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‘Wunderkammern’, or miracle rooms are a conception 
used in the 16th and 17th century. Scientists and 
artists put a collection of artefacts on display for the 
public to wander around and get surprised. In the Bio 
based Wunderkammer you could amaze yourself about 
the magical combination of art, high tech laboratory 
installations and vegetable materials.

Introduction

A Unique Collaboration 

Bio Based Economy: No More Waste

The Wunderkammer originated from the unique 
collaboration between curators Simone de Waart 
(Material Sense), Jalila Essaïdi (Bio-Art Laboratories), 
the Green Chemistry Campus and the Biobased Delta. 
The idea sprouted from the municipality Bergen op 
Zoom and  the Cultural meetings of the Region West 
Brabant. Bio based materials of this Region are brought 
together, and artists and designers are connected  to 
bio based entrepreneurs. The different disciplines have 
inspired each other to discover and apply unknown 
characteristics of bio based materials.
Besides these collaborations, the Wunderkammer also 
presents the work of artists and designers who has 
visualised their vision of a bio based future.

A lot of products within our surrounding are made of 
petroleum based materials: from plastic bottles to 
packaging, and from cd covers to shoe soles. Petroleum  
is becoming scarce, more expensive and also create 
greenhouse gas. So it does not come as a surprise that 
bio based alternatives gets embraced.
Within a bio based economy, natural ingredients like 
sugarcane, potato peels and corn starch are used for 
sustainable technologies and products. Waste does not 
exist, but create the resource for new products.



Wunderkammern zijn een begrip uit de 16e en 17e 
eeuw. Wetenschappers en kunstenaars stellen een 
verzameling voorwerpen aan het publiek tentoon om 
hen te verwonderen. In de Biobased Wunderkammer 
kun je jezelf verwonderen over de haast magische 
combinatie van kunst, high tech laboratoriumapparatuur 
en plantaardige materialen.

Inleiding

De Wunderkammer is tot stand gekomen door een unieke 
samenwerking tussen curatoren Simone de Waart 
(Material Sense), Jalila Essaïdi (Bio-Art Laboratories), 
de Green Chemistry Campus en de Biobased Delta. Het 
idee is afkomstig van de gemeente Bergen op Zoom 
en het Cultuuroverleg van de Regio West Brabant. 
Biobased materialen uit de regio Zuid-West Nederland 
zijn bij elkaar gebracht en kunstenaars en vormgevers 
zijn verbonden aan biobased ondernemers. Beide 
disciplines hebben elkaar geïnspireerd om onvermoede 
eigenschapen van biobased materialen te ontdekken 
en toe te passen. Daarnaast toont de Wunderkammer 
werk van kunstenaars en vormgevers die hun visie op 
een biobased  toekomst hebben verbeeld.

Een Unieke Samenwerking
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Veel om ons heen is van aardolie gemaakt: van plastic 
flessen tot piepschuim en van cd’s tot schoenzolen. 
Aardolie wordt steeds schaarser, duurder en bij de 
verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij. Niet 
verwonderlijk dus dat men biobased alternatieven 
omarmt. In een biobased economy worden natuurlijke 
grondstoffen, zoals suikerbietenloof, aardappelschillen 
of maïsafval ingezet voor duurzame technologieën en 
producten. Afval bestaat niet meer, maar vormt een 
grondstof voor een nieuw product. 

Biobased Economy: Afval Bestaat Niet
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3D Printed Bees Wax 6629.11

Joris van Tubergen
Olivier van Herpt

Joris van Tubergen
Olivier van Herpt

3D printing

Bees waxKoster Keunen 
Holland B.V.

rooiejoris.nl
oliviervanherpt.nl
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3D Printing disposable cups in natural bees wax is a 
nice experiment. Why? Because it is possible! All parts 
needed to print bees wax are also 3D printed and made 
with tools available for a large public. The bees wax is 
very fluid above 60 degrees and solid below 20 degrees 
and can get brittle on even lower temperatures. With 
use of a 3D printer, the designers developed a new 
process to heat up the wax in order to create a fluid. 
Within the printing process, the wax has to cool down 
in order to create a solid base for the next layer. Layer 
by layer the objects are constructed. Now  is is possible 
to digitally (re)produce the mould and send your ideas 
digitally over the world to share.

