
Bijlage III. Overzichtstabel biomimicry voorbeelden in de Biesbosch 

Organisme Uitdaging Oplossing Functie* Toepassing(en) Ook gevonden bij Gebruik project* Bron 

Schaatsenrijder Eten van het wateroppervlak Bewegen over het water; Roeien met 
“roeipoten” en “stuurpoten”; Haartjes 
op poten en buik die water afstoten 
(setae) 

 Creëren van waterafstotende 
oppervlaktes 

-  1 

Spinnen (Vliegende) Insecten vangen 
voor voedsel 

Vorming van een spinnenweb. Dit web 
is elektrisch geleidend waardoor de 
spin kan bepalen waar de prooi zit. 
Het web heeft een lichte structuur, 
maar is zeer sterk. Het web is 
gemaakt van plakkend materiaal, 
zodat insecten in het web blijven 
hangen. Ook houd het web vocht vast, 
zodat het gebruikt kan worden door de 
spin. 

 Spinnenweb structuur in het glas 
van ramen plaatsen om te 
voorkomen dat vogels er tegenaan 
vliegen (ORNILUX glas) 

- Kijken en voelen 2, 19 

Ontwikkeling type katoen, dat 
vocht opneemt uit mist en het later 
weer afgeeft als een gevolg van 
het dagelijkse temperatuurverloop 

Vocht vasthouden 
gevonden bij Kevers in 
de woestijn, welke vocht 
opvangen met hun 
schild om het later te 
gebruiken 

3 

Structuur van het web gebruiken 
voor beschermende kleding 

- 2 

IJsvogel Vissen vangen onder 
wateroppervlak 

Spitse snuit zodat de vogel snel door 
water kan schieten, door vorm snavel 
geen wrijving met het water (geen 
rimpelingen te zien). Scherpe ogen 
met knipvlies, zodat de ogen 
beschermd worden tijdens het duiken. 

 Vorm 'neus' Japanse 
hogesnelheidstrein, waardoor 
deze harder kan rijden; Mogelijk 
auto vormen om zo min mogelijk 
last te hebben van lucht 

-  3 

Mot In het donker insecten 
kunnen vinden en vangen 

Speciale structuur oogbal, waardoor 
goed in het donker gekeken kan 
worden. Door het anti reflectieve 
oppervlakte gaat er minder energie 
verloren door terugkaatsing. 

 Niet reflecterende oppervlaktes 
creëren, die gebruikt kunnen 
worden voor zonnepanelen 

-  1 

Visarend/Roofvo
gels/Gans/Eend/
Zangvogels/Uil 

Met relatief groot lichaam 
toch kunnen vliegen; 
Migratie in de verschillende 
seizoenen voor voedsel en 
temperatuur 

Holle vleugels; speciale vleugel vorm  Vleugels van een vliegtuig Andere vliegende vogels  1, 18 

Warm blijven/isolatie op 
grote hoogten; Omgaan met 
kou en water 

Veren in combinatie met natuurlijk vet  Isolatie; Zwemkleding en 
thermokleding 

Andere vliegende vogels  1 
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Gans Tijdens trek op goede plek 
terecht komen, goed 
navigeren 

Leider afwisselen op plekken waar een 
andere gans de weg beter kent dan de 
huidige leider 

 Mogelijke toepassing in 
management: laat de leider 
degene zijn die op dat moment de 
meeste kennis heeft  

-  4 

Slak Bescherming lichaam tegen 
omgevingsfactoren 

Vorming van een huisje  De draaiingen en spiralen van het 
slakkenhuis zijn een voorbeeld 
van de Fibonacci reeks / gulden 
snede, welke veel in de 
architectuur wordt gebruikt. Vanuit 
deze structuren zijn 'impellers' die 
water, lucht en andere vloeistoffen 
en gassen op een efficiënte 
manier voortstuwen gevormd. 
Deze worden gebruikt in 
bijvoorbeeld fans, auto’s, laptops 
en afvalwatersystemen. 

Ammoniet (Nautilus-
schelp) 

Bekijken structuur 
en vormen; 
natekenen en 
inspecteren 

1, 3 

Specht Geen hoofdpijn krijgen 
tijdens pikken op (dood) 
houtachtig materiaal van 
bomen tijdens het zoeken 
naar voedsel of het bouwen 
van een nest 

Speciale schedelstructuur, waardoor 
de impacts op de snavel de hersenen 
niet beschadigen 

 Bouwwerktuigen, vering -  5, 6 

Bever Bomen om kunnen kappen 
om toegang te krijgen tot 
voedsel en bouwmateriaal 
voor dammen en burchten 

Speciale tandstructuur met een 'zelf 
slijpend' vermogen, waardoor deze 
scherp blijven 

 Efficiëntere 
houtbewerkingsinstrumenten; Zelf 
slijpende messen (Rodentics®-
Messen) 

- Kijken en voelen 
aan afgeknaagde 
boom/tak 

22, 9 

Veilig onderkomen creëren 
die effectief is tegen 
roofdieren en niet continue 
geheel overstroomd 

Creëren van dammen  Water management efficiënter en 
duurzamer maken; Kennis opdoen 
over hoe beverdammen 
stromingen en ecosystemen 
kunnen beïnvloeden 

-  10, 
11 

Libelle Kunnen versnellen tijdens 
het vliegen 

Speciale fasering van de vleugels met 
asymmetrische beweging van de 
vleugelparen 

