liefst dicht. Scholen, ziekenhuizen en 

banken moeten allemaal verplicht werken 

volgens dezelfde protocollen, dus gaat alles 

op elkaar lijken. Dat geeft ons illusie dat we 

controle hebben, maar de natuur laat zien 

dat eenheidsworst juist kwetsbaarder maakt.“ 

Hij pleit daarom bij overheden en toezicht-

houders voor meer ruimte in de samenleving 

om het anders te mogen doen. “Laten we 

mensen blijven die met gezond verstand 

beslissingen kunnen nemen, in plaats van 

protocolmachines.“

Plaats voor de homo empathicus 

Bierman wil graag nog kwijt dat we te ver 

zijn doorgeschoten in ons geloof dat de 

‘homo economicus’ de juiste keuzes maakt. 

“We moeten de dingen die echt de kwaliteit 

van ons leven bepalen, anders gaan waar-

deren. Laten we bijvoorbeeld eindelijk het 

fiscale systeem vergroenen, zodat er prikkels 

komen om te kiezen voor duurzame alter-

natieven. En een bredere maat ontwikkelen 

voor onze welvaart dan de groei van het 

Bruto Nationaal Product.”  

De financiële crisis - en Bierman weet zeker 

dat er meer zullen volgen - is volgens hem 

vooral een morele crisis. “Het zou goed zijn 

als we, net als andere organismen, het idee 

omarmen dat we afhankelijk zijn. Het is 

hoog tijd dat de homo economicus plaats-

maakt voor de homo empathicus.” 
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EVOLUTIEREGELS 
zorgen voor 
een beter ontwerp

Bas Sanders, Sanders Machinebouw

Bas Sanders, eigenaar van het ruim vijftig jaar oude familiebedrijf Sanders 

Machinebouw in Boxtel, is sinds 2009 bezig met biomimicry. Hij is een praktisch 

man: praten over biomimicry is leuk, en ook nodig, maar wat hem betreft moet 

je het vooral gaan dóen. Eigenlijk was hij er al mee bezig toen hij nog niet eens 

wist dat het zo heette. 

Roggevleugel als grijper

Binnen Sanders Machinebouw zijn alle engi-

neers in elk geval inmiddels bekend met de 

biomimicry-ontwerpmethodiek. Erg nuttig 

daarbij zijn de Life’s Principles: de strategieën 

die de natuur hanteert voor succesvolle evo-

lutie. Bijvoorbeeld of een product dat wordt 

ontworpen afgestemd is op de lokale situatie, 

zo min mogelijk materiaal en energie gebruikt 

en niet giftig is. Sanders: “We gebruiken die 

regels als extra ontwerpeisen, en dat levert 

altijd een beter ontwerp op.” 

Als ontwerper heb je ook een grote verant-

woordelijkheid, daar moet je je bewust van 

zijn, vindt Sanders. “Jij bepaalt de hele keten: 

uit welke materialen het ontwerp bestaat, wel-

ke materialen de machine in werking gebruikt. 

Als je met je ontwerp voor een verpakkings-

“In 2009 richtte ik ‘Sanders Innovation’ op, 

vanuit ons machinebouwbedrijf. Om een nieuwe 

zaagmachine met een zware kop te maken, 

bestudeerde ik dieren met een zware kop. Welke 

spieren en pezen gebruiken zij om hun kop te 

stabiliseren, en kan ik daar wat van leren? Toen 

zei iemand: wat jij doet is biomimicry!” 

Die zaagmachine heeft hij uiteindelijk op tra-

ditionele wijze gestabiliseerd met tandwielen, 

want een andere manier bleek praktisch nog niet 

haalbaar. Maar zijn interesse voor biomimicry 

was gewekt. Na een lezing over het onderwerp 

richtte hij met gelijkgestemden de Stichting 

biomimicryNL op, waarvan hij vijf jaar voorzitter 

was. Want wat hem betreft is biomimicry dé ma-

nier om de maakindustrie, de bouw, landschaps-

inrichting en ook andere sectoren te verduurza-

men. Al gaat het niet zo snel als hij hoopt.

In de praktijk  
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“Als ontwerper heb je ee n grote 
 verantwo ordelij khei d, daa r moet   
 je je bewust 
 va n zij n.”

machine kunt zorgen dat een zuivelfabriek 5% 

minder verpakking gebruikt, dan maak je echt 

een verschil!”

Hij verwijst daarmee naar een voorbeeld uit 

de machinebouw waaraan zijn bedrijf werkte. 

“Voor een machine die kazen inpakt in bio-

plastic hebben we onderzocht of we de ‘bionic 

gripper’ van Festo konden toepassen. Deze 

grijper is gebaseerd op de interne structuur 

van een vleugel van een rog, en kan produc-

ten zonder ze te beschadigen vastpakken en 

verplaatsen. Het is nog niet altijd helemaal 

uitontwikkeld, maar het heeft veel potentie.” 

Andere voorbeelden van productontwikkeling 

die hij graag aanhaalt als biomimicry-toepas-

sing zijn een bedrijf dat staal zo bewerkt met 

een laser dat het zelfreinigend is, net als een 

lotusblad werkt. En het ontwerp van bakste-

nen met ‘haren’ van glasvezel die zorgen dat 

een muur minder snel afkoelt in de wind en 

tegelijk licht naar binnen leidt. 

Ontwerper bepaalt de keten

Sanders Machinebouw bestaat al vijftig jaar. 

De omslag naar een nieuwe manier van ont-

werpen voltrok zich vooral rond de genera-

tiewisseling, twee jaar geleden. “Dat was niet 

echt een schok voor de werknemers, denk 

ik. We zitten hier midden in het Nationaal 

Landschap het Groene Woud, onze mensen 

beseffen de waarde van de natuur. En dat je 

er ook veel van kunt leren. Dat respect voor 

de leefomgeving motiveert om er ook in het 

werk mee bezig te zijn.” Op het feest rond 

het vijftigjarig bestaan van het bedrijf merkte 

Sanders dat niet alleen de engineers, maar 

Foto: Duurzaam Geproduceerd, Wim Raaijen 
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ook de monteurs en lassers de nieuwe manier 

van ontwerpen omarmen. “We hadden op onze 

open dag een infopaneel over biomimicry. Ik 

hoorde alle medewerkers er enthousiast over 

vertellen aan onze gasten.” 

Doen waar je goed in bent

Sanders gebruikt biomimicry niet bewust als 

inspiratiebron voor de manier waarop het be-

drijf zelf is georganiseerd. “Maar als ik erover 

nadenk, voldoen we eigenlijk heel aardig aan 

hoe natuurlijke systemen werken. We hebben 

dertig man in dienst, maar zijn een hele platte 

organisatie. Iedereen is een autoriteit op zijn 

eigen gebied, is goed in wat hij of zij doet, net 

zoals in de natuur elk organisme zijn eigen 

plek heeft binnen het ecosysteem.”

Wat hem opvalt is dat het bedrijf de medewer-

kers zelf moet trainen in de nieuwe manier 

van werken. “Ik heb echt behoefte aan werk-

nemers die de zaken breed bekijken, maar 

“We doen het voor een betere 
wereld, en die zit op deze tech-

niek te wachten. De kennis daar-
over kunnen we uitrollen” 

mis daarvoor een multidisciplinaire opleiding 

in Nederland op het gebied van biomimicry. 

Dat zou een samenwerking tussen de HAS, de 

TU en Wageningen UR kunnen zijn. Er is al 

best veel kennis over biomimicry, maar die zit 

versnipperd en nogal verstopt bij mensen in 

faculteiten en bedrijven.” 

Kennis uitrollen

Sanders is ook groot voorstander van een 

kenniscentrum voor biomimicry. “We hadden 

ooit het International Centre for Sustainable 

Excellence, maar dat is helaas opgehouden 

te bestaan. Als we een showcase hebben met 

duurzame voorbeelden, dan gaat biomimicry 

meer leven! De gemeente Boxtel wil wellicht 

zoiets ontwikkelen, dat zou mooi passen bij 

hun duurzame profilering en het duurzame 

industrieterrein in de gemeente. Dus wie weet 

gaat dat ervan komen.” 

Hij is ervan overtuigd dat Nederland econo-

misch kan profiteren van een brede opleiding 

en een kenniscentrum over biomimicry. “We 

doet het tenslotte voor een betere wereld, en 

die zit op deze techniek te wachten. Weten 

hoe je slim omgaat met materialen en energie, 

die kennis kunnen we overal uitrollen.”
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Een deel van de (kunst)mest die akkerbou-

wers toevoegen spoelt, samen met bijvoor-

beeld bestrijdingsmiddelen, weg naar het 

grondwater of stroomt af naar het opper-

vlaktewater. Voor beide problemen zocht het 

Clear Project een natuurlijke oplossing.

OEVERVEGETATIE ZUIVERT AFSTROOM

De afstroom naar het oppervlaktewater 

losten ze op met een rivieroevervegetatie 

van bomen, struiken, gras en kruiden. Deze 

vegetatie neemt de overtollige nutriënten 

op en vertragen de afstroom. Zo verdwijnt 

meer water de bodem in, in plaats van naar 

de sloot. Bovendien is het water een stuk 

schoner. De groenstrook houdt ook nog eens 

de bodem goed vast en kan zorgen voor bio-

logische plaagbestrijding. Uiteraard kan er 

ook geoogst worden voor voedsel, biomassa 

of compost.

KUNSTNIER ZUIVERT BODEMWATER

Het water dat de bodem in zakt wordt, net als in 

onze nier, gezuiverd op basis van de grootte van 

de stoffen. De zuivering in het Clear Project vindt 

plaats in een installatie met fi lters met verschil-

lende poriegroottes; zo worden water, nutriënten 

en vervuilende stoffen van elkaar gescheiden. Het 

water met de nutriënten kan weer op de akker 

worden verspreid, zodat de boer minder mest 

hoeft toe te voegen. 

Beide systemen maken gebruik van heel effi ciënte 

natuurlijke systemen voor de recycling van stoffen: 

wat herbruikbaar is, wordt opnieuw ingezet in het 

systeem, en alleen afvalstoffen worden afgevoerd.

Charlotte Lelieveld van Wageningen Environmen-

tal Research (Alterra) was een van de begeleiders 

van de studenten. “Het is mooi om onze ecologi-

sche kennis in te zetten voor maatschappelijke 

toepassingen. Want als je het hebt over veerkrach-

tige systemen en kringlopen is de natuur natuur-

lijk de echte deskundige!”

Meer informatie 

over het Clear Project: 

challenge.biomimicry.org 

17Water zuiveren als een nier 

Beeld: Clear Project

In de natuur gaan geen nutriënten verloren. Zeven studenten van Wageningen 
University keken dan ook naar de natuur bij het ontwerpen van een milieuvrien-
delijk systeem voor voedselproductie. Hun Clear Project is gebaseerd op twee 
natuurlijke systemen: vegetatiezones langs een rivier en het zuiveringsproces 
van de nier. Daarmee wonnen ze de derde prijs in de jaarlijkse Biomimicry 
Global Design Challenge van het Biomimicry Institute. 
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Arie Voorburg is een veelgevraagd spreker 

over de transitie naar een biobased economy. 

Zijn missie is dat overheden en de bouw-

wereld de wereldwijd razendsnel groeiende 

steden gaan benaderen als natuurlijke eco-

systemen. En zien dat die benadering meer is 

dan ‘een leuk conceptje’. “Het is een funda-

menteel andere manier van werken waarmee 

we veel kosten besparen.” 
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 De stad als 
ECOSYSTEEM
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Als adviseur innovatieve duurzame stedelijke ont-

wikkeling bij Arcadis werkt Arie Voorburg meestal 

met ‘hardliners’; mensen die gebouwen en concep-

ten voor steden moeten verkopen. Over biobased 

ontwerpen of biomimicry begint hij dan niet, maar 

noemt zijn manier van kijken ‘op natuur geïnspi-

reerd’. En hij laat dit het liefst met een of twee beel-

den zien: zo gaat het in de natuur, en zo pakt dat op 

gebouwniveau uit – een CO
2-neutrale gevel bijvoor-

beeld. Daar is veel enthousiasme voor, merkt hij. 

