Hoopvolle technologie
van jonge bedrijfjes

Dat laat een grondige analyse zien van het taalgebruik in miljoenen boeken. De studie onder leiding van WUR-hoogleraar Marten
Scheffer verscheen deze week in het gerenommeerde Amerikaanse journal Proceedings of the National Academy of Sciences.
Scheffer paste wiskundige analyse (principal component analysis)
toe op de 5000 meest gebruikte woorden in miljoenen boeken in
het Engels en Spaans die verschenen tussen 1850 en 2019. Het
patroon dat naar voren komt is dat van een langzaam toenemend
gebruik van rationele woorden tot ongeveer 1980. Daarna daalt
het gebruik van die woorden drastisch.

Negen jonge kennisbedrijfjes presenteerden
zich op 9 december tijdens de slotbijeenkomst van de Accelerate-cursus van Startlife. Allemaal willen ze grote stappen zetten
om de wereld duurzamer te maken.

1980

Het omgekeerde is het geval met emotionele woorden. Het
gebruik daarvan is sinds 1980 sterk toegenomen. Dat rationele
argumenten en de wetenschap het steeds vaker afleggen tegenover emotionele argumenten en gevoel is een bekend fenomeen’,
zegt Scheffer. ‘Het bijzondere is dat wij laten zien dat die kentering al rond 1980 is ingezet.’
Over de oorzaak van die verandering valt te twisten. Scheffer
denkt dat het te maken heeft met het doorgeschoten neo-liberalisme en de toenemende onvrede over de verdeling van de
welvaart in de wereld. De opkomst van de social media heeft dat
gevoel vervolgens sterk aangewakkerd. rk
In de volgende Resource een uitgebreid gesprek met Scheffer
over dit onderzoek (13 januari).
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Het Accelerate-programma helpt Wageningse start-ups met
het uitwerken van een businessplan, het zoeken naar klanten
en het vinden van financiering. In deze zevende editie van de
cursus veel ruimte voor nieuwe technologie die de milieu-impact van voedselproductie vermindert.
Het bedrijf InPhocal uit Eindhoven gebruikt lasertechnologie
voor opschriften op voedsel en verpakkingen. Daardoor kunnen vervuilende inktprinters de deur uit. De interDe start-ups zetten in
nationale start-up Infitiv
op nieuwe technologie
ontwikkelt sensoren die
die de milieu-impact
de kwaliteit van appels en
van voedselproductie
bessen in opslag controlevermindert
ren, waardoor de voedselverspilling fors afneemt.
En het Duitse bedrijf Crocus Labs gebruikt sensoren en
algoritmen om ledlampen in de groenteteelt efficiënter in te
zetten, waardoor telers 10 procent minder energie gebruiken.

Netwerk
Maar het kan nog indrukwekkender. De Britse start-up
Glaia kan de fotosynthese-efficiëntie van planten verhogen,
waardoor de planten meer CO2 omzetten in energie en de
gewasopbrengst in sommige gevallen met 50 procent stijgt.
En het Britse Solasta Bio ontwikkelt peptiden die dienen als
insecticide. De peptiden schakelen de plaaginsecten uit en
laten andere insecten leven. Dit duurzame alternatief voor de
chemische variant komt er alleen als het bedrijfje een grote
partner vindt die de complexe toelatingsprocedures kan
financieren en die een goed verkoopnetwerk heeft.
De Accelerate-cursus helpt de start-ups met dit soort doelen
en vragen. Ze krijgen begeleiding bij het ontwikkelen van
hun businessplan, het vinden van investeerders en het ontmoeten van partners waarmee ze hun technologie kunnen
testen en opschalen. Hiermee zijn ze onderdeel geworden
van het Wageningse ecosysteem van ondernemers. as
Zie voor meer voorbeelden van Wageningse start-ups de
rubriek Campusbewoners op resource-online.nl
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Het gevoel overwoekert
de feiten
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