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2.1 Inleiding
De mens beheerst de natuur, voordat hij
geleerd heeft zichzelf te beheersen.
Albert Schweitzer, filosoof
Waarom is Biomimicry zo relevant voor het realiseren van een duurzame ontwikkeling en/of een
Circulaire Economie? Dat is de centrale vraag in dit hoofdstuk. Kan het helpen als we ons verdiepen
in de natuur en leren van de principes die daar gelden? Wat levert het op als we ons laten inspireren
door principes uit de natuur?
De meeste mensen voelen wel aan dat de houdbaarheid van de Aarde op het spel staat. Er zal ook
niemand ontkennen dat er geen planeet B is. Het is duidelijk dat het mondiale huishoudboekje niet
klopt en het is een kwestie van tijd dat onze planeet ons hiervan de rekening presenteert. We
kunnen een mondiale burn-out misschien wel een tijdje opvangen, maar hoe langer die duurt hoe
langer en ingewikkelder het herstel zal zijn. Hoewel die waarheid ongemakkelijk is, weten we ook dat
we goed in staat zijn om bij te sturen. Het herstellend vermogen van levende systemen is enorm
groot. We kunnen de uitdaging aan, mits we weten welke koers we moeten varen en hoe we koers
kunnen houden.
Velen pleiten voor een nieuwe inrichting van onze economie. En die nieuwe economie moet een
circulaire economie zijn. Of een duurzame economie. Dat zijn natuurlijk verschillende concepten met
bij behorende definities maar wat ons betreft liggen een duurzame en een circulaire economie in
elkaars verlengde. De kern is dat we ons mondiale huishoudboekje weer op orde krijgen. Dat
kunnen we realiseren door onze economie anders in te richten.
Binnen de circulaire economie is de boodschap dat we de technische kringlopen moeten sluiten. En
dat is in onze ogen onvoldoende. Niet alleen technische kringlopen moeten we sluiten. Misschien
mag die kringloop ook meer biologisch worden? En misschien kunnen we leren dat het sluiten van
één kringloop en het willen beheersen van stofstromen, niet de meest optimale strategie is?
Voor het realiseren van die kringlopen is een forse mindshift nodig. Want een duurzame
samenleving zal nooit ontstaan als we vast blijven houden aan bestaande opvattingen rond groei,
concurrentie en individuele materiële winst. En het is voor ons bijna niet voor te stellen dat een
economie juist gebaseerd kan zijn op samenwerkingsrelaties in plaats van concurrentie.

Goed nieuws!
Voor het vormgeven van een circulaire economie is het nodig om relationeel te denken. Het gaat om
de onderlinge relaties tussen alle elementen in het systeem: producenten, consumenten,
vervoerders, stoffen, omgeving en ga zo maar door. Het goede nieuws is dat zo’n economie al
bestaat. Een economie die geen afval kent en gebaseerd is op uitwisseling van waarden. Een wereld
waarin zuinig wordt omgegaan met energie en waarin uitgegaan wordt van wederzijdse
afhankelijkheid. Jij kent die wereld ook: Het is de natuur. Levende systemen in de natuur floreren,
recyclen, zijn dynamisch en ontwikkelen zich zonder het eigen of andere systemen te vervuilen. Wij
kunnen ontzettend veel leren van de levende systemen in de natuur. Let wel: we spreken over ‘leren
van’ en niet over ‘leren over’ de natuur. Wat maakt dat leren ván de natuur zo cruciaal is voor
duurzame ontwikkeling? Wat valt daar eigenlijk te leren?
Ontwikkeling
In dit hoofdstuk willen we benadrukken dat we de huidige situatie niet goed kunnen ombuigen,
zonder een basaal begrip te hebben hoe het zo is gekomen. Wie zich verdiept in de ontwikkeling van
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mens en maatschappij, snapt wat nodig is voor een volgende stap. Een beter begrip over wat
ontwikkeling impliceert, zal je helpen te doorgronden wat er zich eigenlijk afspeelt. We zijn onszelf
los gaan zien van de natuur en zullen met name onze ideeën over onze relatie met de natuur
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moeten herzien. Scharmer en anderen (2013) spreken van ‘disconnected’. Het aloude wereldbeeld
waarin economie en ecologie als tegengestelde belangen gelden is aan het wankelen. We raken
ervan doordrongen dat economie en ecologie diep verbonden zijn. Het is immers de Aarde waarop
we deze economie vormgeven. Onze stellingname is dat het gedachtegoed van Biomimicry daar een
logische en natuurlijke invulling aan geeft. Meer kennis over Biomimicry en de principes van
ontwikkeling verduidelijkt hoe je vanuit verschillende perspectieven naar een circulaire economie
kunt kijken. De natuur is een bron van vele oplossingen en ideeën. Maar ze is meer dan dat. De
natuur vormt namelijk ook de basis van ons bestaan. Sterker nog; wij zijn natuur!

Biomimicry
Biomimicry kan ons helpen om onze relatie met de natuur te herzien. En het kan helpen om beter
zicht te krijgen op wat de kenmerken van een duurzaam houdbare economie en vooral een circulaire
economie zouden kunnen zijn. Biomimicry laat zich daarbij inspireren door de ‘levens’-ervaring die al
op Aarde is opgedaan. Immers, het meeste leven op Aarde (planten, dieren) bestaan al veel langer
dan wij mensen en heeft succesvolle overlevingsstrategieën ontwikkeld.
Maar voor we in dit hoofdstuk duiken in de nieuwe wetenschap Biomimicry, eerst iets over de natuur
en vooral over onze relatie met natuur. Je leest eerst over de relatie mens en natuur over de eeuwen
heen en je gaat ook je eigen beeld hierover na. Vervolgens beschrijven we wat Biomimicry is. In de
paragraaf daarna maak je kennis met het begrip ontwikkeling en in het vervolg daarop koppelen we
ontwikkeling en Biomimicry aan elkaar en geven we aan waarom we al deze gedachtes van belang
vinden voor het onderwijs.

2.2 Onze relatie met de natuur
Waren de valleien maar uw straten en de groene paden uw stegen…
uw huizen zullen niet uw geheim bevatten, nog uw verlangens onderdak verlenen.
Dat wat grenzeloos in u is, verblijft immers in de woning van het hemelruim,
met als deur de ochtendnevel en als vensters
de liederen en stilten van de nacht.
Kalil Gibran (1923)

Voortdurend vormen wij ons een beeld van de werkelijkheid. En dat beeld is nooit enkel objectief.
Het is niet de werkelijkheid zelf. Onze overtuigingen, oordelen en onderliggende waarden kleuren
het beeld dat we vormen van de wereld om ons heen. Heb je enig wantrouwen jegens de natuur,
voor mensen of voor andere culturen, dan heb je waarschijnlijk een ander wereldbeeld dan wanneer
je de wereld om je heen wil domineren, monitoren of controleren, dan wel dat je wereldbeeld
gebaseerd is op een houding van voortdurend willen kijken hoe dingen verbeterd kunnen worden.
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De tekst van Gibran laat ons vanuit een andere optiek naar de Aarde kijken dan wanneer we
dagelijks met onze ‘poten in de modder’ staan. We wisselen die perspectieven af, al naar gelang de
omstandigheden waar we ons in bevinden en de mate waarin we in staat zijn om onze focus te
verleggen naar een breed en verdiepend ofwel een zogenaamd transdisciplinair perspectief.
Onze ideeën over Biomimicry worden beïnvloed door onze ideeën over- en relatie met de natuur.
Heb je weleens stilgestaan bij de vraag wat eigenlijk (gemiddeld genomen) onze beelden en
overtuigingen over de natuur zijn? In hoeverre verschilt jouw beeld van dat van anderen? En wat zijn
hiervoor bepalende ervaringen? Wij zijn ervan overtuigd dat zowel je persoonlijke ervaringen met de
natuur, als de algemeen geldende opvattingen in onze huidige maatschappij, van invloed zijn op
jouw beeld of beleving van de relatie tussen mens en natuur.
Er zijn diverse mensen die zich op deze filosofische manier met natuur bezig houden. Enkele
daarvan zijn zeker de moeite waard om hier te noemen zoals Matthijs Schouten (2005) en Koo van
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der Wal (2016). Daarnaast is het waardevol om opnieuw in herinnering te brengen wat je ervaringen
als kind waren; Ervaringen die je hebt meegemaakt in een natuurlijke omgeving, die niet direct door
mensen of maatschappelijke overtuigingen werd gedomineerd.

