Ondernemen is meer dan geld verdienen
Een Wageningse ondernemer doet het
zelden alleen voor het geld. De meesten
zijn idealisten die hun bedrijf ook zien
als een manier om de wereld te verbeteren. ‘Er zit bijna altijd een aspect van
duurzaamheid bij’, zegt Gitte Schober
van Startlife.
Startlife, de opvolger van het sinds 2005
actieve SKE Food Valley Consortium, is een
netwerk van jonge ondernemingen rond
Wageningen UR dat in 2010 van start ging.
Inmiddels zijn er meer dan veertig bedrijven
bij aangesloten. Startlife adviseert de bedrijven over het vinden van financiering en huisvesting en zorgt er voor dat ze tegen gereduceerd tarief terecht kunnen bij bijvoorbeeld
advocaten of deskundigen op het gebied van
intellectueel eigendom.
De ondernemers reflecteren de cultuur van
de universiteit, zegt Schober. Vind je in Delft
vooral techneuten die zeer gedreven werken
aan techniek en in Rotterdam bedrijfskundigen
en het snelle geld, in Wageningen zijn de
ondernemers moderne idealisten. ‘Ze weten
dat ze niet meer aan kunnen kloppen bij
de overheid om geld te vragen, zoals lang
geleden. Een onderneming is daarvoor een
veel geschikter middel.’
Info: www.start-life.nl

Vijf voorbeelden van bedrijven uit het Startlife-netwerk
Duurzame langoesten
Drie Wageningse studenten startten vier
jaar geleden een kwekerij van langoesten
op de Filipijnen. Langoesten zijn kreeftachtigen zonder scharen, een lekkernij in veel
Aziatische keukens. De dieren worden nu
door de meeste kwekers in het wild gevangen en daarna vetgemest in bassins. South
Sea Exclusive doet dat op een duurzame
manier, zonder gebruik van antibiotica.
Het bedrijf zet een deel van de bedreigde
langoesten na het opkweken weer uit in de
natuur. Een gedeelte van de winst gaat naar
een eigen stichting die geld steekt in duurzame ontwikkelingsprojecten op het eiland
Palawan waar het bedrijf is gevestigd.
Tijdloze mode
De Poolse mode-ontwerpster Kasia
Markowska en de milieuwetenschapster
Zuzia Andziak maken ecologische couture.
Ze streven naar slow fashion, kleding van
hoge kwaliteit die daarom lang meegaat
en goed is voor mens en planeet.
Palmivoor uit Ecuador
De harde witte noten van de taguapalm uit
Ecuador werden tot de jaren dertig gebruikt

South Sea Exclusive kweekt op duurzame wijze landgoesten voor de Aziatische markt.
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om knopen en sieraden mee te maken. Daarna werd het materiaal verdrongen door kunststof. Sinds kort is het materiaal terug onder
de naam palmivoor. Het bedrijf Naya Nayon
van Onno Heerma van Voss verkoopt het
materiaal in Europa als vervanger van ivoor.
Clean Light
Arne Aiking zag in Argentinië dat kwekers
meeldauwschimmels bestrijden door besmette bomen uit hun kassen te halen en
in de zon te zetten. De UV-straling dood
schimmels. Hij startte het bedrijf Clean
Light BV dat UV-licht – een technologie
van het Nederlandse Philips – gebruikt
om schimmels te bestrijden in de land- en
tuinbouw en op golfbanen.
Educatiesoftware
Michael Hegeman was bij Wageningen UR
verantwoordelijk voor ICT in het onderwijs. Nu heeft hij met Learning Valley een
snelgroeiend bedrijf met een vestiging in
Duitsland. Met zijn ‘Rich Media’, combinaties
tussen video, audio en presentatieslides,
heeft hij al een aantal prominente klanten
weten te trekken waaronder Porsche en
NASA.