Ver over de limiet

Maar de missie van Voorburg gaat veel verder dan 

natuur nabootsen in het ontwerp van een gebouw. 

Hij kijkt liever naar de stad als geheel, want die is 

een grootgebruiker van grondstoffen en energie. Het 

is belangrijk dat juist daar kringlopen worden geslo-

ten. En dat wordt steeds belangrijker: naar verwach-

ting woont in 2038 70 tot 80% van alle negen miljard 

mensen in steden. 

“Het lukt ons alleen om de belasting die deze 

steden voor de aarde vormen te verminderen als 

we zien dat steden hetzelfde functioneren als 

natuurlijke ecosystemen.” Als afgestudeerd bio-

fysicus, systeemecoloog en fi losoof weet hij alles 

over de gelijkenissen tussen deze systemen. Hij 

geeft er lezingen over en doet er aan de TU Delft 

en Erasmus Universiteit samen met studenten 

onderzoek naar. 

Steden werken als ecosystemen

Voorburg pakt er een vel papier bij en tekent uit 

wat hij bedoelt: “Dit is de stad. Een ecosysteem 

waarin alles met elkaar samenhangt: de infra-

structuur, de gebouwen, de mensen, de bedrijven, 

het onderwijs, de zorg, het groen, de dieren, het 

water. Op dit systeem werken allerlei invloeden 

van buiten in, die je niet eenvoudig kunt veran-

deren. Zoals de ontwikkeling van de technologie, 

geopolitieke verhoudingen en het klimaat. Bij een 

“Als je de sta d zie t als ecosystee m, 
vi nd je andere oplossingen”

In de praktijk  
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stedelijke opgave, bijvoorbeeld een gebied met 

leegstand weer vitaal maken, probeer ik al deze 

relaties in beeld te brengen. Als je ziet op welk 

punt een verandering in een van die ontwikke-

lingen van buiten het systeem beïnvloedt, kun je 

vervolgens zien wat er dan allemaal meeveran-

dert binnen dat systeem. En zie je ook waar je in 

kunt grijpen.” 

Lineair denken

De huidige partijen die zich met stedelijke ontwik-

keling bezig houden, pakken het zo meestal niet 

aan. “Het denken is lineair,” stelt Voorburg. “Dan is 

het: we hebben dit probleem en de oplossing ligt 

in de lijn of het verlengde van dat probleem. Maar 

als je de stad beschouwt als een ecosysteem met 

veel complexere relaties dan alleen lineaire, dan 

vind je de oplossingen vaak in heel andere lijnen. 

En dan vind je ook andere financieringsmodellen, 

vaak gebaseerd op het gegeven dat er partijen 

zijn die kosten besparen omdat hun probleem 

wordt opgelost.”

“Welke functies kun je in een 
gebouw brengen die economische, 

ecologische en sociale waarde 
toevoegen ?  

Vier grote opgaven 
voor steden
Steden benaderen als natuurlijke ecosyste-

men past heel goed bij de vier grote transitie-

opgaven waar steden nu voor staan, stelt Arie 

Voorburg:  

1. Steden moeten zo ingericht worden dat zij 

zich snel kunnen aanpassen aan veranderen-

de omstandigheden.  

De stedenbouw, architectuur en infrastructuur 

moeten zich daar sterker op gaan richten. 

Interessant is te onderzoeken hoe andere  

natuurlijke systemen omgaan met verande-

ring. 

2. Het is belangrijk kringlopen te gaan sluiten, 

niet alleen de grondstof- en materiaalkring-

lopen maar ook de sociale: wie kan met wie 

worden verbonden zodat beiden het beter 

hebben? Voorburg noemt dit de ‘economische 

renaissance’. 

3. In de stad is zeer veel talent aanwezig, dat 

kan beter benut worden. Zeker het talent van 

jonge mensen. 

4. Het is zaak te zorgen voor transities op het 

gebied van nano-, info- en bio-technologie. 

Voorbeeld: twee leegstaande kantoren

Voorburg geeft een voorbeeld om dit te verdui-

delijken: de leegstand van twee grote kantoor-

gebouwen in de Rotterdamse wijk Spangen. Het 

is een voorbeeld van dichtbij, want Voorburg 

woonde zelf tot voor kort in Spangen, ‘niet de 

beste wijk van Rotterdam’. Daar zag hij uit zijn 

raam dingen gebeuren die hem sterk motiveren 

om stedelijke ontwikkeling vanuit een ecosys-

teemperspectief te bekijken. Zoals kinderen 

die al met forse achterstand worden geboren, 

grote groepen jongeren die uitvallen op de 

arbeidsmarkt, leegstand van kantoren, hoe met 

grondstoffen in de stad wordt omgaan. Het 

hangt allemaal samen, ziet hij.  Voorburg maakte 

daarom met anderen - ‘een verzameling vrijden-

kende mensen’ - een voorstel om de leegstaande 

kantoorkolossen opnieuw te benutten vanuit dat 

idee van de wijk als eco-systeem. 

Wie heeft hier het probleem? 

“We keken eerst naar wat een interessante, 
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actuele ontwikkeling voor Rotterdam is, zoals 

gezond ouder worden. Vervolgens vroegen 

we ons af wat in de omgeving van deze 

kantoorgebouwen de grootste problemen 

zijn. Dat zijn die kinderen en jongeren met 

achterstand, maar ook een groeiende groep 

ouderen die lang thuis moet wonen en zorg 

en aangepaste woningen nodig heeft.”

Vervolgens keek de groep naar ‘wie hier het 

fi nanciële probleem heeft’.  

Voorburg:  “Dat is de ten eerste de woning-

corporatie. Die loopt veel inkomsten mis als 

ouderen lang tegen lage huren in hun woning 

blijven, die ook nog eens aangepast moeten 

worden. En het zijn ook de ziekenhuizen, 

waar ouderen langer een bed bezetten om-

dat er thuis geen zorg is. Dat kost veel geld. 

Dan is de vraag vervolgens: welke economie, 

welke waarden, kun je in de leegstaande 

gebouwen inbrengen? Wat als je delen van 

het gebouw inricht voor zorgonderwijs, waar 

jongeren leer- en werkervaringen opdoen? 

Als het een herstelplek wordt voor ouderen, 

met op de bovenste etages woningen waar-

naartoe ouderen uit de wijk kunnen doorstro-

men, en waar ze hulp krijgen van jongeren uit 

de wijk? En waar studenten onderzoek doen 

naar technieken waarmee ouderen thuis 

kunnen wonen, en waar onderin een heal-

thcare-centrum zit waar ook jonge moeders 

heen kunnen, zodat hun kinderen met betere 

kansen starten?

Zo los je veel problemen tegelijk op, en 

precies daar zit ook de fi nancieringsstruc-

tuur: de woningcorporaties en ziekenhuizen 

die kosten besparen; bedrijven als Philips die 

domotica - elektronica voor beter wonen - 

kunnen ontwikkelen; onderwijsinstellingen 

die hier praktijkgericht onderwijs aanbieden.“ 

Welke functies brengen waarde in? 

Pas als dit soort relaties duidelijk is, begint 

het ontwerp van de gebouwde omgeving 

en van het gebouw zelf, zegt Voorburg. 

“Nu is de vraag bij het ontwerpen van een 

gebouw vaak: hoeveel vierkante meters zijn 

er nodig? Ik vraag vanuit de gedachte van 

de stad als ecosysteem: welke functies kun 

je in een gebouw brengen die economische, 

sociale en ecologische waarde toevoegen? 

Welke waarde voor wie; ‘wie investeert, wie 

incasseert’? Pas daarna komt de vorm, het 

ontwerp, het materiaal, de technologie en het 

gebruik aan de orde. Waarbij je natuurlijk weer op 

natuur geïnspireerde principes voor de bouw kunt 

toepassen.” 

Explosie van creativiteit

Voorburg ziet op steeds meer plekken interesse 

ontstaan om steden anders te gaan benaderen. 

“Steeds meer partijen in de bouw en stedenbouw 

zijn met duurzame innovaties bezig, maar nog wel 

vaak binnen de eigen lijn. Willen we echt verder 

komen, bijvoorbeeld iets doen met intelligente 

gebouwen, dan moeten we samenwerken in de 

breedte met nieuwe partners, dus wegkomen uit 

de lineaire verbanden.” 

De onderstroom om dit te doen is nog licht, maar 

is er al wel, ziet hij. “Ik merk dat bijvoorbeeld aan 

mijn studenten als we nadenken over de toe-

komstige stad, dat leidt echt tot een explosie aan 

creativiteit.” 
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Ursem: “Je moet biomimicry niet te eng opvat-

ten, door alleen naar de biologie te kijken. In de 

natuur heb je ook heel veel fysische en chemische 

processen die heel handig kunnen zijn om grote 

maatschappelijke problemen op te lossen.” Ur-

sems bekendste wapenfeit is wel de stofafvanger 

(zie pagina 23). Dat is wel een natuurverschijnsel, 

maar geen biologie. 

Razend interessant

Hij heeft daar nog een ander mooi voorbeeld van: 

het sporekapsel van een mos. Dat bestaat uit een 

kokertje met bewegende tandjes die zorgen dat 

het kokertje opengaat bij hoge luchtvochtigheid 

en weer dicht bij droogte. Ursem: “Het bijzondere 

is dat die tandjes nog steeds bewegen als het mos 

allang dood is, zelfs bij herbariumexemplaren van 

200 jaar oud! Dat betekent dat het een fysisch 

verschijnsel moet zijn.”

Ursem ontdekte dat die beweging van de tandjes 

ontstaat door interkristallijne zwelling, een minus-

cule vergroting van de afstand tussen atomen bin-

nen het kristal, als dat kristal water opneemt. “Het 

werkt altijd, is eindeloos te herhalen, en het kost 

geen energie. Dat is natuurlijk razend interessant!” 

Het bijzondere van Ursem is dat hij niet alleen 

zo’n ontdekking doet, maar er meteen ook allerlei 

toepassingen voor ziet. “Autobanden bijvoorbeeld, 

die in de regen een ander profiel krijgen. Of een 

regenjassenstof die open is bij droogte, en water-

dicht wordt als het regent. Een pleister die dicht 

is zolang de wond vochtig is, en ademend wordt 

        “De 
tandjes uit  

het spore- 
kapsel van de 
mos bewegen 
nog 200 jaar 

na hun  
dood!” 

Een eindeloze stroom ideeën   
voor toepassen van biomimicry 

Bioloog, fysicus, chemicus én uitvinder Bob Ursem was een van de eer-

sten in Nederland die biomimicry toepaste.  Zijn brede achtergrond hielp 

daarbij, want  multidisciplinair werken is wat hem betreft de essentie van 

de biomimicry. Als wetenschappelijk directeur van de botanische tuin van 

de TU Delft koppelt hij voortdurend allerlei disciplines aan elkaar.

als de wond is opgedroogd.” Verschillende van die 

toepassingen worden nu doorontwikkeld.

Masteropleiding

De stroom aan ideeën die Ursem heeft voor 

onderzoek op het gebied van biomimicry, en voor 

toepassingen ervan, is nog lang niet opgedroogd. 

Hij ziet graag dat de aandacht voor biomimicry in 

Nederland beter van de grond komt. Daarom is hij 

mede-initiatiefnemer van de masteropleiding ‘Bio 

Inspired Innovation’ aan de Universiteit Utrecht, 

voor mensen met een bachelor in de life sciences. 

“Studenten leren daar vanaf dag één multidiscipli-

nair denken. En vanaf 2018 starten we ook met een 

bachelorprogramma.”

Een groeiend aantal jonge mensen die het idee 

achter biomimicry snappen, het is een mooie stap 

in de goede richting. Maar Ursem vindt dat er meer 

moet gebeuren. “Bij het ministerie van Economi-

sche Zaken groeit het besef dat er groen gedacht 

moet worden, en ook de ondernemers van VNO/

NCV hebben een duurzaamheidsagenda. Maar 

er is nog een extra prikkel nodig om biomimicry 

mogelijk te maken. Ik pleit voor een stimulerings-

fonds vanuit de overheid en het bedrijfsleven om 

innovaties te cofinancieren.”

