NIEUWS

Infarm in zee
met WUR
Infarm, een groot netwerk van verticale landbouw, financiert de komende
vier jaar twee promovendi en een
postdoc die de productie van tomaten
gaan optimaliseren op het gebied van
smaak, voedingswaarde en opbrengst.
De tomaten worden indoor geteeld in
hydrocultuur,
Een onderzoeks in water met
team van Infarm
voedingsstoffen, onder
vestigt zich op
ledverlichting.
de Wageningse
Ook vestigt
campus
een onderzoeksteam van Infarm zich op de campus. Infarm heeft in Noord-Amerika,
Azië en Europa al meer dan 1.400 verticale kwekerijen opgezet waar maandelijks ruim een miljoen planten worden
geteeld. De indoorteelt gebruikt 95
procent minder land en water dan de
grondgebonden landbouw en geen
chemische bestrijdingsmiddelen, claimt
het bedrijf.

Startlife investeert opnieuw
miljoenen in start-ups
Innovatieve start-ups die de voedselketen willen
verduurzamen, kunnen de komende jaren opnieuw leningen
aanvragen bij Startlife.
De leningen bedragen 75.000 tot
250.000 euro per bedrijf. De financiering komt uit een nieuw fonds, Startup
Fonds Gelderland.
Het geld is bedoeld voor jonge kennisbedrijven die duurzame voedselproductie realiseren, zoals minder broeikasemissies in de landbouw, minder
voedselverspilling en de ontwikkeling
van vleesvervangers. Startlife gunt
de leningen altijd in combinatie met
professionele coaching en begeleiding. Daarbij krijgen de start-ups ook
toegang tot kennis en ervaring van
toonaangevende bedrijven en inves-

teerders. Voorts moeten de start-ups
in Gelderland zijn gevestigd.

Lening
De provincie Gelderland financiert het
fonds en ontwikkelingsmaatschappij
Oost beheert het. Het gaat om een
revolving fund van 6 miljoen euro, wat
betekent dat leningen die terugbetaald worden daarna weer als lening
beschikbaar komen voor andere
start-ups. Startlife heeft met eerdere
fondsen al zo’n 8 miljoen euro aan
leningen verstrekt aan beginnende
bedrijven. as
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Experimentele resultaten

Infarm zoekt manieren om de teeltkosten te verlagen en de kwaliteit van de
tomaten te verbeteren. De WURonderzoekers gebruiken moderne
sensoren en scanners om de groei
snelheid, gezondheid en het voedings
stoffengehalte van de tomaten te
evalueren. ‘Voor WUR vormt deze
samenwerking een prachtige kans om
experimentele resultaten toe te passen
in de praktijk, omdat de onderzoekomgeving ook de teeltomgeving vertegenwoordigt’, zegt hoogleraar Leo Marcelis
van Tuinbouw en Productfysiologie van
WUR. Hij wil de kennis uit de projecten breed toepasbaar maken om de
opbrengst en kwaliteit in de tomatenteelt te verbeteren, met gebruik van
veel minder water en energie. as

Sociëteiten weer open
Studentenverenigingen mogen de deuren weer openen. Wel gelden er nog
coronamaatregelen, vergelijkbaar met die in de horeca. Dat betekent dat het
coronatoegangsbewijs verplicht is; dat mondkapjes moeten worden gedragen tot de
zitplaats en vaste zitplaatsen. Voorzitters van de Wageningse studentenverenigingen
zijn blij: ‘Het nieuws lekt altijd al een paar dagen van tevoren uit, dus we zagen het
al aankomen, maar je houdt toch een slag om de arm’, zegt Anne van der Molen,
voorzitter van SSR-W. ‘Toen we hoorden dat we tot tien uur ’s avonds open mochten,
ging er wel een gil van opluchting door de bestuurskamer.’ lz  Foto SSR-W
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