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“Hoe maken we van ‘de natuur om advies vragen’ een
vanzelfsprekendheid bij innovaties?”
~ Janine Benyus

| Biomimicry.net

BIOMIMICRY
DesignLens

Dit document geeft een elementair overzicht van de tools van
Biomimicry 3.8. Voor meer informatie over deze tools kun je de
basiscursus ‘Introduction to Biomimicry’ volgen of het ‘Biomimicry
Resource Handbook’ lezen, beiden te vinden op Biomimicry.net.
In Nederland wordt biomimicry door ‘biomimicryNL’ als officiële
partner van Biomimicry 3.8 vertegenwoordigd.

WE ZIJN ALLEMAAL DESIGNERS

BIOMIMICRY

ESSENTIAL ELEMENTS

LIFE’S PRINCIPLES

BIOMIMICRY THINKING
> VAN UITDAGING NAAR
BIOLOGIE

Ook al heb je geen design titel of diploma, we ontwerpen
allemaal aspecten van ons werk en van ons leven. In biomimicry
gebruiken we de term “designer” in brede zin om te verwijzen naar
eenieder die verantwoordelijk is voor het bedenken, creëren, en
implementeren van ideeën die van invloed zijn op onze culturele,
technologische, sociale, wetenschappelijke, en financiële systemen,
en dat op elke mogelijke schaal. Misschien besefte je niet dat je aan
het ontwerpen was, maar wanneer je iets nieuws creëert, iets dat
nog niet bestond, maakt dat je een designer.
De sleutel tot goed doordacht design (en positieve resultaten) ligt
in een reeks van ethische en beproefde principes. Bij Biomimicry
3.8 hebben we in natuurlijke strategieën een bron voor duurzame
innovaties gevonden. We werken al sinds 1998 in dit veld en
hebben, gaandeweg, een niet-lineaire methodologie ontwikkeld
voor het doorgronden en toepassen van de oplossingen die we in
de natuur vinden. Deze methodologie bestaat uit een set van tools
die we de Biomimicry DesignLens noemen omdat het een andere
manier biedt om naar de wereld te kijken. Het resultaat is een
proces dat de inventiviteit en geniale werkwijze en oplossingen van
de natuur vertaalt naar menselijk design.

DIAGRAM GENERATIES
> VAN BIOLOGIE NAAR
DESIGN

Veel van wat in deze diagrammen is gevat is een resultaat van meer
dan 15 jaar ervaring in de praktijk van, en onderwijs in biomimicry.
Als je ons werk al eerder hebt gezien ben je misschien bekend met
eerdere versies van sommige diagrammen. Nieuwe ontdekkingen
in zowel wetenschap als praktijk hebben de diagrammen doen
evolueren, en we noemen elke fase van hun ontwikkeling een
‘generatie’. De #g achter elk diagram verwijst naar de generatie van
dat diagram. Dit geeft gebruikers een nuttig referentiepunt terwijl
we de Biomimicry DesignLens verder blijven ontwikkelen.
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RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK
Wanneer je een individuele afbeelding in een ander document wilt plaatsen
of je wilt deze tools online delen, gebruik dan de daartoe bestemde ‘Creative
Commons’ bestanden die je kunt downloaden via Biomimicry.net/DesignLens

CREATIVE COMMONS
We delen de Biomimicry DesignLens met je via een Creative Commons (CC)
licentie. Elke lens belichaamt onze diepgaande kennis van de specifieke
inhoud en onze CC aanduidingen geven weer hoe wij denken dat ze het beste
kunnen worden gebruikt en gedeeld. We vragen je onze CC aanduidingen te
respecteren wanneer je deze afbeeldingen deelt met anderen. Wanneer je
een afbeelding onder een andere voorwaarde wilt gebruiken neem dan svp
contact met ons op. Voor meer informatie over Creative Commons, ga naar
creativecommons.org/licenses. De specifieke aanduidingen zoals gebruikt voor
onze afbeeldingen staan hieronder:
BIOMIMICRY: CC-BY-NC-SA

ESSENTIAL ELEMENTS: CC-BY-SA

LIFE’S PRINCIPLES: CC-BY-NC-ND

BIOMIMICRY THINKING: CC-BY-SA

VAN UITDAGING NAAR BIOLOGY: CC-BY-NC-ND VAN BIOLOGIE NAAR DESIGN: CC-BY-NC-ND

CC
BY
NC
SA
ND

Creative Commons
Naamsvermelding Biomimicry 3.8
Alleen voor niet-commercieel gebruik
Gelijk delen. Afgeleiden moeten dezelfde CC licentie hebben
Geen afgeleide werken
(Neem svp contact met ons op voor vertalingen naar andere talen)