Het 3D printen van tijdelijke objecten in natuurlijk 
bijenwas, als experiment. Waarom?  Omdat het mogelijk 
is! Alle onderdelen voor de machine om bijenwas 
te kunnen 3D printen, zijn ook gemaakt met een 3D 
printer, en met gereedschap dat beschikbaar is voor 
iedereen. De bijenwas is verwarmd tot ca. 60 graden 
en wordt breekbaar op een temperatuur lager dan 20 
graden. In het 3D print proces hebben de ontwerpers 
een nieuwe manier ontwikkeld om de was te verwarmen 
om hiermee een vloeistof te kunnen maken. Laag voor 
laag wordt de was neergelegd. Hierna wordt de was 
gekoeld en geconstrueerd tot een stevige basis voor de 
volgende laag. Door deze inventieve methode kunnen 
nu ook digitaal ge(re)produceerde objecten worden 
gebruikt. Zo worden de ideeën digitaal de wereld over 
gestuurd en gedeeld.

3D printer
3D printer

printed bees wax
geprinte bijenwas

bees wax installation
bijenwas installatie
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Cartography of the Human Body 6964.33

Sonja Bäumel Sonja Bäumel Body print
Bacteria preservation

Cotton textile
Skin bacteria

Erich Schopfsonjabaeumel.at
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Cartography of the human body deals with the skin 
bacteria on a human body. Sonja Bäumel has found a 
unique way of visualizing the invisible surface of bacteria 
living on the human body. She uses textile as canvas and 
the bacteria living on her own body as colour. The skin 
bacteria of one specific day were collected, analysed 
and documented. 
The different morphologies, colours and quantities 
of bacteria on different body areas were examined, 
analysed, counted and documented. The bacteria were 
bred, partially reanimated and kept alive at -70 degrees. 
After applying the invisible bacterial colour on the body, 
a body print was made on a textile which had been 
provided with nutrients. As soon as the bacteria visibly 
grew, their growth was stopped and the actual state was 
documented with a body print.

Dit experimentele project is een onderzoek naar de 
levende bacteriën die op ons menselijk lichaam leven. 
Voor de ‘kartografie’ heeft Sonja Bäumel een unieke 
manier gevonden om de onzichtbare bacteriën die op ons 
als individu leven, zichtbaar te maken. Hiervoor gebruikt 
zij textiel als canvas en haar eigen lichaamsbacteriën 
als kleur. Alle bacterien zijn op een specifieke dag 
verzameld en daarna geanalyseerd en gedocumenteerd.  
De verscheidenheid aan bacteriën, kleuren, morfologie 
en hoeveelheden zijn wetenschappelijk gedetermineerd, 
en geanalyseerd. De bacteriën zijn vervolgens gekweekt 
onder de juiste omstandigheden om ze ongehinderd 
door te laten groeien. De eerst onzichtbare bacteriën 
zijn zo gestuurd, dat hun kleurenpatroon zichtbaar 
wordt. Het lichaam is afgedrukt op textiel, en vervolgens 
geprepareerd en geconserveerd, om de staat van 
dat moment te bevriezen en de print van bacteriën te 
kunnen bewaren.

installation cartography
kartografie installatie

the process
het proces

bacteria per body part
bacteriën per lichaamsdeel



Designer Manufacturer Technique

MaterialsCollaborationsWebsite

9

9274.61

Sonja Bäumel Sonja Bäumel Hand crochet

Wool-sonjabaeumel.at

Crochet Membrane
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The ‘Crochet Membrane’ translates scientific data into 
crochet pieces, representing a design language in-
between science and fashion design. This project is a 
visualisation of how we could use our unique bacteria 
population to create new clothes that would react to our 
individual body temperature. The texture would get less 
thick on areas where we need less warmth and would 
built up on cold body zones. 
The projects explores the human skin and its potential 
through the project (In)visible membrane. Sonja Bäumel 
wants to create a new second living layer on our body, 
based on the interaction between individuals and the 
surrounding. 

