
1.Introductie

Dit artikel is geschreven om het onderwerp 
biomimicry toe te lichten en onderzoek te 
doen hoe dit toegepast zou kunnen worden 
in de gebouwde omgeving. Biomimicry 
betekend letterlijk vertaald het leven 
nabootsen of imiteren. Het is een 
samenstelling van 2 woorden: ‘Bios’ dat 
leven betekent, ‘Mimesis’ dat nabootsen of 
imiteren betekent. 

Geschiedenis
Onze planeet bestaan al ongeveer 4,5 
miljard jaar. Ongeveer 3,8 miljard jaar 
geleden is er op deze aarde leven ontstaan1, 
en sindsdien is het in blijvende ontwikkeling. 
De eerste mensen ontstonden ongeveer 

200.000 jaar geleden2. De natuur is dus veel 
langer aanwezig dan de mens. Omdat de 
natuur zolang al aanwezig is, nemen we aan 
dat de natuur een methode heeft gevonden 
om in harmonie met de planeet te zijn en te 
overleven. Ook is in de geschiedenis al vaker 
bewezen dat wij hieruit inspiratie kunnen 
opdoen.
Een van de eerste personen die zich liet 
inspireren door de natuur en dit probeerde 
te imiteren of nabootsen was Leonardo da 
Vinci (1452-1519)3. Door bijvoorbeeld vogels 
te bestuderen kwam hij tot zijn verschillende 
ontwerpen van vliegmachines. De 
vliegmachines de ornithopter en de 
vliegende schroef zijn een duidelijke 
voorloper van het hedendaagse vliegtuig en 
de helikopter. 
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1 http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Aarde

2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Mens

3 http://www.leonardo-da-vinci-biography.com/
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Samenvatting

Biomimicry betekent letterlijk het leven imiteren of nabootsen. Biomimicry is een methode om 
inspiratie uit de natuur te halen en dit positief in een ontwerp te gebruiken. Deze methode 
werd al vaak gebruikt in de geschiedenis, echter de term biomimicry is pas bekend geworden 
sinds 1997 Janine Benyus het boek “Biomimicry” schreef. Om deze methode zo succesvol 
mogelijk toe te passen, gebruik je het in een zo vroeg mogelijk stadium. Een ontwerper dient 
de essentie van het ontwerp te bepalen, om vervolgens zich door de juiste modellen uit de 
natuur zich te laten inspireren. Als het juiste model is gevonden, zoek je een manier om het 
volgens Life’s Principles (zie pagina 2) toe te passen in het ontwerp. Biomimicry is een 
algemeen ontwerp-proces. Om het in de gebouwde omgeving toe te kunnen passen, dien je de 
juiste vragen te stellen en genoeg biologische kennis in huis te hebben. 

Kernwoorden: BIomimicry, Life’s Principles, Cherrapunji, Gebouwde omgeving
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Iemand anders die bekend is geworden door 
zijn onderzoek naar de natuur is Richard 
Buckminster Fuller (1895-1983). Zijn 
onderzoek naar ontwerpen volgens de 
principes van de natuur heeft geleid tot het 
project waar hij bekend mee is geworden: de 
geodetische koepel.4 Dit is weer een van de 
inspiratiebronnen geweest voor het Eden 
project.

2.Biomimicry
In 1997 verscheen het boek Biomimicry, 
Innovation Inspired by Nature, geschreven 
door biologe Janine Benyus. Dit is het begin 
van de ontwerp wijze van biomimicry. 
Samen met Dayna Baumeister heeft zij in 
1998 de Biomimicry Guild opgericht5, een 
organisatie die zich geheel richt op de 
toepassing en verspreiding van het 
biomimicry-concept.

Bij ontwerpen volgens biomimicry wordt de 
natuur bekeken als een bruikbaar model en 
is het een maatstaf aan welke eisen moet 
worden voldaan om tot nieuwe oplossingen 
te komen. Voordat het biomimicry ontwerp-
proces begint zijn er drie voorwaarden over 
de aarde en het leven, die je moet 
begrijpen.

