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BIO
DESIGN

Ontwerpenmetnatuurlijke
processennoemenwebiodesign.
Micro-organismen,maarook
wierenenalgen, vormendebasis
voorbaanbrekende,nieuwe
producten.Het Franse luxehuis
Hermèsheeft belangstelling.

DoorElsbethGrievink

Textiel geverfd
metbacteriën
diepigment
produceren.
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A
lsEmmavander
Leest, biodesig-
ner, vertelt dat ze
coatingsmaakt
vanschimmels,
gelooft inpig-

mentuit zeewier en in spinnenzij-
dealshétnieuwebouwmateriaal,
wordt zeweleensmeewarigaange-
keken. ‘Mensenvindenhetnaïef. Ik
noemhetoptimistisch.Dergelijke
uitvindingenkunnenveel verande-
ren, vooral inde textielindustrie.
Maar ik zalnietbewerendatde
materieniet complex is.’
VanderLeests vakgebied is

inopkomst, enNederland loopt
voorop.ToenVanderLeest in 2011
begonaandekunstacademie
WillemdeKooning, inRotterdam,
wasbiodesignnoggeenonder-
werp. ‘Hetwoord “circulair” zei
niemandwat.’ Inhet tweede jaar
vanhaar studiebezocht zede ex-
positie ‘Mirco Impact’, inMuseum
Boijmans, inRotterdam,waar ze
geconfronteerdwerdmethetwerk
vanbiocouturier SuzanneLee. ‘Ik
heb ikweetniet hoelanggekeken
naar een jasjedat van leer gemaakt
leek,maar vangefermenteerdbac-
terieelmateriaal gemaaktbleek te
zijn.Hetdrong totmedoordathet
volledigwasgemaaktmetbehulp
vanbacteriënengisten. Ikwas
totaal gebiologeerd.’

Structurenuit schimmels
Niet langdaarna toogVander
LeestnaarLonden, omstage te
gaan lopenbij BioCouture, het
bedrijf vanLee. Tijdens ennahaar
studie ontwikkelde ze zich verder
tot biodesigner.Wat jedanprecies

doet?VanderLeest: ‘Je ontwerpt
metprocessenuit denatuur.Met
micro-organismenzoalsbacte-
riën, schimmels, algenencellen
kun je structuren latengroeien.
Zoontdek jenieuweeigenschap-
pen vandieorganismenendan
kijk jehoe jedie kunt inzettenom
nieuwematerialen te ontwik-
kelen.’

Couveusewand
VoorNextNature cureerdeVan
derLeest, samenmetWilliam
Meyers, de tentoonstelling ‘Na-
tureLovesTechnology’, dienu
opdeFloriadeExpo2022 te zien
is. Twintig innovatieveprojecten
vanNederlandsebiodesigners
wordengetoond inTheNatural
Pavilion: eenpaviljoendat voor
95procentuitbiobasedmateria-
lenbestaat en toonthoenatuur-
inclusiefwonen, levenenwerken
eruit kanzien.
Biodesigners opereren, anders

dan ‘gewone’ ontwerpers, vaak
in laboratoria. Zewerkenmet
couveusewanden, zuurkasten
enmicroscopen, schaalstations,
magnetische roerders en incu-
bators omalgen te latengroeien,
bacterieculturen tekwekenen
erop los te experimenterenmet
mossen,wierenenafvalstro-
men.Door samen tewerkenmet
wetenschappers en technologen
brengenzehun ideeën verder.
Met alshoogstedoel dat zede
marktbereiken,waar zemethun
milieuvriendelijke alternatieven
voor vervuilendematerialenen
productiemethodenhet verschil
kunnenmaken.

