BIO
DESIGN

Omdat het zo’n nieuw gebied is
en er zoveel te leren valt, helpt het
ontwerpers samen op te trekken.
Om die reden zette Van der Leest
in 2016 het BlueCityLab op, in de
kelders van broedplaats BlueCity,
in Rotterdam. Talloze start-ups
werken hier aan natuurlijke oplossingen. Zoals Nienke Hoogvliet,
bekend als de uitvinder van
zeewiergaren en leer van vissenhuid, die in het lab haar nieuwste
project ontwikkelt: Zeeﬁer, een
textielverf van zeewier. En Tim van
Koolwijk, die in grote tanks spirulina kweekt uit blauwalg. Marjanne Cuypers, die ook met zeewier
werkt en daar muurpanelen van
maakt. Zij sleepte onlangs haar
eerste samenwerking met een
grote woningcorporatie binnen.
En Lori Goff, die afvalstromen uit
het bierbrouwproces fermenteert
om composteerbaar plastic te
ontwikkelen. Haar bedrijf, Outlander Materials, maakt inmiddels
producten als snoepwikkeltjes en
andere verpakkingsmaterialen.

Door Elsbeth Grievink
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Structuren uit schimmels

Textiel geverfd
met bacteriën
die pigment
produceren.

Niet lang daarna toog Van der
Leest naar Londen, om stage te
gaan lopen bij BioCouture, het
bedrijf van Lee. Tijdens en na haar
studie ontwikkelde ze zich verder
tot biodesigner. Wat je dan precies

doet? Van der Leest: ‘Je ontwerpt
met processen uit de natuur. Met
micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, algen en cellen
kun je structuren laten groeien.
Zo ontdek je nieuwe eigenschappen van die organismen en dan
kijk je hoe je die kunt inzetten om
nieuwe materialen te ontwikkelen.’

Couveusewand

Voor Next Nature cureerde Van
der Leest, samen met William
Meyers, de tentoonstelling ‘Nature Loves Technology’, die nu
op de Floriade Expo 2022 te zien
is. Twintig innovatieve projecten
van Nederlandse biodesigners
worden getoond in The Natural
Pavilion: een paviljoen dat voor
95 procent uit biobased materialen bestaat en toont hoe natuurinclusief wonen, leven en werken
eruit kan zien.
Biodesigners opereren, anders
dan ‘gewone’ ontwerpers, vaak
in laboratoria. Ze werken met
couveusewanden, zuurkasten
en microscopen, schaalstations,
magnetische roerders en incubators om algen te laten groeien,
bacterieculturen te kweken en
erop los te experimenteren met
mossen, wieren en afvalstromen. Door samen te werken met
wetenschappers en technologen
brengen ze hun ideeën verder.
Met als hoogste doel dat ze de
markt bereiken, waar ze met hun
milieuvriendelijke alternatieven
voor vervuilende materialen en
productiemethoden het verschil
kunnen maken.
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Kombuchaleer
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ls Emma van der
Leest, biodesigner, vertelt dat ze
coatings maakt
van schimmels,
gelooft in pigment uit zeewier en in spinnenzijde als hét nieuwe bouwmateriaal,
wordt ze weleens meewarig aangekeken. ‘Mensen vinden het naïef. Ik
noem het optimistisch. Dergelijke
uitvindingen kunnen veel veranderen, vooral in de textielindustrie.
Maar ik zal niet beweren dat de
materie niet complex is.’
Van der Leests vakgebied is
in opkomst, en Nederland loopt
voorop. Toen Van der Leest in 2011
begon aan de kunstacademie
Willem de Kooning, in Rotterdam,
was biodesign nog geen onderwerp. ‘Het woord “circulair” zei
niemand wat.’ In het tweede jaar
van haar studie bezocht ze de expositie ‘Mirco Impact’, in Museum
Boijmans, in Rotterdam, waar ze
geconfronteerd werd met het werk
van biocouturier Suzanne Lee. ‘Ik
heb ik weet niet hoelang gekeken
naar een jasje dat van leer gemaakt
leek, maar van gefermenteerd bacterieel materiaal gemaakt bleek te
zijn. Het drong tot me door dat het
volledig was gemaakt met behulp
van bacteriën en gisten. Ik was
totaal gebiologeerd.’