Persoonlijke herinneringen
Je eerdere ervaringen vormen één van de vele brillen waardoor je naar de wereld kijkt. Vooral de
ervaringen in je jeugd vormen als het ware een blueprint voor je verdere leven. In het kader van dit
artikel wisselden wij als schrijvers onze herinneringen uit:
(Sietske) Belangrijke herinneringen aan mijn jeugd zijn de vakanties naar de
Waddeneilanden in Nederland. Ik kan beelden terughalen waarin ik met mijn ouders broer
en zusje zwerf over het immense strand dat achterblijft als het eb is. Ik herinner mij
winderige wolkenluchten en het zand dat om je oren blaast. Wij trokken dan als gezin, vanuit
zo’n klein vakantiehuisje, erop uit. Vaak in het voorjaar of najaar als het weer nog echt
onstuimig kan zijn.
Mijn moeder kocht in die tijd voor ons van die blauw-oranje trainingspakjes met 3 strepen op
de mouw. Met van die stof die zo lekker snel droogt. En wij liepen in vergelijkbare outfits op
dat strand driftig te zoeken naar schelpen. De grootste vondst die ik mij herinner was van
mijn broer, die een of andere, gedraaide schelp had gevonden. Ik weet nog precies hoe dat
ding er uitziet. De twee na beste vondst die ik mij herinner was een kokkels die ík vond.
Kokkels lagen er veel op het strand, maar bijna nooit zoals dat ene exemplaar die nog een
soort stekels op de buitenkant had. Eigenlijk altijd waren die uitsteeksels er al afgesleten
tegen de tijd dat ze de kustlijn hadden bereikt. Zo’n niet-gesleten exemplaar vinden op dat
Hollandse strand, was in mijn beleving als kind dan ook een wereldontdekking.
Pas achteraf besef ik me dat niet die schelpen of de heerlijke de strandkoek van bakker
Klontje op het eiland de belangrijkste ingrediënten waren van de fijne vakantieherinneringen.
Het waren misschien wel die wijdse, wat onstuimige wolkenluchten en het eindeloos ver
kunnen kijken tijdens onze strandtochtjes, wat me het meeste is bijgebleven.
Nog steeds hebben vergezichten en wolkenpartijen in de lucht een enorme
aantrekkingskracht op mij. Het is alsof… tja, zoiets is moeilijk te omschrijven, maar alsof de
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tijd dan stilstaat en allerlei zaken die eerder zo van belang leken er ineens niet meer toe
doen. Er kan dan een rust over mij komen en een extra dimensie in mijzelf worden
aangeboord die ik in de drukte van de waan van de dag vaak kwijt ben.
Het was voor mij dan ook logisch dat bij mij vele jaren later - tijdens een geleide visualisatie,
waarbij je met je ogen dicht, werd uitgenodigd terug te gaan in de tijd -, dat er dit beeld
opkwam. Een beeld waarin ik met een intense vreugde in mijn oranje blauwe trainingspakje
zwerf over dat strand met zo’n Hollandse wolkenlucht.
(Bowine) Als bioloog en Biomimicry professional wordt mij regelmatig naar mijn eerste
natuurherinnering gevraagd en eerlijk gezegd brengt me dat wat in verlegenheid. Ik vind het
een lastige vraag. Mijn jeugd zat in mijn beleving tjokvol natuur. Welke herinnering moet ik
noemen? De eerste keer dat ik als kleine hummel mee mocht om de spruiten te plukken
achter in de tuin? Of die keer dat ik in diezelfde tuin –vierkant stuk gras met lekker brede
borders er omheen - voor het eerst een bloem in mijn knuisje had? Ik rook eraan. Het
kriebelde in mijn neus. Of die keer dat we een kippen hadden en ik uren op mijn hurken naar
hun gescharrel zat te kijken. Of hoe ze een zandbad namen. Ik kan me nog de geur van die
kippen herinneren. Of toen we rupsen gingen zoeken om ze met wat verse blaadjes in een
bloempot stopte en de hele transformatie naar vlinder konden zien. Dat kon soms weken
duren!
We wandelde veel met mijn ouders. In de Campina (Noord-Brabant) bijvoorbeeld en later in
de Zwitserse Alpen. Mijn moeder verzamelde insecten voor haar omvangrijke collectie
vlinders, kevers en ander zes-benig spul en mijn vader hield zich als docent Biologie niet
echt aan de schooltijden. Het lesgeven ging thuis gewoon door en die ‘lessen’ hebben de
basis gelegd voor mijn interesse in de natuur nu.
Misschien is mijn sterkste herinnering wel aan het moment dat ik als 12 jarig meisje een keer
bij hem achter in de klas mocht zitten tijdens een genetica les. Hij had het opeens over ‘mijn’
parkieten en zijn studenten maakten er sommen over. Over de aanleg voor gele en groene
veertjes. Wow! Dat wilde ik ook kunnen, sommen maken en voorspellen welke kleur de
jonge parkietjes zouden worden. Achteraf gezien is dat misschien wel het moment geweest
dat ik besloot om een biologiestudie te gaan doen.
Ieders jeugd is een tijd voor ‘sence of wonder’, zo stelt consultant en eco-psycholoog Yvonne
Chang. Daarbij doelt zij op ervaringen die voorbij de ratio gaan en waardoor een diepe pure
verbondenheid met de natuur kan ontstaan. En ook voor volwassenen geldt – zo blijkt ook uit
onderzoek – dat ze in de natuur tot rust komen en ze een gevoel van eenheid, openheid en ‘flow’
ervaren; Een toestand ervaren waarin iemand volledig opgaat in de handeling, het moment en de
omgeving en waar een ervaring van tijd verdwijnt.
Er zijn natuurlijk ook negatieve herinneringen. Een beet van een dier, een onveilig gevoel in het bos
zullen mede bepalen hoe jij nu tegen natuur aankijkt. En toch heeft nagenoeg iedereen wel een
herinnering die gekenmerkt wordt door een gevoel van éénheid, die je kunt omschrijven als het
samenvallen met de natuur om je heen. Vanuit het AQAL-model bezien gaat het hier om een
tijdelijke meer-omvattende, transdisciplinaire ervaring. Zo’n ervaring in je jeugd is veelal een
tijdelijke, nog niet volwassen, open wijze van kijken. Die optiek kan op een later moment weer
verdichten als de omstandigheden minder gunstig zijn. En het vraagt training en ontwikkeling om in
een volwassen vorm de toegang tot een dergelijke wijze van kijken te her-inneren en deze hoog te
houden.
Hoewel vaak tijdelijk zijn dit soort herinneringen bepalend voor de mate waarin je je vandaag nog
kunt laten betoveren door een mooie zonsondergang, een dauwdruppel op een grasspriet of
ruisende bomen in het bos.
Die negatieve en positieve ervaringen, de praktische, dagelijkse en de piekervaringen, leggen een
basis voor hoe je kijkt. Hoe dat gevoel van verbinding met de natuur in je jeugd tot stand is
gekomen, is dus ook mede bepalend voor iemands innerlijke drijfveren vandaag de dag.
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Collectief natuurbeeld
Naast dit soort persoonlijke ervaringen is er een maatschappelijke culturele onderstroom die
eveneens bepalend is voor ons filter ofwel de bril die wij opzetten als wij kijken naar de wereld van
vandaag. Er zijn maatschappelijke denkbeelden die sterk domineren in de maatschappij waarin wij
opgroeien. Die denkbeelden zijn veelal gebaseerd op ideeën die meerdere eeuwen teruggaan.
Rutger Claassen (2004) schrijft dat Rousseau al in 1755 er een breuk benoemt die is ontstaan
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tussen de natuurmens en de geciviliseerde mens. In de loop van de geschiedenis ‘treedt de mens
uit de natuur’ en zijn we dat beschaving gaan noemen. De natuur wordt vervolgens vooral opgevat
als ‘een voor de mens functionele dimensie’.
Deze uitsluitend functionele benadering van de natuur als milieu, doet geen recht aan de
4
werkelijkheid. Ook schrijvers als Fritjof Capra (1984) of de eerder genoemde Koo van der Wal
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benoemen hoe ons huidige wereldbeeld de werkelijkheid tekort doet. Wij zijn de natuur gaan zien
als een machine of een uurwerk. Een reductionistische benadering die ervan uitgaat dat als je alle
onderdelen maar leert begrijpen, je dan in staat bent het grotere geheel te doorgronden.
Bijstellen van ons natuurbeeld?
We lijken een dubbele verhouding te hebben met de natuur; enerzijds hebben bijna alle mensen
ervaringen die uitgaan van een soort besef van één zijn met de natuur. Anderzijds hebben we ons
maatschappelijk de overtuiging aangemeten dat we buiten de natuur staan. Maar zijn wij mensen
niet gewoon een diersoort die, net als alle andere soorten, onderhevig is aan natuurlijke
fenomenen? We planten ons voort, bakenen ons territorium af, hebben een stofwisseling die
vergelijkbaar is met veel andere diersoorten en we bestaan net als al het andere leven op Aarde uit
sterrenstof. Ons DNA komt voor 90% of meer overeen met andere primaten.
Wij mensen zijn geneigd om de natuur te willen beheersen en controleren. We zitten er ‘s winters
warmpjes bij, we leggen rivieren om, bouwen dijken en molens waardoor we in een land beneden de
zeespiegel kunnen leven. We weten voedsel met een heel constante kwaliteit te produceren. Op die
manier hebben we minder last van het soms grillige karakter van de natuur. Maar met het
zogenaamd beteugelen van de natuur, gaat er ook iets wezenlijks verloren. We lijken de verbinding
kwijt te zijn.
Ondanks alle beschaving hebben we onszelf buiten het proces geplaatst waarmee alle
andere levende wezens bezig zijn: Het vinden van voedsel om de dag door te komen.
Dat heeft inderdaad voordelen. We kunnen ons richten op kunst en wetenschap en het
uitvinden van allerlei dingen. Natuurlijk moeten we niet opeens alles uit onze handen
laten vallen om boer te worden, maar ik denk dat er iets belangrijks verloren is gegaan
in onze relatie met de natuur. We maken er tenslotte deel van uit. Die band kan al
worden hersteld door iets kleins, bijvoorbeeld het kweken van kruiden op de
vensterbank of het maken van een pot zuurkool. Dat is echt niet veel werk.
Sandor Katz – De Volkskrant mei 2017
We zijn één van de vele diersoorten op Aarde die net als andere levensvormen onlosmakelijk deel
zijn van- en verbonden zijn met de natuur. Het grote verschil tussen de mens en zeg maar een
pantoffeldiertje, is dat de mens in staat is tot reflectie op haar eigen handelen.
Ons vermogen tot cognitieve en geestelijk activiteiten – zoals kunst en wetenschap - kan soms en op
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onderdelen dat van veel andere levensvormen te boven gaan. Let wel: soms en op onderdelen! De
bioloog Frans de Waal (2016) laat zien dat wij veel van het bewustzijn en gedrag van dieren nog
6
niet hebben doorgrond.

