
Narcostad revancheert zichmet innovatie

Nogniet zo lang
geledenwasMedellín
het epicentrumvan
deColombiaanse
cocaïnehandel. RutaN
moet de stadnuuit het
slophalenmet stenendie
energie opwekken.

‘K
ijk, zie jedaardat
hoge, puntige ge
bouw?Dat isDe
Naald, gebouwddoor
degrootste textiel
industrieel vanCo

lombia.’Operationeel directeurCatalina
CastañoYepezneemthaar gastenaltijd
meenaarhetdak van innovatiecentrum
RutaNomDeNaald te laten zien. ‘Het is
het symbool vandeoudeeconomie van
de stad: industrie.Westaannuophet
dak vandenieuweeconomie: die vande
kennis.’
De voormaligenarcohoofdstadMe

dellín, naBogotadegrootste stad vanCo
lombia, klomvanaf eind jarennegentig
uit het dal vandrugs engeweld.De stad
wasberooid, teerdeopeen verouderde
economie enhad internationaal een
afschrikwekkende reputatie.Dus staken
ondernemers,wetenschappers enbe
stuurders in2008dekoppenbij elkaar.
Hoekunnenwedeomslagmakennaar
eenkenniseconomie?Hunantwoord:
RutaN.
‘Weproberenhier ideeën,mensenen

kennis te verbinden, investeringenaan

Z
onnepanelen zijn eenge
weldigemanier omener
gie op tewekken ineen
warm landalsColombia,

alleenheb jehierniets aanwan
neer je geeneigendakhebt.

Metdie gedachte gingen in
genieurAlejandroVelásquez
Lopez en zijn collega’s vande
universiteit Eafit aande slag.
‘Demeestemensen inMedellín
wonen ineengebouwmetmeer
dere verdiepingenenhebbendus
geeneigendak.Maarbijna ieder
eenheeft eeneigenbakstenen
buitenmuur.’

Velásquezbedachtmet zijn
teameenmanier omopverticale
vlakkenzonneenergie op tewek
ken: de zonnecelsteen. ‘Met een
simpele, commercieel verkrijg
bare zonnecel zet de steen zon
neenergie om inelektriciteit’,
legtVelásquezuit. ‘Doorongeveer
dertig stenen ineenmuurmet

‘A
ls kind zag ikmoor
den, berovingenen
schietpartijen’, zo
vertelt Leonardo

Arango (27). ‘Het schudt jewak
ker, je denkt: ik kanmeegaan
inde criminaliteit of het anders
aanpakken.’

Deondernemergroeideop
inComuna13, ooit een vande
gevaarlijkstewijken vanMedellín.
Daar kooshij eenandereweg.Hij
werdelektrotechnisch ingenieur
en richttemet studievriendenhet
bedrijfjeTekusop.

Het grootstewapenfeit vanTe
kus is deArkbox, diehelpt bij het
delen van informatie.DeArkbox
stuurt bijvoorbeeldde tvscher
menvanalleBurgerKings van
Colombia aan vanuitBogotá.Op
ieder tvscherm is eenappara
tje aangeslotenen vanuit één
centraal puntwordt informatie
verzondennaarde schermen.

elkaar te verbindenwek je ge
noegenergie opombinnenéén
huishoudenalle lampen te laten
branden.’

De zonnecelsteen is volgens
Velásquezflexibeler engoedko
perdannormale zonnepanelen.
‘Ikhoordedat architectenop
zoek zijnnaarflexibele systemen
omduurzameenergie op tewek
ken, diehet uiterlijk vaneenwo
ningniet te veel aantasten.Onze
zonnecelsteen is geïntegreerd
inhet ontwerp vandewoning.’
Daarnaasthoevendebewoners Nahetwinnen vaneenwed

strijd vanRutaNhielpenervaren
ondernemersbij het opzetten
vaneendegelijkfinancieelmo
del voorTekus. Inmiddelsheeft
Arangoelfmensen indienst en is
hij bezigmet export naarMexico,
Chili enPeru.

