
Ontwerpen met de natuur als 
inspiratie



Even voorstellen

• Denise Groeneweg – Docent en onderwijsontwikkelaar WisMon

• Matthijs Roobeek – Stagiaire educatie biomimicryNL



Even voorstellen



BiomimicryNL is de biomimicry expert in Nederland en helpt bedrijven en 
overheden biomimicry toe te passen op product-, proces- en 

systeemniveau. 

Doel: Biomimicry inzetten bij R&D processen en daarmee de transitie naar 
een circulaire economie te versnellen.

• Informatie (Bedrijven)

• Educatie (PO en VO)

• Trainingen (Professionals)

www.biomimicrynl.org

Even voorstellen

http://www.biomimicrynl.org/


Technieken uit de natuur



Kleefkracht van de 
poten van de gekko



Product: TacTiles





Product: Japanse trein





Product: Klitteband





Product: Antibacteriële huid



Bewegen onder water

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxpaDhp3hAhUEyaQKHarSBwEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vakantieduiker.nl/alle-bestemmingen/azoren/duikvakantie-azoren-vakantieduiker-2/duikvakantie-azoren-walvis-staart-vakantieduiker/&psig=AOvVaw1Fh3oMeYh00FJ5tAnFhx2w&ust=1553594860731470


Product: O foil scheepsschroef

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja4Jz6hp3hAhUCMuwKHaJfDacQjRx6BAgBEAU&url=https://www.greenchallenge.info/info/winners/runner-up/o-foil&psig=AOvVaw3A0uMiMc7JY8WaIPHMRJtz&ust=1553595107654872


Biomimicry

•Bios = leven; mimesis= 
nabootsen/navolgen.

•Principes uit de natuur
gebruiken in design.

•Leren VAN de natuur (i.p.v. 
alleen over de natuur).



Biomimicry is een nieuwe 
manier van kijken naar en 
waarderen van de natuur.



De ontwerpcyclus

Biomimicry



De ontwerpcyclus met biomimicry

1. Functies bepalen
2. Biologische vraag 

opstellen
3. Op zoek in de 

natuur
4. Mechanismen 

bepalen
5. Ontwerpprincipes 

formuleren



De basisprincipes



Zelf aan de slag: Module ‘Verpakken’

Centrale vraag: 

‘’Hoe zou de natuur (waterdicht, 
hersluitbaar, etc. vul hier zelf een functie 
in) verpakken?’’

Had de natuur maar een manier om deze 

mandarijnen te bedekken zodat we niet zo 

veel plastic hoefden te verspillen



Zelf aan de slag: Module ‘Verpakken’

Vandaag: Per groep één verpakking op 
tafel. 

1. Kies een functie die deze 
verpakking moet vervullen

2. Maak je vraag biologisch → Hoe 
zou de natuur....?

3. Ga op zoek naar natuurlijke 
modellen die deze functie 
vervullen (voorbeelden op tafel, 
internet, eigen kennis)



Zelf aan de slag: Module ‘Verpakken’

Afronding: 

1. Welke functie hebben jullie gekozen?

2. Welke biologische vraag hoort hierbij?

3. Welke natuurlijke modellen hebben jullie gevonden?



BioLearn

Biomimicry in 
Education



Interesse in biomimicry bij jou op school?

•Docententrainingen

•Gastlessen

•Lesmateriaal ontwikkeling

Kijk voor meer informatie op: 
http://www.wismon.nl/voor-scholen

www.biomimicrynl.org

http://www.wismon.nl/voor-scholen
http://www.biomimicrynl.org/


Tot ziens!

Kijk voor meer informatie op www.wismon.nl
en volg ons op Facebook en LinkedIn om op de 
hoogte te blijven van alle ontwikkelingen:

Facebook
https://facebook.com/WisMonBeta/
https://facebook.com/biomimicryNL/

LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/wismon/
https://www.linkedin.com/company/biomimicrynl/

http://www.wismon.nl/
https://facebook.com/WisMonBeta/
https://facebook.com/biomimicryNL/
https://www.linkedin.com/company/wismon/
https://www.linkedin.com/company/biomimicrynl/