Het ‘Crochet Membrane’ project laat een vertaling 
zien van wetenschappelijke data die verwerkt zijn 
tot gehaakte lichaamsdelen. Deze delen geven een  
impressie van toekomstige kledingstukken; een 
vertaling die ligt tussen wetenschap en mode in. Het 
project visualiseert hoe unieke bacteriën die op ons 
lichaam leven, kunnen transformeren tot objecten die 
uitgroeien tot kledingstukken en veranderen met onze 
individuele lichaamstemperatuur.  De textuur van het 
textiel is op enkele plekken dichter dan op andere 
plekken, naar gelang warmhouden of koeling gewenst 
is.  In dit onderzoek laat Sonja Bäumel zien hoe een 
tweede levende (onzichtbare) huid een laag vormt op ons 
lichaam en zo de interactie aangaat met de omgeving.

textile and bacteria
experiments

experimenten met 
textiel en bacteriën

crochet membrane
gehaakt membraan

the process
het proces
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HuisVeendam 6964.33

Tjeerd Veenhoven Tjeerd Veenhoven Lamination

Natural waste products-tjeerdveenhoven.com
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The samples as shown by ‘HuisVeendam’ are testimony 
of the forgotten qualities of our local resources, in 
this case potato starch. With the current knowledge 
of modifications of starch, we can replace synthetic 
compounds with starch that in some cases already 
exceed in quality. With this knowledge ‘HuisVeendam’ 
creates bio-laminates. These laminates are high 
end surface materials made from a wide variety of 
natural waste products from agricultural and natural 
processes; offering the ultimate upgrade in value in a 
fully biological and biodegradable way.
‘HuisVeendam’ collaborates with material suppliers like 
Cosun and Staatsbosbeheer, to upcycle waste streams 
into ‘haute couture’ to finally enter a broader application 
field for these sheet materials in the future.

De materialen - zoals te zien zijn in het ‘HuisVeendam’ 
project - vormen een bewijs van de vergeten kwaliteiten 
van lokale bronnen, in dit geval aardappelzetmeel. Met 
de huidige kennis op het gebied van het modificeren 
van zetmeel zijn we in staat om al vele synthetische 
materialen (kunststoffen) te vervangen door natuurlijke 
materialen. In sommige gevallen zelfs met eenzelfde 
kwaliteit. ‘HuisVeendam’ creëert bio-laminaten, 
high-end oppervlaktematerialen  bestaande uit 
een rijke schakering van natuurlijk afval materiaal, 
afkomstig van de landbouw.  De laminaten zijn volledig  
biologisch afbreekbaaar en op een biologische manier 
geproduceerd. 
‘HuisVeendam’ werkt samen met materiaalleveranciers 
zoals Cosun en Staatsbosbeheer, om zo afvalstromen te 
‘upcyclen’ naar ‘haute couture’ om meer toepassingen 
te creëeren voor het plaatmateriaal.

collection of materials
collectie van materialen

sample box
kist met stalen
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Lifecycle, Eggplant Fibre Vials 1543.11

Alissa van Asseldonk
Nienke Bongers

Alissa van Asseldonk
Nienke Bongers

Cold ceramics

Eggplant fibre
Porcelain
Natural pigments

Green Chemistry Campus
Nienke Bongers
C-max technologies

alissanienke.nl
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With new and unexpected combinations of materials, 
the boundary between aesthetics and functionality is 
explored. 
Experiments with porcelain, eggplant fibre enhanced 
ceramics and natural pigments result in a series of vials 
in the shape of the object whose fibres gave rise to its 
structure, carrying the life-giving potential to renew the 
cycle after use.