Het bedrijfsleven wil vaak wel, maar weet niet 

altijd goed waar het moet zoeken, merkt Ursem. 

“En zonder ondernemers die het willen toepassen, 

komen we er niet. Daarom moeten we het verhaal 

blijven vertellen, op symposia, lezingen, in magazi-

nes, voor alle takken van het bedrijfsleven!”
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TEGEN DE ZWAARTEKRACHT IN

Als bioloog én natuurkundige wist Bob Ursem inmiddels dat 

er rond planten een elektrisch veld heerst. “Bij de duindoorn 

vormen de doorns aan de uiteinden van de takken scherpe 

negatief geladen punten. Die stoten het stof af, dat door 

wrijving ook negatief geladen is geraakt. Daardoor stijgt het 

op, tegen de zwaartekracht in.” 

Deze elektrische lading zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld 

stuifmeelkorrels of sporen verder kunnen reizen. Door hun 

lading blijven ze veel langer zweven dan als ze neutraal 

zouden zijn. Deze waarneming, dat stof door lading kan 

worden afgestoten, bracht Ursem op het idee dat het ook 

weleens omgekeerd zou kunnen werken. Als je dat stof nou 

positief laadt, kun je het dan misschien aantrekken?

ExpERIMENT IN ROTTERDAMSE TUNNEL

Hij sloeg aan het experimenteren en het idee bleek te wer-

ken. Hij zette een hoog voltage met een geringe stroom-

sterkte op een dunne draad. Zo ontstond een elektrisch veld 

dat het stof positief laadde. Een eindje verderop zette hij 

een geaard gazen scherm, dat, net als de aarde, negatief 

geladen is. De stofdeeltjes werden daardoor aangetrokken 

en ze hechtten zich eraan vast. 

Experimenten in de Thomassentunnel bij Rotterdam samen 

met wegenbouwer BAM wezen uit dat de techniek werkt. 

“Palen met draden brachten hun positieve lading over op 

het stof, en gazen schermen op de grond vingen het stof 

weg. En het mooie is: het kostte maar 500 Watt, voor een 

hele tunnel.” Mensen hoeven niet bang te zijn voor de 

elektrische lading, want die is te vergelijken met de stati-

sche elektriciteit die rond een hoge boom heerst. Volkomen 

onschuldig dus.

TOEpASSING IS EINDELOOS 

Inmiddels heeft Ursem het idee steeds verder ontwikkeld. 

“Momenteel test ik het systeem om smogvorming in New 

Delhi in India tegen te gaan. Eerst doen we proeven bij 

diverse ambassades, en daarna gaan we het testen langs 

een drukke weg.” De gazen vangschermen zijn inmiddels 

ontwikkeld tot buizen waar de vuile lucht via een slimme 

werveling doorheen gaat. “Zo’n buis is veel makkelijker 

in te passen in het straatbeeld. Veel stroom heeft hij niet 

nodig, nog geen één Watt. Maar ondertussen reinigt elke 

‘slurf’ wel honderd kubieke meter lucht per uur!”

De toepassingen van de techniek zijn eindeloos. Buiten, 

maar zeker ook binnen, waar vaak een spectaculaire stof-

reductie mogelijk blijkt te zijn van wel 99,9%. Ursem: “We 

hebben het al toegepast in kippenschuren, operatiekamers, 

bij de uitblaaslucht van straatveegauto’s. Eigenlijk werkt 

het voor alle zwevende deeltjes groter dan tien nanometer. 

Roet, kwarts, asbest, maar ook bacteriën en virussen. En 

zelfs voor mist!”

Foto: Arjan Koffijberg 
 

Wandelend in de duinen, op een rustige zonnige dag, zag Bob Ursem jaren geleden 
dat fijne stof deeltjes in de wind aan kwamen drijven, boven een duindoornstruik 
ineens een stuk omhoog stegen en vervolgens op grotere hoogte weer verder zweef-
den. “Hoe zat dat? Welke kracht was hier aan het werk, tegen de zwaartekracht in?”

Fijnstofmagneet
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De Japanse hogesnelheidstrein en het klittenband zijn inmiddels beroemde voorbeelden van 

biomimicry. Maar dat de biomimicryprincipes ook toepasbaar zijn bij organisatie- en beleids-

ontwikkeling is minder bekend. Toch gebeurt dat al naar volle tevredenheid bij kleine én grote 

organisaties - zoals bij het ministerie van Economische Zaken (EZ). “Het gebruiken van biomimicry 

bij sociale innovaties is zeer actueel.”
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OP ZOEK naar 
de open
plekken  
in het bos

Het ministerie van EZ startte in 2015 met het ver-

anderprogramma Samen in Beleid, bedoeld om 

het ministerie beter in te laten spelen op de snel 

veranderende netwerksamenleving. ‘We maken 

het beleid samen met de maatschappij, denken 

niet in schotten maar in samenhang en verbindin-

gen’, zo luidde de ambitie. Ze zocht daarbij naar 

inspiratie van buiten. Ben Holtslag, strategisch 

adviseur bij het ministerie, kwam toen net in aan-

raking met de ideeën vanuit de biomimicry. Hij 

vroeg Bowine Wijffels, adviseur voor de toepas-

sing van biomimicry in het sociale domein, enkele 

sessies te houden, vanuit het idee om biomimicry 

als leidend principe te gebruiken bij de vraag: hoe 

spelen we goed in op onze omgeving? 

Hoe logisch is het om biomimicry gebruiken voor 

organisatie- en beleidsontwikkeling? 

Bowine Wijffels: “Het toepassen van biomimicry 

op sociale innovaties is zeer actueel, want orga-

nisaties en netwerken worden steeds complexer. 

Hoe ga je daar goed mee om? Juist de natuur kan 

ons daar veel over leren. Dat is overigens niet 

eenvoudig. Het vraagt om grote zorgvuldigheid, 

vooral om te vermijden dat je de natuur alleen als 

metafoor gebruikt. We zijn op dit moment binnen 

verschillende organisaties bezig met biomimicry. 

We starten steeds met het scherp krijgen van de 

vraag die een organisatie heeft. Daarna kijken we 

samen met een bioloog hoe er in ecosystemen 

met diezelfde vraag wordt omgegaan.”  

Welke inzichten leverden de biomimicrysessies 

op het ministerie op?  

Ben Holtslag: “Eén van de lessen was dat overhe-

den de neiging hebben een project te starten, het 

hele proces te doorlopen en daarna de evaluatie 

te plannen. De biologen die bij de sessies aanwe-

zig waren leerden ons dat de natuur veel kortere 

feedbackloops kent. Dat hebben we overgeno-

men: we kijken nu al tijdens het proces naar de 

effecten van wat we doen in Samen in Beleid 

in plaats van achteraf, en proberen direct bij te 

sturen.“

“Als je iets wilt 
veranderen in een 

organisatie,  
kun je het beste 

beginnen aan de 
randen” 

Het ministerie van EZ laat zich inspireren door ecosytemen
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“Als je naar natuurfilms kijkt 
zou je het niet denken, maar in 

de natuur zijn meer dan 90% 
van relaties gericht op  

samenwerking” 

Bowine Wijffels: “Dit zie je vaak bij overheden: 

ze stippelen beleid uit en houden daaraan vast. 

Terwijl het juist zo belangrijk is dat je goed blijft 

kijken naar je omgeving, naar de context. Dat 

gebeurt in de natuur veel meer. Een plant of dier 

moet zich heel goed verhouden tot zijn omgeving 

om te overleven. Voor overheden is dat juist geen 

sterk punt, in veel boeken over management en 

organisatieontwikkeling gaat het vooral over de 

interne organisatie en is er weinig oog voor de 

context. Biomimicry reikt juist veel ideeën aan 

over hoe je beter op je omgeving kunt inspelen.” 

Ben Holtslag: “De koppeling met de werking van 

ecosystemen geeft een nieuwe blik op hoe je zelf 

werkt, dat is inspirerend en motiverend. Concrete 

beelden van hoe het werkt in de natuur blijven 

je goed bij en zetten je aan het denken. Bijvoor-

beeld dat de grootste diversiteit en verandering in 

natuurlijke systemen vooral aan de randen,  

zoals een bosrand, zichtbaar is. Net zo biedt het 

opzoeken van de randen in beleids- of organisa-

tieontwikkeling de meeste kansen voor vernieu-

wing en innovatie.” 

Krijgen de biomimicry-sessies nog een vervolg? 

Ben Holtslag: “Ja, we zijn nu het vervolg aan 

het voorbereiden. We diepen enkele dilem-

ma’s uit die we tegenkomen in veranderpro-

cessen zoals Samen in Beleid. Een lastige maar 

wel relevante vraag is hoe we de gewenste 

veranderingen binnen het ministerie zelf kun-

nen versnellen. Het is namelijk niet eenvoudig 

om een hiërarchische organisatie te verande-

ren in een organisatie die soepel samen met 

partijen van buiten werkt aan maatschappe-

lijke opgaven.”

Bowine Wijffels: “Over hiërarchische organisa-

ties is bekend dat het niet helpt om er tegen-

aan te duwen. Je kunt veel beter ‘zuigkracht’ 

organiseren. Vergelijk het met een bos: als je 

daar iets in wilt veranderen kun je het beste 

beginnen op de open plekken en aan de ran-

den. We gaan daarom nu de ‘open plekken’ in 

de organisatie opzoeken. De veranderingen op 

deze plekken oefenen aantrekkingskracht uit 

op anderen. Zo kun je de beweging op gang 

krijgen.” 

Staan medewerker van het ministerie ervoor 

open om dit soort principes te benutten? 

Ben Holtslag: “Het is een kwestie van klein 

beginnen. Enkele voorlopers in het program-

ma, de versnellers, zijn al met de uitkomsten 

van de sessies aan de slag. We gaan nu een 

grotere groep medewerkers inspireren met 

inzichten vanuit biomimicry - te beginnen met 

hen die dezelfde veranderingen willen zien als 

Samen in Beleid beoogt. Zij werken vaak meer 

aan de buitenkant van de organisatie en staan 

directer in relatie met de buitenwereld. Ook 

die buitenwereld, het bedrijfsleven, andere 

overheden en NGO’s, zijn betrokken bij de be-

oogde veranderingen. Zo werken we ook weer 

volgens het biomimicryprincipe van de randen, 

zoals Bowine net toelichtte.” 
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Leren van de natuur 
over samenwerken 
in VIER stappen

Welke Life’s Principles uit de biomimicry 

benutten organisaties het meest? 

Bowine Wijffels: “Voor overheden is dat toch 

vooral het ontwikkelen van een beter oog 

tvoor de omgeving. Dat gebeurt al steeds 

meer, maar biomimicry kan een extra bron van 

inspiratie zijn. Voor het bedrijfsleven is de les 

vooral om goede samenwerkingsverbanden te 

STAp 1 

Vraag van een overheidsorganisatie

Hoe kunnen we samenwerken met de omgeving?

STAp 2

Vraag aan de natuur

Hoe organiseert de natuur samenwerking?

STAp 3

Toelichting op het onderliggende patroon dat 

in de natuur te zien is: cultiveer coöperatieve 

relaties. 

Ecosystemen zijn netwerken van allerlei soor-

ten relaties: voedselrelaties, parasietrelaties en 

samenwerkingsrelatie. Het principe uit de natuur 

is te streven naar een toename van de ‘coöpe-

zoeken. Veel bedrijven hebben de neiging zich 

te richten op concurrenten, maar het is veel 

effectiever om in te zetten op coöperatieve re-

laties. Als je naar veel natuurfilms kijkt zou je 

dat niet denken, maar in de natuur is meer dan 

90% van de relaties gericht op samenwerking. 

Kijk dus meer naar wat je wel wilt, en minder 

naar wat je niet wilt.”

ratieve’ relaties in het ecosysteem, dus relaties 

waarvan beide partijen voordeel hebben. Voor-

beelden zijn: bomen en mycorrhiza, neushoorns 

en ossenpikkers, bloemen en hun bestuivers.

