
MicroFlavours zoekt partners
MicroFlavours is een Brussels bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie 
van microgroenten. De plantjes, gekweekt in een verticaal systeem, geven 
smaak en kleur aan de gerechten van toprestaurants in onze hoofdstad. 
Daarnaast organiseert het bedrijf zelf de logistiek om zijn product en dat van 
partners bij de klant te krijgen. “We werken in een niche, daarom is 
samenwerking belangrijk”, zegt oprichter Dario Vunckx hierover.

Nele Lauwers, consulent Nieuwe verdienmodellen

Vorig jaar studeerde oprichter Dario 
Vunckx af als student bedrijfsma-
nagement aan de Odisee Hoge-

school. Als student-ondernemer vatte hij 
met zijn jeugdvriend Tom Wilgos het plan 
op om in de kelder van zijn ouderlijke 
woning in Sint-Agatha-Berchem micro-
groenten te gaan kweken voor de Brusselse 
markt. Dat bleek een succes en dit voorjaar 
verhuisden ze de productie naar de kelders 
van de voormalige Belle-Vue-brouwerij 
aan de Henegouwenkaai in Molenbeek. Ze 
werkten heel hard om deze ruimte in te 
richten tot een moderne productiefaciliteit 
en kozen hierbij voor een Microgreen 

LED-farm van Smart Farmers, waarbij 
water, luchtvochtigheid, belichting en 
temperatuur gestuurd worden. Onlangs 
namen ze een productieverantwoordelijke 
in dienst, die zich op de teelt en de opscha-
ling zal focussen.

Afzet
MicroFlavours belevert een 100-tal klan-
ten in het Brusselse, waarvan diverse 
sterrenrestaurants en traiteurbedrijven. 
De leveringen doen ze met een elektri-
sche cargofiets; niet alleen omwille van 
de duurzaamheid, maar ook omdat dit 
simpelweg de snelste manier is om hun 

product supervers bij de klant te krijgen. 
Recent gingen ze in gesprek met de retail 
en groothandel en, zeker in het laatste 
geval, ervaren ze dat de tussenschakels 
drukken op de marge. Ze kunnen hierop 
inspelen door grotere volumes te produ-
ceren, maar willen tegelijk ook werk 
maken van de bekendheid van hun pro-
duct bij de consument. Daarom starten ze 
vanaf deze zomer met rondleidingen in 
hun bedrijf.

Samenwerking
Om hun assortiment te verruimen, ver-
kopen ze intussen ook de producten van 
enkele andere Brusselse producenten, 
zoals Urban Harvest (kruiden in pot), 
Permafungi (champignons) en BIGH 
(kruiden, kerstomaatjes, vis). Dat maakt 
hun positie naar de klant toe sterker en zo 
kunnen ze nieuwe klanten verwelkomen. 
Momenteel zijn ze op zoek naar produ-
centen in het Brusselse, Vlaams- en 
Waals-Brabant die unieke, verse  
producten kweken.  n
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Multifunctionele landbouw

Als starter personeel aanwerven
Zit je met vragen over aanwerving van personeel op jouw beginnend land-
bouwbedrijf? Of ben je gewoon benieuwd naar wat de opties zijn om je werk 
wat te verlichten? KU Leuven organiseert in samenwerking met Generation 
Food een workshop om deze en andere vragen te beantwoorden. Beginnende 
landbouwers delen hun ervaringen en Acerta-experten beantwoorden jouw 
vragen rond administratie en wetgeving. Afspraak op dinsdag 8 september 
vanaf 14 uur in de Baarbeekhoeve in Muizen (Mechelen). Aansluitend volgt de 
prijsuitreiking van de Newbie 
Award, waarbij het Newbie-
project innovatieve startende 
landbouwers in de kijker zet. 
Geïnteresseerden kunnen blij-
ven voor een leerrijk netwerk-
moment. Schrijf je in via 
onderstaande website.  n 

  www.generationfood.be

Nele Lauwers
consulent Nieuwe Verdienmodellen 
nele.lauwers@boerenbond.be

Zomerschool  
verticale land-
bouw
Wie interesse heeft om te starten 
met verticale landbouw en meer 
wil weten over productie in een 
stedelijke omgeving, kan terecht 
op de website van Boerenbond. 
Daar kun je de webinars herbe-
kijken die we dit voorjaar orga-
niseerden in samenwerking met 
Agritecture. Als je hierna volgen-
de concrete stappen wilt zetten, 
kun je dankzij een ledenvoordeel 
toegang krijgen tot de betalende 
lessenreeks ‘Startende bedrijven’.

  www.boerenbond.be/stads-
landbouw

Wereldwijde bevraging over 
impact Covid19

Voor de tweede keer op rij orga-
niseren Agritecture en Autogrow 
een wereldwijde bevraging onder 
producenten die planten kweken 
in een gecontroleerde omgeving 
zoals dat gebeurt in serres, maar 
ook in gebouwen en containers 
bijvoorbeeld via verticale teelt. 
Internationaal gebruikt men hier 
de term Controlled Environment 
Agriculture (CEA) voor. Focus dit 
jaar is de impact van Covid-19 op 
de bedrijfsvoering. Uit de bevra-

ging van vorig jaar bleek dat 90% van de respondenten plannen had om de 
productie uit te breiden. Nu is men benieuwd of dit nog steeds het geval is en, 
indien niet, welke andere strategieën er dan toegepast zullen worden. Meer 
informatie over deze bevraging en een link naar de resultaten van vorig jaar 
vind je op onderstaande website.  n

  www.agritecture.com/census

“Herbekijk de  
webinars over  
verticale landbouw  
op onze website.”
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