
De natuur als uitvinder
Een trein met een ijsvogelneus, een schip met walvisaandrijving, samen-
werken als woestijnmieren, sensoren gebaseerd op insecten, vuilafsto-
tende coatings door het lotuseffect en efficiënter vliegen dankzij haaien: 
deze en vele andere bijzondere innovaties zijn geïnspireerd door de natuur. 
De natuur is al bijna 4 miljard jaar in bedrijf en heeft vele innovaties op haar 
naam staan, waar wij nog een puntje aan kunnen zuigen!

De natuur gebruikt namelijk bijna altijd minder energie en materialen, kent 
een ongekende gevoeligheid en nauwkeurigheid, optimaliseert moeiteloos 
verschillende functies tegelijkertijd, verzoent tegenstrijdige eisen met 
elkaar, werkt bij omgevingsdruk en –temperatuur, recyclet alle materialen 
en is bovendien de uitvinder van efficiëntie en duurzaamheid.

Biologische techniek verschilt aanzienlijk van onze eigen menselijke tech-
nologie en daar maakt bionica gretig gebruik van. Bionica, ook bekend als 
biomimetica en biomimicry, is een heel praktische innovatiemethode die de 
biologische oplossingen gebruikt als een bron van onconventionele ideeën 
voor onze eigen duurzame technische toepassingen. 
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Het ontwerp van de Japanse Shinkansen, één van de snelste treinen ter wereld,  
is gebaseerd op de ijsvogel.

Bionica
Vier miljard jaar aan innovatie gratis 
beschikbaar
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Het inzetten van bionica heeft een aantal duidelijke voordelen. De 
gevonden oplossingen leveren vaak een aanzienlijke efficiencywinst. 
Hierbij is 50 procent of zelfs meer energie- of materiaalbesparing 
geen uitzondering. Ook levert de natuur ‘proven technology’: 
technologie die in de praktijk heeft bewezen goed te functioneren. 
Daarnaast stroomlijnt bionica het innovatieproces door gericht te 
zoeken naar bestaande oplossingen in de natuur en deze te vertalen 
naar menselijke toepassingen. Dit kan een aanzienlijke tijdswinst 
opleveren. Bovendien, en dat is wellicht het meest geroemde voordeel, 
biedt bionica out-of-the-box-oplossingen die regelmatig voor 
doorbraakinnovaties zorgen.
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Bultrugvinnen dienen als inspiratie voor turbinebladen van windmolens. 

Volg ons op:

  facebook.com/VHLHogeschool

  https://twitter.com/hogeschool_vhl

  youtube.com/user/vanhalllarenstein campus fryslân