F
O
T
O
:L

A
U
R
A

LU
C
H
T
M
A
N

E
N

IL
FA

S
IE
B
E
N
H
A
A
R

pagina 116 en 117, 07-05-
2022

118| zaterdag7mei2022 | fdpersoonlijk

Omdathet zo’nnieuwgebied is
ener zoveel te leren valt, helpthet
ontwerpers samenop te trekken.
Omdie redenzetteVanderLeest
in 2016hetBlueCityLabop, inde
kelders vanbroedplaatsBlueCity,
inRotterdam.Talloze start-ups
werkenhier aannatuurlijkeoplos-
singen. ZoalsNienkeHoogvliet,
bekendalsdeuitvinder van
zeewiergarenen leer van vissen-
huid, die inhet labhaarnieuwste
project ontwikkelt: Zeefier, een
textielverf van zeewier. EnTimvan
Koolwijk, die in grote tanks spiru-
linakweektuit blauwalg.Marjan-
neCuypers, die ookmet zeewier
werkt endaarmuurpanelen van
maakt. Zij sleepteonlangshaar
eerste samenwerkingmet een
grotewoningcorporatiebinnen.
EnLoriGoff, die afvalstromenuit
hetbierbrouwproces fermenteert
omcomposteerbaarplastic te
ontwikkelen.Haarbedrijf,Outlan-
derMaterials,maakt inmiddels
productenals snoepwikkeltjes en
andere verpakkingsmaterialen.

Kombuchaleer
Zelf ontwikkeldeVanderLeest
kombuchaleer, gefermenteerd
vanbacteriënengisten.Daaruit
is Fungkee voortgekomen: een
coating van schimmels, die ze
ontwikkeldemet een teamvan
studentenenprofessoren vande
RadboudUniversiteit, inNijme-
gen.Metdeze schimmelcoating
kanzehaarbioleerwaterdicht
maken. ‘Inde textielindustrie
worden veel chemische coatings
gebruikt’, vertelt ze. ‘Dezekun je
wel vervangendoorbiocoatings,
maardie zijnmeestal nietwa-
terafstotend. Fungkee isdatwel,
dankzij de eigenschappenvande
schimmels.’
Biodesignheeft de toekomst,

daarvan raken steedsmeer

mensendoordrongen.Wehebben
immersvervangersnodigvoor fos-
sielematerialen.Algen,bacteriën
enschimmelsgroeiensnel,hebben
eenmilieuvriendelijkproductie-
procesenzijnmeestal volledig
biologischafbreekbaar. ‘Er zijnei-
genlijkalleenmaarvoordelen’, zegt
VanderLeest. ‘Wel isernogveel
onderzoeknodigomderadicale
ideeënvanontwerpersproduceer-
baarenschaalbaar temaken.’
Ookhaar eigenFungkee-uitvin-

ding staatnog indekinderschoe-
nenenmoetnog verderworden
ontwikkeld.Maarbelangstelling
vandemarkt is er al: ‘Laatstwerd
ik gemailddoor luxemode- en
luxeaccessoiremerkHermès,
dathad interesse’, vertelt Van
derLeest. Logisch, vindt ze. ‘Elk
bedrijf is naarstig op zoeknaar
duurzamealternatieven. Zeker
indemode.’Maarhetduurt even
voordemerkenhetmateriaal kun-
nen toepassen, doordat ernog veel
onderzoeknodig is. ‘AlsHermès
mij eenpaarmiljoengeeft, zorg ik

‘Wat doet chemische kleuring
eigenlijkmet onze huid?’

LivingColour
ontwikkelt
textielverf
metpigment-
producerende
bacteriën.

Links: Loop,
eendoodskist
die is gegroeid
uit levende
paddenstoelen.
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6BIODESIGNERSOM
INDEGATENTEHOUDEN

l MaurizioMontalti

DevanoorsprongItali-
aanse,maarinAmsterdam
gevestigdeontwerper
MaurizioMontalti isde
uitvindervanEphea,een
leerachtigmateriaal,dat
hijkweektdoortefermen-
terenmetschimmels.On-
langsstuurdeBalenciaga
eenmodeldecatwalkopin
eenlangejasvanMontalti’s
materiaal,voordeherfst-
wintercollectievan2022.

