
B i o m i m i c ry

Technieken  
uit de natuur

Onze technieken lopen ver achter bij die van de natuur en 

zijn níet duurzaam. Biomimicry onderzoekt de kracht van 

spinnenwebben, de airco van termieten, de snelheid van 

walvissen en de reinheid van de lotus. 
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“Dieren en planten 
zijn de volmaakte 

ingenieurs”

Elke subcultuur, tak van sport of mu-
zieksoort heeft tegenwoordig zijn ei-
gen helden en goeroes. Zo kun je als je 
je bezig houdt met biomimicry abso-
luut niet heen om Janine Benyus, ‘Cham-
pion of the Earth in Science & Innovati-
on 2009’, ‘Time International 2007 Hero of 
Environment’ en ‘One of the 10 new gurus 
you should know’, volgens het blad For-
tune. Biomimicry? Janine Benuys? Nooit 
van gehoord? Dan zit u niet in de goe-
de subcultuur. Maar biomimicry wordt 
mainstream, let maar op! Tenminste, dat 
zeggen de biomimicry-adepten zelf. En 
eerlijk is eerlijk: wie zich er in verdiept, 
wordt weldra gegrepen door het onder-
werp en voor je het weet ben je zelf een 
biomimicriem. 
Mimicry is het verschijnsel in de natuur 
waarbij dieren andere dieren of planten 
nabootsen, om zich zo te beschermen. 
Bekend voorbeeld in Nederland is een 
vlieg die er met zijn zwart-gele strepen 
een beetje uitziet als een wesp, om zo vij-
anden af te schrikken. Voor ons mensen 
niet zo moeilijk om te ontmaskeren en 
aldus de kinderen gerust te stellen: “het 
is maar een nepwesp”. Biomimicry is de 
wetenschap die de natuur bestudeert en 
kopieert en daarmee allerlei problemen 
van onze geïndustrialiseerde samenle-
ving oplost. Zo is de claim. 

Lotusverf
Een van de bekendste voorbeelden is het 
klittenband. Uitgevonden door een Zwit-
ser die zich er over verbaasde dat klit-
ten (vruchten van de plant met de naam 
‘klit’) zo moeilijk uit de vacht van zijn 
hond te krijgen waren. Na bestudering 
zag hij dat kleine haakjes voor de gro-
te kleefkracht van de klit zorgen en met 
veel tijd en moeite wist hij het na te boot-
sen tot een handig sluitingssysteem. 
Lotusverf is zo’n ander voorbeeld van 
biomimicry, afgekeken van de lotus-
plant. Deze plant staat niet voor niks in 
Azië symbool voor reinheid en zuiver-
heid: ook al groeit de lotus het liefst op 
een bodem van modder en slijk, het blad 
blijft maagdelijk schoon. Smerigheid en 
zelfs water krijgen geen kans zich aan de 
bladeren te hechten. Dat komt, is in de 
jaren negentig ontdekt, omdat het blad 
van de lotus helemaal bedekt is met voor 
het oog onzichtbare, wasachtige nopjes. 
Die zorgen ervoor dat zich niks aan het 
blad hecht. Het is vervolgens gelukt om 
de microscopische structuur van het lo-
tusblad na te maken. En schoon zijn uw 

nieuwe wetenschap. Twee jaar later richt-
te ze de Biomimicry Guild op. Een con-
sultancybureau dat bedrijven helpt met 
duurzaam ontwerpen. Hoe kan ik beter 
recyclen, hoe maak ik niet-giftige brand-
werende spray, hoe kan de airco ener-
giezuiniger? Met dat soort vragen klop-
pen bedrijven aan. De kans is groot dat 
een van de meer dan 30 miljoen organis-
men op aarde tegen dezelfde problemen 
is aangelopen én daarvoor een effectieve 
oplossing heeft gevonden. 
De Biomimicry Guild helpt bedrijven 
zoeken naar die al lang bestaande oplos-
singen. In eerste instantie wordt er “op 
safari gegaan in de literatuur”, vertelt Be-
nyus. Daarvoor wordt systematisch de 
biologische literatuur doorgelopen, van 
amoebe tot zebra, om te kijken hoe plan-
ten en dieren dat probleem oplossen. Or-
chideeën blijven schoon, bossen recyclen 

kleren, douchecabines en buitengevels, 
zonder dat er grote hoeveelheden akelige 
schoonmaakmiddelen aan te pas hoeven 
te komen. In heel Europa is de verf on-
der de merknaam Lotusan op de markt, 
vooral gebruikt voor permanent schone 
gevels. 
“De mens loopt nog maar 150 duizend 
jaar rond op deze aardbol. Niet zo gek 
dus dat onze technologie ver achter-
loopt bij die van de natuur. De natuur 
evolueert zichzelf voortdurend en doet 
dat al 3.8 miljard jaar: ze heeft geleerd 
wat werkt en blijvend is”, zegt Janine Be-

