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Ask nature Beheersing van lichaamsklimaat.
Meet the genius Olifanten, Canadese ganzen, nijlpaarden  
en termieten. 
Na-apen Buitensporters kennen de voordelen van een puik 
thermopakkie, maar helaas hebben outdoormerken in het 
verleden maar al te vaak hun toevlucht gezocht tot syntheti-
sche kledingsstoffen. Nu er steeds vaker wordt overgestapt op 
milieu vriendelijke materialen lijkt de tijd rijp om ook qua de-
sign te gaan kijken naar de vaardigheden waarmee het dieren-
rijk  lichaamstemperatuur vakkundig weet te finetunen.
De eilandjes van bloedvaten vlak onder olifantenhuid, de iso-
lerende wetsuit van Canadese ganzen, UV-absorberend nijl-
paardenpigment; allemaal fijne warmteregulerende eigen-
schappen waar kledingontwerpers volgens de wetenschap 
een ijskoud puntje aan kunnen zuigen. Zelfs bij de isolatie van 
complete flatgebouwen zijn de oeroude junglewetten prima 
toepasbaar. In het torenhoge Zimbabwaanse Eastgate Centre 
hoeft ondanks enorme temperatuurwisselingen nooit de radi-
ator of airco aan omdat het binnenklimaat keurig stabiel wordt 
gehouden met een ventilatiesysteem à la de lokale termieten-
heuvels.

Ask nature Self-cleaning.
Meet the genius De morphovlinder en lotusplant.
Na-apen Denk eens terug aan al die uren dat je zwoegend 
naast je mountainbike hebt gezeten om de modderkorsten 
van je frame te schrobben. Of aan al die schoonmaaksessies 
aan je surfboard of kajak nadat ze weer een paar weken stof 
en vuil hebben staan vangen in de tuin. Hoe zou het toch zijn 

als je bike of board zichzelf blinkend schoon zou houden? Toe-
komstmuziek? Nope. Door goed te kijken naar het oppervlak 
van vlindervleugels en lotusbladeren hebben knappe koppen 
inmiddels de eerste potjes zelfreinigende verf op de markt 
gebracht. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, zijn deze 
bladeren en vleugels onder de microscoop namelijk niet super 
smooth maar juist ruw, waardoor regendruppels eventjes goed 
blijven kleven en zelfs de kleinste korrel vuil vervolgens moei-
teloos afvoeren. Voeg deze eigenschappen toe aan een lik verf 
en tadaaa: in de prullenbak dat schuursponsje en weg met de 
schoonmaakmiddelen.

Ask nature Zelfreparatie.
Meet the genius Van bomenbast tot mensenhuid.
Na-apen OK, dat automatisch reinigen is een mooie vinding, 
maar nu wordt ‘ie pas echt futuristisch. Want als je bike of 
board zichzelf toch al zonder jouw hulp schoon houdt, zou het 
dan niet fantastisch zijn als eventuele scheurtjes en gaatjes 
ook vanzelf worden gedicht? In de natuur is het de gewoon-
ste zaak van de wereld dat een wond weer dichtgroeit of zelfs 
een hele staart terugkomt. Wetenschappers zijn er heilig van 
overtuigd dat deze eigenschap ook aan kunststoffen kan wor-
den meegegeven. De kern van dit krankzinnig ingewikkelde 
verhaal bestaat uit moleculen met vormgeheugen, waardoor 
een object na beschadiging weer automatisch op de oude wijze 
‘teruggroeit’. Als jij al niet kan wachten op je onderhoudsvrije 
fiets, denk dan ook eens aan de vliegtuigindustrie die massaal 
watertand bij de gedachte dit sterke staaltje superdesign van 
Moeder Natuur te kunnen nabootsen.