2.1 De aarde
Al het leven op aarde heeft te maken met 
bepaalde leefomstandigheden. Deze 
omstandigheden zijn feiten en zullen altijd 
aanwezig zijn omdat dit nodig is voor het 
leven.
• De hoeveelheid zon, water en 

zwaartekracht.  
• Limieten en grenzen, de hoeveelheid water 

en atmosfeer wat op aarde aanwezig is.
• De aanpassingsmogelijkheden van het 

leven in dynamische omstandigheden.
• Cyclische processen
 - Het veranderen van de seizoenen 
 - De wisseling van dag en nacht
 - De getijden van het water
De omstandigheden zijn locatie gebonden, 
en kunnen voor elke ontwerp-opgave 
verschillen.

2.2 De relaties van het leven
• Het leven op aarde is met elkaar 

verbonden en van elkaar afhankelijk.

• Life's principes vormen de overkoepelende 
patronen gevonden bij levenssoorten die 
overleven en bloeien op aarde.

• Het leven integreert en optimaliseert deze 
strategieën die de voorwaarden scheppen 
dat bevorderlijk is voor het leven.

2.3 Life’s Principles6

Om te leren van de natuur, moet je eerst 
begrijpen hoe de natuur werkt. Dit is 
omschreven in de “Life’s Principles” oftewel 
de principes van de werking van het leven. 
Deze principes zijn opgedeeld in de volgende 
zes hoofdthema’s:

Wees efficiënt met bronnen (materiaal 
en energie)
Efficiënt om gaan met alle bronnen is een 
vereiste, de natuur doet dit ook!
• Gebruik multifunctionele ontwerpen.
• Gebruik processen die gebruik maken van 

lage energie.
• Recycle alle materialen.
• Pas de vorm aan naar de functie.

Wees lokaal afgestemd en responsief
• Maak gebruik van lokaal beschikbare 

materialen en energie.
• Ontwikkel of vorm samenwerkingsrelaties/-

verbanden.
• Maak gebruik van cyclische processen.
• Maak gebruik van feedback.

Gebruik levens vriendelijke chemie
• Bouw selectief met een kleine 

deelverzameling van elementen.
• Het afbreken van producten moet zorgen 

voor goedaardige bestanddelen.
• Gebruik water als oplosmiddel bij 

chemische processen.

Evalueer om te overleven
• Gebruik strategieën die al door de natuur 

zijn bewezen dat ze werken.
• Integreer het onverwachte.
• Het herschikken van informatie.

Pas aan op veranderende condities
• Het behoud van integriteit door middel van 

zelfvernieuwing.
• Het omarmen van veerkracht door variatie, 

redundantie en decentralisatie.
• Het integreren van diversiteit.
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Integreer ontwikkeling met groei
• Combineer modulaire en genestelde 

componenten.
• Bouw steentje voor steentje.
• Zelf organiserend.

Een voorbeeld waar de Life’s Principles 
succesvol zijn toegepast is te vinden in:

Cherrapunji, India
Om succesvol te zijn met ontwerpen aan de 
hand van biomimicry, zal het ontwerp 
principes uit de natuur moeten nabootsen of 
imiteren. Hoe meer aan Life’s Principles 
wordt voldaan hoe meer het in harmonie 
met de natuur zal zijn. Op het moment van 
schrijven is er maar een project bekend die 
niet bewust is ontworpen aan de hand van 
biomimicry, maar wel voldoet aan alle Life’s 
Principles. Dit project is “the living bridge of 
Cherrapunji, in het noord oosten van India. 
Na verschillende bruggen te hebben 
gebouwd, welke door het regenseizoen 
werden weggespoeld, heeft de locale 
bevolking de brug laten groeien. Om de 
zoveel tijd komt de bevolking langs om de 
wortels van de bomen te begeleiden naar de 
andere kant van de rivier. Deze lokaal 
gegroeide brug is onderdeel van de natuur.7

(bron: http://rootbridges.blogspot.com)

3. Het reguliere ontwerp-proces 8

Om duidelijk te krijgen hoe en wanneer je 
biomimicry kan gebruiken, moet eerst 
duidelijk zijn hoe het proces regulier 
verloopt. Tussen elke ontwerper en/of 
ontwerp-proces zijn natuurlijk verschillen. 
Het reguliere ontwerp-proces in de bouw 
wordt vervuld door de architect. Het 
ontwerpen van een gebouw is een creative 
en technische bezigheid. Een ontwerper 
heeft te maken met:
• Een programma van eisen.
• Een terrein of locatie.

• Een reeks vastgelegde voorschriften zoals 
het bouwbesluit.

• Het ontwerp moet voldoen aan eisen met 
betrekking tot de maakbaarheid.