Wijsheid in en van de natuur
We hebben geconstateerd dat de mens onderdeel is van de natuur, maar je kunt andersom aan de
natuur geen menselijke eigenschappen toedichten. Zo betoogde Bob Goudzwaard eens dat een
boom de ingebouwde wijsheid heeft om niet tot in de hemel te moeten groeien. Echter met
menselijke en/of opzettelijke wijsheid blijkt de groei van bomen niet zoveel te maken te hebben.
Aanleg (genen) en omstandigheden bepalen samen hoe hoog een Beuk wordt en daar zit een
maximum aan. De gemiddelde hoogte van een beuk (of andere boom) is gebaseerd op een aantal
factor zoals; een goed bladoppervlak om zonlicht op te vangen en een goede stevige stam zodat de
boom niet snel zal omwaaien. Het biologisch principe hierachter is ‘optimalisatie in plaats van
maximalisatie’. De natuur is dit principe vrij consequent aan de orde. Wij hebben dit soort ‘lessen’ –
zowel het loslaten van ons streven naar maximalisatie als het zoeken naar optimalisatie - mee te
nemen naar een nieuwe duurzame economie.

2.3 Wat is biomimicry?
De term Biomimicry is afgeleid van de woorden bios ’leven’ en mimesis ’imiteren’. Letterlijk betekent
Biomimicry dus; het leven imiteren. De term Biomimicry werd voor het eerst gebruikt door de biologe
7
Janine Benyus (1997).
Het kernidee van Biomimicry is dat talloze organismen zich in hun ontwikkeling tot strategieën
gekomen zijn die passen bij de omstandigheden op Aarde. In de natuur gelden principes die van
toepassing zijn op alle levensvormen op Aarde. Zo zijn planten en dieren in staat zich aan te passen
aan veranderende omstandigheden. Diversiteit is daarbij behulpzaam. Neem een lieveheersbeestje.
Er bestaan vele verschillende soorten lieveheerbeestjes die allemaal net iets anders zijn en net iets
andere omstandigheden prefereren. Wanneer er onverwacht forse veranderingen in weerpatronen
zijn, is er altijd wel een soort die hier goed tegen kan. Zo blijft de ‘functie’ die een lieveheerbeestje
vervult binnen het ecosysteem in stand en worden plagen onder controle gehouden.
Het leven op Aarde bestaat zo'n 3,8 miljard jaar. Het begon met eencelligen en langzaam zijn
meercellige organismen, planten en dieren ontstaan. De eerste basale levensvormen hebben zich
ontwikkeld tot de geavanceerde levensvormen die we nu in de natuur tegenkomen. Sinds het
ontstaan van de eerste levensvormen hebben de organismen en (eco-) systemen op Aarde
strategieën ontwikkeld die passend zijn binnen de context en die bijdragen aan overleven.
Homo Sapiens is een relatief jonge soort op deze planeet. Met een gigantische impact op onze
woonplek Aarde. In de zoektocht naar een circulaire economie is het niet meer dan logisch om eens
te stil te staan bij hoe de natuur dat doet. Het blijkt dat de natuur in staat is om op de meest
effectieve manier haar doelstellingen te behalen in termen van energie en materiaalgebruik. Leren
van de natuur, ofwel Biomimicry draait dus om het navolgen van de genialiteit van de natuur op het
gebied van ontwerpen van producten, processen en systemen.
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In de meest praktische zin is Biomimicry een manier om duurzame oplossingen te vinden
door blauwdrukken, chemische recepten en ecosysteemstrategieën te ontlenen van de
natuur. Simplistisch gesteld kopiëren we in die zin dan feitelijk de slimme en werkende
principes uit de natuur. In de meest transformerende zin brengt Biomimicry het menselijk
bestaan weer in harmonie met de natuurlijke processen van de Aarde.
Biomimicry is ook te zien als een interdisciplinaire benadering die meerdere werelden bij
elkaar brengt die vaak als gescheiden beschouwd worden: natuur en technologie, biologie
en innovatie, leven en design. Deze nieuwe benadering wil wetmatigheden en principes uit
de natuur naar de ontwerptafel brengen om zo menselijke oplossingen te creëren die goed
zijn voor het leven op Aarde. Biomimicry heeft zich als innovatiemethode bewezen in o.a. de
architectuur, gebiedsontwikkeling, maakindustrie. In toenemende mate wordt Biomimicry
toegepast op organisatievraagstukken.
Als je Biomimicry bekijkt vanuit een transdisciplinaire optiek, dan komt naast de onderlinge
wisselwerking ook de eenheid en betekenis van de delen in beeld, die ogenschijnlijk los van
elkaar lijken te bestaan. Naast het zichtbaar fysieke, de wereld van het meten is weten,
naast de rede en de logica, is er de wereld van de ervaring en van dat wat het rationele
overstijgt. Biomimicry biedt niet alleen een doorzicht naar slimme truukjes of verstandig
gedrag voor de lange termijn. Wie echt de life’s principles ademt, kan de natuur zien als
spiegelende mentor, als leermeester.

Bescheidenheid
De natuur is iets dat we gebruiken (bio-utilisatie), waar we van genieten (recreatie) of die we mooi
vinden (kunst). Bij deze benaderingen staat de natuur steeds ‘in dienst’ van de mens. Deze
benaderingen gaan uit van een antropocentrisch en soms misschien wel superior mensbeeld. Meer
en meer beseffen mensen dat dit niet houdbaar is en het herstellen en misschien verdiepen of
verbreden van onze relatie met de natuur blijkt nodig. Met ons streven naar meer welvaart is een
besef van wederkerigheid en respect in het gedrang gekomen. Daarbij is de mens geneigd tot
zelfoverschatting en tot onderschatting van de complexiteit van de natuur.
Er is nog zoveel wat we niet weten. Het herinneren van onze ‘sense of wonder’ zoals we die in onze
jeugd nog hadden, is misschien wel belangrijker dan we denken. Wanneer deze geïntegreerd wordt
met onze volwassen ratio, de kennis en kunde die we op kunnen doen binnen het vakgebied van de
Biomimicry, dan levert dat een enorm potentieel aan nieuwe mogelijkheden op in het toepassen van
nature-based solutions. Op de website van Biomimicry NL wordt gesproken over ‘een nieuwe
8
nederigheid’ ten opzichte van de natuur. Hoewel nederigheid in deze tijd niet aantrekkelijk
gevonden wordt - zeker als het geïnterpreteerd wordt als ‘het onderwerpen aan’, vraagt duurzame
ontwikkeling wel een andere innerlijke houding. Wat betreft Biomimicry gaat het bij de nederigheid
vooral over weer stil worden en kijken naar de natuur. Of om het anders te verwoorden: even je
‘vooronderstellingen en reeds opgebouwde kennis’ uitzetten om open te staan en ruimte te geven
aan de wijsheid die in de natuur besloten ligt. Pas dan kan het leren van de natuur beginnen.