Met nieuwe en onverwachte combinaties van materialen 
werd de grens tussen esthetiek en functionaliteit 
verkend. 
Experimenten met porselein, met door auberginevezels 
versterkt keramiek en natuurlijke pigmenten, 
resulteerde in een serie flacons gevormd als aubergine: 
de vrucht die de vezels leverde aan het product. De 
aubergine heeft het vermogen om zichzelf te vernieuwen 
aan het einde van haar levenscyclus.

ceramic textures
texturen in keramiek

eggplant fibre vials
flacons met auberginevezel
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Magnified Biomaterials 5294.21

Koen Hauser Green Chemistry Campus
Sabic
FWA Drukwerk
Rodenburg Biopolymers
Rubia
Green4print

Photography

Algae paper
Biological offset inkManufacturer

Koen Hauser



Description

16

Omschrijving

Hauser is known for his intangible body of work 
flowing between fine arts and applied photography. 
He investigates the visual language of historical and 
functional photographic traditions. His distinguished 
feel for esthetical qualities and his love for the 
mysterious, alienating, strange and uncanny are the key 
elements that form the core of his body of work. 
In this series of images of magnified bio based materials 
he uncovers the aesthetical and mysterious qualities 
of bio based materials on nano level using electron 
microscopy. The images are printed on Shiro Alga 
Carta paper made from algae, which would otherwise 
clog up the Venice lagoon. Printed with waterless offset 
presses, not using chemicals, the process as developed 
by FWa Drukwerk.

Hauser staat bekend om zijn ongrijpbare oeuvre dat zich 
beweegt tussen conceptuele beeldende kunst, mode 
en toegepaste fotografie. Zijn werk wordt gekenmerkt 
door esthetiek en vervreemding. Gefascineerd door 
analoge én digitale beeldtechnieken onderzoekt hij een 
droomwereld die hij op steeds wisselende manieren in 
beeld brengt. 
In deze serie foto’s van uitvergrote biobased materialen 
onthult hij de esthetische en mysterieuze kwaliteiten 
van deze materialen op nano-niveau door middel van  
elektronenmicroscopie. De beelden werden afgedrukt 
op Shiro Alga Carta papier, gemaakt van algen die 
anders de lagune van Venetië zouden verstoppen. Het 
is gedrukt met waterloze offset persen, zonder het 
gebruik van chemicaliën, volgens het procedé van FWa 
Drukwerk.

Rubia yellow pigment 
Rubia  geel pigment

eggplant fibre
fijne auberginevezel

photo printed on algae paper
foto gedrukt op algenpapier
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Organic Ways 1024.72

Daniel Gaciu Daniel Gaciu Drying
Moulding

Different melon peels
Bees wax

-behance.net/danielgaciu
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stacked bowls
gestapelde kommetjes

cup of melon peel
kopje van meloen schil

‘Organic Ways’ on display
opstelling van organic ways

After many experiments, designer Daniel Gaciu 
has found a way to create vessels out of fruit skins, 
especially melon skins. This project is about finding 
opportunities for giving new life to things that people 
regard as disposable. Working with nature to harvest 
energy that is put in during the growth, and looking at 
the skins from an aesthetic point of view (as a resource 
rather than waste) gives the power to envision different 
new functions.
The purely found objects - like melons - that come 
from different places in the world could be translated 
to cultural objects, created by people from that country. 
In this manner the handmade objects can become a 
trademark of that specific country. 
The peels are dried, turned and in some cases coated 
with bees wax. The objects can hold fluids, and thus can 
be used as bowls.

Na vele experimenten, heeft ontwerper Daniel Gaciu 
een manier gevonden om objecten te creëeren met 
de schillen van fruit, in het bijzonder van meloenen. 
Het idee achter dit project is om de mogelijkheden te 
benutten nieuw leven te geven aan restmateriaal dat 
normaal als afval wordt beschouwd. Het werken met 
natuurlijke producten, het oogsten van de energie die 
gepaard gaat met de groei van het fruit, en het op een 
esthetische manier kijken naar de huiden van fruit, 
geeft nieuwe ideëen voor nieuwe functies. De pure 
gevonden materialen, refereren ook aan de locatie waar 
het fruit groeit; ze vormen daarmee culturele objecten, 
handgemaakt met een eigen identeit. De kommetjes 
zijn gedroogd, gekeerd en in sommige gevallen ook 
gecoat met natuurlijke bijenwas. De objecten kunnen 
worden gebruikt, omdat ze vloeistoffen niet doorlaten.
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Palm Leather 1024.72