STAp 4 

De vertaling naar de vraag voor overheids- 

organisaties

Overheids(organisaties) kunnen hun positie in 

‘het ecosysteem’ verbeteren door doorlopend te 

investeren in interne en externe relaties, en beter 

te kijken hoe de gelijkwaardigheid in de rela-

ties gestalte kan krijgen. Concreet betekent dit 

bijvoorbeeld dat de afspraak in een organisatie is 

dat iedereen ten minste 20% van zijn tijd besteedt 

aan externe relaties. 
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Naar een 
MELKVEEHOUDERIJ 

die het leven weer 
bevordert Fo
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Als hij met veeboeren praat over biomimicry, klinkt het eerst: bio- wat..? zegt Carel de 

Vries van Stichting Courage, de innovatieorganisatie van de Nederlandse melkveesec-

tor. Maar na enige uitleg worden ze nieuwsgierig naar wat er gebeurt  als je door de 

ontwerpbril van biomimicry naar de melkveehouderij kijkt. 

Carel de Vries is programmadirecteur van Stich-

ting Courage, de innovatieve denktank van LTO 

Nederland en de Nederlandse Zuivelorganisatie 

NZO. Samen met Saskia van den Muijsenberg van 

biomimicryNL nam hij eind vorig jaar het initia-

tief om eens vanuit biomimicry te kijken naar de 

melkveehouderij.  Doel was te onderzoeken wat 

de melkveehouderij kan leren van de Life’s Prin-

ciples; de zes basisprincipes  in het biomimicry-

denken. Geven die aanknopingspunten voor een 

nieuwe visie op de sector? 

De verkenning, met de titel ‘Levenbevorderende 

melkveehouderij’, ging in januari 2017 van start 

met een fi nanciële ondersteuning van het ministe-

rie van Economische Zaken. Het ministerie wil het 

denken over natuurinclusieve landbouw stimu-

leren en deze verkenning kan daarvoor nieuwe 

inzichten opleveren.  
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Naar een 
MELKVEEHOUDERIJ 

die het leven weer 
bevordert 

Heeft de melkveesector behoefte aan een 

nieuwe visie? 

De Vries: “Ja. De landbouw is van oorsprong een 

natuurlijk systeem, maar werkt op dit moment 

volgens een ’industrieel landbouwmodel’. Die in-

dustrialisering van de landbouw leidt voor boeren 

wereldwijd tot een ‘race to the bottom’ met veel 

negatieve gevolgen voor de omgeving, voor die-

ren en voor de boeren zelf. Dit terwijl de samen-

leving juist steeds harder roept om een schoon 

milieu, dierwelzijn en vruchtbare bodems.” 

Waarom kijken jullie naar de hele sector? 

“Eerder keken we al eens naar kleinere biomi-

micry-vragen zoals ‘wat kunnen we leren van 

de natuur om melkkoeien minder vatbaar voor 

ziektes te maken?’, maar nu focussen we op het 

hele voedselsysteem en wat daarin anders kan. 

Want dat systeem loopt tegen fundamentele 

problemen aan, het dreigt zichzelf te slopen. Kijk 

maar naar de wereldwijd dalende bodemvrucht-

baarheid, ongunstige klimaatveranderingen en 

“De verindustrialising va n de “De verindustrialising va n de 
landbouw lei dt to t ee n race landbouw lei dt to t ee n race 
“De verindustrialising va n de 
landbouw lei dt to t ee n race 
“De verindustrialising va n de “De verindustrialising va n de 
landbouw lei dt to t ee n race 
“De verindustrialising va n de 

to  the botto m”  to  the botto m”  

vermindering van de biodiversiteit. Dat bedreigt 

de voedselvoorziening en daarmee het leven. En 

dat staat natuurlijk haaks op wat we willen. Het 

staat ook haaks op hoe alle natuurlijke systemen 

werken, want die zijn gericht op continuïteit, op 

het bevorderen van leven.“

Waar zit hem het probleem in? 

“Een van de oorzaken is dat de landbouw niet 

meer wordt gezien als een natuurlijk systeem, 

maar steeds meer als industriële sector. De eco-

nomie en technologie drijven de landbouw steeds 

meer in de hoek van de industrie, en het land-

bouwbeleid biedt steeds minder weerstand. Re-

gelingen vanuit markt- en prijsbeleid, die zorgden 

voor enige bescherming tegen de keiharde wetten 

van de ‘onzichtbare hand’ van de economie, zijn 

verdwenen. Fiscale regimes voor voedselproductie 

worden ontmanteld. Tekenend is dat het minis-

terie van Landbouw opging in het ministerie van 

Economische Zaken. Landbouw is economie ‘as 

such’ geworden.“ 

In de praktijk  
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“Melk produceren is to ch va n 
ee n hee l andere orde dan het 

produceren va n ee n wa smiddel 
of ee n telefoo n”

Is dat erg? 

“Ja, want het klopt niet, melk produceren is van 

een heel andere orde dan het produceren van 

een wasmiddel of een telefoon. Voedsel is een 

‘life essential’ en hoort daarom eerder thuis in 

de categorie schone lucht en schoon water dan 

in de categorie ‘iPhone’. Maar toch zit voedsel 

in hetzelfde industriële systeem als die tele-

foon en dat is killing.  Het is slecht voor boeren, 

dieren, de omgeving, het milieu, en dus voor de 

toekomst van ons allemaal. We hebben daarom 

een nieuwe visie nodig op hoe het voedselsys-

teem eruit moet zien, wil het zichzelf in stand 

kunnen houden en versterken.” 

Wat gaan jullie doen? 

“In de verkenning kijken we of met de Life’s 

Principles van biomimicry die nieuwe visie op 

onze voedselproductie kunnen ontwikkelen.  

We brengen nu eerst in beeld waar en hoe 

het huidige landbouwsysteem functioneert en 

faalt, en spiegelen dat beeld vervolgens aan de 

Life’s Principles. Hoe kunnen we beide beelden 

met elkaar verbinden? We laten ons daarbij 

inspireren door buitenlandse voorbeelden 

waar goed naar de natuur is gekeken om de 

voedselproductie anders in te richten, zoals een 

studie van het Amerikaanse Land Institute (zie 

kader hiernaast). De uitkomsten van die exer-

citie bespreken we dit voorjaar met een groep 

mensen van binnen en buiten de Nederlandse 

landbouwsector.”

Wat verwacht u van het resultaat? 

“Ik verwacht dat we kunnen zien hoe zaken in 

het landbouwsysteem om te draaien zijn: kan 

de landbouw zorgen voor het verminderen 

van broeikasgassen in plaats van ze te ver-

meerderen? Kan de landbouw de biodiversiteit 

vergroten in plaats van verkleinen? De slogan 

van biomimicry is immers: ‘Het leven creëert 

condities die leven bevorderen’, kan de voedsel-

sector dat ook weer?  Wat mij betreft maken we 

het zo concreet mogelijk toepasbaar, zodat de 

uitkomsten ook impact hebben in de praktijk. 

Het zou bijvoorbeeld goed zijn als we vanuit 

biomimicry een nieuw toetsingsmodel kunnen 

opstellen voor de melkveesector, waarmee te 

toetsen is hoe een individuele veehouderij of 

een zuivelketen, maar ook wet- en regelgeving, 

functioneert. En waarmee elke partij in de 

melkveehouderij anders kan gaan kijken naar 

zijn eigen invloed:  waar stuur ik op als ik een 

bepaald keuringssysteem inzet, of een manier 

van beprijzen of subsidiëren? Bevorder ik daar-

mee het ‘leven’ in brede zin of juist niet? Met 

zo’n toetsingskader vanuit het principe ‘leven 

creëert condities die leven bevorderen’,  krijgen 

we daar hopelijk grip op.”
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Inspiratie voor innovatie 

VAN EENJARIGE NAAR 
VASTE GEWASSEN   
85% van het voedsel dat we wereldwijd eten komt 

van eenjarige gewassen, die in monocultuur wor-

den verbouwd. Daarvoor moeten boeren jaarlijks 

de bodem bewerken en  grote hoeveelhede bestrij-

dingsmiddelen gebruiken. 

 

 

permanent gewas 

Het Land Institute in Kansas (VS) onderzocht of er 

meer vaste gewassen kunnen worden verbouwd 

met dezelfde opbrengst als eenjarige gewassen. 

Vaste gewassen zijn namelijk robuust, ze bescher-

men de bodem, vergroten de bodemvruchtbaar-

heid en zorgen voor een betere waterhuishouding. 

Als er veel meer vaste in plaats van eenjarige 

gewassen voor voedsel zouden worden verbouwd, 

zou dat in de VS miljarden schelen aan kosten 

door bodemdegradatie en een flinke besparing 

opleveren aan brandstof voor landbouwmachines, 

zo berekende het instituut. Bekende vaste gewas-

sen zijn fruitbomen, olijfbomen en asperges. Het 

Land Institute wilde weten of aan dat rijtje ook 

graansoorten, groenten en oliehoudende gewas-

sen kunnen worden toegevoegd.   

Veerkrachtig  

De onderzoekers onderzochten de voedselop-

brengst van vier vaste gewassen, waaronder een 

rogge-, mais- en zonnebloemsoort. Ze keken daar-

bij goed naar de werking van natuurlijke ecosyte-

men, want die zijn zelfregulerend en veerkrachtig. 

Ze verbouwden de gewassen daarom in 

samenhang met elkaar, als polycultuur in 

plaats van in monocultuur. De diversiteit op 

een klein oppervlak en de verschillende ont-

wikkelstadia van de planten in de polycultuur, 

maken de gewassen veel beter bestand tegen 

ziekten, droogte en natheid.  

Echt duurzaam 

Het onderzoeksteam constateerde dat de 

opbrengst van de gekozen vaste gewassen in 

polyculctuur net zo hoog was als die van een-

jarige gewassen in monocultuur. De gewassen 

zorgen daarbij zelf voor voldoende nutriënten 

in de bodem, zijn goed bestand tegen ziekten 

en droogte en kunnen ook de concurrentie 

met onkruid aan door de permanente bodem-

bedekking en sterke hergroei in het voorjaar. 

De overgang van naar meer vaste gewassen 

in een polycultuur zou een forse bijdrage zijn 

aan een echt duurzame productielandbouw. 

 

www.landinstitute.org
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“Je zou kunnen zeg-
gen dat biomimicry 
zichzelf wel ver-
koopt! 

Het is immers heel slim 

om gebruik te maken 

van de 3,8 miljard jaar 

aan ervaring en ont-

wikkeling die proces-

sen en systemen in de natuur hebben 

doorgemaakt. Als bedrijf kun je je daar-

door laten inspireren en innovatiever 

en succesvoller worden. Je kunt kijken 

hoe je kunt samenwerken in de keten, 

nieuwe diensten leveren, producten her-

gebruiken, op grondstofniveau recyclen 

en goede relaties opbouwen. Zo kun je 

nieuwe businessmodellen ontwikkelen. 

Een mooi voorbeeld van een recycle-

product is de tapijttegel van ons bedrijf, 

waarvan het ‘random design’ gebaseerd 

is op het bladerdek in een bos. 

Het is voor ieder bedrijf van belang 

om te ondernemen op een duurzame, 

inclusieve en circulaire manier waar ie-

dereen beter van wordt, want het geeft 

je als bedrijf bestaansrecht. Om als 

bedrijf toekomstbestendig te blijven, 

zul je je steeds moeten aanpassen aan 

de maatschappelijke omstandigheden. 

Ik pleit ervoor om biomimicry bij zoveel 

mogelijk bedrijven onder de aandacht 

te brengen. Biomimicry kan een brug-

functie vormen: tussen natuurkundigen 

en ingenieurs, biologen en designers, 

organisatiedeskundigen en technici. Zo 

kun je ‘best practices’ delen. 

De Green Deal was een mooie stap om 

de verbinding tussen overheid, bedrijfs-

leven en kennisinstellingen rond biomi-

micry te bewerkstelligen. Maar het be-

gint er volgens mij mee dat biomimicry 

meer plek krijgt in het onderwijs, zodat 

kinderen en jongeren al op school leren 

van en over de processen in de natuur. 

Dan wordt duurzaam - en circulair - on-

dernemen voor de volgende generatie 

vanzelfsprekend.“

“Laten we biomimciry 
vooral gaan toepassen!
  