Drie niveaus van toepassing
8

http://www.biomimicrynl.org
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Op praktisch niveau kunnen we bijzondere dingen leren van de natuur. Zoals het toepassen van
flexibele structuren die sterk zijn waar het moet en open en licht zijn waar het kan, net als botten van
een vogel. Dergelijke constructies worden al toegepast in de vormgeving van stoelen en gebouwen.
Of het maken van tape die niet plakt doordat er lijmstoffen op zitten maar de plakkracht ontleent aan
een principe dat is afgekeken van de werking van de pootjes van een gekko. Daarmee kan een
gekko moeiteloos tegen glas plakken. Beide voorbeelden laten zien hoe je kunt leren van de natuur
als model. Je kunt ook toepassing zoeken van de principes en patronen uit de natuur. Daarbij is de
natuur meer maatstaf dan model. En tot slot raakt leren van de natuur ook aan ons wereldbeeld en
onze huidige houding naar natuur. Leren van de natuur is immers wat anders dan gebruiken van
natuur (voor productie van voedsel, als depot van materialen of andere zaken). Binnen het leren van
natuur, onderscheidt Janine Benyus drie niveaus.
1. De natuur als model
Het (wetenschappelijk) bestuderen van voorbeelden uit de natuur en deze imiteren of als inspiratie
gebruiken om problemen in het mensdomein (geïndustrialiseerde samenlevingen) op de te lossen,
bijvoorbeeld een zonnecel geïnspireerd op een blad, klittenband geïnspireerd op de zaaddozen van
een klis. Tape geïnspireerd op de pootjes van een gekko. Dit niveau is vooral erg inspirerend op
niveau van strategieën en technieken.
2. De natuur als maatstaf
Dat gaat over het toepassen van ecologische maatstaven om de ‘geschiktheid’ van innovaties te
bepalen. Na 3,8 miljard jaar evolutie heeft de natuur geleerd wat werkt, wat geschikt is en wat
blijvend kan bestaan voor de eigen soort en niet te vergeten; voor de omgeving. De maatstaven die
we dan tegenkomen in de natuur zijn vertaald naar de life’s principles zoals: ‘use life friendly
chemistry’ of ‘be locally attuned and adaptive’. Verderop gaan we dieper in op de Life’s Pinciples.
Willen we echt een duurzame ontwikkeling, dan zullen we op z’n minst de natuur als maatstaf
moeten hanteren.
3. De natuur als mentor
Biomimicry is niet alleen een nieuwe manier van kijken, maar ook een nieuwe manier van waarderen
van de natuur. Ons laten leiden door de natuur introduceert een tijdperk dat niet gebaseerd is op wat
we uit de natuur kunnen halen, maar wat we van de natuur kunnen leren. Dit niveau ‘de natuur als
mentor’ is ook het niveau waarop we ons afvragen of we onze natuurlijke mentoren kunnen eren
door hun leefmilieu te eren.

Leren van het bos

Quote: “Nature understands that there is no ‘away’ to throw things”
Wat valt er dan zoal te leren van de natuur? Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Nederlands beukenbos
dan zie je hier net als bij andere ecosystemen een open circulair systeem waarin alles circulair is
zonder ‘gesloten’ te zijn. Stoffen blijven in de kringloop. Van dit bos valt veel te leren op niveau van
producten (design, materialen, organismen, functies) maar vooral ook als geheel is het bos een
vernuftig systeem wat inspiratiebron kan zijn voor onze economie. Kortom: De circulaire economie
bestaat al en het is de hoogste tijd om de voorbeelden uit de natuur beschikbaar te maken als
inspiratiebron voor onze nieuwe circulaire economie.
In een ecosysteem zijn verschillende rollen te onderscheiden: producenten (groene planten),
consumenten (planteneters en vleeseters) en reducenten (afbrekers zoals bacteriën, paddestoelen
en schimmels). Het beukenbos bijvoorbeeld is niet alleen een verzameling planten en dieren, maar
is vooral een mooi afgestemd relatienetwerk waarin de een organische stoffen produceert
(producenten), anderen dit benutten (consumenten) en weer anderen het weer afbreken

9

(reducenten) en als mineralen beschikbaar maken voor de producten. De organismen verhouden
zich op zo’n manier tot elkaar dat er geen afval ontstaat maar alles weer tot voedsel voor anderen
dient. Is er veel dood organisch materiaal (bladeren en takken) dan verschijnen er veel
paddenstoelen (reducenten) om het af te breken. Daarbij zijn veel relaties in dit bos wederkerig.
Eekhoorn eten nootjes van de beukenbomen maar doordat zij voorraden aanleggen die ze
vervolgens ook gemakkelijk weer vergeten, dragen ze bij aan de verspreiding van zaden. En er is
meer. De organismen verhouden zich niet alleen tot elkaar, ze verhouding zich ook tot de omgeving.
Het systeem reageert op veranderingen, verandering van seizoenen bijvoorbeeld. En bovendien is
het bos geen gesloten systeem, het interacteert ook met omliggende ecosystemen (weiland, sloot,
heide); circulair en in eindeloze kringlopen.

‘Life’s Principles’
De Amerikaanse organisatie Biomimicry3.8 (Janine Beyus) die de basis heeft gelegd voor het
Biomimicry denken, heeft na diepgaand onderzoek zes basisstrategieën gedestilleerd die voor alle
organismen op Aarde gelden. Deze basisprincipes noemen we de life’s principles. Het zijn de
principes die aan de basis liggen van het succes van het leven op Aarde. Je kunt ze zien als
ontwerpprincipes van organismen die hen in staat stellen succesvol te overleven op een planeet
waarop de omstandigheden cyclisch veranderen, waar grondstoffen gelimiteerd zijn en waar chemie
plaats vind op basis van water. Het zijn basale en tegelijk ook duurzame strategieën:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

gebruik maken van milieuvriendelijke stoffen
efficiënt omgaan met grondstoffen
inspelen op lokale omstandigheden
aanpassen aan veranderde omstandigheden
evolueren om te overleven
ontwikkeling en groei integreren.

Wie aan de slag gaat met Biomimicry zal deze life’s principles tegenkomen, of het nu gaat om het
ontwerpen van een op de natuur geïnspireerde stoel, een gebouw of een circulaire economie. Elk
van de zes basisprincipes, heeft een aantal sub-principes. Zo horen bij efficiënt omgaan met
grondstoffen zaken als: gebruik processen die weinig energie vragen, hergebruik alle materialen en
pas multifunctioneel design toe.

Life’s principle: Ga efficiënt om met grondstoffen
Natuur:

De bladeren van loofbomen verkleuren in de herfst. Dat komt doordat de
boom de waardevolle bladgroenkorrels terugtrekt uit het blad voordat ze de
bladeren laten vallen. Het bladgroen wordt het daarop volgende voorjaar
weer gebruikt.

Toepassing:

Terugnemen en recycling van producten zoals wasmachines, auto’s, maar
ook glas en plastic zijn goede voorbeelden van efficiënt omgaan met
grondstoffen.

Life’s principle: Integreer ontwikkeling en groei
Natuur:

Bij zoogdieren ontwikkelt een embryo zich in de baarmoeder van het
moederdier. Het embryo wordt groter en ontwikkelt organen en
lichaamsdelen. De ontwikkeling van het embryo balanceert daarbij steeds
tussen groei en ontwikkeling.
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Toepassing:

Steden of wijken waar voorzieningen (zoals winkels en openbaar vervoer)
met de omvang van de stad meegroeien ondervinden minder problemen dan
nieuwbouwwijken die in het begin kampen met ontbrekende voorzieningen.

In het laatste deel van dit hoofdstuk geven we een doorkijkje in wat het toepassen van de life’s
principles in algemene zin op onze economie aan inzichten geeft. Maar eerst iets over ontwikkeling.

2.4 Wat is ontwikkeling?
Wat is eigenlijk duurzaam ontwikkelen?
We willen graag goed en duurzaam doen. De ervaring leert dat mensen geneigd zijn om aan de slag
te gaan, zonder een gedegen begrip over wat duurzame ontwikkeling nu eigenlijk inhoud. Vaak blijkt
al dat er een gedeeld denkraam voor ‘duurzaamheid’ ontbreekt. Met de term ‘duurzaam leren’ kun je
een leven lang leren bedoelen. Maar dat hoeft met het herstellen van de onbalans op Aarde en het
op orde krijgen van dat mondiale huishoudboekje niets te maken te hebben. Je kunt immers ook een
leven lang doorleren over hoe je veel geld kunt verdienen zonder je druk te maken over de effecten
daarvan. The Natural Step bijvoorbeeld biedt een heldere, wetenschappelijk onderbouwde
afbakening waarmee (voor een belangrijk deel) antwoord gegeven kan worden op de vraag wat we
onder ‘duurzaam’ moeten verstaan.
En dan over het woord ontwikkeling in de term duurzame ontwikkeling…. Wat impliceert dat
ontwikkelen eigenlijk? Of is het een soort eindpunt dat we wellicht nooit bereiken? Betekent het dat
er altijd weer zaken veranderen en we ons handelen bij moeten sturen? Wat vraagt dat ‘voortdurend
bijsturen’ van ons? Wanneer is er sprake van een gezonde en wanneer van een ongezonde
ontwikkeling? Hoe komt het dat we – in ons streven naar ontwikkeling - onszelf zo in de nesten
hebben gewerkt? Kun je een ontwikkeling richting duurzamer versnellen of wat maakt dat
ontwikkeling stagneert?
Inzichten in de basisprincipes van ontwikkeling helpen ons om te kunnen bepalen wat de gewenste
koers zou moeten zijn en hoe we koers kunnen houden. Maar moet dat? Wordt het er niet nodeloos
ingewikkeld van? De aandacht voor duurzame ontwikkeling is de afgelopen decennia gegroeid en
daarmee ook de aandacht voor denkramen die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Tegelijkertijd
worden er in deze huidige transitie ook nog veel vergissingen gemaakt. Ook komen we op een punt
dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het gedachtegoed van de Circulaire Economie biedt net
weer een ander overzicht dan dat van Cradle to Cradle, de Blue Economy of The Natural Step. Een
ander denkraam lijkt een andere deeloplossing te bieden. En een oplossing voor het ene probleem
creëert weer een ander probleem. Zo heeft de productie van biodiesel ertoe geleid dat arme
Mexicanen hun dagelijkse voedsel (tortilla), niet meer kon betalen. Een groene brandstof creëert hier
een sociaal probleem. Ook niet duurzaam dus.
In een toenemend besef over wat ‘Duurzaam Leven’ op deze planeet behelst, blijkt Biomimicry op
basis van ontwikkelingsprincipes een heel belangrijke, zo niet onmisbare aanvulling. Daar waar er
sprake is van ontwikkeling voltrekt deze altijd volgens een set vergelijkbare karakteristieken. Zo leidt
ontwikkeling bijvoorbeeld altijd tot meer mogelijkheden en meer complexiteit (meer hierover lees je in
de voorbeelden die volgen). Het vergroten van onze kennis van de natuur én het integreren van
deze wetmatigheden in ons sociaal-economische systeem die past bij natuurlijke ontwikkeling.
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In het navolgende deel leggen we de basisprincipes van ontwikkeling uit. Daarbij kijken we in eerste
instantie naar menselijke systemen, individueel en collectief. Daarna kijken we naar basisprincipes
van ontwikkeling in de natuur en maken we een voorzichtige vergelijking.

