
 

 

Regionale Biomimicry Experience Tour 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Biomimicry 
 

Biomimicry (innovatie geïnspireerd door de natuur) biedt een methode om duurzame producten, 

processen, diensten en systemen te ontwikkelen op basis van processen en principes uit de 

natuur. Het kernidee van Biomimicry is dat talloze organismen al hebben 'uitgevonden' wat werkt, 

wat past en wat kan voortduren op de planeet aarde die wij met hen delen. Biomimicry heeft zich 

als innovatiemethode bewezen in o.a. de architectuur, gebiedsontwikkeling, maakindustrie en in 

toenemende mate wordt Biomimicry toegepast op organisatievraagstukken.  

 

Impuls in de regio 

Op veel plekken in Nederland is belangstelling voor Biomimicry en wordt het al toegepast. De 

Green Deal Biomimicry is recentelijk afgesloten en we hebben kunnen constateren dat deze en 

andere aandacht voor de aanpak ertoe heeft geleid dat er meer draagvlak is en dat deze 

innovatiemethode steeds meer wordt gebruikt. Maar nog niet overal. Soms is een extra impuls 

nodig om werkelijk met Biomimicry aan de slag te gaan. Bij die impuls kan het gaan om kennis, om 

ondersteuning of gewoon om gelijkgestemden/partners waarmee je kunt samenwerken. En die 

impuls kan zeker ook komen uit het regionale netwerk, zo is de gedachte.  

 

 

Zaadjes planten in de regio 
 

RVO, Programma DuurzaamDoor heeft BiomimicryNL benaderd voor de ontwikkeling en  

uitvoering van een Biomimicry Experience Tour. Het idee daarbij is om in twee regio’s met een 

bus een tour te maken waarbij partijen uit bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, overheid en 

ondernemende burgers (beweging van onderop) samen worden gebracht en geprikkeld worden 
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om vorm te geven aan Biomimicry innovatie in de regio. De wens voor het geven van deze 

Biomimicry prikkel in een aantal regio’s is afkomstig van EZ. In lijn met het programma 

DuurzaamDoor zal het accent daarbij liggen op het betrekken en verbinden van relevante partijen 

binnen de 5 O’s, het verzorgen van een bijzondere ervaring, het voeren van verbindende 

gesprekken en het benutten van bestaande netwerken.  

 

De regionale Biomimicry Experience Tour richt zich op het geven van die impuls in de regio die 

nodig is om Biomimicry een stapje verder te helpen door regionale zichtbaarheid van Biomimicry 

te vergroten en door nieuwe netwerken te activeren. 

 

 

Samen met jullie! 
 

Ben je vanuit onderwijs, overheid, bedrijfsleven of als burger of maatschappelijke organisatie al 

bezig met Biomimicry maar mis je net die linkjes met andere partijen? Of wil je wel ondernemen 

maar ben je op zoek naar kennis? Zoek je beleidsmatige aanknopingspunten of juist een steuntje 

in de rug van de overheid?  

In al die gevallen nodigen we je van harte uit om mee te denken over het organiseren van een 

ontmoeting met die mensen die je zoekt!  

 

 

 Neem voor Groene Woud/Eindhoven contact op met Saskia van den Muijsenberg: 

Saskia@biomimicrynl.org 

 

 Neem voor Rotterdam/Den haag contact op met Jamaica den Heijer: 

jamaica@biomimicrynl.org 
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