nyus. Dit voorjaar was de Amerikaanse 
in Nederland voor het eerste congres in 
ons land over dat onderwerp. Studenten 
stonden in de rij om hun heldin in leven-
de lijve te mogen spreken. “De tijd is rijp 
om de oplossingen die de natuur bedenkt 
te kopiëren. Dieren, planten en microben 
zijn de volmaakte ingenieurs. Zij hebben 
reeds gevonden wat werkt, wat geschikt 
is en wat hier op aarde kan voortbestaan. 
Deze kennis en inzichten kunnen ont-
werpers, ingenieurs, architecten en pro-
ductontwikkelaars helpen duurzaam te 
ontwerpen”, aldus Benyus. 

Zoektocht
Met haar eerste boek over Biomimicry, 
was ze in 1997 de grondlegster van een 

Janine Benyus.

Permanent schoon dankzij ‘lotusverf ’.
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Flexibele fotovoltaïsche cellen die ook energie opwekken uit beweging door de wind.

hun materiaal, cellen verbranden energie 
zonder stuk te gaan.
Inmiddels kan iedereen die zoektocht 
zelf ondernemen in de publieke data-
base op www.asknature.org, die haar Bio-
micry Institute heeft opgezet. Daar ont-
dek je dat vlinders de prachtigste kleu-
ren voorschotelen, zonder ook maar één 
korreltje synthetische of anderszins ver-
vuilende pigment. Ze zijn bruin, maar lij-
ken fel blauw doordat ze met een ingeni-
eus lagensysteem een spel spelen met het 
zonlicht. En in onze tijden van groeiende 
behoefte aan zoet water, is het een goed 

idee om eens nauwgezet naar mangrove-
bossen, pinguïns en kustvogels te kijken. 
Die ontzilten namelijk al sinds honderd-
duizenden jaren zeewater, zonder hulp 
van op fossiele brandstoffen draaiende 
machines.
Behalve op safari in boeken en databases, 
is Benyus ook veel buiten. Ze gaat bij-
voorbeeld regelmatig met teams van ont-
werpers, ingenieurs en architecten naar 
het oerwoud van Costa Rica. “In kor-
te tijd zie je ‘cool-urban’, ‘hippe’ mensen 
veranderen in ‘nature-nerds’. In een week 
tijd hebben mensen hun ogen geopend. 

En realiseren ze zich dat wij niet de eer-
ste soort zijn die duurzame technologie 
heeft bedacht.”

Zonlicht
Maar wat is er nu zo anders aan de tech-
nologie die de natuur voortbrengt, ten 
opzichte van de uitvindingen van de 
mens? “Succes in de natuur betekent het 
voortbestaan van je nageslacht geduren-
de tienduizend generaties. Je bent er dus 
niet met een ministerie van Milieu. Zó-
veel generaties voortbestaan, is alleen 
mogelijk met technologie die de plek 
waar er wordt geleefd, in stand houdt. 
Dát is de echte inspiratie van biomimi-
cry”, volgens Benyus. 
Ze erkent dat biomimicry in plaats daar-
van ook op een ‘mechanistische’ manier 
kan worden gebruikt. Een handig nieuw 
techniekje binnen een systeem dat ver-
der inherent vervuilend en verspillend 
blijft. Maar dat is volgens haar niet de be-

doeling. “Je kunt alleen duurzaam wer-
ken, wanneer je op systeemniveau kijkt. 
Je raakt verwondert over de details van 
de natuur. Maar vervolgens neem je een 
stap terug en kijkt naar het hele systeem, 
waarin een hele complexe samenhang is 
tussen alle onderdelen. We moeten dus 

Hoe kan het toch dat de bultrugwalvis 
zo ontzettend snel is, vroeg de Ame-
rikaanse onderzoeker Dr. Frank Fish 
zich af. Na onderzoek, kwam Fish tot 
de conclusie dat de vele merkwaardige 

knobbels op de enorme vinnen van de 
walvissen, de verklaring waren. Vervol-
gens richtte hij het bedrijf Whalepower 
op dat het door hem gevonden tubercle 
effect toepast op onder andere de wieken 

van windturbines. Die leveren als gevolg 
van de bobbeltjes twintig procent meer 
elektriciteit en maken tegelijkertijd 
minder lawaai.