Zelf ontwikkelde Van der Leest
kombuchaleer, gefermenteerd
van bacteriën en gisten. Daaruit
is Fungkee voortgekomen: een
coating van schimmels, die ze
ontwikkelde met een team van
studenten en professoren van de
Radboud Universiteit, in Nijmegen. Met deze schimmelcoating
kan ze haar bioleer waterdicht
maken. ‘In de textielindustrie
worden veel chemische coatings
gebruikt’, vertelt ze. ‘Deze kun je
wel vervangen door biocoatings,
maar die zijn meestal niet waterafstotend. Fungkee is dat wel,
dankzij de eigenschappen van de
schimmels.’
Biodesign heeft de toekomst,
daarvan raken steeds meer

Living Colour
onderzoekt of
je bacteriën in
patronen kunt
laten groeien.

Living Colour
ontwikkelt
textielverf
met pigmentproducerende
bacteriën.

mensen doordrongen. We hebben
immers vervangers nodig voor fossiele materialen. Algen, bacteriën
en schimmels groeien snel, hebben
een milieuvriendelijk productieproces en zijn meestal volledig
biologisch afbreekbaar. ‘Er zijn eigenlijk alleen maar voordelen’, zegt
Van der Leest. ‘Wel is er nog veel
onderzoek nodig om de radicale
ideeën van ontwerpers produceerbaar en schaalbaar te maken.’
Ook haar eigen Fungkee-uitvinding staat nog in de kinderschoenen en moet nog verder worden
ontwikkeld. Maar belangstelling
van de markt is er al: ‘Laatst werd
ik gemaild door luxemode- en
luxeaccessoiremerk Hermès,
dat had interesse’, vertelt Van
der Leest. Logisch, vindt ze. ‘Elk
bedrijf is naarstig op zoek naar
duurzame alternatieven. Zeker
in de mode.’ Maar het duurt even
voor de merken het materiaal kunnen toepassen, doordat er nog veel
onderzoek nodig is. ‘Als Hermès
mij een paar miljoen geeft, zorg ik

‘Wat doet chemische kleuring
eigenlijk met onze huid?’
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er wel voor dat die coating op grote
schaal op de markt komt. En dan
volgen de modeketens vanzelf.’
Dat de modebranche welwillend is, blijkt uit de samenwerking tussen de Nederlandse
ontwerpers Laura Luchtman en
Ilfa Siebenhaar met sportmerk
Puma. Luchtman en Siebenhaar
vormen samen Living Colour. Kort
gezegd ontwikkelen ze textielverf
met behulp van pigmentproducerende bacteriën. Samen met
wetenschappers onderzoeken ze
in welke omstandigheden bacteriële pigmenten het best kunnen
groeien en hoe ze hun verfproces
kunnen opschalen. Ook proberen
ze bacteriën in patronen te laten
groeien, door ze bloot te stellen
aan geluidfrequenties.

Sportkleding

Links: Loop,
een doodskist
die is gegroeid
uit levende
paddenstoelen.

Laura
Luchtman
(links) en Ilfa
Siebenhaar
vormen samen
Living Colour.