l ErmivanOers

LivingLight, een lamp
diebrandtopdeenergie
vaneenhuiskamerplant.
Dat isdeuitvindingdie
ErmivanOersontwik-
kelde, in samenwerking
metPlant-e, eenspin-off-
bedrijf van Wageningen
University.Simpelgezegd
oogst zeenergieuithet
fotosyntheseprocesvan
eenplant.Zegelooft erin
datwe inde toekomstons
stopcontact zullenverbin-
denaanplanten, endat
onzebossenenoerwouden
onzebelangrijksteener-
gieleverancierskunnen
worden. ➜

erwel voordatdie coatingopgrote
schaal opdemarkt komt. Endan
volgendemodeketens vanzelf.’
Datdemodebranchewelwil-

lend is, blijkt uit de samenwer-
king tussendeNederlandse
ontwerpersLauraLuchtmanen
Ilfa Siebenhaarmet sportmerk
Puma.LuchtmanenSiebenhaar
vormensamenLivingColour.Kort
gezegdontwikkelen ze textielverf
metbehulp vanpigmentprodu-
cerendebacteriën. Samenmet
wetenschappers onderzoekenze
inwelkeomstandighedenbacte-
riële pigmentenhetbest kunnen
groeienenhoe zehunverfproces
kunnenopschalen.Ookproberen
zebacteriën inpatronen te laten
groeien, door zebloot te stellen
aangeluidfrequenties.

Sportkleding
VoorPumaontwierphetduoeen
collectie sportkleding en schoe-
nen, die zekleurdenmethunbac-
terietextielverf.De collectie laat
zienhoebreed inzetbaar en func-
tioneel hetproduct is. ‘Datmaakte
veel los indewereld van sportkle-
ding’, zegtVanderLeest. ‘Het riep
vragenop:watdoethet eigenlijk
metonzehuidomsynthetische
stoffenenchemischekleuring te
dragen? Is eenbiologischafbreek-
bare verf niet veel beter?’Datdie
vragennukomenbovendrijven,
vindt zebelangrijk, omdatmensen
zohetnut inzien vanhetwerk van
biodesigners. Er ontstaat draag-
vlak. Endaaromisnuhetmoment
aangebrokenomzoveelmogelijk
mensen in contact tebrengenmet
hunontwerpen. ‘Want als zedie
spinnenzijde aanraken, of die jurk
vangefermenteerd leer, komtde
verwondering. Enhet vertrouwen
datwedewereldkunnen veran-
derenalsweons laten inspireren
doordenatuur.’o

OpdeFloriadeExpo2022presenteert
NextNature een tentoonstellingover
het vruchtbarehuwelijk tussennatuur
en technologie.DeFloriadeExpo2022
is t/m9oktober te zien inAlmere.

LivingColour
onderzoekt of
jebacteriën in
patronenkunt
latengroeien.

Laura
Luchtman
(links) en Ilfa
Siebenhaar
vormensamen
LivingColour.
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l Werewool

Metbehulpvanbiotechno-
logieontwikkeltdeAmeri-
kaansestart-upWerewool
biologischafbreekbare
vezelsmetproteïnenuit
denatuur.Omdatzede
vezelsvanuithetniets,op
DNA-niveau,ontwikkelen,
kunnenzeerdeeigenschap-
penaangevendiezewillen,
zoalskleurofstretch,maar
ookeenfluorescerende
straling–geïnspireerdop
hetDNAvanbijvoorbeeld
kwallen.

l BobHendrikx

Stel jevoordatalonze
alledaagsevoorwerpen
levendwaren.Datishet
toekomstvisioenvanarchi-
tect,uitvinderenbiodesig-
nerBobHendrikx.Hijstelt
voordedodematerialen
waarwenuonzespullen
meemaken,tevervangen
doorlevende.Zoontwierp
hijdeLoopLivingCocoon:
eenduurzamedoodskist,
gemaaktvanmycelium,of-
tewelpaddenstoeldraden.
Dekist isvolledigafbreek-
baar,hij verrijktdeaarde
enisdaarmeeeenbronvoor
nieuwleven.

‘Als je de tegels licht vochtig houdt,
gaan ermossen ophetmateriaal groeien’

IN
GESPREK
MET
SAMIRA
BOON

SamiraBoon is
deuitvinder van
Kombutex, een
nieuwmateriaal
dat hetmidden
houdt tussen
leer enpapier,
endat een goede
voedingsbodem
is voormossen.
Het ismisschien
wel dé oplossing
voor eenbeter
binnenklimaat.