Tjeerd Veenhoven Tjeerd Veenhoven Design research

Palm leaves
Biological solution

Nisargvikas Production
Unit, Gadag (India)

tjeerdveenhoven.com
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The Palm leather project is about upgrading natural 
fibres using a biological solution based on water and 
plant oils developed by Studio Tjeerd Veenhoven. In 
the rural area of South India the husk leave from the 
Areca Betel Nut Palm - an unused natural resource of 
80 million m2 per year - is upgraded. By softening this 
dry leave, it transforms to a leather like material which 
can be the new raw material for countless products 
currently made of plastic, rubber or animal leather. 
Flip flops and bags are already designed and produced 
using this material. Also it is of great support for the 
local economy in Gadag India, supporting good labour 
circumstances.

Het palmleer project laat zien hoe natuurlijke vezels, 
opgewaardeerd kunnen worden naar een nieuw 
product. De biologische oplossing van plantaardige olie, 
ontwikkeld door Studio Tjeerd Veenhoven, maakt de 
ruwe gedroogde palmbladeren tot een materiaal dat te 
gebruiken is als leer. In het agrarisch gebied van Zuid 
India, zijn de bladeren van de Areca Betel Nut Palm 
gebruikt, die normaal als afval materiaal afgedankt 
worden; zo’n 80 miljoen m2 per jaar. Het zacht gemaakte 
materiaal is gestransformeerd tot een soepel leerachtig 
materiaal dat allerlei producten kan vervangen zoals 
plastic, rubber en dierlijk leer. Er zijn slippers van 
gemaakt en tassen.  Deze worden vervaardigd in Gadag 
India, waarbij rekening is gehouden met goede sociale 
arbeidsomstandigheden voor de werknemers, waardoor 
de locale economie wordt ondersteund.

raw material
grondstoffen

palm leather flip flops
palmleer slippers

palm leather quality check
palm leer kwaliteitscontrole
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System Synthetics 1273.06

Maurizio Montalti Maurizio Montalti Scientific research

Glass installation
Plastic bioethanol

Kluivert Centremauritziomontalti.com
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‘System Synthetics’ is a design-research project, 
born as a reaction to the attitudes of production and 
implementation of traditional, dangerous plastics, which 
many designers and the industry at large still keep 
adopting extensively. Faced by the grand contradiction 
of utilizing toxic, unsustainable materials for the 
development of new and often unnecessary goods, 
the designer switches his role, turning from creator of 
products to researcher; this, by looking for alternative 
ways and strategies to allow almost immortal man-
made plastics, re-enter the cycle of every existing thing.
Within this framework, ‘System Synthetics’ comes as a 
provocative statement to the design field, and represents 
an exploration into the opportunities arising from 
collaborating with micro-organisms, within processes 
of deconstruction and cyclical trans-mutation.

‘System Synthetics’ is een ontwerp-onderzoeksproject, 
geboren als een reactie op de houding van de productie 
en toepassing van traditionele, gevaarlijke kunststoffen, 
die veel ontwerpers en de industrie in het algemeen nog 
steeds blijven omarmen.
Geconfronteerd met de contradictie van het gebruik 
van giftige, duurzame materialen voor de ontwikkeling 
van nieuwe en vaak onnodige goederen, verandert 
de ontwerper zijn rol, van maker van producten naar 
onderzoeker, dit, door te kijken naar alternatieve 
manieren en strategieën om de bijna onsterfelijk 
kunststoffen, opnieuw toe te voegen aan de cyclus van 
het bestaan.
Binnen dit kader vormt ‘System Synthetics’ een 
provocerend statement tegen de design wereld, en een 
verkenning naar de mogelijkheden die voortvloeien uit 
de samenwerking met micro-organismen, in processen 
van deconstructie en cyclische trans-mutatie.

distillation
destillatie proces

fungus
schimmel

complete installation
gehele installatie
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Bio Based Algae Paper

Bio Based Algae

AlgaeLink NV

algaelink.com

FWa Drukwerk

fwadrukwerk.nl

Shiro Alga Carto is a sustainable form of paper made 
from FSC fibres and algae, which would otherwise clog 
up and destabilise the ecosystem in the Venice Lagoon. 
To make the paper, the algae are dried and milled to 
produce a form of flour, which is then mixed with the 
FSC fibres. The result is a high quality paper. 