VERTALING
Vertaling mogelijk gemaakt door biomimicryNL. Vertaald door Certified
Biomimicry Professional Saskia van den Muijsenberg en nagekeken door
Biomimicry Specialisten Bas Verheijen, Codrin Kruijne en Daphne Fecheyr. Voor
meer informatie over biomimicry materiaal en werk in het Nederlands, ga naar
www.biomimicryNL.org en/of www.biomimicrybe.org. NB: we hebben termen
in het Engels gelaten wanneer de vertaling de lading onvoldoende dekt, of het
bijna merknamen betreft die internationaal bekend zijn in de biomimicry (zoals
Life’s Principles).
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WAT IS BIOMIMICRY?
Biomimicry is het bewust navolgen van de genialiteit van de natuur. Het is een
interdisciplinaire benadering die twee werelden bij elkaar brengt die vaak als
gescheiden beschouwd worden: natuur en technologie, biologie en innovatie,
leven en design. Biomimicry wil de in de tijd geteste wijsheid van het leven naar
de ontwerptafel brengen om zo menselijke oplossingen te creëren die goed zijn
voor het leven. In de meest praktische zin is biomimicry een manier om duurzame
oplossingen te vinden door blauwdrukken, chemische recepten en ecosysteemstrategieën te lenen van de natuur. In de meest transformerende zin brengt
biomimicry het menselijk bestaan weer in harmonie met de natuurlijke processen van
de aarde.
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De praktijk van biomimicry belichaamt drie met elkaar verbonden, maar unieke
ingrediënten; de drie essentiële elementen van Biomimicry vertegenwoordigen het
fundament van de biomimicry meme1, ofwel het biomimicry gedachtegoed. Door
het combineren van deze essentiële elementen wordt bio-geïnspireerd design
biomimicry.
•

Het ‘ethos’ element vormt de essentie van onze ethiek, onze intenties en
onze onderliggende filosofie voor waarom we biomimicry beoefenen. Ethos
vertegenwoordigt ons respect voor, verantwoordelijkheid naar en dankbaarheid
voor onze medesoorten en onze leefomgeving.

•

Het ‘(re)connect’ element versterkt ons begrip dat, ook al lijken ze gescheiden,
mensen en natuur eigenlijk diep verweven zijn met elkaar. Wij zijn natuur.
(Re)connect is een praktijk en mindset die de relatie tussen mensen en de rest
van de natuur verkent en verdiept.

•

Het ‘emulate’ element gebruikt de onderliggende principes, patronen,
strategieën en functies uit de natuur om onze ontwerpen te informeren. Daarbij
gaat ‘emulate’ veel verder dan het kopiëren van biologische fenomenen. Emulate
gaat over het proactief realiseren van de visie dat de mens op een duurzame
manier in het leven op aarde kan passen.
1

Een meme is een zichzelf vermeerderende eenheid van de culturele
evolutie, zoals een gen de eenheid is van de biologische evolutie.

| Biomimicry.net

LIFE’S PRINCIPLES

Vertaling mogelijk gemaakt door biomimicryNL

Biomimicry DesignLens
Life’s Principles zijn ontwerplessen uit de natuur. Gebaseerd op het besef dat
al het leven op aarde met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is, dat
het onderworpen is aan dezelfde operationele omstandigheden (de bepalende
kenmerken van de aarde), heeft het leven een reeks van strategieën ontwikkeld
die al meer dan 3.8 miljard jaar mee gaan. De Life’s Principles vertegenwoordigen
deze overkoepelende patronen die we zien in alle levensvormen die overleven en
floreren op aarde. Het leven integreert en optimaliseert deze strategieën zodat
het de condities voor duurzaam leven bevordert en versterkt. Door te leren van
deze diepgaande ontwerplessen kunnen we innovatieve strategieën ontwikkelen
en kunnen we onze ontwerpen meten met deze duurzame benchmarks. Zo kan de
natuur ook onze mentor worden met de Life’s Principles als onze ambitieuze idealen.

| Biomimicry.net

Vertaling mogelijk gemaakt door biomimicryNL

LIFE’S PRINCIPLES
Biomimicry DesignLens

| Biomimicry.net

BIOMIMICRY THINKING

Vertaling mogelijk gemaakt door biomimicryNL

Biomimicry DesignLens
Biomimicry Thinking biedt context voor waar, hoe, wat en waarom biomimicry
gebruikt kan worden in het ontwerpproces van iedere discipline en bij elke omvang.
Hoewel het verwant is aan een methodologie biedt Biomimicry Thinking vooral
een kader dat als doel heeft mensen biomimicry in de praktijk toe te laten passen
bij alles wat ze ontwerpen. Er zijn vier fasen waarin de biomimicry lens de grootste
waarde toevoegt aan het designproces (onafhankelijk van de discipline waarin het
wordt geïntegreerd): scoping, ontdekken, creëren, en evalueren. Door de specifieke
stappen in elke fase te volgen kunnen strategieën van natuurlijke systemen succesvol
in onze eigen ontwerpen worden geïntegreerd.
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‘Van Uitdaging naar Biologie’ is een specifiek
pad binnen Biomimicry Thinking. Dit is nuttig
in scenario’s wanneer zich een specifiek
probleem voordoet en je biologische inzichten
voor de oplossing zoekt. Het is vooral
bruikbaar in een ‘gecontroleerde’ setting,
zoals een klaslokaal, workshop, of voor het
creëren van een iteratief ontwerpproces.
Zoals je zult verwachten ontstaan de beste
resultaten wanneer je het pad meerdere malen
doorloopt.

BIOMIMICRY THINKING
Biomimicry DesignLens
VAN BIOLOGIE NAAR DESIGN
‘Van Biologie naar Design’ is een specifiek pad
binnen Biomimicry Thinking. Dit pad is het
meest geschikt wanneer je proces start met
een inspirerend biologisch inzicht (inclusief
een Life’s Principle) dat je wilt hanteren in je
ontwerp. Dit pad is zeer bruikbaar voor onder
andere uitvinders en ondernemers, studenten
die nog niet over een eigen designproces
beschikken, zij die geïnteresseerd zijn in het
ontdekken van strategieën die tot nieuwe
innovaties kunnen leiden, en onderwijzers die
biologie willen delen op manieren waardoor
niet biologen geïnteresseerd raken.
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