Plakband gebaseerd op de pootjes van een gekko. Zwempakken afgekeken van de haaienhuid. Ventilatorwieken nageaapt 
van walvisvinnen. Antibacteriële zooltjes geïnspireerd door rood zeewier. Waarom zelf je hersens kraken om met oplos-
singen te komen die 3,8 miljoen jaar evolutie al in handen heeft? Biomimicry wordt dit waanzinnige stukje wetenschap 
genoemd, oftewel het imiteren van het leven. ‘Zij die worden geïnspireerd door een ander model dan de Natuur, meesteres 
boven alle meesters, zijn tevergeefs aan het werk’, zei Leonardo da Vinci al. Salt dook onder in de geniale natuurwereld en 
selecteerde tien innovaties die ons (buiten)leven in de toekomst voorgoed kunnen veranderen. 

‘ZIJ DIE WORDEN GEÏNSPIREERD DOOR EEN 
ANDER MODEL DAN DE NATUUR, MEESTERES 
BOVEN ALLE MEESTERS, ZIJN TEVERGEEFS 
AAN HET WERK’ - LEONARDO DA VINCI

TIEN INNOVATIETRENDS 
GEÏNSPIREERD OP DE NATUUR
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Ask nature Ultrakracht.
Meet the genius Alzheimercellen.
Na-apen Het zou misschien logisch lijken dat de zoektocht 
naar het sterkste, vormbare materiaal op aarde zou uitkomen 
bij een olifant of neushoorn, maar volgens onderzoekers van 
de universiteit van Tel Aviv ligt het antwoord in piepkleine Alz-
heimercellen. Patiënten met deze ziekte krijgen in hun hoofd 
namelijk ophopingen van minuscule – maar bikkelharde – ami-
nozuren. Door diens eigenschappen na te bootsen, hebben de 
Israëliërs inmiddels een materiaal ontwikkeld waarmee verge-
leken een homp teflon eerder een pakje boter lijkt. 

Ask nature Lichtgewicht én sterk.
Meet the genius Toekans, paarden en pijnbomen.
Na-apen Lekker natuurlijk zo’n surfplank die nooit doormid-
den zal breken, maar wat heb je er aan als het materiaal ver-
volgens zo zwaar is dat je er (letterlijk) geen land mee kunt 
bezeilen? Ultrasterk alleen is dus niet genoeg; we zitten te 
wachten op een stof die ook nog eens ultralicht is. Daarom 
wordt er in laboratoria nadrukkelijk gekeken naar paardenbot-
ten, pijnboomstammen, maar vooral ook naar de vederlichte 
bek van de Zuid-Amerikaanse toekan toco. De snavel van deze 
bonte tropengast meet meer dan een derde van de hele vo-
gel, maar is eenvoudig in de lucht te houden doordat het qua 
lichaamsgewicht nauwelijks vijf procent voor zijn rekening 
neemt. En dat is nog niet alles: de bek is opgebouwd uit dunne 
laagjes hoorn, opgevuld met een schuimachtige substantie en 
kan zo, ondanks het geringe gewicht, zelfs de hardste klappen 
opvangen. Joehoe! Lezen jullie mee surf- snowboard-, bike- en 
kanodesigners? 

Ask nature Kleuren zonder verf.
Meet the genius De morphovlinder en zeekat.
Na-apen De morphovlinder scoorde al dikke kuddo’s met haar 
zelfreinigende vleugels, maar mevrouw draait haar zes pootjes 
niet om voor een superpower meer of minder. De vleugels be-
zitten immers ook nog eens talloze minuscule doorzichtige 
laagjes die licht niet gewoon weerkaatsen (de manier waarop 
‘normale’ oppervlaktes kleur krijgen), maar selectief absorbe-
ren en slechts voor een deel weer terugketsen. Deze specs – 
die ook worden toegepast tijdens het camouflagecircus van de 

zeekat  – zijn al na te bootsen door de wetenschap. Resultaat: 
om je rugzak, tent, hardloopschoenen of ski’s in de toekomst 
een tof kleurtje te geven, zal nooit meer ouderwetse verf nodig 
zijn op basis van chemische (vaak giftige) milieuonvriendelijke 
stoffen.

