
Slibverwerking kost veel 
geld en energie. Het slib 
bevat nog veel 
waardevolle 
grondstroffen die met 
de huidige techniek niet 
teruggewonnen kunnen 
worden.

- Publicatie
- Marktverkenning
- Waterschappen  
  verenigen
- Principes uitzoeken

Het ontwateren, 
concentreren en flocculeren 
van slib, het zuiveren van het 
water en verwijderen van de 
materie.

Van waterzuivering naar 
grondstofleverancier.

Be resource use efficient & 
use life-friendly chemistry.

Welke technieken gebruikt de 
natuur om water en materie 
te scheiden?

Twee technieken zijn 
herkend uit de vorige stap: 
manieren om water uit de 
materie te filteren en om 
materie uit het water te halen

- Genereren waterstroom, 
door drijvende kracht 
deeltjes filtreren.
- Door middel van tentakels 
water eruit halen en prut 
verwerken.

Filteren

- Creëren waterstroom
- Laminair
- Vortex
- Selectie op grootte
- Filter
- Slijmlaag (mucus)
- Haartjes
- Stekels
- Plakken

Kunstmest

Papier

Cement

Bromelia

Watervlo

Kraanvogel

Krab

Concenteren

- Drijvende kracht
- Hydrofiel
- Capilair
- Hygroscopisch
- Onderdruk/vacuum
- Waterselectie
- Dampspanning verlaging

Krabben kunnen met hun 
poten water uit de modder 
halen. Watervlooien 
gebruiken hun poten om te 
peddelen en voeding te 
filteren. 
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Biomimicry gaat 
over het leren van natuurlijke modellen, 
systemen en strategieën en het vertalen naar praktische 
toepassingen voor innovatie. Biomimicry is een veelomvattend fenomeen dat 
voor alle sectoren grote ecologische, sociale en economische voordelen kan 
opleveren. Voor veel bedrijven blijkt het echter nog lastig de ontwerpprincipes 
vanuit de natuur te verzilveren in business cases, terwijl de kansen eindeloos 
zijn. 

Daarom zijn we met het Biomimicry Business Breakthrough traject samen met 
bedrijven en experts aan het werk gegaan om de methodologie achter 
biomimicry eigen te maken en te zien welke lessen uit de natuur ingezet kunnen 
worden voor hedendaagse vraagstukken. Deze bedrijven zijn in het traject 
ondersteund in het definiëren van deze kansen, het uitwerken van business 
cases (zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak), hindernissen te 
overwinnen en innovaties te vertalen. In het traject zijn de deelnemers 
geïnspireerd en ondersteund door ecologie en biomimicry experts, waarbij 
samenwerking tussen de bedrijven van belang was om kennis uit te wisselen en 
van elkaar te leren. 

Waterschap Vallei en Veluwe 
is verantwoordelijk voor de zuivering van water. Hierbij 
blijft het restproduct zuiveringsslib over, welke op het moment verbrand wordt en 
niet verder gescheiden in mogelijk waardevolle stoffen. Voor de verbranding 
moet het slib ontdaan worden van water, worden ingedikt. Doordat er in het 
water erg kleine deeltjes zijn opgelost, gebeurd dit door de inzet van polymeren 
die klontering veroorzaken. Deze polymeren zijn niet duurzaam, zijn erg prijzig en 

kunnen slechts eenmaal gebruikt worden doordat ze mee 
verbrand worden. Het waterschap is op zoek naar een 
duurzamere en minder kostbare ontwateringsstap. Hiervoor 
hebben we gekeken naar voorbeelden uit de natuur die 
gestoeld zijn op ontwateringsprincipes, principes om te 
concentreren en principes om te flocculeren. Hoe scheidt 
de natuur deeltjes uit water?

Biomimicry
  Business
    Breakthrough

Case - Waterschap Vallei en Veluwe
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Abstractbiological strategies

Te Koop

Bedrijventerrein Deventer A1 is 
energieneutraal, maar blijkt niet 
aantrekkelijk te zijn voor bedrijven.