Ik denk namelijk dat 

biomimicry de oplossing 

biedt voor veel uitdagin-

gen. Neem bijvoorbeeld de 

Sustainable Development 

Goals, de opvolgers van de 

Millenniumdoelen. Al die 

doelen - op het gebied van veiligheid, 

voedselzekerheid, klimaat, armoedebe-

strijding, vluchtelingen - vragen om een 

systeemverandering. 

Biomimicry levert immers niet alleen 

een snel zwempak of een aerodynami-

sche neus voor een trein, maar kan ook 

het ontwerp leveren voor een nieuwe 

manier van samenleven. Ik gebruik 

graag het voorbeeld van de mier. Eén 

mier is vrij dom, maar samen vormen 

mieren een uiterst slim systeem. Een 

mens is een vrij slim wezen maar heel 

veel mensen samen….. Een bioloog die 

ooit bij een lezing was, wees me er 

trouwens op dat de helft van de mieren 

in een mierenhoop niets doet. Maar ze 

lopen ook de hardwerkende mieren, die 

vaak vijf of zes verschillende functies 

hebben, niet in de weg. Dus ja, ik vind 

biomimicry een prachtige manier om 

aan een systeemverandering te werken. 

En die is dus hard nodig. 

Maar of we daar marketing voor nodig 

hebben? Dat vind ik een slecht en eenzij-

dig woord. Laten we biomimicry vooral 

gaan tóepassen. Dus niet alleen maar 

innoveren, maar vooral ook implemente-

ren. Toepassen is de beste marketing.

Een voorbeeldje, iets heel anders: elek-

trisch rijden, tien jaar geleden. Dat 

kon nooit wat worden, dachten mensen. 

‘Nou, dat gaat prima’, zei ik dan, nadat 

ik aan was komen rijden in een elektri-

sche auto, ‘waar is het stopcontact?’ 

Daar moesten mensen dan altijd wel 

om glimlachen, en dan konden ze niet 

meer zeggen dat het niks zou worden. 

Bij biomimicry moeten we dat ook zo 

doen. Ermee naar buiten treden, het 

verhaal vertellen, het laten zien. Saskia 

van den Muijsenberg, minister in mijn 

Innovatiekabinet en grondlegger van de 

biomimicry in Nederland, heeft er een 

mooie term voor: niet ‘terug naar de na-

tuur’, maar ‘vooruit naar de natuur’!”

'Biomimicry heeft nog een goede marketing nodig' 'Biomimicry klinkt ingewikkeld, is dat ook zo?'

Geanne van Arkel, Interface

Ruud Koornstra, Ondernemer
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'Biomimicry klinkt ingewikkeld, is dat ook zo?'

Ingrid de pauw, TU Delft

“Ja, biomimicry is best ingewikkeld. 
 
Je kunt de natuur op een eenvoudige 

manier kopiëren, maar de uitdaging ligt 

juist in het kunnen reproduceren van de 

werkingsprincipes uit de natuur. Dan kan 

het leiden tot prachtige oplossingen, die 

innovatief én duurzaam zijn. Het toepas-

sen van zo’n werkingsprincipe vereist 

vaak wetenschappelijk onderzoek naar 

hoe zo’n principe precies functioneert. 

En vervolgens is het de kunst dat prin-

cipe, op een even duurzame manier, toe 

te passen om onze menselijke technolo-

gie verder te brengen.  

De natuur is een fantastische inspira-

tiebron voor ontwerpers, zowel op het 

niveau van vorm, proces of systeem. 

Een vroeg voorbeeld van biomimicry 

is bijvoorbeeld de uitvinding van het 

klittenband – de manier van hechting is 

geïnspireerd op de klittenbol. Maar klit-

tenband is nog niet, zoals de klittenbol, 

gemaakt van afbreekbaar materiaal. 

Het gaat een stap verder om tot een 

écht duurzaam product te komen, en 

dus om de natuurlijke werkingsprinci-

pes te gebruiken voor duurzame inno-

vaties. Dat is de kracht en de uitdaging 

van biomimicry. 

Een relatief eenvoudig voorbeeld is het 

concept van ontwerper Conor Klein, 

destijds student bij ons. Hij bedacht een 

telefoonoplader die geïnspireerd is op 

een bloedzuiger. Wanneer de telefoon 

vol is valt de oplader vanzelf uit het 

stopcontact, zodat er niet onnodig 

energie wordt verbruikt. En wie wil in-

noveren op het vlak van verftechnieken 

en kleurgebruik kan een vlinder als 

voorbeeld nemen. De oppervlaktestruc-

tuur van vlindervleugels weerkaatst 

opvallend zonlicht zodanig, dat wij 

- en andere dieren - prachtig heldere 

kleuren ervaren. Het goed bestuderen 

van dit natuurlijke staaltje techniek kan 

leiden tot een ingenieuze oplossing 

waar geen verf of andere chemicaliën 

bij gebruikt hoeven worden. Niet een-

voudig, maar zeer doeltreffend en echt 

duurzaam.“

“Biomimicry is als het leren van 
een nieuwe taal: in het begin moei-
lijk, maar later vanzelfsprekend. 
 
Het is een andere denkwijze over 

onszelf in relatie tot de natuur, wij zíjn 

natuur! De zes Life’s Principles van 

biomimicry kun je zien als ‘nieuwe’ 

waarden. Die laten zien dat succes in 

de natuur vooral gaat over succes op 

de lange termijn. Als we zorgen voor 

de plek waar we leven, dan zorgt die 

plek weer voor ons en onze toekom-

stige generaties. Dit is de basis van 

biomimicry en kenmerkend voor al het 

leven. 

Om een innovatie op het gebied van 

biomimicry verder te brengen heb je 

kennis van verschillende vakgebieden 

nodig. Je moet ook interdisciplinair 

werken, dat maakt het ingewikkeld. 

Een goed idee met vaak nog onzekere 

uitkomst kost onderzoek- en ontwik-

keltijd. Maar je kunt als bedrijf ook 

kleine stappen zetten en starten met 

duurzaam omgaan met grondstoffen 

en vanaf daar uitbreiden. 

Op dit vlak zie ik mogelijkheden voor 

waterschap Vallei en Veluwe, omdat 

de gedachte van afval naar grondstof 

er al goed in zit. 

Op dit moment bekijk ik samen met 

medetrainees van het Nationaal Water 

Traineeship wat biomimicry voor het 

waterschap kan betekenen. Het begint 

met het stellen van de juiste vraag. De 

vraag ‘hoe zuivert de natuur?’ levert 

geen antwoorden op. 

Zuiveren is namelijk 

een bijproduct van het 

opnemen van nutri-

enten uit water of het 

omzetten van organi-

sche stof in water. De 

vraag ‘hoe neemt de 

natuur nutriënten uit 

water op en hoe zet 

ze organische stoffen 

om?’ brengt je wel bij organismen die 

dit kunnen. 

Het zoeken is dus naar de functie 

waaraan het ontwerp moet voldoen. 

Als je net start met werken vanuit 

biomimicry, is dat best lastig.” 

Kim Dieleman, Waterschap Vallei en Veluwe
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Biomimicry verovert steeds meer een plek in het onderwijs. Zowel groene, technische als 

design-opleidingen bieden modules of leergangen over biomimicry aan. Ook binnen de sociale 

wetenschappen komt er langzaam aandacht voor. Wat drijft een onderwijsinstelling om biomimi-

cry op te nemen in het onderwijsprogramma? 

Wie fulltime biomimicry wil studeren kan sinds 

kort terecht op de Universiteit Utrecht, maar ook 

andere universiteiten, hogescholen en universitei-

ten bieden de mogelijkheid om over biomimicry -  

de ontwerpmethodiek en de toepassing - te leren. 

Het stimuleren van biomimicry in het onderwijs 

was ook een van de hoofdoelen van de Green 

Deal Biomimicry. Want voor duurzame oplossing-

en voor maatschappelijke problemen hebben we 

mensen nodig die de lessen uit de natuur kunnen 

vertalen naar praktische toepassingen. 

Leren kijken vanuit ecologisch perspectief

Aeres Hogeschool Wageningen is een van de 

scholen die deelneemt aan het lectoraat Bio-

mimicry, dat bestaat sinds 2015. Aeres Hoge-

school werkt daarin samen met de hogescholen 

Van Hall Larenstein en InHolland. 

Aeres Wageningen startte daarmee, vertelt 

Madelon de Beus, directeur van de faculteit en 

penvoerder van het lectoraat, vanuit de ambitie 

om ecologisch intelligente professionals op te 

leiden. “Wij willen dat iedereen die hier afstu-

deert het in het DNA heeft zitten om een ecologi-

sche perspectief te hanteren. Dat ze zien hoe 

natuurlijke processen werken in alle verschil-

lende systemen waarin we opereren; denk aan 

groei, ontwikkeling, disruptie en veranderingen. 

En dat ze leren om relaties, afhankelijkheden en 

patronen in de systemen te herkennen. We willen 

dat ze in staat zijn vanuit verschillende perspec-

tieven te denken en te handelen.”
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ECOLOGISCH 
intelligente 
professionals opleiden

 

Bestaat er werkdruk in de natuur?

Doel van het lectoraat Biomimicry is om praktijk-

gericht onderzoek te doen naar drie toepassin-

gen van biomimcry: productinnovatie, procesin-

novatie en sociale innovatie, in drie hogescholen. 

De Beus: “Van Hall focust daarbij op duurzame 

innovatieve technologieën, InHolland op de 

cross-over tussen groen en techniek en wij op 

biomimicry in de sociale context en in het onder-

wijs; we verzorgen tenslotte lerarenopleidingen.” 

In het lectoraat zetten we, met biomimicry als 

innovatief raamwerk, kennisvragen om naar 

vragen aan een bioloog of ecoloog, om zo 

bruikbare, natuurlijke principes op het spoor te 

komen. Een voorbeeld is de werkdruk in het on-

derwijs. Veel leraren ervaren die als zeer hoog. 

Hoe veranderen we dat? Bestaat er werkdruk 

in de natuur? Hoe bewaken andere organismen 

hun energiebalans en kunnen we die principes 

vertalen naar menselijk gedrag? Het onderzoek 

van het lectoraat is erop gericht te weten te 

komen of biomimicry als methode en manier van 

denken tot duurzamere oplossingen leidt.”

Verspreiding

Op de faculteit van Aeres Hogeschool in Wage-

ningen kwam het thema in relatief korte tijd van 

de grond. De Beus hanteerde de verspreidings-

strategie om eerst met een kleine groep geïnte-

resseerden te leren over wat biomimicry is. Ook 

volgde ze zelf een biomimicryworkshop over 

sociale innovatie. “Met degenen die het aansprak 

probeerden we eerst meer grip te krijgen op 

wat biomimicry voor ons onderwijs kan bete-

kenen. Vervolgens hebben we het uitgebouwd. 

Zo vroegen we Saskia van den Muijsenberg van 

biomimicryNL mee te denken over biomimicry in 

de context waarin onze toekomstige studenten 

gaan functioneren, dus als leraar of kennismana-

ger. Zo raakte een steeds grotere groep binnen 

de faculteit betrokken.”

Inmiddels draagt Aeres Hogeschool Wageningen 

ook bij aan de verspreiding van biomimicry bui-

ten de eigen school. “In het voorjaar organiseren 

we een themadag over biomimicry om studen-

ten, docenten en externen er kennis mee te laten 

maken. En we praten in een breder netwerk van 

“Jij bent toch van de  
biomimicry? Daar willen 

wij ook wat mee”
Verder komen met biomimicry
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“We willen dat onze studenten 
leren relaties en patronen in 
systemen te ontdekken”

Biomimicry in het Nederlandse 

onderwijs 

Veel onderwijsinstellingen, van middelbare scholen tot 

technasia en universiteiten, besteden in diverse discliplines 

aandacht aan biomimcry.   

