
bolletjesprimeur
micropia, amsterdam

micropia toont het machtigste en meest succesvolle leven: micro-

ben. in het pand is een grote rol weggelegd voor porocom. basis 

hiervan vormen met lucht gevulde bolletjes van gerecycled materi-

aal, gebonden door restmateriaal uit de coatingindustrie.

wilbert leistra

Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Ze zitten op je, 
ze zitten in je en jij alleen hebt er al meer dan 
100.000 miljard. Voor het publiek zijn ze zicht-
baar gemaakt in de historische Ledenlokalen van 
Artis. Dit rijksmonument is grondig gerenoveerd 
en getransformeerd in een microbenmuseum, 
Micropia geheten. In de lift naar boven worden 
de aanwezige micro-organismen in je ogen zicht-

baar gemaakt en aangekomen in de zogenoemde 
black box krijg je een overzicht van de duizeling-
wekkende aantallen van deze microben en welke 
rol ze spelen in het dagelijkse leven. Dit gebeurt 
niet in een steriele laboratoriumomgeving, maar 
in het donker. De spotlights staan op de micro-
ben, de enige verlichting in de ruimte is die van 
de opstellingen. 

Op de zwarte wanden en het zwarte plafond zijn 
voorstellingen geprojecteerd. Het beeld is ietwat 
korrelig en bij benadering van de wanden blijkt 
waarom. Achter de translucente glasplaten waar-
op de projecties zijn te zien, bestaan de wanden 
uit ontelbare zwarte bolletjes – een primeur voor 
de plafond- en wandsector. Wim ten Berge, uit-
vinder van het materiaal dat de naam Porocom 

In Micropia is een overzicht te zien van verschillende micro-organismen. (Foto: Micropia, Maarten van der Wal)
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plafonds en wanden

Het microbenmuseum is gevestigd in de historische Ledenlokalen van Artis. (Foto: Wilbert Leistra)

De voorstellingen worden geprojecteerd op translucente 
glasplaten. (Foto: Micropia, Maarten van der Wal)

De platen zijn aan de wanden en het plafond bevestigd met 
een door Integra ontworpen systeem. (Foto: Wilbert Leistra)
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heeft gekregen, verzorgt de rondleiding en de 
uitleg. “De Porocom-granulaten bestaan uit ge-
recycled materiaal, bijvoorbeeld gerecycled glas, 
geblazen kleikorrels, gesinterde glaskorrels, kie-
zelgrind en ga zo maar door. Om het te binden, 
gebruiken we restmateriaal uit de coatingindu-
strie.”

restmateriaal

Ten Berge had tot 2003 een bedrijf dat was ge-
specialiseerd in poedercoatings. Hij verbaasde 
zich er regelmatig over dat er met het restproduct 
niets gebeurde. “Ook het restmateriaal van de 
poedercoatings is een kwalitatief hoogstaand 
product. Het is weliswaar vaak verontreinigd 
door kleur, maar door toeval ben ik er achterge-
komen dat het restproduct weer prima is te ge-
bruiken als bindmiddel.” Ten Berge legt het pro-
cedé uit: “De korrels gerecycled materiaal 
worden verhit, het coatingpoeder smelt en vormt 
een laagje om de korrels. Het wordt in een mal 
gegoten en na uitharding heb je Porocom als re-
sultaat.”
De uitvinder heeft het materiaal in eerste instan-
tie ontwikkeld voor buitentoepassingen. “Maar 
omdat Porocom prima presteert op het gebied 
van geluidsabsorptie wordt het in panelen ge-
bruikt langs bijvoorbeeld snelwegen. Micropia is  
het eerste gebouw waarin Porocom is toege-
past.” 

