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“Wie start in
de landbouw,
moet een beetje
MacGyver zijn”
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Tom De Windt teelt microgroenten in de rand van Gent
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achaGreens is een bedrijf dat
microgroenten teelt, heel jonge
plantjes die al geoogst worden
bij het vertonen van hun eerste blad”,
steekt Tom van wal. “Wij willen die
microgroenten als volwaardig ingrediënt bij de mensen krijgen. Het is zo een
duurzaam en voedzaam product dat
het jammer zou zijn als het alleen zou
gebruikt worden als decoratie. Vandaar
dat we daar salademixen van gaan
maken zijn, die we bij de mensen willen krijgen.” Het enthousiasme druipt
ervan af wanneer Tom praat over zijn
product en dat was al zo van bij de
start. “Ik heb eigenlijk gewoon mijn
intuïtie gevolgd. Ik heb groene vingers
en beetje bij beetje is dit gegroeid.
Eigenlijk ben ik begonnen als tarwe
grasboer. Ik kweekte toen enkel tarwe
gras en ging naar events met sapjes en
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zo. Dan ben ik mijn teelten gaan uitbreiden. Eerst voornamelijk via verkoop aan de horeca, maar ik vond het
jammer dat er enkel maar een blaadje
als decoratie werd gebruikt. En dus
maak ik het tot mijn missie om het bij
de mensen te krijgen. Vandaar de keuze
om kant-en-klare salademixen te gaan
maken en die te verkopen in de winkels. We liggen nu onder andere in Delhaize, BioPlanet en Cru, en zo wint het
product aan bekendheid.”

Starter in de landbouw
Tom is gestart zonder noemenswaardige landbouwervaring. Hij weet dus
als geen ander wat een jonge boer
nodig heeft. “Ik denk, als je iets start in
de landbouw, dat je een beetje een
MacGyver moet zijn. Ik ondervond dat
ik van alle markten thuis moest zijn. ->
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Een gezonde dosis idealisme, durf en enthousiasme. Daarmee startte
Tom De Windt PachaGreens op. Maar met goesting alleen run je geen
bedrijf. Tom volgde enkele opleidingen om zijn skills als ondernemer bij
te schaven en ging op zoek naar diverse manieren om zijn onderneming
te financieren. Intussen bestaat PachaGreens al zes jaar en heeft de
onderneming een eigen identiteit gevonden, én de werkingsmiddelen
om hierin te blijven groeien.
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Flexibel ondernemen
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“We zitten nu in een gehuurde serre,
een stuk van een oude azaleakwekerij.
Deze locatie was ideaal om te starten,
maar nu zijn we te groot geworden om
hier nog veel langer te kunnen blijven.
Het bedrijf begint uit zijn voegen te
barsten. Een eigen locatie is zeker de
volgende stap, dan kunnen we ook op
grotere schaal produceren. Dat gezegd
zijnde, het was hier wel een ideale leerschool. Ik heb hier het teeltproces
opgezet en gaandeweg gekeken hoe dat
verbeterd kon worden. Wanneer we
verhuizen naar een andere, grotere
locatie weet ik al hoe ik die ga inrichten. Ik ga daar niet meer moeten testen
hoe bepaalde opstellingen werken.
Alles is al uitgedokterd. Dat is iets dat
stap voor stap gaat. Ik vond het heel tof
om dat te doen. Maar je hebt er wel de
juiste mensen voor nodig, die ook
flexibel zijn en in zo’n startende, zoekende omgeving goed kunnen functioneren. En dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.”
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“Jammer dat microgroenten enkel als
decoratie gezien
werden.”

Tom is gestart zonder noemenswaardige landbouwervaring. Hij weet dus als
geen ander wat een jonge boer nodig heeft.
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Microgroenten worden al geoogst bij
het vertonen van hun eerste blad.

“Toen ik besloten had voor mezelf dat
ik ‘ondernemer’ ben, heb ik mij ingeschreven in zowat alle acceleratieprogramma’s die er bestonden en diverse
ondernemerscursussen gevolgd. In
mijn directe omgeving zijn er niet echt
veel ondernemers. Ik heb wel veel
mensen rondom mij die mij steunen,
maar wanneer je luidop droomt van
een groter bedrijf, is niet iedereen daar
meteen in mee. Ik ben een dromer en
ik vertel graag heel enthousiast over
mijn ideeën. Maar dat kan voor anderen nogal veel zijn, omdat ik altijd maar
met nieuwe zaken kom. Ik houd van
actie, ik voer mijn nieuwe ideeën snel
uit. Maar op de duur ben ik dan met zo
veel dingen tegelijk bezig, dat het wel
belangrijk is om de focus te bewaren.
En bijvoorbeeld bij het acceleratortraject van de ‘Birdhouse’ – toen stond ik
nog echt in het begin – had ik twee
mentoren die mij goed hebben geholpen bij het vinden van mijn focus. Ik
was toen met veel te veel tegelijk bezig:
aquaponics, eetbare bloemen, moestuinieren met speciale tomaatjes …
Het was zodanig divers dat het moeilijk
was om te zien waar de inkomsten uit
kwamen. En op dat moment was het
bedrijf niet rendabel.”
“Intussen heb ik er ook investeerders
bij. Ik heb een eerste kapitaalronde
gedaan en investeerders gevonden die
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zijn. Durf het grootser zien! Ik ben wel
ambitieus, ik wil hier echt wel mee
vooruit. We staan nu nog maar in de
kinderschoenen met PachaGreens, we
zijn nog ver van waar we over enkele
jaren willen staan.”