Shiro Alga Carto, is een duurzame vorm van papier 
gemaakt uit FSC-vezels en algen, die normaal 
gesproken de lagune van Venetië zouden verstoppen 
en het ecosysteem verstoren. Om het papier te maken, 
worden de algen gedroogd en gemalen tot een soort 
meel, die vervolgens wordt gemengd met de FSC-
vezels. Het resultaat is een hoge kwaliteit papier.

AlgaeLink started with a prime objective of offering an 
effective photo bioreactor for the cultivation of algae. 
Extensive research has proven that algae are a high-
value commodity and extremely beneficial for use in a 
large number of markets, including the food, feed and 
fuel industry.

AlgaeLink starte met één centrale doelstelling: 
het aanbieden van een robuuste, zeer effectieve 
photobioreactor voor de teelt van algen. Uitgebreid 
onderzoek heeft bewezen dat algen een hoogwaardige 
grondstof zijn en zeer nuttig voor het gebruik in een 
groot aantal markten, waaronder de voedsel- en 
brandstof industrie.
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Bio Based Natural Dyes

Bio Based Offset Ink

Green4print

green4print.com

Rubia

rubia-nc.com

Rubia natural colours® are 100% natural colouring 
extracts, derived from plants. The colours are very 
bright through the richness of the colours that plants 
offer by nature.

Rubia natural colours® zijn 100% natuurlijke kleurstof 
extracten, afkomstig van planten. De Rubia kleurstof 
extracten zijn helder door de natuurlijke rijkdom van de 
kleuren die planten van nature bieden.

Green4Print’s biological offset ink is made from 82% 
organic raw materials. Conventional offset ink contains 
toxic and ‘suspicious’ materials which are eliminated 
in this bio based offset ink, also making the recycling 
process more easy. This has the consequence that there 
is a reduced need for ‘virgin-papers’ which reduces 
logging for the paper industry.

Green4Prints biologische offsetinkt bestaat voor 82% 
uit biologische grondstoffen. ‘Normale’ offsetinkt 
bestaat uit toxische en ‘verdachte’ stoffen, welke niet 
voorkomen in deze biologische offsetinkt, wat het 
recycling process vergemakkelijkt. Dit heeft als gevolg 
dat er minder nieuw papier gebruikt hoeft te worden en 
dat houtkap dus kan worden gereduceerd.
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Cleaning and Maintenance Bio Materials

Biodegradable Plastics

Rodenburg Biopolymers B.V.

biopolymers.nl

Eco-Point International B.V.

eco-point.com

For almost 25 years Eco-Point uses natural materials 
for making industrial applicable cleaning-, lubrication- 
and maintenance products; for applications, such as 
adhesive removers, ink cleaners, graffiti removers, 
degreasers, etc.

Eco-Point gebruikt al bijna 25  jaar natuurlijke 
materialen voor het maken van industrieel toepasbare 
reinigings-, smeer- en onderhoudsmiddelen; voor 
toepassingen als lijmverwijderaars, inktreinigers, 
graffiti verwijderaar, ontvetters, sanitairreinigers, etc.

Rodenburg Biopolymers aims to replace conventional 
plastics by bioplastics, based on potato starch waste. 
Rodenburg seeks for applications in which the properties 
of bioplastics produce a sustainable advantage.

Rodenburg Biopolymers richt zich op het vervangen van 
conventionele plastics door bioplastics gemaakt van 
aardappel resten. Rodenburg zoekt naar toepassingen 
waarbij de eigenschappen van bioplastics een duurzaam 
voordeel opleveren.
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Raw Bees Wax, Refined Bees Wax

Fibre Enhanced Cold Ceramic Composites

C-MAX Technologies B.V.

biobaseddelta.nl

Koster Keunen Holland B.V.

koster-wax.com

Koster Keunen Holland B.V. naturally refines and 
bleaches bees wax, eventually used in many different 
industries like cosmetics, food, pharmacy and industrial 
applications. The different samples shown come from 
different origin countries (China, Tanzania, Cameron), 
which makes the variations of the wax visible and also 
different in smell.