Voor Puma ontwierp het duo een
collectie sportkleding en schoenen, die ze kleurden met hun bacterietextielverf. De collectie laat
zien hoe breed inzetbaar en functioneel het product is. ‘Dat maakte
veel los in de wereld van sportkleding’, zegt Van der Leest. ‘Het riep
vragen op: wat doet het eigenlijk
met onze huid om synthetische
stoffen en chemische kleuring te
dragen? Is een biologisch afbreekbare verf niet veel beter?’ Dat die
vragen nu komen bovendrijven,
vindt ze belangrijk, omdat mensen
zo het nut inzien van het werk van
biodesigners. Er ontstaat draagvlak. En daarom is nu het moment
aangebroken om zoveel mogelijk
mensen in contact te brengen met
hun ontwerpen. ‘Want als ze die
spinnenzijde aanraken, of die jurk
van gefermenteerd leer, komt de
verwondering. En het vertrouwen
dat we de wereld kunnen veranderen als we ons laten inspireren
door de natuur.’ o
Op de Floriade Expo 2022 presenteert
Next Nature een tentoonstelling over
het vruchtbare huwelijk tussen natuur
en technologie. De Floriade Expo 2022
is t/m 9 oktober te zien in Almere.

INNOVATIE

6 BIODESIGNERS OM
IN DE GATEN TE HOUDEN

De tegels van
Samira Boon
hebben een
luchtzuiverende
werking.

IN
GESPREK
MET
SAMIRA
BOON
l
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Maurizio Montalti

Ermi van Oers

Living Light, een lamp
die brandt op de energie
van een huiskamerplant.
Dat is de uitvinding die
Ermi van Oers ontwikkelde, in samenwerking
met Plant-e, een spin-offbedrijf van Wageningen
University. Simpel gezegd
oogst ze energie uit het
fotosyntheseproces van
een plant. Ze gelooft erin
dat we in de toekomst ons
stopcontact zullen verbinden aan planten, en dat
onze bossen en oerwouden
onze belangrijkste energieleveranciers kunnen
➜
worden.

l

Met behulp van biotechnologie ontwikkelt de Amerikaanse start-up Werewool
biologisch afbreekbare
vezels met proteïnen uit
de natuur. Omdat ze de
vezels vanuit het niets, op
DNA-niveau, ontwikkelen,
kunnen ze er de eigenschappen aan geven die ze willen,
zoals kleur of stretch, maar
ook een ﬂuorescerende
straling – geïnspireerd op
het DNA van bijvoorbeeld
kwallen.

De van oorsprong Italiaanse, maar in Amsterdam
gevestigde ontwerper
Maurizio Montalti is de
uitvinder van Ephea, een
leerachtig materiaal, dat
hij kweekt door te fermenteren met schimmels. Onlangs stuurde Balenciaga
een model de catwalk op in
een lange jas van Montalti’s
materiaal, voor de herfstwintercollectie van 2022.

l

De ontwerper
benadert
materiaal als
een levend
ecosysteem.

Werewool

Samira Boon is
de uitvinder van
Kombutex, een
nieuw materiaal
dat het midden
houdt tussen
leer en papier,
en dat een goede
voedingsbodem
is voor mossen.
Het is misschien
wel dé oplossing
voor een beter
binnenklimaat.

Wat is Kombutex? ‘Het
begint met een combinatie van thee, suiker,
water en een cultuur van
bacteriën en gist (kombucha). Deze laat ik fermenteren, waardoor op
de vloeistof een hechte
laag ontstaat, die, als-ie
opdroogt, op leer lijkt.
Leg je het materiaal
terug in de vloeistof, dan
pakt het zijn groeiproces
weer op. Het is min of
meer transparant, en
de gevarieerde bacte-

riegroei levert bijzondere kleurgradaties en
patronen op. Als je de tegels licht vochtig houdt,
gaan er mossen op het
materiaal groeien.’
Heeft u dit materiaal in
uw eentje ontdekt? ‘Nee,
het is voortgekomen uit
het onderzoeksproject
Living Aero Bacterial
Systems, in samenwerking met de faculteit
Biophysics Photosynthesis/Energy VU

Amsterdam. We kregen
steun van het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie.’
Wat kun je ermee?
‘Op dit moment maak
ik van Kombutex
wandpanelen,
waarmee je bin-

‘Als je de tegels licht vochtig houdt,
gaan er mossen op het materiaal groeien’
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nenwanden kunt
bekleden. Ze zijn
30 bij 30 centimeter, een
standaardmaat in de
bouw. Ik wil natuurlijk
graag grotere maten
kunnen produceren.’