 Aerodynamica verbeteren door de 
werveling te verminderen 

- Kijken naar slow 
motion filmpje 
beweging vleugels 

12, 
13 

Ree Snel wegspringen/rennen 
van gevaar en daarbij de 
dunne benen niet 
beschadigen 

Sterke mechanische structuur van de 
botten met kleine holtes, waardoor 
deze een grote druk kunnen verdragen 
zonder te beschadigen 

 Architectuur, versteviging 
gebouwen met zo min mogelijk 
materiaal 

Alle organismen met 
kalkskeletten, zoals de 
mens 

Kijken en voelen 
aan meegenomen 
bot 

1 



Bijlage III. Overzichtstabel biomimicry voorbeelden in de Biesbosch 

Organisme Uitdaging Oplossing Functie* Toepassing(en) Ook gevonden bij Gebruik project Bron 

Mol Onder de grond leven en 
gangen kunnen graven; 
Stukken kunnen zwemmen 
na overstroming 

Korte, sterke poten met graafpoten, 
waardoor soepel door de aarde 
gegraven kan worden 

 Efficiëntere graafmachines tijdens 
reddingswerken of kleinschalige 
graafwerken 

-  16 

Fluweelpootje Omgaan met koude 
temperaturen in de winter 
(winterhard) 

Antivries' in systeem, tezamen met 
allerlei andere stoffen 

 Onderzoek naar stoffen die 
gebruikt kunnen worden in de 
geneeskunde of anders nuttig 
kunnen zijn voor de mens 

-  8 

Klis/Klit Efficiënte verspreiding 
zaden 

Haakjes aan omhulsel van zaden, 
zodat deze aan de vacht van 
langlopende dieren blijft hangen en 
verspreid worden naar andere 
gebieden 

 Klittenband - Voelen en kijken 
naar de zaden 
(gebruik van loep) 

1, 20 

Springbalsemien
/Reuzenbalsemi
en/Oranje 
springzaad 

Efficiënte verspreiding 
zaden 

Op druk laat het zijn zaden los, die 
met hoogwater dan dieper het bos in 
drijven en daar kunnen settelen. Aan 
de zaden zitten haakjes, waardoor 
deze aan rietstengels blijven hangen. 

 Mogelijk: Drukgevoelige sensoren 
ontwikkelen 

-  7 

Apiaceae (vb. 
Berenklauw) 

Efficiënte verspreiding 
zaden 

Kop' met vertakte stengel waarop de 
bloemen zijn gelokaliseerd, waardoor 
de zaden en stuifmeel makkelijker 
door de wind meegenomen kunnen 
worden 

 Mogelijk: Efficiënte(re) plaatsing 
van zonnepanelen 

-  7 

Springbalsemien
/Berenklauw 

Hoge, stevige stengel, maar 
toch snel kunnen groeien 

Holle stengel  Architectuur, versteviging 
gebouwen met zo min mogelijk 
materiaal 

-  7 

Mos Goede ondergrond vinden 
om op de groeien 

Op boombast groeien (levend en dood 
materiaal) 

 Sociaal/Management: Gebruik 
maken van 
anderen/Samenwerken met 
anderen ter overleving. Ook al is 
het dood en oud, kan het voor 
iemand anders wel nog heel fijn en 
handig zijn 

Oud bos heeft veel dood 
hout, waar de specht 
dan veel in voorkomt om 
nestjes te maken en 
dode holle stengels een 
schuilplaats voor 
insecten in de winter 

 4, 7 

Wilg Omgaan met het omvallen 
van de boom na bijv. een 
storm 

Wortels blijven effectief in contact met 
de grond en takken groeien weer naar 
boven richting het licht 

 Sociaal/Management: Ga altijd 
door zelfs als het geheel (de 
originele boom) ‘dood’ gaat, want 
de losse onderdelen kunnen wel 
nog doorgaan met leven 

-  4, 7 
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Mieren Voedsel vinden over lange 
afstanden en terugbrengen 
naar het nest 

Feromonen achterlaten, waardoor de 
weg terug gevonden kan worden 

 Nieuw navigatiemogelijkheden 
wanneer de conventionele 
methoden niet bruikbaar zijn 

-  15, 
17 

Uil In het donker geluidloos 
prooien kunnen benaderen 

Turbulentie verminderd door speciale 
haarstructuren op de veren 

 Mogelijk turbulentie tegengaan bij 
vliegtuigen; Het ontwikkelen van 
super stille ventilatoren 

-  14 

Termieten Termietenheuvel (nest) 
geschikt maken en houden 
voor de kolonie. Omgaan 
met de hitte in de 
leefomgeving 

Termietenheuvel bouwen met speciale 
structuur, waardoor koude lucht ’s 
nachts wordt ‘gevangen’, en de hete 
lucht van de dag naar buiten wordt 
gewerkt 

 Ventilatie in gebouwen efficiënter, 
goedkoper en duurzamer maken 
door gebruik te maken van de 
natuurlijke luchtstromen 

-  21 

 

 

* Bij “Functie” zal de biomimicry functie zoals ‘isolatie’ ingevoegd worden óf het Life’s principle waar deze biomimicry bij betrokken is. 

** Educatieve waarde van deze biomimicry en hoe deze gebruikt kan worden in een activiteit  
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