Deondernemerwil geld verdie
nenénzijn landgenoten verder
helpen. ‘Onze systemenzijn
goedkoperdandie vanbuiten
landse concurrenten, die voor
veelColombiaansebedrijven te
duur zijn. Bovendienkijkenwe
echtnaardebehoefte vanbedrij
ven, terwijl andereColombiaanse
ontwikkelaars zich vooral richten
opwelkproduct ze zelf graag
willenmaken.’

vanMedellín geenextra gelduit
te gevenaaneen systeemomde
zonnepanelenop tehangen, aan
geziende zonnecelsteen letterlijk
debouwsteen vandewoning
is.Debeoogdekostenper steen
bedragen$10 tot$12.

Het zonneavontuur vande
onderzoekerbegondrie jaar gele
den.RutaN investeerde$130.000
inhet idee vanVelásquez enhielp
hembij het opstellen vaneen
businessmodel.

In2017moetde zonnecelsteen
opdemarkt komen. 2016wordt
dus een spannend jaar, aldus
Velásquez. ‘Ons eersteprototype
huis is inmiddels bijna af. Als de
zonnecelsteengoed functioneert
inhetmoeilijke, vochtigeklimaat
vanMedellín, dandoethij het
overal.’

te trekkenenbuitenlandseonderne
mersbinnen tehalen’, zegt algemeen
directeur JuanCamiloQuintero.RutaN
verstrekt beurzenen leningenaan start
ups, biedtbetaalbarebedrijfsruimte en
helpt ondernemersmethunzakelijke
model endeaanvraag vanpatenten.
OokherbergtRutaNeenaantal onder
zoekslaboratoria voor innovaties ophet
gebied van levenswetenschappen, infor
matietechnologie enenergie. Ze richten

aanwetenschapen innovatie.
Camiloopereert in eenmoeilijk veld,

zegt hij. ‘Investeerders inColombia zijn
risicomijdenddoorhet roerige verleden.
Wehebbengeenecht goedeuniversitei
tenenbovendien zijn zeook totaal niet
bezigmet valorisatie vankennis.’

Maar volgensCastaño is alles vooral
eenkwestie van tijd. ‘Wezijnpas vijf jaar
bezig. Als jehier in2021komt, zie je al
weer eenheel anderewereld’.
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Hotspot: Ruta N

Idee: zonne-energie opwek-
ken met bouwstenen

Rolmodel:
Leonardo Arango

Duurzame energie
uit eigenmuur

‘Liever ondernemen
dandemisdaad in’

zich vooral op lokaleproblemen inMe
dellín, zoals tropische ziekten, openbaar
vervoer enbetrouwbare enduurzame
opwekking vanelektriciteit.

Zo’n€20mlnheeftRutaN jaarlijks
tebestedendankzij eenkrachtig in
vesteringsbeleid vandeoverheid. Ten
behoeve vanhetbudget dragengrote
Colombiaansebedrijveneendeel van
hunwinst af enmoet 10%vande inkom
stenuitmijnroyaltieswordenbesteed

Investeringsbeleid
Grote Colombiaanse
bedrijven dragen een
deel van de winst af
voor Ruta N, 10% van
de mijnroyalties gaat
naar innovatie.

Emiel vanDongen
&Renée vanHeteren

Met Ruta N vindt Medellín, dat vooral bekend stond omde drugshandel, zichzelf opnieuw uit als innovatieve hotspot. FOTO’S: EMIELVANDONGEN&RENÉEVANHETEREN

Stenen voor zonne-energie

Emiel vanDongenenRenée
vanHeterenzijn freelance
medewerkers vanHetFinan
cieeleDagblad. Samenreizen
zij dewereld rondendoenze
geregeldverslagover innova
tieveplaatsenen inspirerende
bedrijvenenmensen.

Reacties en opmerkingen
naarmorgen@fd.nl

Leonardo Arango

Medellín

COLOMBIA
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