Ontwikkelingsmodellen

De eerste primitieve mens op Aarde had vermoedelijk een ander bewustzijn dan de moderne mens
van deze tijd. Op eenzelfde manier heeft een baby een ander bewustzijn van zichzelf en van de
wereld dan een volwassene. We hebben onszelf als individu en als mensheid als totaal steeds
ontwikkeld. En we blijven onszelf steeds verder ontwikkelen.
Als je de complexe realiteit van alle dag tot een versimpeld model reduceert, dan blijken er
verschillende indelingen in ontwikkelingsniveaus mogelijk. Al deze indelingen zijn onderling min of
meer vergelijkbaar. Colby e.a. (1983) en Kohlberg en Gilligan (1971) hebben uitgebreid onderzoek
9
gedaan naar de morele ontwikkeling van mensen. Don Beck en Christopher Cowan (1996) hebben
10
met hun Spiral Dynamics model een indeling gemaakt in wereldbeelden. Frederic Laloux (2014)
11
biedt een soortgelijke indeling voor organisatieontwikkeling. De piramide van Arbaham Maslow is
weer een ander veelgebruikt denkraam. Steeds blijken er vergelijkbare principes ten grondslag te
12
liggen aan de indeling die wordt gehanteerd. Voor dit artikel gaan wij uit van een indeling in vier
lagen.
Let wel: Wanneer we spreken van ontwikkelingsniveaus, gaat het níet om een indeling waarbij een
‘hogere’ ontwikkeling 'beter' zou zijn. De mate van ontwikkeling laat slechts zien dat er sprake is van
meer of minder complexiteit, meer of minder mogelijkheden, meer of minder…. Toegang tot een
hoger niveau van ontwikkeling betekent slechts dat er de mogelijkheid is om meer complexiteit aan
te kunnen. Het betekent niet dat ‘lagere’ niveaus voorbij gestreefd moeten worden of minder relevant
zijn.
De ontwikkeling langs die niveaus vindt steeds op basis van dezelfde onderliggende principes
plaats. In de tekst die volgt gaan we in op wat die principes zijn. Daarmee wordt ook duidelijk wat
maakt dat een hogere ontwikkeling niet per definitie beter is of waarom een ontwikkeling kan
stagneren. Ook worden deze principes ‘navolgbaar gemaakt‘ door ze te relateren aan herkenbare
ervaringen. Tot slot gaan we in op hoe ook in de natuur de basisprincipes van ontwikkeling
herkenbaar zijn. In de conclusie passen we de vier lagen van ontwikkeling en de bijbehorende
principes toe op het vraagstuk van duurzame ontwikkeling.
Vier lagen in de individuele en collectieve ontwikkeling
De vier bewustzijnslagen of ontwikkelingsniveaus zijn:
1. Fysiek bewustzijn (bewustzijn van de fysieke wereld die we zijn (lichaam) en die om ons
heen is.
9
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2. Emotioneel bewustzijn (bewustzijn over onze emoties)
3. Cognitief bewustzijnsniveau (ons denken en het vermogen om te kunnen beredeneren)
4. Geestelijk bewustzijnsniveau (waarbij het gaat om de inspiratie, zingeving of het vermogen
13
om te kunnen reflecteren).
In een mensenleven doorloop je deze lagen van ontwikkeling. Ook in de collectieve ontwikkeling van
onze beschaving zie je deze lagen terug. Misschien vraag je je af of je wel alle lagen kunt begrijpen
ook als je zelf nog midden in deze ontwikkeling zit. Wij denken van wel, omdat elke laag al in
potentie aanwezig is.
Je kunt de vier ontwikkelingslijnen ook ervaren. De voorbeelden hieronder laten dat zien.
Stel namelijk dat wij met elkaar in gesprek zijn, en er wordt voorgesteld om een experiment te doen.
En stel dat je instemt, ook al weet je nog niet wat er gaat komen. Wat denk je dan dat je reactie zou
zijn als ik je onverwachts in je gezicht zou slaan? Waarschijnlijk zul je schrikken. Misschien denken:
What the *F doet je nou?
Met dit soort ervaringsgerichte experimenten is duidelijk te maken dat die opbouw in niveaus –
fysiek, emotioneel, cognitief en geestelijk – altijd aanwezig is. Want voorafgaand aan een
schrikreactie is er natuurlijk de fysiek-sensomotorische respons. Stel dat je blind en eenzijdig
verlamd zou zijn, dan zou je niets voelen en dus niet zo schrikken. Eerst is er dus iets
fysiek/sensomotorisch, gevolgd door een emotionele reactie. Je hersenen schakelen wat later in,
pas nadat je van de eerste schrik bekomen bent. Denk maar aan de zinssnede: wie verstandig is,
telt tot 10. En weer daarna ontstaat er ruimte om je bijvoorbeeld af te vragen wat de les is van dit
verhaal. Dat is niet alleen verstandig, want er zit ook wijsheid in deze situatie.
Niet alleen in het moment zelf, ook over een langere golf in de tijd zie je een vergelijkbare
volgordelijkheid der dingen. Een kind zal in zijn eerste levensjaren de nadruk leggen op de fysieke
ontwikkeling; het groter groeien en leren bewegen. Daarna ligt het accent op de emotionele
ontwikkeling, gevolgd door een fase waarin de nadruk ligt op cognitief leren en sociaal gedrag op
een school. Pas later in je leven ben je in staat om te reflecteren op je handelen.
Collectieve ontwikkeling
Die indeling in vier lagen is ook hanteerbaar als je kijkt naar de collectieve ontwikkeling. De Aarde
was ooit een planeet met vooral basale (fysieke) elementen als water, zand, steen, lucht. Vervolgens
zijn de eerste primitieve vormen van leven ontstaan van waaruit de meer complexere soorten van
leven zijn ontwikkeld. Uiteindelijk heeft de evolutie geleidt tot de diersoort homo sapiens, die een
socio-economische samenleving heeft opgebouwd. Je kunt je dit voorstellen als een uitdijende schil
om de fysieke laag en de natuurlijke laag.
De indeling van de individuele ontwikkeling is dus vergelijkbaar aan die van de collectieve
ontwikkeling. Eerst zijn er de fysieke elementen, dan komen de primaire en dierlijke reflexen, pas
daarna komt het verstandelijk vermogen tot uitdrukking in de maatschappij. We zijn heel goed
geworden in welvaart en staan op het punt om de ontwikkelstap naar welzijn te maken, waarbij niet
langer het overleven maar inspiratie en het toevoegen van waarde het uitgangspunt zijn.
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Je kunt hier ook spreken van spiritueel bewustzijn, bewustzijn van ‘meer’ tussen hemel en Aarde en
energetische verbindingen
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Ballard’s levels of sustainability awareness
Voor wie geïnteresseerd is, refereren we aan een onderzoek naar bewustwording op het vlak van
14
duurzame ontwikkeling door Smulders-Dane e.a. (2016) . In deze casestudy wordt een denkraam
15
van David Ballard (2005) gebruikt. Hij haalt aan dat er vier stadia zijn in het besef van duurzame
ontwikkeling. Samengevat:
1

Awareness of the agenda
Level one refers to people’s basic knowledge that sustainability issues like climate
change exist and are important for society to address.
2
Awareness of scale, urgency and relevance
At Level two, people appreciate that sustainability is a huge problem that we, as a
community, a society, a nation and a world must address now, and not in some
unspecified future.
3
Awareness of the structure of the issues
At Level three, people demonstrate a good understanding of the systemic complexity
of sustainability, its interdependent processes and its ‘many delays and feedback
loops’.
4
Awareness of the limits of human agency
This level involves a humble acknowledgment that the challenges of sustainability
cannot be met simply through a rational-technical approach to managing nature. We
need to recognize that we are a part of nature, not its director, and that ultimately
‘nature knows best’.
Ook hier zie je – vergelijkbaar met de eerdere indeling in 4 ontwikkelingslagen - dat het onderwerp
eerst fysiek op de agenda moet staan. Dan komt er een fase waarin mensen dealen met de meer
emotionele kant van het verhaal die bovenkomt als je de schaal, urgentie en relevantie tot je door
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laat dringen. Pas dan is er echt ruimte voor de complexe, meer verstandelijke kant van het verhaal,
gevolgd door een fase die met name gekenmerkt wordt door nederigheid en inspiratie.

