
bio prints voor thuisDIY
In het BiodesignLab, onderdeel van CODA 
ExperienceLab, wordt onderzoek gedaan 
naar natuurlijke materialen. Samen met
geïnteresseerde bezoekers en partners
verdiepen we ons in wat duurzaamheid is, 
de ontwikkeling van grondstoffen, biologie 
en een zero waste lifestyle. CODA gaat uit 
van het principe ‘one person’s trash is 
another person‘s treasure’ en activeert om 
bewust naar je eigen verbruik te kijken en 
te ontdekken welke materialen uit afval 
hergebruikt kunnen worden om nieuwe, 
duurzame objecten mee te maken. Het 
grondstoffenakkoord van de Rijksoverheid 
‘Nederland Circulair in 2050’ vormt een 
van de aanleidingen tot het lab: een 
duurzamere en bewustere levensstijl is van 
groot belang om onze planeet gezond te 
houden voor volgende generaties. 

Mede mogelijk gemaakt door 
de Koninklijke Bibliotheek (KB). 



Met oude bloemen, kruiden en (herfst)bladeren 
maak je prachtige grafische prints! 
Wat heb je nodig?

Aquarelpapier  Hamer
Snijplank  Schaar
Tape (optioneel) Coating spray (optioneel)

TIP: gebruik planten die niet te ‘sappig’ zijn maar 
zeker ook niet te droog. Sappige planten vlekken 
teveel en te droge materialen geven weinig kleur af. 

Alle stappen zijn richtlijnen, het gaat vooral om het 
experimenteren. Elke plant of bloem geeft een ander 
effect: ga je voor een duidelijke afdruk of voor een 
meer abstracte print? Wissel ook eens af met het 
soort papier (of stof!) dat je gebruikt voor een ander 
effect.

Weten wat je allemaal kunt doen met groen afval 
en hoe je eigen grondstoffen kunt kweken? Ontdek 
het op www.coda-apeldoorn.nl/experiencelab

stappen

Leg de bloemen en bladeren op het 
aquarelpapier met de ‘mooie’ zijde 
op het papier. Plak eventueel af met tape. 
TIP: je kunt ook kleinere onderdelen van een bloem 
of plant gebruiken; pak je schaar en experimenteer.

Dek je compositie af met twee velletjes keukenpapier 
en leg het geheel met de voorzijde van de bloem of 
plant naar beneden op de snijplank.

Hameren maar! Komt er kleur door je keukenpapier 
en zie je de afdruk door het papier heen schijnen? 
Dan ben je goed bezig. TIP: experimenteer met de 
hamer door hard en zacht te slaan totdat je het 
gewenste effect krijgt. Voeg indien gewenst nog 
meer materialen toe om je grafische print compleet 
te maken.

Bewonder je afdruk. Eventueel kun je nabewerken 
met coating spray.

Bloemen of bladeren (uit de tuin) 