Ask nature Plakkracht.
Meet the genius De blauwe mossel.
Na-apen Weleens geprobeerd je band te plakken tijdens een 
snoeiharde regenbui? Of achterstallig onderhoud te verrichten 
aan je kano terwijl je hem net uit het water haalt? Dan weet 
je als geen ander hoe zelfs de krachtigste secondenlijm vaak 
verandert in een waardeloos glibberig smeerseltje zodra er 
een paar druppels water om de hoek komen kijken. Niet gek 
dus dat lijmfabrikanten inmiddels aandachtig kijken naar de 
bijzondere prestaties van de blauwe mossel. Deze kleverige 
krachtpatser zuigt zich het liefst vast op plekken waar de surf 
het hardst op de rotsen beukt en doet dit door zich vast te ha-
ken met kleine draadachtige tentakeltjes. De stoffen uit deze 
safety lines zouden volgens sommigen bizonkit doen verbleken 
en onmogelijk zijn los te weken. Zelfs diep onder water.

Ask nature Waterresistentie.
Meet the genius De grote vlotvaren.
Na-apen De hikingschoenen aan je voeten. De rugzak om je 
schouders. De tent waarin je ’s avonds wegdommelt. Een beet-
je outdoor freak gaat enkel op pad met spullen die bestand zijn 
tegen een flinke plens (regen)water. Niet gek dus dat de grote 
merken zelfs hulp inschakelen uit de meest onverwachte hoek 
om hun producten zo waterafstotend mogelijk te maken. 
Een cruciale rol in de toekomst van je outdoor gear kan wel 
eens gespeeld gaan worden door een schijnbaar nietszeggend 
stukje onkruid dat luistert naar de naam grote vlotvaren. De 
haartjes waarmee dit waterplantje is bedekt, hebben de vorm 
van piepkleine keukengardes, waardoor de lucht ertussen geen 
kant op kan en de plant feilloos op het water blijft drijven. Een 
team van de Ohio State University slaagde er onlangs in om op 
basis van eenzelfde principe een coating te maken waarmee 
boten, onderzeeërs, maar wellicht ook regenjassen en rugtas-
sen in één klap geen druppel water meer toelaten. 

BIJ DE PLAKKRACHT VAN DE KLEINE 
DRAADACHTIGE TENTAKELTJES VAN  
DE BLAUWE MOSSEL VERBLEEKT ELKE  
CHEMISCHE SECONDENLIJM 

EEN CRUCIALE ROL IN DE TOEKOMST VAN JE OUTDOOR 
GEAR KAN WEL EENS GESPEELD GAAN WORDEN DOOR 
EEN SCHIJNBAAR NIETSZEGGEND STUKJE ONKRUID

BOARD- EN FRAMEBOUWERS OPGELET: DE SNAVEL VAN  
EEN TOEKAN IS OPGEBOUWD UIT DUNNE LAAGJES HOORN, 
OPGEVULD MET EEN SCHUIMACHTIGE SUBSTANTIE, EN 
KAN, ONDANKS HET GERINGE GEWICHT, ZELFS DE HARD-
STE KLAPPEN OPVANGEN.
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Ask nature Wateropvang.
Meet the genius De Australische bergduivel.
Na-apen Deze prehistorische woestijnhagedis ziet er mis-
schien uit als een wandelende freakshow, maar de opvallende 
doorns waarmee zijn hele lichaam is bedekt, hebben wel dege-
lijk een functie. Tussen de kromme stekels lopen namelijk mi-
croscopisch kleine kanaaltjes waardoor het prikkelbare beest-
je in de gortdroge woestijn niet op zoek hoeft naar drinkwater, 
maar het vocht simpelweg uit de lucht plukt en afvoert naar de 
rest van zijn lichaam. Het geheim achter dit waanzinnig nuttige 
velletje zou volgens wetenschappers wel eens doorslaggevend 
kunnen zijn voor het oplossen van de wereldwijde waterproble-
matiek. Of wie weet, nu we toch aan het dromen zijn, zet je ooit 
bij het kamperen wel een doornige bidon naast je tent, waarna 
je de volgende ochtend met een bijgevulde waterfles weer aan 
de wandel kunt.