Biomimicry als volwaardige studie of leergang wordt op dit 

moment gegeven aan:  

• Universiteit Utrecht - master Bio-Inspired Innovation (vanaf 

2018 ook een bacheloropleiding Bio-Inspired innovation) 

• Aeres Hogeschool Wageningen, Van Hall Larenstein,  

InHolland: Lectoraat biomimicry 

• Aeres Hogeschool Wageningen: masteropleiding ‘Natuurlijk 

oplossen van complexe opgaven’ 

Leergang ‘Natuurlijk oplossen’
Aeres Hogelschool Wageningen start binnenkort zelf met een nieuwe 

leergang voor professionals: ‘Natuurlijk oplossen van Complexe Op-

gaven’. Biomimicry is daarin een van de manieren om vraagstukken te 

analyseren en natuurlijke oplossingen op het spoor te komen.  

Madelon de Beus: “We onderzoeken ook hoe biomimicry onderdeel 

van het bachelorcurriculum kan worden. We willen onze studenten zo 

het instrumentarium meegeven dat ze in hun werkende leven kunnen 

inzetten. Dat ze leren om goed in te schatten wat de effecten van je 

handelen op de omgeving zijn. Daarbij gebruiken we veel concrete 

voorbeelden, zoals dat van de ondernemer die keek hoe vissen zich 

voortbewegen, en op basis daarvan een nieuwe, energiezuiniger manier 

van aandrijving voor rijnaken ontwikkelde met veel minder negatief 

effect op de rivierbodem. En voorbeelden van hoe je een organisatie in-

richt: niet als een gebruikelijke hark-vorm, met één persoon aan kop en 

daaronder verticaal gestuurde afdelingen. Als een cruciale functionaris 

wegvalt, heb je een probleem. Een organisatie zoals je veel in de natuur 

ziet, met kleinere, zelfregulerende eenheden, is veel stabieler.” 

voorlopers in hogescholen over hoe we biomimi-

cry een goede plek in het onderwijs geven.” 

Powered by biomimicry

De Beus ziet dat er al meerdere biomimicry-

vuurtjes branden in het onderwijs, en dat de be-

langstelling groeit. Hoe het zich verder zal gaan 

verspreiden hangt natuurlijk af van wie er wat 

aan heeft, zegt ze. “Een opleiding voor het MKB 

kan de waarde van biomimicry voor ontwerp-

techniek laten zien. Er zijn al veel goede mooie 

voorbeelden van producten en diensten die ‘po-

wered by biomimicry’ zijn. Biomimicry klinkt nog 

wel ingewikkeld. De betekenis van ‘geïnspireerd 

op de natuur’ zou nog beter voor het voetlicht 

kunnen worden gebracht.” 

Ze ziet in elk geval een groeiende beweging van 

mensen die denken dat we het beter doen als 

we ons meer aantrekken van waar we vandaan 

komen. “Mensen uit andere onderwijsinstellingen 

spreken me aan: Jij bent toch van de biomimicry? 

Daar willen wij ook wat mee.”
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Ook bij het ontwerpen van gebouwen is biomimicry een prima leidraad. Bij Aeres 
Hogeschool Wageningen leverde dat in 2013 een fraai resultaat op. “We wilden onze 
opvattingen over onderwijs – ecologisch intelligente mensen opleiden – en collectief 
kennis ontwikkelen terug laten komen in het gebouw”, vertelt directeur Madelon de 
Beus. “Het gebouw is het gevolg van het leren zoals we dat willen uitdragen.”

MENSELIJKE MAAT

Madelon de Beus: “We zijn begonnen met een half jaar 

lang, met een groep van tien mensen, te praten over wat de 

werking van het gebouw zou moeten zijn, gebaseerd op onze 

visie op leren.” Daar kwam een programma van eisen uit 

voor de architect, waaronder de menselijke maat, diversiteit, 

seizoenen, natuurlijk licht, verbinding met buiten, frisse lucht, 

aanpasbare temperatuur, duurzame materialen en ergono-

mie. Ook moest de inrichting flexibel zijn en uitnodigen tot 

ontmoeting.”

STENGELS DRAGEN EN TRANSpORTEREN

Op basis van alle eisen kwam de architect uit op een rond 

gebouw, ontworpen met ruimtes als grotten en nesten, met 

kolommen die als stengels het gebouw dragen en zorgen 

voor transport (kabels, water). De ronde vorm maakt het ge-

bouw energiezuinig, vanwege de gunstige verhouding tussen 

oppervlakte en inhoud. Ook zijn er daardoor geen gangen. De  

Beus: “We zijn uitgegaan van het principe dat optimaliseren 

beter is dan maximaliseren, zoals een spin met een mini-

mum van materiaal zijn nest bouwt. We hebben dus gezocht 

naar optimaal gebruik van energie en materialen, zoals met 

warmte koude-opslag, follow-me printing en onderhoudsvrije 

gietvloeren.”

KIJKEN NAAR ZWERMEN IN DE NATUUR 

Bij het ontwerp werd ook gekeken naar zwermen in de na-

tuur, om te stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten, van 

elkaar bewegen, elkaar weer ontmoeten. Er zijn daarom veel 

kleinere en grotere ruimtes gerealiseerd, met de centrale 

trap, die dwars door de open middenruimte loopt, als dé ont-

moetingsplek. Het elkaar ontmoeten is volgens De Beus zeer 

goed gelukt. “Mensen zeggen: je praat hier heel makkelijk 

met andere mensen. Iedereen komt elkaar tegen. Het nodigt 

echt uit om je thuis te voelen.” De lift wordt ook bijna niet ge-

bruikt. “Iedereen neemt de grote trap want dáár gebeurt het.”

THUIS

De inrichting is een combinatie van open en gesloten en 

voelt heel natuurlijk aan. Studenten vonden de eerste dag al 

hun weg. Mensen kunnen een ruimte zoeken die past bij hun 

stemming of hun activiteit. Daardoor voelen ze zich thuis. 

De Beus: ”Medewerkers en studenten worden steeds trotser 

door en over het gebouw, zeker ook door alle positieve re-

acties die we van buiten krijgen.” Zoals van professor Dayna 

Baumeister, een vooraanstaand biomimicrydeskundige uit 

de Verenigde Staten, die in 2015 op bezoek kwam. “Zij zag 

overal in het gebouw biomimicry: de werking van alle verbin-

dingen die we erin hebben gelegd. Zelfs op plekken waar me 

dat zelf nog niet eens was opgevallen!”

Leergang ‘Natuurlijk oplossen’
Aeres Hogelschool Wageningen start binnenkort zelf met een nieuwe 

leergang voor professionals: ‘Natuurlijk oplossen van Complexe Op-

gaven’. Biomimicry is daarin een van de manieren om vraagstukken te 

analyseren en natuurlijke oplossingen op het spoor te komen.  

Madelon de Beus: “We onderzoeken ook hoe biomimicry onderdeel 

van het bachelorcurriculum kan worden. We willen onze studenten zo 

het instrumentarium meegeven dat ze in hun werkende leven kunnen 

inzetten. Dat ze leren om goed in te schatten wat de effecten van je 

handelen op de omgeving zijn. Daarbij gebruiken we veel concrete 

voorbeelden, zoals dat van de ondernemer die keek hoe vissen zich 

voortbewegen, en op basis daarvan een nieuwe, energiezuiniger manier 

van aandrijving voor rijnaken ontwikkelde met veel minder negatief 

effect op de rivierbodem. En voorbeelden van hoe je een organisatie in-

richt: niet als een gebruikelijke hark-vorm, met één persoon aan kop en 

daaronder verticaal gestuurde afdelingen. Als een cruciale functionaris 

wegvalt, heb je een probleem. Een organisatie zoals je veel in de natuur 

ziet, met kleinere, zelfregulerende eenheden, is veel stabieler.” 

Foto: BDG architecten

Een gebouw om te zwermen
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BIOMIMICRY brengt 
de circulaire economie  

       dichterbij

De natuur is steeds vaker ‘lichtend 

voorbeeld’ voor ondernemers om nieuwe 

producten te ontwikkelen. Dat is een 

welkome ontwikkeling, want alleen door 

goed naar de natuur te kijken komt de cir-

culaire economie dichterbij, stelt Antoine 

Heideveld. Als directeur van Het Groene 

Brein zit Heideveld middenin de wereld 

van innovaties. Hij is dagelijks bezig 

grote en kleine innoverende bedrijven 

te verbinden met de wetenschappelijke 

onderzoekswereld van alle Nederlandse 

universiteiten en een grote groep  

een optimaal gebruik, en daarna hoogwaar-

dig hergebruik, van producten. De circulaire 

economie gaat ook over nieuwe businessmodel-

len, waarbij bezit verschuift naar gebruik en 

diensten centraal staan.” 

Deze nieuwe economie krijgen we alleen goed 

van de grond als nieuwe ontwikkelingen hun 

basis vinden in biomimicry, denkt Heideveld. 

Het gaat dan niet om het puur nabootsen van de 

natuur, zoals biomimicry wel eens wordt opgevat, 

benadrukt hij. “Productontwikkeling door de na-

tuur na te doen is prachtig, en op dat gebied gaat 

al veel vanzelf. 

 

 

De ‘ijsvogelverhalen’ vinden overal hun weg. 

Steeds meer bedrijven werken bijvoorbeeld 

vanuit resource efficiency-technologieën, en ver-

vangen chemische grondstoffen door natuurlijke.”

Het gevaar is echter dat het daarin blijft steken. 

Heideveld: “Wat nog veel interessanter is voor 

onze economie, en wat we nog amper doen, is 

kijken naar natuurlijke ecosystemen, en wat we 

daarvan leren. Hoe vullen we onze economische 

wetenschap aan met goede ideeën uit de natuur-

hogescholen. Het doel van zijn organisatie 

is om de circulaire – of nieuwe - economie in 

Nederland dichterbij te brengen. 

Veel méér dan de natuur nabootsen

De circulaire economie is méér dan een opti-

maal recyclingsysteem, stelt Heideveld. “Het 

gaat veel verder, het gaat over het creëren 

van positieve impact in sociale, ecologische 

en financiële zin. En over het zorgen voor 

“Het is boeiend om te kijken hoe de  
natuur omgaat met groei en concur-

rentie. Wat leren we daarvan?”

Antoine Heideveld is directeur van ‘Het Groene Brein’ en fan van biomi-

micry. Want het levert de economie veel op als we ons laten inspireren 

door hoe de natuur werkt, zegt hij. Met het Groene Brein verbindt hij 

ondernemers met kansrijke ideeën voor de circulaire economie met een 

netwerk van 117 Nederlandse wetenschappers.
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lijke systemen? Hoe gaat de natuur bijvoorbeeld 

om met concurrentie? Of hoe wordt cascadering, 

het optimaal benutten van alle componenten van 

biomassa, in de natuur georganiseerd? – dat is voor 

de circulaire economie een essentiële vraag.”

Groener Bruto Nationaal Product

Voor de nieuwe economie is nog een andere 

‘systeemvraag’ van belang: hoe gaat de natuur om 

met groei? Heideveld: “In Nederland blijven we 

steken in denken dat groei betekent dat het Bruto 

Nationaal Product (BNP) stijgt. En we vinden het 

al mooi als dat op een groenere manier gebeurt. 

Maar het BNP neemt te weinig waarden mee die 

wél relevant zijn. Het is boeiend om te kijken hoe 

de natuur omgaat met groei: die werkt naar een 

climaxvegetatie toe en heeft daarna behoefte 

aan disruptie: dat er iets nieuws kan ontstaan, iets 

kleins dat het oude snel kan vervangen. Wat leren 

we daarvan? Daar heb ik niet meteen de antwoor-

den op, maar denk wel dat we die de komende 

tijd met elkaar moeten ontwikkelen.”

 

Hoe sturen we het financiële systeem?

Dat gaat nog niet een-twee-drie. De systeem-

kant van de biomimicry spreekt mensen minder 

aan, merkt Heideveld, want die is vaak complex. 

“Daarom moeten we nu echt gaan investeren om 

het denken vanuit de natuur concreet te maken 

voor de grote thema’s waar we mee te maken 

hebben in Nederland. Hoe sturen we ons financië-

le systeem bijvoorbeeld in een duurzame richting? 

Het huidige stelsel dient de circulaire economie 

niet, want grondstof wordt laag belast en arbeid 

juist hoog, dat zou andersom moeten zijn.” Binnen 

het Groene Brein werken de aangesloten weten-

schappers daarom ook aan het ontwikkelen van 

praktische kennis over dit soort systeemvragen.