Er worden verschillende analyses gemaakt 
om zo een helder beeld te krijgen wat er zich 
op de locatie bevindt en waar dus rekening 
meer kan gehouden worden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan: omgeving, massa, routing, 
zichtlijnen. Verschillende vormen worden 
afgezet tegen de verschillende gegevens. Dit 
is geen lineair, maar iteratief proces. Er 
wordt van een grote schaal steeds meer 
ingezoomd. Dus van grove massa wordt in 
verschillende fases naar een steeds 
gedetailleerder plan gewerkt, oftewel van 
grof naar fijn. En uiteindelijk is het op een 
uitvoeringsniveau zodat het gebouwd kan 
worden.

4.Ontwerpen met biomimicry

Ontwerpen met biomimicry werkt als volgt. 
In een vroeg ontwerp stadium zoek je naar 
de essentie van je ontwerp. Stel de juiste 
vraag over wat je ontwerp moet doen? De 
volgende stap is om te kijken hoe de natuur 
dit doet en onderzoek te doen hoe je de 
essentie kan nabootsen of imiteren. 
Hieronder een aantal voorbeeld vragen die in 
relatie liggen met de gebouwde omgeving:
• Hoe gaat de natuur om met licht? 
• Hoe regelt de natuur de juiste 

temperatuur? 
• Hoe beschermt de natuur tegen water en/

of vocht?
• Hoe bouwt de natuur constructies/

structuren? 
• Hoe past de natuur zich aan aan de 

omgeving?
• Hoe houdt de natuur zichzelf schoon?
• Hoe slaat de natuur CO2 op?
• Hoe pas de natuur zich aan, aan zijn 

omgeving?
• Hoe pas de natuur zich aan, aan 

veranderende omstandigheden?
• Hoe isoleert de natuur?
• Hoe dempt de natuur geluid?
• Hoe slaat de natuur energie op?
• Hoe verzamelt de natuur water?
Om deze vragen te beantwoorden is het 
mogelijk om zelf een onderzoek op te zetten 
of om een bioloog bij de ontwerp-tafel te 
laten aansluiten. Deze manier van 
ontwerpen zorgt voor een aanpak en een 
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manier van denken, die leidt tot nieuwe 
oplossingen. 

Een mooi voorbeeld van het toepassen van 
een biomimicry ontwerp-proces vinden we 
in:

Student Design Challenge 
De in september 2011 uitgeschreven 
Biomimicry student design challenge is een 
mooi voorbeeld om te behandelen waar 
studenten op dit moment toe in staat zijn. 
Studenten van de “Art University of 
Isfahanmet in Iran” hebben zich laten 
inspireren door een slak die in de woestijn 
kan overleven. Deze slak kan temperaturen 
aan tot 55 graden Celsius. Elke graad 
daarboven kan hem fataal worden. De 
temperaturen van de bodem van de woestijn 
kan op sommige momenten zelf 65 graden 
worden. Dus hoe komt het dat de slak dit  
overleeft? De slak draagt een speciaal 
gevormde schelp op zijn rug. Deze schelp 
creëert schaduw voor zichzelf, waardoor het 
op de plek, waar de slak zich kan 
terugtrekken, het maximaal 43 graden 
wordt. (hieronder de doorsneden van de 
schelp)

(bron: http://snailstales.blogspot.com/2006/04/some-
like-it-really-hot.html)

Deze overlevingsstrategie was inspiratie voor 
het ontwerp voor hun gebouw. Een lokaal 
gebouw die zichzelf van schaduw voorziet.  
(zie afbeelding hieronder)

(bron: http://biomimicrydesignchallenge.com/)

5.Conclusie

Door de drie voorwaarden, de aarde, de 
relaties en Life’s Principles te begrijpen weet 
je hoe de natuur werkt en hoe je hiervan 
kun leren. Het beste is om in het begin 
stadium van je ontwerp-proces deze 
methode te gaan toepassen. Deze methode 
is in elk ontwerp-proces toe te passen. Om 
dit proces optimaal door te komen, dient de 
methode helder te zijn en er voldoende 
biologische kennis aanwezig te zijn. Bedenk 
dat er genoeg inspiratie aanwezig is en dit 
echt overal te vinden is!

6.Algemene geraadpleegde bronnen

[1] http://www.biomimicryinstitute.org
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[5] http://biomimicrydesignchallenge.com/
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