droom

Het idee voor Micropia ontstond ruim twaalf jaar 
geleden. De nieuwe directeur van Natura Artis 
Magista, Haig Balian, had een droom. Hij wilde 
een groter publiek kennis laten maken met de 
wereld van microbiologie. In een persverklaring 
zegt hij: “In 1674 ontdekte de Nederlander An-
toni van Leeuwenhoek als eerste de rijke wereld 
van micro-organismen. Met Micropia wordt voor 
het eerst dit fascinerende en belangrijke deel van 
de natuur voor een breed publiek ontsloten.” 
Oorspronkelijk zou de MicroZoo – zoals toen nog 
de werktitel luidde – in een speciaal daarvoor 
ontworpen gebouw worden gehuisvest. 
De economische crisis noopte de initiatiefnemers 
tot het zoeken van een alternatieve oplossing. 
Die werd gevonden in de restauratie van de his-
torische Ledenlokalen. De architect, Sprenger von 
der Lippe Architecten uit het Duitse Hamburg, 
koos ervoor om een gebeurtenis uit het verleden 
onderdeel van het concept te laten worden. In de 
Tweede Wereldoorlog was in de Ledenlokalen 
namelijk het Bevolkingsregister gevestigd. Op 27 
maart 1943 werd een deel van het gebouw door 
verzetsstrijders opgeblazen. Het gat dat de aan-
slag heeft geslagen, is door de architect gebruikt 
in het ontwerp. 

Zwarte doos

Op de eerste verdieping van de Ledenlokalen is 
de meest in het oog springende nieuwe toevoe-
ging aan het gebouw te zien. Het is een zwarte 
doos, volgens de ontwerpers het omgekeerde van 
een laboratorium: niet wit en steriel, maar zwart 
en robuust. Verantwoordelijk hiervoor is Koss-
mann.dejong, een ontwerpbureau voor tentoon-
stellingsarchitectuur uit Amsterdam. “Micropia is 
geen tentoonstelling”, legt Michel de Vaan van 
het ontwerpbureau uit, dat sinds 2006 bij het 
project is betrokken. “Het is een laboratorium, 
een ervaring. Het was voor ons veel gemakkelij-
ker geweest om een geheel virtuele wereld te 
maken. Maar we kozen voor een museum met 

levende micro-organismen. En daar zat de groot-
ste uitdaging in: het creëren van de juiste leefom-
standigheden voor de micro-organismen.”
Essentieel binnen het ontwerp is de bekleding 
van het plafond en de wanden met Porocom. De 
Vaan: “Wij hadden Porocom al eerder ergens ge-
zien en het paste prima in het profiel van het 
materiaal dat wij voor ogen hadden voor Micro-
pia. Het moest het gevoel van microben uitstra-
len, perfecte akoestische eigenschappen hebben 
en hufterproof zijn. De bolletjes moesten als het 
ware een oneindige bolletjeswereld uitbeelden, 
waarop bovendien de projectie van afbeeldingen 
goed moesten ogen.” Het materiaal dat voor de 
buitentoepassingen werd gebruikt, bleek echter 



Voor de wanden en de plafonds is een nieuw materiaal gebruikt: Porocom. (Foto: Wilbert Leistra)

De zwarte doos, het omgekeerde van een laboratorium, is ontworpen door ontwerpbureau Kossmann.dejong. (Foto: Micropia, Maarten van der Wal

niet geschikt als wand- en plafondmateriaal voor 
Micropia. “Het bleek toch niet zo hufterproof als 
we dachten, de bolletjes konden toch los worden 
gekrabt. Daarnaast waren de testen op het ge-
bied van brandwerendheid en geluidsabsorptie 
verouderd.”

speciaal ontwikkeld

“Ik had niet een kant-en-klaar product op de 
plank liggen dat voldeed aan de eisen van Koss-
mann.dejong”, beaamt Ten Berge. “Dat is speci-
aal ontwikkeld. De vraag was hoe groot de kor-

6

rels moesten zijn. Daarbij ging het niet alleen  om 
de prestaties op het gebied van geluidsabsorptie, 
maar was het ook een kwestie van het gewicht 
dat aan het plafond en aan de wanden moest 
worden bevestigd. Bij de brandwerendheidtest 
van het originele materiaal bleek dat de kunst-
stof toch brandbaar was. Daarom hebben we een 
speciale coating ontwikkeld die bij hoge tempe-
raturen vlam vat, maar gaat schuimen.”
Een volgende uitdaging was om uit te vinden hoe 
het materiaal het beste kon worden bevestigd. 
Ten Berge: “Je kunt de platen rechtstreeks op de 