Het komt op gang 

Bij alle trajecten waarin wordt nagedacht over 

het veranderen van de systemen moeten ook 

nadrukkelijk beslissers betrokken zijn, meent 

Heideveld. “En we moeten er geld voor vrij willen 

maken. Nu blijft het denken erover nog te veel 

op het niveau hangen van ‘het erover hebben’ op 

een congres of evenement.” Hij ziet de discussie 

gelukkig al wel langzaam op gang komen. “Ook 

bij De Nederlandse Bank wordt nagedacht over 

meer duurzame financiering en het thema krijgt in 

financiële opleidingen inmiddels meer aandacht. 

Hierin moeten we het biomimicrydenken sterker 

gaan betrekken. Ik verwacht dat dat ons veel op 

kan leveren.” 

Wetenschappers helpen  
ondernemers op weg
Het Groene Brein is een netwerk van nu 117 wetenschappers en 

onderzoekers die hun kennis inzetten om de circulaire of nieuwe 

economie sneller van de grond te krijgen. Voor het ontwikkelen 

van nieuwe kennis voor de circulaire economie, en om onderne-

mingen of organisaties die werk willen maken van duurzaamheid, 

te ondersteunen bij kennisvragen. 

Een voorbeeld: Orchideeënkweker Koeleman uit Ter Haar wil 

anders gaan werken. Niet meer op de gangbare manier van plant 

opkweken en verkopen aan de consument, die de orchidee als hij is 

uitgebloeid in de GFT-bak kiept. De kweker wil naar een model toe 

waarbij hij de plant na de bloei terugneemt, hem opnieuw tot bloei 

brengt en dan weer op de markt brengt. Dat betekent minder ver-

spilling en een efficiënter gebruik van grondstoffen. Een circulaire 

aanpak bij uitstek die hij nu praktijk brengt. 

Vragen van ondernemers (inmiddels zijn dat er ruim 100 per jaar) 

worden voorgelegd aan het netwerk. Een groep van drie tot vijf 

geïnteresseerde wetenschappers helpt de ondernemer vervolgens 

verder op weg via een bedrijfsbezoek, persoonlijk contact of soms 

een onderzoeksproject. Biologen, psychologen, economen en 

technologen werken samen aan één vraag, want denken in syste-

men vereist dat er meerdere disciplines betrokken zijn. 

Foto: Charlotte Visser
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Wat zorgt voor een ‘business breakthrough’ bij bedrijven, voor op biomimicry gebaseerde innovaties? 

De interesse bij bedrijven voor biomimicry neemt toe, maar de vraag is nog wel hoe je principes uit de 

natuur kunt verzilveren in businesscases. Voor een échte ‘breakthrough’ is vooral meer bekendheid en 

een stimulerende context nodig.

Voor innovaties gebaseerd op de natuur gelden 

geen andere marktbelemmeringen dan voor 

welke innovatie dan ook, zeggen Marjolein 

Demmers en Ise van den Hoogen van de Groene 

Zaak, ondernemersvereniging voor een duurzame 

economie. Maar als je een product of dienst hebt 

op basis van biomimicry heb je twee dingen voor 

op anderen. “Storytelling rond producten of dien-

sten wordt steeds belangrijker”, zegt Demmers. 

“Met biomimicry heb je een goed verhaal over de 

ontstaansgeschiedenis van je product. En je hebt 

een werkend prototype, want daarin voorziet de 

natuur. Dat geeft goodwill en vertrouwen.” 

Waarom blijkt het in de praktijk dan toch vaak zo 

moeilijk om er business van te maken? “Het MKB 

ziet de natuur nog te weinig als inspiratiebron”, 

denkt Demmers. “Biomimicry zou veel meer 

bekendheid moeten krijgen. Daarom hebben we 

samen met Wageningen Environmental Research 

(Alterra), Wageningen Economic Research (LEI) en 

biomimicryNL de Business Breakthrough Biomi-

micry in het leven geroepen, om zo veel mogelijk 

goede voorbeelden te verzamelen.” 

Opleveren

Voor de twee deelnemende bedrijven – Alliander 

en Waterschap Vallei en Veluwe - was het traject 

een eerste serieuze verkenning van biomimicry-

mogelijkheden voor productinnovatie, maar de 

invloed van het traject reikt verder. “De resultaten 

willen we natuurlijk ook breed uitdragen onder 

de tweehonderd partners van De Groene Zaak”, 
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Met biomimicry 
heb je een GOED 

VERHAAL

zegt Ise van den Hoogen. “We willen laten zien dat 

het kan om met biomimicry business te maken. 

Mensen worden vaak pas enthousiast als ze zien 

wat het oplevert. Niet eens direct in euro’s, maar 

tastbaar, concreet, als oplossing voor een vraag-

stuk.“ De ‘breaktrough’ in het traject was ook niet 

zozeer het inzicht in hoe een innovatie rendabel 

wordt, het was vooral het besef dat het betrek-

ken van biologie bij ontwerpprocessen een hele 

nieuwe wereld opent aan mogelijke oplossingen. 

En dat dat kan leiden tot baanbrekende innovaties. 

Duurzame transities aanzwengelen

Rond biomimicry zie je nu een kennis- en advies-

markt ontstaan die die rol van ons als facilitator 

gaat overnemen, dus eigenlijk worden we over-

bodig. En dat willen we ook”, vult Demmers aan: 

“Dat is onze rol: aanzwengelen van duurzame 

transitie. Agenderen en inspireren, bijvoorbeeld 

door een van onze partners op bijeenkomsten een 

inspirerend verhaal te laten vertellen. Bij voor-

keur iemand uit de regio, zodat die in de eigen 

omgeving waardering krijgt voor zijn of haar lef 

“Het betrekken va n biologie  bij  ontwerp-“Het betrekken va n biologie  bij  ontwerp-
processen opent ee n hele nie uwe wereld processen opent ee n hele nie uwe wereld 
aa n mogelij kheden”  aa n mogelij kheden”  

en vernieuwende aanpak. Met die bijeenkomsten 

creëeren we lokale communities; die mensen ko-

men elkaar bij allerlei gelegenheden weer tegen 

en dan hebben ze haakjes om het gesprek over 

duurzaamheid weer aan te gaan. Dat kan enorm 

helpen om een ontwerpprincipe als biomimicry 

verder te brengen.“

Wegnemen van belemmeringen 

Ondernemers met duurzame innovaties lopen 

onderweg regelmatig aan tegen belemmerende 

regels. “Een belangrijk aspect van onze rol als 

Groene Zaak is daarom het wegnemen van be-

lemmeringen in wet- en regelgeving”, zegt Dem-

mers. “Er moet in Nederland een context ontstaan 

waarin duurzaam ondernemen loont. Het huidige 

afvalbeleid bijvoorbeeld loopt nog een stap 

achter: het is heel erg ingericht op verantwoorde 

afvalverwerking, maar belemmert hergebruik van 

elementen uit bijvoorbeeld een slooppand. Ook 

de Mededingingswet werkt belemmerend: in de 

circulaire keten is het belangrijk om wél prijsaf-

spraken te mogen maken met andere bedrijven.” 

Aan de slag met biomimicry



Slibverwerking kost veel 
geld en energie. Het slib 
bevat nog veel 
waardevolle 
grondsto�en die met 
de huidige techniek niet 
teruggewonnen kunnen 
worden.

- Publicatie
- Marktverkenning
- Waterschappen  
  verenigen
- Principes uitzoeken

Het ontwateren, 
concentreren en �occuleren 
van slib, het zuiveren van het 
water en verwijderen van de 
materie.

Van waterzuivering naar 
grondsto�everancier.

Be resource use e�cient & 
use life-friendly chemistry.

Welke technieken gebruikt de 
natuur om water en materie 
te scheiden?

Twee technieken zijn 
herkend uit de vorige stap: 
manieren om water uit de 
materie te �lteren en om 
materie uit het water te halen

- Genereren waterstroom, 
door drijvende kracht 
deeltjes �ltreren.
- Door middel van tentakels 
water eruit halen en prut 
verwerken.

Filteren

- Creëren waterstroom
- Laminair
- Vortex
- Selectie op grootte
- Filter
- Slijmlaag (mucus)
- Haartjes
- Stekels
- Plakken

Kunstmest

Papier

Cement

Bromelia

Watervlo

Kraanvogel

Krab

Concenteren

- Drijvende kracht
- Hydro�el
- Capilair
- Hygroscopisch
- Onderdruk/vacuum
- Waterselectie
- Dampspanning verlaging

Krabben kunnen met hun 
poten water uit de modder 
halen. Watervlooien 
gebruiken hun poten om te 
peddelen en voeding te 
�lteren. 
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Eén van de deelnemers aan de Business Break-

through Biomimicry was Waterschap Vallei en 

Veluwe, dat een natuurlijke oplossing zocht voor het 

fi lteren van afvalwater. Ze gingen aan de slag samen 

met aquatisch ecologen van Wageningen Environ-

mental Research. 

In de huidige praktijk van afvalwaterzuivering wordt 

aan afvalwater een polymeer toegevoegd. Dat zorgt 

ervoor dat afvaldeeltjes aan elkaar klonteren, zodat 

ze eenvoudig uit het water gefi lterd kunnen worden. 

Het residu wordt zo droog mogelijk naar Duitsland 

getransporteerd en daar verbrand. De vraag van het 

waterschap was heel concreet: is er geen natuurlijker 

scheidingsmethode, waarvoor geen chemische stof 

nodig is?

Watervlo en kraanvogels 

Enkele aquatisch ecologen van Wageningen Envi-

ronmental Research (Alterra) en het platform ‘Ask 

Nature’ gaven aan waar inspiratie te halen was voor 

een antwoord op deze vraag: onder meer bij de wa-

tervlo, kraanvogel en krab. Deze soorten laten zien 

dat er - in het kort - twee biologische scheidingsstra-

tegieën zijn. Ten eerste: fi lteren, door het creëren van 

een waterstroom en haartjes, een slijmlaag, tentakels 

etc. Ten tweede:  concentreren, met een vacuüm, 

capillaire werking, statische lading, etc. Ofwel, je kunt 

het water uit de materie halen, of de materie uit het 

Stimuleren van innovatieve oplossingen 

Een recent wapenfeit: mede op aandringen van 

De Groene Zaak komt er een rijksbreed program-

ma om aanbestedingsprogramma’s – met ach-

terhaalde duurzaamheidseisen - van overheden 

open te breken, én een benchmark om transpa-

ranter te maken hoe overheden het doen op het 

gebied van duurzaamheid. Demmers:  “Dit is ook 

de reden waarom het ministerie van Economische 

Zaken was betrokken bij dit traject; om te kijken 

welke belemmeringen aandacht nodig hebben. 

EZ wil stimuleren dat er innovatieve en duurzame 

oplossingen voor hedendaagse vraagstukken wor-

den ontwikkeld. En als de waarde en kennis van de 

natuur ingezet kan worden voor innovatie, neemt 

ook het belang van de natuur voor de mensheid 

toe. Het wordt dan een basis van economische 

ontwikkeling.” 

water. Een volgende stap is nu om daad-

werkelijk een technisch ontwerp te maken.

In stappen 

Charlotte Lelieveld was vanuit Wageningen 

Environmental Research (Alterra) betrok-

ken bij het traject. “Een belangrijke vraag 

is natuurlijk: hoe kun je er ook business van 

maken? Wat kun je doen? Wie heb je nodig 

om dit verder te brengen? Ik stel zelf graag 

de vraag: wat kun je er nú mee? Wat kun je 

nú doen om het proces een stapje duurzamer 

te maken? Biomimicry is daarvoor een goede 

leidraad met duidelijk omschreven pro-

cesstappen. Door die nauwkeurig te volgen, 

kijk je echt naar de technische oplossingen 

van de natuur in plaats van dat je alleen 

in metaforen denkt. Het is interessant om 

te kijken welke waardeproposities je hier 

uit kan halen, zodat je dit kan uitwerken in 

een businesscase. Want dat maakt het idee 

concreet.”  
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Afvalwaterzuiveren zonder chemische stoffen
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verwerken.
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Ontwerpstappen van biomimcry toegepast op de de vraag van Waterschap Vallei en Veluwe.  Visualisatie: Renze van Och (WERN, Alterra)
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Je bent ondernemer en je wilt innoveren met behulp van biomimicry. Hoe pak je dat 

aan? Waar begin je? Als iemand dit soort vragen kan beantwoorden is het Codrin 

Kruijne, gecertificeerd Biomimicry Specialist bij biomimicryNL. Hij licht de stappen toe 

die in een ontwerpproces doorlopen worden. 