Koster Keunen Holland B.V. zuivert en bleekt bijenwas. 
De was wordt gebruikt voor vele toepassingen, onder 
andere in de cosmetica-, voedsel-,  en farmaceutische 
industrie.
De getoonde voorbeelden komen van verschillende 
landen (China, Tanzania, Kameroen) deze variaties zijn 
ook te zien en te ruiken.

Fibre enhanced cold ceramic composites combine 
the desired attributes of mineral products - like fire 
resistance and compression strength - with the best 
characteristics of composite wood or plant products, 
having flexural or bending capabilities.

Keramiek versterkt met vezels, combineert de 
gewenste eigenschappen van minerale grondstoffen - 
zoals brandwerendheid en druksterkte - met de beste 
eigenschappen van houtcomposieten of plantaardige 
producten, die flexibel en buigzaam zijn.
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Jalila Essaidi is founder of BioArt Laboratories. She is 
a bio artist that embraces new materials and biological 
knowledge to create insights for social, political, 
aesthetical and cultural questions, that arise from this 
relative new possibility of the human being to approach 
live as a commodity, ready to be designed and/or 
synthetically copied.
www.bioartlab.com

Simone de Waart is materials expert and creative 
director of Material Sense. Material Sense makes the 
world of materials visible and tangible. She focuses 
on both the sensorial experience as well as the 
technological aspects of materials; to come up with 
new application fields and strategic development for 
the materialization of our future products and the 
environment.
www.materialsense.com

At the Green Chemistry Campus, entrepreneurs, 
governmental- and knowledge institutes work on 
bio based innovations at the edge of agriculture and 
chemistry. Out of waste streams - from agriculture - 
green building stones are created that can be processed 
into high end materials, chemicals and coatings. 
www.greenchemistrycampus.nl
@GreenChemCampus

The Biobased Delta is the partnership of trade 
industries, governments and knowledge institutes in 
the region of the South West of the Netherlands. Under 
the header ‘Agro Meets Industry’ agricultural waste 
streams will be transformed into bio based innovations. 
www.biobaseddelta.nl
@biobaseddelta

Background Information 
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Background Information 

Jalila Essaidi is oprichter van BioArt Laboratories. Ze 
is een biokunstenaar die door het omarmen van nieuwe 
materialen en biotechnologische kennis, inzicht biedt op 
de sociale, politieke, ethische en culturele kwesties die 
voortvloeien uit deze nieuwe mogelijkheid van de mens 
om het leven te benaderen als een grondstof, klaar om 
te worden ontworpen en/of synthetisch gekopieerd. 
www.bioartlab.com

Simone de Waart is materiaalexpert en creative 
director van Material Sense. Material Sense maakt de 
wereld van materialen zichtbaar en tastbaar. Daarbij 
gaat het om zowel de sensorische beleving alsook 
de technologische aspecten van materialen; om zo 
te komen tot nieuwe toepasbaarheid en strategische 
ontwikkeling voor het materialiseren van toekomstige 
producten en de omgeving. 
www.materialsense.com

Op de Green Chemistry Campus werken ondernemers, 
overheden en kennisinstellingen aan biobased 
innovaties op het snijvlak van landbouw en chemie. 
Uit reststromen van de landbouwsector worden 
groene bouwstenen gehaald die worden verwerkt in 
hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings. 
www.greenchemistrycampus.nl
@GreenChemCampus

De Biobased Delta is het samenwerkingsverband 
van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen 
in Zuidwest-Nederland waar onder de noemer ‘Agro 
meets Chemistry’ wordt gewerkt aan het verwaarden 
van agro-reststromen in biobased innovaties. 
www.biobaseddelta.nl
@biobaseddelta

Achtergrond Informatie 
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