MARCEL VAN POECKE:

‘Startende ondernemers
Alumnus Marcel van Poecke heeft twee awards in het leven geroepen
om ondernemende studenten en onderzoekers te steunen met
startkapitaal voor hun start-up. ‘Ik hoop natuurlijk dat er over een
paar jaar een aantal fantastische bedrijven uit zijn voortgekomen.’
TEKST ANJA JANSSEN

‘I

DUURZAAMHEID
Zijn nieuwe grant kent twee categorieën: een
voor het beste ondernemersidee en een voor
het beste initiatief gericht op duurzaamheid.
De eerste duurzaamheidsprijs ging in 2020
naar Mylium, dat leerachtige materialen van
schimmelmycelium ontwikkelt. De ondernemersprijs was voor de Wageningse start-up
Greencovery. Oprichter van het bedrijf Carlos
Cabrera en zijn team wonnen 35.000 euro.
‘We gaan hiermee een eigen lab inrichten
en een membraanscheidingsunit kopen’,
zegt Cabrera, die in Wageningen de master
Biotechnology volgde en in Delft promoveerde. ‘Die unit gaan we gebruiken voor een
nieuwe toepassing van onze technologie om
voedselingrediënten te halen uit pectinerijke
reststromen, zoals sinaasappelschillen. Zo
versnellen we onze ontwikkeling en kunnen
we een nieuwe markt verkennen.’
‘Ik ben zelf actief als investeerder, onder
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k ben zelf gaan ondernemen toen ik een
jaar of dertig was’, vertelt investeerder in
de energiesector Marcel van Poecke. ‘In
het begin heb je als ondernemer een zetje
nodig. Een premie kan dat zetje zijn.’ Van
Poecke (Bosbouw, 1985) en zijn dochter
Heleen van Poecke, willen met de Atlas
Invest Entrepeneurship Grant start-ups
steunen die actief zijn in de Wageningse
domeinen. ‘Ik denk dat we in Nederland
meer start-ups moeten helpen. Ze voegen
veel waarde toe aan de maatschappij’, zegt
Van Poecke.

Alumnus Marcel van Poecke en zijn dochter Heleen van Poecke.

meer via onze investeringsmaatschappij
AtlasInvest’ vertelt Van Poecke. ‘Daarbij zie ik
hoe belangrijk start-ups zijn voor innovaties.’
Een van de problemen voor start-ups is het
krijgen van startkapitaal. ‘Bij banken kunnen
ze vaak niet terecht, en venture capital-fondsen, voor risicovolle investeringen in jonge
bedrijven, zijn er maar weinig.’ Maar de pre-

mie is niet het enige, benadrukt Van Poecke.
Ook netwerken en laten zien wat je doet, zijn
belangrijk voor start-ups om investeerders
of partners te vinden. Daarom is de grant gegoten in de vorm van een pitchcompetitie.
Het idee voor de competitie kwam van
dochter Heleen. ‘Zij zag dit op Harvard
Business School. Toen ze mij erover vertelde,
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hebben een zetje nodig’
zei ik meteen: jeetje wat een goed idee.’ Nadat
Van Poecke hierover contact had gelegd met
het Universiteitsfonds Wageningen (UFW),
werkte Heleen het idee in samenwerking
met het UFW en StartHub, de organisatie die
beginnende ondernemers steunt, verder uit.
Ook zit Heleen in de jury.

INTERNATIONALE BLIK
Zijn opleiding in Wageningen legde volgens Van Poecke het fundament voor zijn
ondernemerschap en internationale blik op
de maatschappij. ‘Wageningen heeft een
internationaal karakter. Toen ik studeerde,
was dat best uniek, en een enorme eyeopener

voor mij. Zelf ging ik op stage in Indonesië en
Denemarken. Ik vond dat enorm verrijkend.’
Van Poecke had al langer de wens om zijn
alma mater te steunen, en werd daarom lid
van de Wageningen Ambassadors, een groep
succesvolle alumni die Wageningen een
warm hart toedragen. Daarnaast financierde
hij enkele jaren geleden, via het UFW, een
onderzoek naar het gebruik van emissierechten voor het in stand houden van het
tropisch regenwoud in Congo-Brazzaville.
Ook met de nieuwe start-up-competitie wil
Van Poecke iets terugdoen voor de universiteit. ‘Ik heb veel te danken aan Wageningen.
Bovendien worden de Wageningse onder

werpen, zoals voedselvoorziening en
duurzaamheid, steeds belangrijker. Als
investeringsmaatschappij met een focus
op de energiesector hebben we de energietransitie en duurzaamheid hoog op onze
agenda staan.’
De eerste editie van de competitie smaakt
voor Van Poecke naar meer. ‘Dit is het begin. Wil je effect hebben, dan moet je dit
voor de lange termijn doen. Dan kan het
groeien. Ook vind ik het hartstikke leuk om
te zien wat voor goede ideeën eruit komen.
Ik hoop natuurlijk dat er over een paar jaar
een aantal fantastische bedrijven uit zijn
voortgekomen.’ W
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IN DE OLIEBUSINESS
Van Poecke ging in Wageningen bosbouw
studeren om houtvester te worden. ‘Maar
dat bleek naarmate het einde van mijn studie
naderde maar heel beperkt mogelijk.’ Hij
specialiseerde zich daarom in de bedrijfskunde, en deed later nog een MBA aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam. ‘Ik
ben totaal onvoorbereid in de oliebusiness
terechtgekomen. Ik kreeg een baan als
assistent marketing manager aangeboden
bij Calpam. Het eerste jaar wilde ik aanvankelijk toch de bosbouw in, maar er waren
geen interessante mogelijkheden en ik begon de oliebusiness steeds leuker te vinden.
Daarna heb ik nooit meer omgekeken.’
In 1993 richtte Van Poecke het raffinagebedrijf Petroplus op, samen met Willem
Willemstein, die hij kende van zijn MBA.
Petroplus was een groot succes. Het bedrijf
ging naar de beurs en werd in 2007 voor
700 miljoen dollar verkocht. In datzelfde
jaar begon Van Poecke met AtlasInvest, dat
zich richt op investeringen in de energiesector. ‘Daarnaast ben ik inmiddels zeven
jaar partner van Carlyle in Washington’,
zegt Van Poecke, die voor deze investerings
maatschappij wereldwijd buiten de VS miljarden investeert in energiebedrijven.

‘Start-ups voegen veel waarde
toe aan de maatschappij’

De AtlasInvest Entrepeneurship Grant
is een van de fondsen op naam van het
Universiteitsfonds Wageningen. Via de
Start-Up Award ondersteunt het ondernemers met commercieel veelbelovende oplossingen voor mondiale uitdagingen. De
Impact Award beloont sociale en publieke
initiatieven van ondernemers op het gebied
van milieu of duurzaamheid.
www.universiteitsfondswageningen.nl/aieg
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