➜

Wat isKombutex? ‘Het
begintmeteencombi-
natie vanthee, suiker,
watereneencultuurvan
bacteriënengist (kom-
bucha).Deze laat ik fer-
menteren,waardoorop
devloeistofeenhechte
laagontstaat,die, als-ie
opdroogt,op leer lijkt.
Leg jehetmateriaal
terug indevloeistof,dan
pakthetzijngroeiproces
weerop.Het isminof
meer transparant, en
degevarieerdebacte-

riegroei levertbijzon-
derekleurgradatiesen
patronenop.Als jede te-
gels licht vochtighoudt,
gaanermossenophet
materiaalgroeien.’

Heeftuditmateriaal in
uweentjeontdekt? ‘Nee,
het is voortgekomenuit
hetonderzoeksproject
LivingAeroBacterial
Systems, insamenwer-
kingmetde faculteit
BiophysicsPhoto-
synthesis/EnergyVU

Amsterdam.Wekregen
steunvanhetStimule-
ringsfondsCreatieve
Industrie.’

Watkunjeermee?
‘Opditmomentmaak
ikvanKombutex
wandpanelen,
waarmee jebin-

Wandpaneel van
Kombutex.
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l HenkJonkers

Metzijnbiobeton,beton
metbacteriëndiekalk-
steenproduceren,hoopt
onderzoekerHenkJonkers
delevensduurvanbruggen,
stratenentunnelsteverlen-
gen.Bijscheurenkomende
bacteriëninactieenhelen
zedekieren.Zokanbeton
duurzamerworden.De
start-upRespyreheefteen
bioreceptiefbetonontwik-
keld,datdegroeivanmos
opgevelsstimuleert,zodat
stedengaanademen.

l Derya IrkdasDogu

DeryaIrkdasDoguwasaan
hetonderzoekenhoejezijde
kuntproducerenzonderde
zijderupsentedoden,toen
zeeenbijzondereontdek-
kingdeed: jekuntzijderup-
senanderestructurenlaten
spinnendanzegewend
zijn.Zelietderupseneen
gesponnenoppervlak
maken,enmerktedathoe
meerdiepteenhoogtezede
beestjesgaf,hoeintenser
zebegonnentespinnen.
Ookontdektezedatde
zijderupsenholtes instof
uiteigenbewegingkunnen
repareren.

‘Metrostations zouden een soort grotten vol
mosmoetenworden voor goede luchtkwaliteit’

nenwandenkunt
bekleden.Zezijn

30bij30centimeter, een
standaardmaat inde
bouw. Ikwilnatuurlijk
graaggroterematen
kunnenproduceren.’

Uheeftarchitectuur
gestudeerd.Hoekomtu
inhetbiodesignterecht?
‘Namijnstudieheb ik
enkele jaren in Japan
gewoond.Daargroeide
mijn interesse indyna-
mische,flexibele archi-
tectuur,die zichaanpast

aanonzebehoeften,
maarookaanverande-
ringen inhetklimaat.
Ikbenmegaanspe-
cialiseren in textiel
voorarchitectonische
toepassingen.Denkaan
origamistructuren,die
jeookakoestischkunt
toepassen.’
‘Hierdoorbegonikna

tedenkenovernatuur-
kundigeprincipesen
raakte ikgefascineerd
doorhet ideematerialen
tebenaderenals levende
ecosystemen.’

Hoezietuwwerkplaats
eruit? ‘Diestaat volmet
kweekbakken,waarin
het fermentatieproces
zijnwerkdoet.Omop
teschalenheb ikeen
veelgroterekweekvijver
nodig.Datwordtde
volgendestap.’

Wat isuwambitie?
‘Doordatmijn tegelseen
goedevoedingsbodem
biedenaanmossen,
hebbenzeeen luchtzui-
verendewerking.Stel je
voordatmetrostations

en -tunnelsbekleed
wordenmetKombutex-
tegels, zodatzeverande-
ren ineensoortgrotten
volmos.Danwordtde
luchtkwaliteit zoveel
beterdat jealsherboren
uitdemetrokomt.Daar
droomikvan.’

DeKombutex-tegelsvan
SamiraBoonzijn t/m9
oktober tebewonderen
opdeFloriadeExpo2022,
inAlmere,alsonderdeel
vandetentoonstelling
‘ExplodedView’.

De tegels van
SamiraBoon
hebbeneen
luchtzuiverende
werking.

Deontwerper
benadert
materiaal als
een levend
ecosysteem.

➜
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