Het Biomimicry 
Business Breakthrough traject heeft als 
kennismaking gediend voor de methodologie achter 
biomimicry en heeft inzicht geleverd hoe de natuur oplossingen kan geven voor 
concrete vraagstukken. Vervolgens hebben we een vertaling gemaakt naar het 
ontwikkelen van waarde proposities in de vorm van een business case. 

Een belangrijke stap in de biomimicry methodologie is het vertalen van de vraag 
naar biologische principes. Hierna wordt er gekeken hoe de natuur werkt, en 
welke mechanismes hier achter zitten. Bij “discover natural models” gaat het om 
het afpellen van mechanismes, zodat het principe en schakels achter de 
processen en systemen zichtbaar worden. Deze kunnen vervolgens worden 
vertaald naar innovaties en praktische oplossingen. 

Bij het ontwikkelen van een business case vanuit het biomimicry principe speelt 
ook het verwaarden van ecologische en sociale voordelen een belangrijke rol. 
Door in beeld te brengen wat en wie er nodig is om de innovatie tot een hoger 
niveau te brengen en voor wie deze innovatie van belang is, worden de 
vervolgstappen duidelijker en kan het business model canvas gebruikt worden 
als communicatie en actiemiddel. Ook hier zijn de design principles gebruikt om 
het duurzaamheid principe niet uit het oog te verliezen. 
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Vestigingsklimaat voor verschillende 
typen bedrijven.

Nadeel voor het ene 
soort kan een voordeel 
zijn voor een ander 
soort.

- Samenwerking gemeente, bedrijven en 
bewoners
- Onderzoeken welke organisatiestructuren 
uit de natuur meer inzicht kunnen bieden.
- Ontwikkelen businesscases

- Trek partijen aan met datgene waar je veel    
van hebt: ruimte voor zonnepanelen.
- Zorg voor een multifunctionele omgeving, 
creëer een mooie ervaring.
- Zorg voor tijdelijkheid.

Trek bedrijven aan met 
duurzame energie.

Inspelen op lokale mogelijkheden.
Evolueer om te overleven.
Ontwikkel en groei.

Ecologische successie - 
pioniersfase, trek partijen aan 
die weinig voorzieningen nodig 
hebben.

Ecosysteem engineers: maak de 
omgeving geschikt voor anderen. 
Zorg dat er ergens veel van is.

Trekkers laten iets 
achter wat bruikbaar 
is voor de ander.

Wend overvoed aan om pioniers naar je 
gebied te krijgen. Zorg voor diversiteit, 
met verschillende functies,zodat 
zelforganisatie kan ontstaan.

Meekoppelen van de 
waarde van gebouwen 
om water en CO2 op te 
slaan

- Gebruik datgene waar je veel van hebt: 
veel ruimte voor zonnepanelen. 
- Zet in op tijdelijkheid.
- Zorg voor diversiteit: maak het gebied 
aantrekkelijk voor andere gebruikers.

Vlinderbloemigen - geeft heel veel aan de 
rest, waardoor hij er later weer wat aan 
heeft.

Colofon
De samenleving en de 
energiemarkt zijn volop in beweging. Netbeheerder 
Alliander wil in deze transitie bijdragen aan een schone en duurzame wereld voor 
nu en in de toekomst. Het bedrijf investeert dan ook in duurzame innovaties en 
pioniert met nieuwe verdienmodellen. Alliander heeft zichzelf ten doel gesteld te 
'Leren van de Natuur'.  Als casus heeft Alliander het A1 bedrijvenpark Deventer 
ingebracht, een energieneutraal bedrijvenpark met een slim energie netwerk en 

de nieuwste technologieën.  Het bedrijvenpark ligt klaar om 
bedrijvigheid aan te trekken. Na ruim een jaar is het 
bedrijvenpark nog steeds leeg. De vraag die Alliander 
tijdens de Business Breakthrough Biomimicry stelt is: wat 
kunnen we van de natuur leren in het duurzaam en bedrijvig 
maken van het A1 bedrijvenpark Deventer? Hoe ontwikkelt 
de natuur een nieuw gebied?

Case - Alliander


