
Fungiblocks:
Een verbinding tussen techniek en 

natuur

Fungiblocks zijn nieuwe 
biobased composiet 
bouwmaterialen die 
ontwikkeld worden door de 
expertisegroep Biopolymeren 
in samenwerking met het 
lectoraat BioBased Bouwen 
(www.fungiblocks.nl).

Fungiblocks bestaan uit een 
houtachtig substraat waarin 
schimmels groeien tot een 
dicht netwerk. Dit ‘verlijmd’ 
het zaagsel zodat er een 
biobased composiet ontstaat.

Voorbeeld van een 
composiet opgebouwd uit 

houtafval en schimmels

Door de schimmels op 
verschillende manieren te 
kweken, kunnen we 
verschillende soorten plastic 
producten nabootsen. De 
materialen kunnen heel hard 
zijn, maar ook rubber-achtig. 
De doelstelling van de 
expertisegroep Biopolymeren 
is om dit nieuwe materiaal te 
leren begrijpen zodat we het 
kunnen verbeteren.

Binnen onze samenleving groeit het besef dat wij deel uitmaken van de natuur en dat wij niet ongestraft
roofbouw kunnen plegen op onze planeet. Om deze reden zijn wetenschappers, ontwerpers en dromers op zoek
naar alternatieven die onze planeet niet beschadigen. Steeds meer mensen zetten zich in om een circulaire
economie te verwezenlijken waarin afval uitgebannen is en alle materialen opnieuw gebruikt worden. Hierbij
kunnen we ons laten inspireren door de natuur. Dit wordt ook wel Biomimicry genoemd. Één van de nieuwe
ontwikkelingen binnen deze stroming is het gebruik van schimmels als vervanging van traditionele plastics.

Fungiblocks

De techniek

Dit project is niet alleen een 
wetenschappelijk onderzoek. 
Het is vooral een verhaal, en 
verhalen moeten gedeeld 
worden.

Binnen dit project willen we 
deze materialen daarom 
gebruiken om sculpturen te 
bouwen op het Avans terrein 
aan de Lovensdijkstraat te 
Breda. 

De Fungiblock kunstwerken 
verbinden techniek en natuur en 
verbeelden een beschaving dat 
in harmonie leeft met de natuur 
waarvan zij afhankelijk is. Ze 
dienen ter inspiratie van de 
technische studenten aan de 
Lovensdijkstraat om hun kennis 
in te zetten voor een betere 
wereld. Techniek dient niet 
langer ingezet te worden om de 
natuur te domineren, maar 
dient ingezet te worden om in 
harmonie te leven met de 
natuur.

Studenten van zowel de  
Academie voor de Technologie 
van Gezondheid en Milieu en de 
Academie voor Bouw en Infra 
zijn betrokken bij de 
ontwikkeling van de Fungiblocks. 
De  sculpturen worden 
ontworpen door studenten 
Communication & Multimedia 
Design en studenten van de 
Academie voor Kunst en 
Vormgeving St. Joost.

Bent u geïnteresseerd in dit
project? Neem contact met 
ons op!

Luiz Canalle
Lectoraat BioBased Product 
Expertisegroep Biopolymeren

La.canalle@avans.nl
www.biobasedtech.nl
06 23141767

De kunst

Studenten

Contact

‘The Mycelium Chair’ van 
Eric Klarenbeek

‘System Synthetics’  door 
Officina Corpuscoli