Geen lineair proces
Hiervoor hebben we uitgelegd dat er verschillende ontwikkelingsniveaus zijn te onderscheiden en
dat vier niveaus in je directe omgeving zijn te herkennen. Behalve het bestaan van de
ontwikkelingslagen, kunnen we nog iets anders constateren. Welke indeling je ook hanteert, er
blijken steeds vergelijkbare principes aan die ontwikkeling ten grondslag te liggen (Piaget, Kohlberg,
Wilber, Brown, Cowan, Colby, e.a.). Samengevat zijn deze principes:
A
B
C

A new level leads to more differentiation, complexity and integration and more
possibilities than the previous level.
Levels cannot be skipped, and earlier levels are integrated into new ones.
Levels develop slowly, and it takes time to maintain high consistency at a certain
level without support.

In lijn met deze principes definieert Ken Wilber (2007) ontwikkeling als ‘het omvatten en overstijgen
16
van dualiteit’. Dus wat eerst een tegenstelling lijkt, blijkt vanuit aan meeromvattend bewustzijn twee
zijdes van eenzelfde medaille. Als je dit voor het eerst hoort klinkt het misschien wat ingewikkeld,
maar vergelijk het maar met het leren van de basale formules in de natuur- of wiskunde. Het duurt
even voordat je het principe in verschillende situaties toe kunt passen. Ook dit principe is op basis
van je eigen ervaring te herkennen. Denk maar weer aan het voorbeeld van de student die
onverwacht een klap krijgt. De ene persoon slaat de ander, want jezelf een klap geven leidt niet tot
zo’n schrikreactie. Als er vervolgens alleen maar een negatieve schrikreactie zou zijn, zou dat
mogelijk onvoldoende basis geven voor het leren van een cognitieve les. Er moet dus ook een
emotioneel vertrouwen zijn dat de klap niet kwaad bedoeld is. En stel dat een student de les heeft
opgepikt en hij of zij wil deze les aan een ander overdragen, dan is het wel zaak dat er ook
verstandelijk besef is wanneer je dit wel en niet kunt doen. Bij je eerste baan is het niet wijs om je
nieuwe baas in het gezicht te slaan om aan de hand van die ervaring uit te legen dat er 4 stadia van
ontwikkeling te onderscheiden zijn.
Ontwikkeling is integratie
Deze definitie van ontwikkeling; het omvatten en overstijgen van de tegenstellingen, rijmt met de
hierboven beschreven principes waar diverse onderzoekers naar verwijzen. Ontwikkeling gaat over
integreren en over het realiseren van een gezonde balans. Zowel de negatieve als de positieve
krachten hebben er een plek in. Het is niet zo dat er een soort verbetertraject bestaat, waarin we
voor altijd verlost zijn van gedoe, ziekte, hebzucht, … etc. Er gaat niets weg, er komt alleen bij.
De ene laag van ontwikkeling legt de basis voor een volgende stap van de ontwikkeling.
Onderliggend of er aan voorafgaande niveaus van ontwikkeling worden namelijk omvat. Als we
onverwachts onder druk komen te staan, is de kans altijd aanwezig dat we vervallen in een min of
meer primitieve emotionele respons. Er is alleen een verschil of deze emotionele respons het enige
is wat je in huis hebt, of dat je het vermogen hebt om jezelf te herpakken en een bewuste of
misschien zelfs wijze keuze kunt make nom op een bepaalde manier te reageren. Niveaus duiden
dus vooral op de mogelijkheid om meer complexiteit aan te kunnen.
De basisprincipes die ten grondslag liggen aan ontwikkeling laten zien dat het verwaarlozen van
minder complexe lagen leidt tot het inéénstorten van de ontwikkeling. De onderliggende lagen
vormden immers een fundament voor volgende ontwikkelingsstadia.
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Ook dit is weer eenvoudig te controleren. Neem opnieuw een schoolsituatie in gedachten waarbij
een tentamen moet worden gemaakt. Dit is vaak vooral een cognitieve toets. Maar wanneer iemand
tijdelijk last heeft van emotionele stress, kan alle kennis die op zich best aanwezig is, ineens niet
meer beschikbaar zijn. Evenzogoed kan het wegvallen van een fysiek fundament, b.v. door ziekte of
een lekke band, maken dat je niet in staat bent om te verschijnen en een toets te maken.
Ontwikkeling gaat dus over meer-omvattendheid, waarbij de lagere lagen worden geïntegreerd,
anders ‘stort een system in’.

Trump
Het politieke systeem heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld van een
machtsstrijd tussen ridders en koningen, naar een systeem waar op basis van vooraf
afgesproken en collectief geaccepteerde regels een democratisch gekozen regering
aan de macht is. In Amerika heeft Obama acht jaar als president mogen dienen. En
Obama was gericht op het zoeken van verbinding.
Met de verkiezing van Donald Trump -2017- heeft er een politieke aardverschuiving
plaatsgevonden in de Verenigde Staten die ook de rest van de wereld raakt. Trump
kunnen we zien als vertegenwoordiger van eerdere lagen (fysiek en emotioneel; zo
spreekt hij vaker ‘spierballentaal’ en is meer ego-centrisch gericht) terwijl Obama een
vertegenwoordiger is van de derde of misschien zelfs de vierde laag. Hebben we een
stap teruggezet? Of zijn de krachten en behoefte van lagere niveaus die ook
aanwezig zijn in de samenleving door de elite verwaarloosd? Er bleek in ieder geval
veel onderhuids onvrede te schuilen die vooral gelinkt werd aan de boze blanke man
die weinig economisch perspectief heeft. In dat gat is Trump gesprongen. En omdat
we een politiek systeem hebben dat die niet goed weet om te gaan met
doorgeschoten, ongezonde meer primaire krachten, bleek het mogelijk dat iemand als
Trump aan de macht kon komen.
Deze politieke gebeurtenis laat wat ons betreft goed zien dat ontwikkeling van de
samenleving alleen kan plaatsvinden als het positieve én het negatieve van eerdere
lagen worden omvat en overstegen.

Het is niet zo dat de andere stadia niet aanwezig zijn als op één bepaald aspect de nadruk ligt. In
potentie zijn alle lagen altijd aanwezig, maar één stadium heeft de nadruk en er zijn overgangen
waarneembaar. Vergelijk het met de groei van een boompje. Wortels en blad zijn er altijd, maar er
zijn overgangen te markeren van stekje naar jonge plant, naar volwassen, naar vrucht dragend.
Zoals reeds gezegd: we zijn heel goed geworden in welvaart. We staan op het punt in de
geschiedenis om de stap naar welzijn (voor allen) te maken. Maar dat kan alleen als we de lagere
lagen, het fundament van ons bestaan niet verwaarlozen.

2.5 Ontwikkeling in de natuur
Een mooi voorbeeld van ontwikkeling in de natuur, laat zich zien als je een kaal gemaakt stuk land
een groot aantal jaren met rust laat. Daar waar ruimte is, een fysieke open plek, is er ruimte voor
ontwikkeling. Al snel zullen de eerste planten zich vestigen op dat kale stuk. Wat algen en
‘on’kruiden waar weer de eerste kleine dieren zoals wormen en insecten op af komen. Het zijn
pionierssoorten die gericht zijn op snel groeien en nutriënten aan de bodem onttrekken. Maar ze
laten ook wat achter. Ze leggen door de biomassa die wordt geproduceerd een fundament voor een
volgend stadium in de ontwikkeling. Na deze eerste pioniersfase, volgen er ander soorten. Van
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bodembedekkende planten ontwikkelt de vegetatie zich via hogere gewassen en struikjes naar
grotere struiken en zelfs de eerste bomen. Uiteindelijk zal dit stuk land – mits het voldoende groot is
– uitgroeien tot een stabiele, zichzelf onderhoudende climaxvegetatie met een hoge mate
complexiteit. Deze opeenvolging van vegetatietype wordt in de biologie successie genoemd. Het is
een spontane ontwikkeling die altijd – indien de omstandigheden gunstig genoeg zijn – zal
plaatsvinden.
Ook op een andere, veel grotere schaal vindt in de natuurontwikkeling plaats. Het is de ontwikkeling
waarbij soorten over de loop van generaties nieuwe eigenschappen ontwikkelen of evolueren naar
andere soorten. Zo is de Dodo uitgestorven (een duifachtige vogel die net kon vliegen). Andere uit
dezelfde voorouder geëvolueerde soort duiven bestaan nog wel. En het is algemeen aangenomen
dat wij mensen afstammen van dezelfde voorvaderen van de huidige mensapen. Deze ontwikkeling
op grotere schaal noemen we evolutie. Zowel bij successie als bij evolutie omvat de volgende
ontwikkelingstap elementen van de stap ervoor.
Het proces van fotosynthese, ofwel met behulp van bladgroen van
koolstofdioxide, water en licht glucose maken, is al vroeg in de evolutionaire
geschiedenis van het leven ontstaan. Vermoedelijk zo’n 3,5 miljard jaar
geleden. Dat proces bestaan nog steeds als belangrijke basis voor leven op
Aarde echter is in de loop van de evolutie behoorlijk verfijnd. Op een
vergelijkbare wijze is DNA als basisbouwsteen van genetisch materiaal in alle
fase van evolutie blijven bestaan.
Kijken we naar de ontwikkeling in de natuur (successie of evolutie) dan vallen een aantal
karakteristieke zaken op:
1.