Ask nature Batterij opladen.
Meet the genius De plantenwereld.
Na-apen Van waterturbines gebaseerd op de bek van reu-
zenhaaien tot zonnepanelen afgekeken van wespenpigment; 
Moeder Natuur biedt talloze slimmigheidjes die onder de ko-
pieermachine kunnen worden gelegd om alternatieve stroom-
voorzieningen op te zetten. De allerbelangrijkste energiebron 
waardoor leven op onze blauwe knikker überhaupt mogelijk 
wordt gemaakt, is fotosynthese. De blaadjes van planten en 
bomen gebruiken hierbij zonlicht (en water) om koolstofdioxi-

de om te zetten in koolhydraten en zijn dus zonder enige hulp 
in staat zichzelf van energie te voorzien. Vandaar ook dat on-
derzoekers vastberaden zijn om deze techniek in de toekomst 
voor een prikkie te kunnen nabootsen en zo flatgebouwen, verf, 
maar ook het textiel van je rugzak energieopwekkend te ma-
ken. Weet je tijdens een zonnig fietstochtje in ieder geval zeker 
dat je altijd een opgeladen telefoon bij je zult hebben.

Ask nature Warm blijven.
Meet the genius Pinguïns.
Na-apen Wie maanden achtereen op de koudste plek op aarde, 
Antarctica, kan overleven, moet wel een hele dikke jas dragen. 
Het geheim van de ‘jas’ van de pinguïn zit ‘m in de verenlaag 
die anders is dan bij andere vogels. De veren zijn kort en stijf en 
gelijkmatig verdeeld en creëren zo een luchtlaag over het hele 
lichaam. De veerschacht werkt als een spier die de verenlaag 
dichter op de huid trekt zodra de pinguïn zich in het water be-
geeft. Eenmaal uit het water ontspant de veerspier zich weer 
en wordt automatisch een zeer fijnmazig netwerk van extreem 
isolerende luchtruimtes hersteld. Bio-ingenieurs bestuderen 
momenteel niet alleen de structuur van deze veerelementen, 
maar ook het slimme zelf-organiserende vermogen om na 
compressie feilloos de luchtruimtes en dus ook de warmte te 
herwinnen. Pinguïnveren isoleren zelfs beter dan bont. Je kunt 
je voorstellen dat kledingmerken met grote nieuwsgierigheid 
uitkijken naar de vertaalslag naar textiel.

UV-ABSORBEREND NIJLPAARDENPIGMENT IS EEN FIJNE 
WARMTEREGULERENDE EIGENSCHAP WAAR KLEDING-
ONTWERPERS VOLGENS DE WETENSCHAP EEN PUNTJE  
AAN KUNNEN ZUIGEN

BIOMIMICRY 
De term biomimicry komt van de Griekse woorden 'bios', dat leven betekent, en 
'mimesis', dat imitatie betekent. Andere termen die veel gebruikt worden, zijn 
Bionika, bio-geïnspireerd, biomimetic en biognosis. “Biomimicry draait om het 
in de natuur op zoek gaan naar inspiratie voor nieuwe uitvindingen”, lezen we 
op de Nederlandstalige website biomimicrynl.org. “De verdienste van biomi-
micry ligt in het idee dat organismen volleerde natuurkundigen, scheikundigen 
en ingenieurs zijn, en dat ecosystemen economieën zonder gelijke zijn”, gaat de 
uitleg op de site verder. “Bij biomimicry gaat het er niet om wat we uit de natuur  

 
kunnen halen, maar juist om wat we van de natuur kunnen leren. Biomimicry is 
een ontwerpdiscipline, een tak van de wetenschap, een methode om problemen 
op te lossen, een ethos voor duurzaamheid, een beweging, een houding tegenover 
de natuur, en een nieuwe manier om biodiversiteit te bekijken en te waarderen.”
Wil je meer weten over dit bizar interessante onderwerp en vooral de ontwik-
kelingen blijven volgen? Ga dan naar biomimicrynl.org. De website AskNature.
org is een open source site waar mensen van over de hele wereld hun ideeën en 
bevindingen op het gebied van Biomimicry delen. 

VOOR HET KLEUREN VAN STOFFEN 
OF HARDWARE ZAL IN DE  
TOEKOMST GEEN CHEMISCHE VERF 
MEER NODIG ZIJN. DE MORPHO-
VLINDER LAAT ZIEN HOE DIT KAN.
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