wand en op het plafond plakken. Maar dan zijn 
ze niet demontabel, wat wel een eis was van de 
opdrachtgever Natura Artis Magistra. Daarom 
heb ik contact gezocht met Integra uit West-
zaan.” Het bedrijf heeft het bevestigingspro-
bleem technisch opgepakt, aldus Özgür Kasirga, 
commercieel manager van Integra. “Wij zagen 
het als een grote uitdaging, wij zeggen in prin-
cipe nooit nee bij een dergelijk verzoek. Zeker 
niet als het om een dergelijk prestigieus project 
gaat dat een internationale uitstraling heeft. Bij 
dit project konden we niets afkijken bij mogelijke 
concurrenten, want die bestaan voor dit product 
nog niet. Er kwam dus heel wat research bij kij-
ken en een behoorlijk stukje engineering. Het is 
geen massaproduct dat in een geautomatiseerde 
lijn kan worden geproduceerd; er komt vrij veel 
handwerk bij kijken. Alles is in onze fabriek op 
maat geproduceerd, een clicksysteem waar de 
panelen in worden bevestigd. Deze zijn er vrij 
eenvoudig uit te wippen met behulp van een pla-
muurmes. Het systeem is dus helemaal demonta-
bel, maar vrij arbeidsintensief. We hebben een 
capaciteit van 60 m2 per dag kunnen redden, 
daar zijn dus duidelijk nog stappen in te maken.”
Integra werkte ook graag mee aan het uitvoeren 
van nieuwe geluidstesten.  Ten Berge:“We heb-
ben samen bij onderzoeksbureau Peutz nieuwe 
geluidsabsorptietesten laten uitvoeren en de re-
sultaten waren uitstekend. Kortom, samen heb-
ben we een prima product ontwikkeld dat in 
Micropia zijn primeur heeft gehad.”

samenwerking

De Vaan geeft aan dat de samenwerking met 



plafonds en wanden

Bezoekers leren weten waar op en in het lichaam micro-organismen zich bevinden. (Foto: Thijs Wolzak)
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Integra bepalend is geweest voor de toepassing 
van Porocom. “We hebben een onwijs risico ge-
nomen door voor het nieuwe materiaal te kiezen. 
Het wordt gemaakt door een kleine organisatie 
die eventuele tegenslagen moeilijk zou kunnen 
opvangen. Ik geef toe dat er best wel momenten 
zijn geweest dat we naar alternatieven hebben 
gezocht, maar Porocom was voor dit project het 
beste product. En door de samenwerking met het 
gerenommeerde bedrijf Integra is er echt een 
systeem ontstaan.”
De ontwerper roemt de extra interieurkwaliteit 
van het product. “Ik ken geen ander akoestisch 
materiaal dat deze kwaliteit aan de ruimte toe-
voegt. De wand- en plafondpanelen leveren als 
het ware één grote akoestische ruimte op. En het 
is aan te raken, dat voegt er nog een dimensie 
aan toe. Ik zie voor het product een toekomst in 
toepassingen in bijvoorbeeld concertzalen, ge-
luidsstudio’s, musea en luchthavens, ook omdat 

het erg flexibel is – niet in het minst doordat de 
korrels in principe in elke gewenste kleur kunnen 
worden gespoten.”

duurZaamheid

Met de officiële opening door koningin Máxima 
kwam een eind aan een twaalf jaar durend pro-
ject. Een project waarbij opdrachtgever Natura 
Artis Magistra strikte eisen aan de ontwerpers 
had gesteld op het gebied van duurzaamheid. 
“Artis heeft duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan”, legt De Vaan uit. “Het is een belangrijk 
speerpunt van de organisatie. Daarom past het 
toepassen van Porocom goed binnen die visie; 
het is gerecycled materiaal dat door restmateri-
aal wordt gebonden. Na demontage en verwer-
king kan het weer voor een andere toepassing 
worden gebruikt, helemaal volgens het gesloten 
productcyclusprincipe.”
Ten Berge merkt nog op dat bij het project van 

Micropia geen restmateriaal van coatings als 
bindmiddel is toegepast. “Niet dat het niet zou 
kunnen, maar bij zo’n eerste grote project met 
een dergelijke internationale allure wilde ik hele-
maal op zeker gaan. Nu het eerste project een 
succes is gebleken, kunnen we met het product 
echt de markt op.”

bouwpartners
Opdrachtgever: Natura Artis Magistra, 
Amsterdam
Architect: Sprenger von der Lippen 
Architecten, Hamburg (D)
Interieurarchitect: Kossmann.dejong, 
Amsterdam
Montage plafonds en wanden: Integra, 
Westzaan
Leverancier plafonds en wanden: Porocom, 
Leidschendam en Integra, Westzaan


