
Biomimicry
4 miljard jaar aan innovatie gratis beschikbaar











Innovations proven by Nature

Innovatiemethode met de natuur als 
inspiratiebron voor out-of-the-box 
duurzame (doorbraak)innovaties.  



biomimicry ≈ bionica
biomimicry ≈ bio-inspired
biomimicry ≈ biomimetica

leren van de natuur

ipv

gebruik maken van de natuur

biomimicry ≠ biotechnologie



Voorbeelden



Klittenband



Winglets



Winglets



Winglets



Winglets



Bultrug turbine bladen



μMist



μMist



Fin ray effect



Voorbeelden

• Waarnemen (sensoren)

• Verpakkingsmateriaal

• Weerstand reductie

• Voortbewegen

• Graven en baggeren

• Vliegen

• Pompen

• Hechtmechanismen

• Waterzuivering, filteren

• Medische toepassingen

• Lichtgewicht construeren

• Klimaatbeheersing

• Schoonmaken 

• Beschermen

• Repareren 

• Architectuur



Voordelen



4 miljard jaren in een jaar

6 dagen geleden…



11 uren geleden…



Half uur           geleden…



2 seconden geleden…



4 miljard jaar aan gratis R&D

Bekijk onze 
catalogus



Energiebesparende innovaties



Energiezuinige klimaatbeheersing



Energiezuinige klimaatbeheersing

• Ventilatie door warmte/wind + openen en sluiten van gaten

• Warmtecapaciteit van burcht of grond (buffer)

• Water laten verdampen en condenseren

• Ondergrondse gangen

• Constructie (dunne en dikke wanden, oriëntatie op zon)

• Architectuur (lege nesten)



Materiaalbesparende innovaties



Tijdbesparende innovaties



Doorbraak innovaties

biologische 
technologie

menselijke 
technologie

12%



Duurzaamheid



Duurzaamheid = toekomstbestendigheid

De natuur is al bijna 4 MILJARD JAAR! in bedrijf

• Continu innoveren: de enige constante is verandering

• Zonlicht als oneindige energiebron

• De natuur kent geen afval, alleen grondstoffen

– Handvol ingrediënten: 98% organisme bestaat uit koolstof, 
waterstof, zuurstof, stikstof, fosfor en zwavel

– Oneindig veel recepten (structuur)



Biologische vs Menselijke techniek

Menselijke techniek                              Biologische techniek



De kracht van de natuur = structuur

nat                                   droog

binnenkant

buitenkant



Voedselweb



Artificial photosynthesis



Kunstmatige fotosynthese
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Werkwijze



Werkwijze



Meer biomimicry



De Bionische Vrouw in Trouw

www.bionischevrouw.nl

De natuur als uitvinder

www.denatuuralsuitvinder.nl



Vragen?



Zelf aan de slag met biomimicry



Brainstorm

• Kritiek

• Vragen, discussie



Opwarm oefening:

Bedenk om de beurt een 
alternatief gebruik



De vraag

Alles in de natuur heeft een 
verpakking. Hoe werken die?



Brainstorm

• Aan de hand van 2 opdrachten

• Laatste opdracht: presenteren 

• Internet bronnen

– Google (+ biomimicry, + biomimetics, + Bionik)

– www.asknature.org (zoeken)

– www.asknature.org/explore (functies)

http://www.asknature.org/
http://www.asknature.org/explore


Opdrachten



Opdracht 1

Bedenk minstens 10 verschillende

voorbeelden van 

verpakkingen in de natuur



Opdracht 2

Wat is de functie/zijn de functies van 
die verpakkingen?



Multifunctionele verpakking
• Stevig

• Licht van gewicht

• Makkelijk te openen

• Sensoren

• Antimicrobieel

• Optimale gas-uitwisseling

• Optimale vochtigheid

• Vorm (transport)

• Kleur (marketing)

• Bescherming UV-licht

• Indicatoren (rijpheid) 



Biomimicry in het MBO 
onderwijs



De vragen

1. Wat kan biomimicry toevoegen aan 
mijn vak en mijn lessen? 

2. Op welke manier kan ik/kunnen we 
biomimicry inpassen in het MBO-
onderwijs?