Wandpaneel van
Kombutex.
l

Bob Hendrikx

Stel je voor dat al onze
alledaagse voorwerpen
levend waren. Dat is het
toekomstvisioen van architect, uitvinder en biodesigner Bob Hendrikx. Hij stelt
voor de dode materialen
waar we nu onze spullen
mee maken, te vervangen
door levende. Zo ontwierp
hij de Loop Living Cocoon:
een duurzame doodskist,
gemaakt van mycelium, oftewel paddenstoeldraden.
De kist is volledig afbreekbaar, hij verrijkt de aarde
en is daarmee een bron voor
➜
nieuw leven.

U heeft architectuur
gestudeerd. Hoe komt u
in het biodesign terecht?
‘Na mijn studie heb ik
enkele jaren in Japan
gewoond. Daar groeide
mijn interesse in dynamische, ﬂexibele architectuur, die zich aanpast

aan onze behoeften,
maar ook aan veranderingen in het klimaat.
Ik ben me gaan specialiseren in textiel
voor architectonische
toepassingen. Denk aan
origamistructuren, die
je ook akoestisch kunt
toepassen.’
‘Hierdoor begon ik na
te denken over natuurkundige principes en
raakte ik gefascineerd
door het idee materialen
te benaderen als levende
ecosystemen.’

Hoe ziet uw werkplaats
eruit? ‘Die staat vol met
kweekbakken, waarin
het fermentatieproces
zijn werk doet. Om op
te schalen heb ik een
veel grotere kweekvijver
nodig. Dat wordt de
volgende stap.’

en -tunnels bekleed
worden met Kombutextegels, zodat ze veranderen in een soort grotten
vol mos. Dan wordt de
luchtkwaliteit zoveel
beter dat je als herboren
uit de metro komt. Daar
droom ik van.’

Wat is uw ambitie?
‘Doordat mijn tegels een
goede voedingsbodem
bieden aan mossen,
hebben ze een luchtzuiverende werking. Stel je
voor dat metrostations

De Kombutex-tegels van
Samira Boon zijn t/m 9
oktober te bewonderen
op de Floriade Expo 2022,
in Almere, als onderdeel
van de tentoonstelling
‘Exploded View’.

‘Metrostations zouden een soort grotten vol
mos moeten worden voor goede luchtkwaliteit’
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Henk Jonkers

Met zijn biobeton, beton
met bacteriën die kalksteen produceren, hoopt
onderzoeker Henk Jonkers
de levensduur van bruggen,
straten en tunnels te verlengen. Bij scheuren komen de
bacteriën in actie en helen
ze de kieren. Zo kan beton
duurzamer worden. De
start-up Respyre heeft een
bioreceptief beton ontwikkeld, dat de groei van mos
op gevels stimuleert, zodat
steden gaan ademen.

FOTO: STUDIO SAMIRA BOON

Ontwerpen met natuurlijke
processen noemen we biodesign.
Micro-organismen, maar ook
wieren en algen, vormen de basis
voor baanbrekende, nieuwe
producten. Het Franse luxehuis
Hermès heeft belangstelling.

INNOVATIE

l

Derya Irkdas Dogu

Derya Irkdas Dogu was aan
het onderzoeken hoe je zijde
kunt produceren zonder de
zijderupsen te doden, toen
ze een bijzondere ontdekking deed: je kunt zijderupsen andere structuren laten
spinnen dan ze gewend
zijn. Ze liet de rupsen een
gesponnen oppervlak
maken, en merkte dat hoe
meer diepte en hoogte ze de
beestjes gaf, hoe intenser
ze begonnen te spinnen.
Ook ontdekte ze dat de
zijderupsen holtes in stof
uit eigen beweging kunnen
➜
repareren.
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