Toename complexiteit

In de evolutie (van soorten en van ecosystemen) is een toename van complexiteit te zien. Er is
toename van complexiteit van processen, de diversiteit neemt toe en daarmee ook de complexiteit
van relaties. Niet alle omstandigheden geven ruimte aan deze toename in complexiteit, soms staan
beperkende factoren zoals droogte of nutriënten schaarste een verdere ontwikkeling in de weg.
Wordt echter deze beperkende factor opgeheven, dan hervat het proces van toename in complexiteit
zich weer.

2

Toename van relationaliteit

Wel eens opgevallen dat in de natuur alles op alles lijkt te reageren? Als de gemiddelde temperatuur
stijgt, verschijnen er bladeren aan de bomen. Als bloemen ontluiken in de lente, dan komen er
bestuivers. Als er insecten zijn, benutten vogels die als voedselbron voor hun jongen. De natuur (een
ecosysteem) is een geheel van op elkaar ingespeelde elementen. Er is sprake van een dynamisch
evenwicht (dynamisch equilibrium) waarbinnen individuele soorten gedijen bij de gratie van
wederzijdse afhankelijkheid. Relationaliteit en het ontwikkelen op basis van wederzijdse
afhankelijkheid is een belangrijk kenmerk van de natuur.

3

Toename van effectiviteit

Een andere opvallend aspect van ontwikkeling van ecosystemen is dat dit altijd gepaard gaat met
een toename in energie efficiëntie. Processen kunnen zelf meer energie kosten, echter het
ecosysteem als geheel gaat effectiever om met grondstoffen, materialen en energie. Het systeem
lijkt te ‘leren’ dat energie efficiëntie loont. Er wordt steeds minder verkwist in het systeem en stoffen
worden altijd weer benut doordat ze in de eigen kringloop worden gehouden.
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In de natuur is ontwikkeling dus ook omvattend, net als bij de eerder genoemde lagen van
bewustzijn. Niet voor niets is bij de hier genoemde karakteristieken, steeds sprake van een ‘toename
van…’. Ontwikkeling leidt in de natuur dus ook niet per definitie tot een betere, maar wel tot een
meeromvattende situatie.

Conclusie
Het is wat ons betreft onmiskenbaar dat de manier waarop de mensheid zich momenteel ontwikkelt
in haar streven naar welvaart, niet aansluit bij fundamentele karakteristieken en principes in de
natuur. Uitgaande van de eerder aangegeven lagen van ontwikkeling - de fysiosfeer, de biosfeer, de
sociaal-economische en geestelijke sfeer -, dan zal makkelijk herkend kunnen worden dat we een
gezond functioneren van de fysiosfeer en biosfeer hebben verwaarloosd. Grondstoffen raken
uitgeput, de balans aan stoffen op Aarde is enorm aan het verschuiven (denk aan de toenemende
CO2 uitstoot) en natuurlijke systemen die ons voorzien van schoon water, schone lucht en voedsel,
worden ondermijnd. Sociaal-economisch kan onze intentie zijn om welvaart na te streven. Toch leidt
niet alle welvaart tot welzijn. Vooral ontstaan er problemen wanneer we spullen produceren, voedsel
verbouwen en consumeren op een manier die niet aansluit bij de karakteristieken van natuurlijke
systemen en hoe deze zich ontwikkelen. De mens legt de nadruk op mono-culturen, beheersen,
controleren en efficiëncy. De natuur doet aan diversiteit, voortdurende adaptatie en kijkt naar
effectiviteit. En ons maatschappelijke systeem zal ineenstorten, wanneer we deze
ontwikkelingslagen – de fysiosfeer en de biosfeer, het fundament van ons bestaan - blijven
verwaarlozen.
De toepassing van de principes van ontwikkeling laat ook meteen zien waar de prioriteiten liggen.
We moeten de fysieke en natuurlijke omgeving beter doorgronden en met ons socio-economische
systeem aansluiten bij de principes die daar gelden en aantoonbaar blijken te werken. Dat gaat
vooral gebeuren als voldoende mensen een mindshift maken en onderkennen dat de fysieke wereld
en de natuur een onlosmakelijk deel is van onszelf.

2.6 Biomimicry als ontwikkelstap voor een circulaire
economie
In dit hoofdstuk hebben we gesproken over ons beeld van de natuur en over ‘Biomimicry’. En in de
vorige paragraaf zijn een aantal principes in ontwikkelingsprocessen aan de orde geweest, bij het
individu, in collectieve systemen en in de natuur. Het toepassen van de basisprincipes van
ontwikkeling laat dus zien dat we de lagen die het fundament van ons bestaan vormen – de
fysiosfeer en de biosfeer - niet moeten verwaarlozen. We kunnen het voortbestaan van een gezond
socio-economische systeem realiseren als we bouwen op een gezond fundament waar we
afhankelijk van zijn. Het versterken van dat fundament kan als we de natuur beter leren begrijpen.
Wanneer we opereren vanuit een beeld van ‘afgescheiden zijn van de natuur’, is dat lastig, zo niet
onmogelijk. Het écht beter leren begrijpen van de natuur ontstaat pas echt als we onszelf ook weer
opnieuw als onderdeel zien van die natuur. Dat betekent dat we de overgang moeten maken van de
dominantie van een sociaal-economisch wereldbeeld naar een besef dat alle drie sferen fysiek,
biologisch en sociaal-economisch met elkaar in harmonie gebracht kunnen worden. Alles hangt met
alles samen. Pas dan is de overgang van welvaart naar welzijn echt mogelijk.
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Een nieuwe economie ontwerpen
Hoe kan zich een economie zich ontwikkelen? Kunnen we met kleine stapjes een grote transitie
maken? En waar moeten we dan vooral aan denken? Wat zijn de ‘essentiële’ lessen die we hebben
te leren van de natuur voor een circulaire economie? Waar zitten de essentiële verschillen met hoe
we onze economie hebben vormgegeven? En wat zijn de basale overtuigingen in de huidige
economie die wringen met de principes uit de natuur en waar we ons eerst over moeten buigen voor
het vormgeven van een circulaire economie?
Als de natuur het fundament vormt van ons bestaan, als wij natuur zijn en uit een natuurlijke
ontwikkeling zijn voortgekomen, dan is het handig en verstandig om die basale principes van de
natuur toe te passen binnen het functioneren van ons economische systeem en ons streven naar
meer ontwikkeling.

1

Van lineair naar circulair

Allereerst laat de natuur zien dat het op de lange termijn in ons eigen belang is om niet uit te gaan
van lineaire processen maar onze economie in te richten op basis van cyclische processen. Een
‘weggooi economie’ kost te veel energie en materialen en deze werkwijze van verkwisting is niet
houdbaar. Het verzwakt het systeem en de bronnen raken uitgeput. Dat is dus geen handige
strategie. We moeten onderkennen dat de processen in het leven per definitie kringlopen zijn.
De Aarde is een gsloten systeem met betrekking tot materie. Ook zijn alle elementen op Aarde
onderhevig aan entropie. Alles wordt – in voortdurende kringlopen steeds weer afgebroken en
opnieuw opgebouwd. En daarbij is het zo dat er niets aan materie verdwijnt. Dit is een belangrijk
principe dat door wetenschappers wordt bevestigd en ook een belangrijk uitgangspunt is van b.v.
The Natural Step of Cracle to Cradle.
Wanneer mensen doen alsof er zoiets als ‘afval’ bestaat en alsof een lineair proces überhaupt
mogelijk is, dan wordt een belangrijk deel van de natuurlijke processen op Aarde buiten
beschouwing gelaten. Dat lineair denken lijkt gemakkelijk, maar het is uitstellen en afwentelen van
zaken, die daarmee uiteindelijk een probleem voor het geheel vormen. Daarmee klopt ons mondiale
huishoudboekje niet meer. Simpelweg omdat we – in lijn met de hiervoor toegelichte principes van
ontwikkeling – het fundament voor economische activiteit verwaarlozen.
De natuur kent dus niet enkel een gesloten materialenkringloop, de materialen worden voortdurend
gedeeld en uitgewisseld. Om dit te kunnen realiseren zijn er veel relaties en verbindingen die elkaar
versterken. Blad van bomen en karkassen van dieren worden verteerd door bacteriën, archeaea en
schimmels tot hun oorspronkelijke mineralen. Diverse schakels zijn er in dit proces, waardoor
uiteindelijk niet alleen door de boom zelf, maar ook door andere planten en dieren hier nut van
ondervinden. Een circulaire economie is eigenlijk meer een ecosysteem economie waarin er veel
ruimte is voor onderlinge verbindingen en relaties.