Walviskracht

“De natuur gebruikt 
geen fossiele energie”
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Termietengebouw
Binnen in de enorme termietenheuvels 
van de Macrotermes Michaelseni is het 
altijd ongeveer 31 graden, of het buiten 
nu 3 graden of 42 graden is. Architect 
Mick Pearce ontwierp in Zimbabwe 
een gebouw dat zonder airco gekoeld 
wordt. Daarvoor heeft hij goed de 
heuvels van termieten bestudeerd. 
Die houden hun heuvel op tempera-
tuur door de tunnels zo te graven dat 
de wind de warme lucht afzuigt. Zijn 
gebouw Eastgate verbruikt negentig 
procent minder energie voor het 
koelen van het gebouw, dan vergelijk-
bare gebouwen zonder het termieten-
systeem. 
De Engels Loughborough universi-
teit is met zijn Termesproject bezig 
termietenheuvels digitaal te scannen 
om het ontwerp van termietenheuvels 
op driedimensionale manier in kaart 
te brengen. De hoop is dat er nog veel 
meer van de termieten geleerd kan 
worden, behalve over temperatuur bij-
voorbeeld ook over luchtvochtigheid.

steem dat draait op het huidige zonlicht. 
In de natuur is die energie in overdaad 
aanwezig.” 
En om die energie ook daadwerkelijk te 
gebruiken, kunnen we uiteraard óók heel 
veel leren van de natuur. De huidige zon-
necellen bijvoorbeeld, zijn duur, gemaakt 
van giftige materialen en kwetsbaar. “We 
moeten goed kijken naar hoe plantenbla-
deren zonlicht gebruiken.” Zoals het Au-
stralische Dyesol dat steeds beter lukt. 
Samen met staalbedrijf Corus gaat dit 
bedrijf stalen platen produceren die zijn 
voorzien van een coating met organische 
zonnecellen.

Houten vangrail
De status van goeroe heeft ze nog niet, 
maar ook Nederland heeft zo zijn voor-
trekkers in de biomimicry. Industri-
eel ontwerpster Ingrid de Pauw laat een 
filmpje zien van haar houten vangrail, 
gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat. 
De huidige 5500 kilometers vangrail 
langs de snelweg en andere wegen heb-
ben een laag zink, die uitspoelt en daar-
mee voor flinke bodemvervuiling zorgen. 
Een houten vangrail heeft daar geen last 
van, maar ja, daar knal je zo doorheen na 
een botsing. Dat was wat iedereen dacht. 
Maar Ingrid de Pauw lukte het met haar 
bureau Ideal-co een flexibele houten 
vangrail te maken: het ding is getest en 
geschikt gevonden en de eerste houten 

onze hele economie opnieuw inrichten.”
Maar u bent zelf toch ook hier naar toe 
komen vliegen en dus onderdeel van een 
economie die helemaal niet op samen-
hang en instandhouding van onze leef-
plek is gericht? Zo wierp een kritische 
congresganger haar voor de voeten. Dat 
gaf Benyus toe. “We zitten in een pro-
ces naar een ander systeem. De natuur 
gebruikt geen fossiele energie, oftewel 
oud zonlicht. We moeten naar een sy-

vangrail is inmiddels geplaatst langs de 
provinciale weg in Woudsend. 
De houten geleiderail heeft wat van en 
franse lelie, veert na een botsing terug in 
de vorm en past door de natuurlijke uit-
straling beter in het landschap. Alleen, 
wat is er precies ‘biomimicry’ aan? Ingrid 
de Pauw vult dat breed in. “Voor mij be-
tekent het inspired by nature.” In dit ge-
val dus geïnspireerd door de kracht van 
bomen en hout, dat per eenheid gewicht 
net zo sterk is als staal. Met als grote ver-
schil ten opzichte van ijzer, dat het een 
hernieuwbare grondstof is. 
‘De natuur heeft alle antwoorden’ was de 
titel van het congres waar Janine sprak. 
Maar dat blijkt bij nader inzien toch niet 
helemaal waar. Want uiteindelijk komt er 
bij wat wel of niet goed is, toch ook mo-
raal om de hoek kijken. De vorm van een 
pinguïn gebruiken voor een verbeter-
de torpedo voor het leger, daar wil Be-
nyus niet aan meewerken. En het ‘survi-
val of the fittest’, toch een belangrijk me-
chanisme in de evolutie, is niet iets wat ze 
wil toepassen op de samenleving: de bio-
mimicry is volgens haar niet geschikt om 
ethische vragen op te lossen. “Het is wel 
een nieuwe manier om de natuur te bekij-
ken en waarderen. Het is een ingang voor 
een tijdperk dat niet langer draait om het 
onttrekken van dingen uit de natuur, maar 
om het leren van de natuur.”  n
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