ONTWERPEN vanuit   
biomimicry in 4 stappen 

Of het nu gaat om een startup of een multinational, 

iedere onderneming die een ontwerptraject wil in-

zetten en daarbij serieus naar de natuur wil kijken 

is al een heel eind op weg, vindt Kruijne. Want dan 

onderschrijf je al een aantal belangrijke waarden 

waarop biomimicry gebaseerd is.

“Mensen denken in eerste instantie vaak dat het 

bij biomimicry alleen gaat om het 

daadwerkelijke ontwerpproces, het 

nabootsen van oplossingen uit de 

natuur. Maar biomimicry is méér, het 

uitgangspunt is ook dat we als mens 

onlosmakelijk onderdeel en dus 

afhankelijk zijn van de natuur. Ook 

hebben we ervaringen vanuit de na-

tuur nodig om echt te beseffen hoe 

goed het allemaal in elkaar zit. Die 

ervaring draagt ook bij aan rust, cre-

ativiteit en inspiratie voor innovatie.”   

Bij biomimicry is duurzaamheid dus zowel het uit-

gangspunt als het ontwerpdoel. “Het besef dat wat 

je ontwerpt die natuur moet beschermen, maakt dat 

je anders gaat ontwerpen. Je richt je op het in stand 

houden van het grotere geheel”, legt Kruijne uit. 

 

Hoe te beginnen? 

Terug naar de ondernemer. Laten we aannemen 

dat hij geïnteresseerd is in biomimicry. Dat hij de 

potentie ervan ziet omdat, zoals Kruijne zegt, de 

natuur met miljarden jaren ervaring allerlei bewe-

zen oplossingen heeft ontwikkeld voor technische 

uitdagingen. Hoe kan hij beginnen? Voor wie in 

een bedrijf werkt, is het allereerst belangrijk om 

een groepje geïnteresseerden binnen de organisa-

tie te mobiliseren, adviseert Kruijne. “Het is goed 

als er meerdere mensen bij betrokken zijn, als 

kernteam. En ook dat je leidinggevende ondersteu-

ning hebt. En heel belangrijk is een deskundige 

Aan de slag met biomimicry
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”Duurzaamheid  
is zowel het uit-

gangspunt als  
ontwerpdoel”

de interesse. Als je bij een levensmiddelengigant 

werkt, verwijs dan bijvoorbeeld naar het bedrijf 

Logoplaste (zie kader). Dat ontwierp met behulp 

van biomimicry een plastic fles waarvoor 15% 

minder grondstoffen nodig zijn. Als je kijkt wat je 

daarmee bespaart aan materiaal- en transport-

kosten, dan heb je het echt over stevige cijfers. Zo 

wakker je de interesse bij collega’s aan en kun je 

de eerste stappen in biomimicry gaan zetten.”

begeleiding bij het proces. Je vergroot dan de kans 

dat je tot bruikbare oplossingen komt, en voorkomt 

dat je onderweg strandt.” 

Stap 1 en 2
Doelen stellen, & voorbeelden verzamelen

De eerste stap in het proces is om helder te formu-

leren wat je wilt bereiken. “Wil je betere isolatie, 

betere waterfiltering, of bijvoorbeeld beter kunnen 

herstellen van crises? Als je de functionele eisen voor 

je product hebt geformuleerd, kun je vervolgens op 

zoek naar organismen in de natuur die die functie 

goed vervullen - stap twee.” 

Een mooie online tool die kan helpen om goede 

voorbeelden uit de natuur te vinden is ‘Ask Nature’, 

een website waar je kunt zoeken op functies, met 

als resultaat voorbeelden van organismen met een 

omschrijving van hoe zij die functie vervullen. “De 

informatie die je daar vindt is zeker inspirerend,” zegt 

Kruijne, “maar nog wel beperkt en volop in ontwikke-

ling. Daarom is deskundige begeleiding in deze fase 

zo belangrijk.” Bij de tweede stap van ‘verzamelen’ 

hoort ook het abstraheren: je haalt functies uit hun 

biologische context en kijkt hoe ze technisch werken. 

Stap 3 en 4
Creatief ontwerp & toetsen aan de Life Principles

De derde stap is het ‘het creatieve innovatiepro-

ces’, waarin je aan de slag gaat met alle passende 

voorbeelden die je hebt gevonden en die technisch 

werken. Daarin kunnen uiteindelijk verschillende 

natuurlijke principes gecombineerd worden met 

bestaande technieken. Een belangrijke laatste stap, 

geworteld in de ‘essential elements’ van biomimicry, 

is het toetsen van de ontwerpconcepten op zes zoge-

naamde Life’s Principles.  “Dit zijn de ‘best practices’ 

uit de biologie die alle organismen in zekere mate 

toepassen. Je kunt ze opvatten als duurzaamheids-

principes. Het vertalen van die Life’s Principles naar 

je eigen context is steeds maatwerk. Je moet als 

bedrijf keuzes maken in hoe ver je daarin wilt en 

kunt gaan.” 

Focus op resultaat

Hoe interesseer je mensen binnen je organisatie voor 

biomimicry? Focus vooral op wat het op kan leveren, 

adviseert Kruijne. “Laat in je bedrijf, vanuit de functi-

onele uitdagingen waar jullie voor staan, de potentie 

van biomimicry eerst zien met bestaande bio-

inspired ontwerpen. De natuur heeft zo veel oplos-

singen die efficiënt omgaan met grondstoffen, weinig 

energie gebruiken of recyclebaar zijn. Dat wekt vaak 

Ocean plastic Bottle
Wasmiddelenfabrikant Ecover ontwierp samen met het portugese 

Logoplaste Innovation Lab een nieuwe plastic verpakking voor schoon-

maakartikelen: de Ocean Bottle. De ontwerpers keken naar de manier 

waarop eencellige organismen lichte maar zeer stevige skeletstructuren 

maken. Het resultaat was een fles waarvoor 15% minder aan plastic 

nodig is, maar die toch sterk is. De fles wordt voor 100% gemaakt van 

gerecycled afvalplastic uit water. Een deel daarvan werd, bij wijze van 

bewustwordingscampagne, door consumenten zelf uit het water gevist 

en ingeleverd. De revolutionaire fles kreeg veel media-aandacht en 

sleepte verschillende prijzen in de wacht. 

ONTWERPEN vanuit   
biomimicry in 4 stappen 

Ondersteuning nodig? 

Goede begeleiding bij het ontwerpproces vergroot de kans dat je succes-

vol de verschillende stappen van biomimcry doorloopt en tot bruikbare 

oplossingen komt.

• Stichting biomimicryNL biedt workshops aan over de principes van 

biomimicry voor organisaties of bedrijven, toegepast op de uitdagingen 

waar zij voor staan. 

• Ze ontwerpt ook trajecten op maat, zoals de Biomimicry Business 

Breakthrough samen met De Groene Zaak (zie pagina 40).  In twee bij-

eenkomsten en individuele contacten ondersteunen experts en weten-

schappers bedrijven bij het schrijven van businesscases, bij de uitvoering 

en de communicatie over de innovatieve ontwerpen.  

Aan de slag met BIOMIMICRY 45
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micry, op initiatief van het ministerie van 

Economische Zaken, stichting biomimi-

cryNL en Wageningen Economic Research. 
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Biomimicry laat zien 
dat er al geniale 
oplossingen zijn 

voor de uitdagingen 
waar wij als mensen 

nu voor staan. 
Ze liggen voor 

het oprapen. 
In de natuur. 

Miljoenen 
jaren getest. 
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46 BIOMIMICRY in de praktijk: epiloog

Biomimicry bevindt zich - in Nederland maar ook 

wereldwijd -  nog in een pioniersfase. Om zo’n 

nieuw perspectief te introduceren en te laten zien 

dat het echt werkt, is ook een lange adem nodig 

en voldoende kritische massa. Het goede nieuws: 

die kritische massa is er inmiddels! 

 

Groeiende 

De vraag naar het toepassen van biomimicry 

groeit flink. Zo kregen wij de afgelopen drie 

dagen alweer drie verzoeken voor incompany 

workshops bij organisaties met concrete innova-

tievragen.  Ook staan er veel onderwijsgerelateer-

de events en productontwikkelingen op de rol, net 

als projecten over biomimicry en ondernemer-

schap, finance, digitalisering, bestuur- en beleid, 

gebiedsontwikkeling, architectuur, landbouw 

enzovoorts.    

Nieuw

Dat is een groot verschil met zeven jaar geleden 

toen we met biomimicry in Nederland begonnen. 

Er zijn nu veel en veel meer mensen die meeden-

ken, -werken en -doen. Dat bleek bijvoorbeeld op 

de ‘Global Biomimicry & Bio Inspired Innovation 

Conference’ in november 2016 in Utrecht. Kende 

ik bij vorige biomimicrybijeenkomsten vrijwel ie-

dereen, nu was de helft van de deelnemers nieuw 

voor me. 

Twee stappen vooruit, een achteruit

Net als bij veel grote nieuwe ontwikkelingen gaat 

het wel met twee stappen vooruit en dan weer 

een stap achteruit. Dat hoort erbij. Zo werd een 

prachtig project van een internationaal consor-

tium van vijf Europese biomimicry-hubs, univer-

siteiten, bedrijven en NGO’s in maart helaas niet 

gehonoreerd door de EU.  

Wat ik bemoedigend vind is dat alle partners zich 

daardoor niet uit het veld laten slaan, maar graag 

willen doorzetten. Linksom of rechtsom gaan we 

starten met de plannen om met MKB-bedrijven in 

de maakindustrie met biomimicry te zoeken naar 

duurzame technologische innovaties. En gaan we 

de kennisinfrastructuur ontwikkelen om vraag 

en aanbod (van expertise, middelen en mensen) 

beter bij elkaar te brengen. En een programma 

starten om de marktgang voor biomimicry-inno-

vators te versnellen.   

Op naar de dagelijkse praktijk

Misschien waren de beoordelaars van dit soort 

aanvragen zelf nog onvoldoende op de hoogte 

van wat biomimicry kan betekenen. We leren al 

doende in elk geval wat wel en niet werkt!   

Laten we in deze fase met alle mensen die wat 

willen met biomimicry sociale, ecologische en 

economische impact creëren voor Nederland en 

daarbuiten. Daarvoor is het zaak dat we elkaar 

steeds beter gaan vinden. En biomimicry inbedden 

in onderwijs, innovatieprocessen en duurzaam-

heidbeleid. Zodat het geen doel op zich is maar 

onze dagelijkse  – duurzame – praktijk wordt.  

Ik nodig u, waar u ook werkt of actief bent, van 

harte uit om mee te doen.

Saskia van den Muijsenberg, biomimicryNL

EPILOOG

 
“Ik nodig u van harte uit  

om  mee te doen !“



                         Madelon de Beus, Aeres Hogeschool

   “We willen ecologisch 
intelligente professionals 

opleiden”

ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND

Magazine 
ter afsluiting van 

de Green Deal 
Biomimicry

Antoine Heideveld, Groene Brein 

“Biomimicry brengt 
circulaire economie 
dichterbij”  

Matthijs Bierman, Triodos Bank 

“  De natuur leert dat 
 ons GELDSYSTEEM 
 veel diverser moet” 

Meer weten? 
Wilt u meer weten over biomimicry, wie er 

in Nederland en wereldwijd mee bezig zijn, 

inspirerende voorbeelden bekijken, verder 

onderzoeken wat u er in uw eigen praktijk 

mee kunt?  

Deze websites helpen u op weg:   

• biomicry.net

• biomimcrynl.org

• Asknature.com

• biomicry.org 

     