2

Van groei-denken naar waarde-creatie

Sommige mensen geven aan dat een circulaire economie aantrekkelijk is omdat het nieuwe banen
zal scheppen. Daar schuilt een gevaar in dat er een rare denkfout gemaakt kan worden. Met de
toepassing van de Biomimicry principes, verlaten we de weg van groei en maximalisatie. Meer
banen is maar één dimensie in een veel groter verhaal. Het helpt niet om vanuit de oude
vooronderstellingen van de lineaire economie, meer andere dingen te produceren.
Het helpt wel als we – in lijn met de natuurlijke systemen - minder en slimmer gaan produceren,
kringlopen verbinden, fundamenteel anders om met grondstoffen en materialen uit de kringloop. We
kunnen een relationele economie vormgeven waarin de grondstoffen uitputtend in de kringlopen
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blijven. Wat door de ene partij beschikbaar wordt gesteld, wordt door de andere partij weer benut.
Kringlopen worden dan omgeven met relationele netwerken, zoals we nu al voorzichtig zien
gebeuren in de deeleconomie. De toepassing hiervan wordt belemmerd door de obstakels in wet- en
regelgeving zoals aanbesteding, antikartelvorming en dergelijke. Als we dit weten te ontstijgen, gaan
we naar een economie die waarde toevoegt aan het systeem in plaats van waarde te onttrekken.

3

Van regie naar (eco)systeemdenken

In een natuurlijk ecosysteem heeft niemand de regie en geen van de elementen kan wat het
ecosysteem als geheel wel kan creëren. Dit principe kan het fundament vormen voor onze circulaire
economie. Een circulaire economie is niet top-down te ontwerpen en te organiseren, het gaat om het
creëren van de omstandigheden om een circulaire economie te laten ontstaan. Dat vraagt in onze
ogen om het heroverwegen van het dominante groei denken, het heroverwegen van ons denken
over gelijke rechten van bedrijven op een opdracht van de overheid. Immers dat laatste leidt tot
regelingen rond aanbestedingen die energieverspillend zijn en het bouwen aan relaties op basis van
wederkerigheid in de weg staat. En het vraagt om een heroverweging ten aanzien van
materiaalgebruik en een transitie naar een op water gebaseerde chemie zonder gifstoffen en plastics
waarvan de verwoestende effecten op ons eigen leefmilieu steeds duidelijker worden.
Door meer en meer uit te gaan van de basale wetmatigheid van de natuur, komen we dichter bij
deze gewenste duurzame samenleving.

Jong en nog volop in ontwikkeling
Het leven heeft na een lang proces van evolutie een elegante balans gevonden om met de
grondstoffen op Aarde om te gaan waarbij de soortenrijkdom, complexiteit en mogelijkheden steeds
verder zijn toegenomen evenals de energie effectiviteit. Wij lijken echter te zijn vergeten dat dit ook
voor ons geldt; andere soorten vormen de basis van ons bestaan. We zijn onbedoeld, omdat wij ons
maatschappelijke systeem als losstaand zijn gaan zien ten opzichte van de natuur, in korte tijd iets
aan het afbreken wat zich heel geleidelijk aan heeft opgebouwd. Onze economie is op oude en niet
effectieve leest geschoeid en moet met spoed door ontwikkelen naar een andere, meer houdbare
vorm. Een vorm die onder andere gekenmerkt wordt door energie efficiëntie en relationaliteit, twee
basiskenmerken van de natuur die een uitgangspunt kunnen worden in die nieuwe circulaire
economie. Er is een fundamentele mindshift nodig in de vooronderstellingen waar we ons op
baseren.
Zoals we al in het begin van het hoofdstuk vermeldden; tegen het licht van de evolutie is de mens
een relatief jonge soort. Als we de evolutie van het leven (zo'n 3,8 miljard jaar) vertaalt naar de
tijdschaal van 1 jaar dan verscheen de homo sapiens pas op 31 december aan het einde van de
dag. De industriële revolutie is in dat perspectief iets van de laatste minuut. Deze revolutie heeft de
basis gelegd van de ‘take - make – waste’ industrie en economie die we nu hebben. Zijn we een
jonge soort die nog de basisprincipes van ontwikkeling nog moet leren toepassen? Of zijn we een
plaag op deze Aarde en leidt ons gedrag tot de destructie van onszelf? Gelukkig heeft de mens het
vermogen enige bescheidenheid aan de dag te leggen en het vermogen zich bewust te ontwikkelen.
Wordt dat onze redding?
De trendanalyst Christine Boland schetst heel beeldend hoe wij ons op een zinkend schip bevinden,
maar wel te midden van een zee van potentieel. Er is zoveel mogelijk. Het enige wat ons te doen
staat is mee te werken met de natuur in plaats van (onbedoeld) er tegenin. Dat scheelt veel werk,
vergroot de opbrengst en pas dan zullen wij echt in staat zijn om ‘regeneratief by design’ te zijn.
Deze bijzin van het concept van de circulaire economie wordt nog een beetje verwaarloosd, of niet
altijd goed begrepen. Maar dat is wat ons betreft wat er bedoeld wordt met die belangrijke
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zinssnede: het herstellen van het goed functioneren van de natuur en een optimalisatie als het gaat
om het gebruik van grondstoffen. Een enorme uitdaging die ons ‘thuis zal brengen’.

2.7 Impact voor onderwijs
Als Biomimicry binnen het onderwijs een plek krijgt, is er wat ons betreft een wereld gewonnen. De
gegeven perspectieven uit de natuur helpen wat ons betreft aan het duurzamer maken van onze
samenleving. Leerlingen zijn van jongs af aan beïnvloed door de paradigma’s die ten grondslag
liggen aan onze huidige samenleving. Het vormgeven van een nieuwe duurzame economie vraagt
een cultuuromslag en dat is juist via het onderwijs mogelijk. Want kinderen en jong-volwassenen zijn
nog veel meer de vrije denkers die daarvoor nodig zijn en zij durven en mogen kritische vragen
stellen.

Hoe en waar kan het worden ingebed?
Binnen het onderwijs is het heel goed mogelijk om te sturen op de focus van leerlingen. Door
lesmateriaal, opdrachten en de lessen zelf heeft een docent vergaande invloed op de onderwerpen
waar leerlingen naar kijken en hoe ze daarnaar kijken. Juist binnen het onderwijs is het zeer goed
mogelijk jong-volwassenen en kinderen een andere kijk op de natuur mee te geven. Zeker in het
middelbaar en beroepsonderwijs is het heel attractief om leerlingen zelf te laten ont-dekken, kennis
over te dragen en vervolgens kritisch te laten reflecteren op de gangbare beelden die heersen in de
huidige maatschappij. Niet alleen een ‘must’ maar vooral ook erg leuk en prikkelend om te doen.
Het vraagt van docenten wel wat lef en om te durven accepteren hoe ‘twisted’ ons beeld van de
natuur is en van wat natuurlijk is. Grondstoffen die je in de natuur kunt vinden, kun je tot een product
maken. En alles wat ons gegeven is roept van nature de reactie op om dankbaar te zijn en iets terug
te geven. Docenten zullen zich dit besef moeten her-inneren, willen ze het aan leerlingen over
kunnen dragen.
Biomimicry maakt het mogelijk om rekening houdend met bestaande denkbeelden onze relatie met
de natuur weer te herstellen en zelfs een stapje verder te gaan: te leren van de principes uit de
natuur. Daarvoor is van belang dat docenten zich scholen in het gedachtegoed van Biomimicry.
Wanneer het wereldbeeld van docenten zelf voorbij het interdisciplinaire reikt, gaat de natuur echt
zien als leermeester. Vanuit een transdisciplinaire optiek ontstaat er ruimte om een nog diepere
wijsheid aan te boren.
Maar een waarschuwing is hier ook op zijn plaats. Onderwijs zou er goed aan doen niet te snel
genoegen te nemen met een vakje of een activiteit Biomimicry. Om echt iets te realiseren is meer
nodig. Het gaat om weer verbinding maken met de natuur (reconnect), reflecteren op je eigen beeld
van de wereld en de rol van natuur daarin (ehtos) en het gebruik van inspireren voorbeelden uit de
natuur (emulate). Gelukkig is leren en ont-dekken zo mens eigen en eigenlijk ook zo natuur eigen, zo
blijkt wel uit dit hoofdstuk. Alle reden om het op te pakken.

Websites
https://biomimicry.net/ (Biomimicry 3.8)
www.biomimicryNL.org (BiomimicrtNL)
www.nature-wise.nl (Bowine Wijffels)
www.5DConsult.nl (Sietske Smulders)
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