Bo

Ik heb dit in mijn eentje opgestart en
moest dus ook iets kennen van marketing, sales, administratie, boekhouding … Het telen is uiteindelijk maar
één onderdeel. Je bent niks als je heel
veel teelt, maar je het niet kan verkopen. Alles naast dat telen, vond ik een
heel grote uitdaging. Vandaar dat ik vrij
snel beslist heb om mezelf niet enkel te
zien als een teler, maar als een ondernemer die een bedrijf probeert uit te
bouwen, dat rendabel te maken en daar
een mooi verhaal aan te hangen. Landen tuinbouw ligt mij wel. Als ik ’s ochtends in de serre kom en ik zie alle
groentjes hier staan, dan word ik daar
oprecht gelukkig van. En ik wilde ook
wel heel bewust iets doen dat duurzaam is. Dit is een combinatie van alle
skills die ik in voorgaande projecten
heb verworven. En als je met een nieuw
of onbekend product wil starten, heb je
vooral ook veel geduld nodig.” Geduld,
maar ook durf. “De mindset van de
ondernemer is heel belangrijk. Ik denk
dat wij als Belg soms iets te bescheiden
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Innovatie

Moeder aarde

“Voor ons is het duurzame plaatje heel
belangrijk. De naam PachaGreens
komt van Pacha Mama, moeder aarde
in de Zuid-Amerikaanse taal Quechua.
Ik heb gereisd in Zuid-Amerika en probeer wat ik daar leerde over de duurzame principes van permacultuur ook
hier toe te passen. Bij alles wat we
doen, stellen we ons de vraag: is dit wel
duurzaam? Van zodra je teelt, heb je
een impact. Daar kan je niet omheen.
Ons substraat is bijvoorbeeld gemaakt
van houtvezels, namelijk overschotten
van de houtzagerij die wij hergebruiken. Dat is een restproduct voor hen,
maar een basisproduct voor ons. Nadat
wij ermee klaar zijn en het dus voor ons
ook een restproduct is, is het een goede
bodemverbeteraar. Zo kunnen wij een
cyclus sluiten en dat vind ik belangrijk.
Het enige wat microgroenten nodig
hebben om te groeien, zijn water,
warmte en licht. Wij moeten geen voedingsstoffen of gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Het zaadje heeft
alles in zich om tot dat eerste blad te
komen.” n
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Tom rekent niet enkel op die investeerders. Hij ging al meerdere keren actief
op zoek naar financiële steun voor
PachaGreens. En met succes. “Ik ben
gestart door alles wat ik had erin te
steken. Letterlijk. Ik heb veel gereisd,
dus ik had geen groot budget toen ik
weer in België kwam. Elk weekend ging
ik bijklussen in de horeca en wat ik
daar verdiende, ging naar het bedrijf.
Ook alle omzet werd opnieuw geïnvesteerd in PachaGreens. Na een tijdje is
de eerste investering erbij gekomen en
dat is beetje bij beetje gegroeid. Eerst
bancair. Toen BioPlanet bij mijn afnemers kwam, ben ik een lening aangegaan bij Triodos. Daarna kwam de eerste kapitaalronde en daarvoor heb ik
samengewerkt met The Harbour. Dat is
een bedrijf dat start-ups helpt om
businessplannen op te stellen en
financiering te vinden. Want hoe weet
je wat je bedrijf waard is? Hoe weet je
wat je moet vragen en hoe je businessplan eruit moet zien? Ik kan dat zelf
wel een beetje, maar er kruipt heel veel
tijd in en als mensen die daarin gespecialiseerd zijn dat doen, is het toch wel
een ander verhaal. Daarnaast hebben
we ook via WinWinner geld opgehaald.
Dat is een concept waarbij particulieren kunnen investeren in bedrijven,
mét overheidsgarantie en het levert
een mooi rendement op. Op die
manier hebben we toch wel wat budget
kunnen ophalen en pas dan kan het
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consulent Nieuwe verdienmodellen
nele.lauwers@boerenbond.be
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Verschillende
financieringsvormen

er

mee willen in het verhaal en niet alleen
geld inbrengen, maar ook raad en daad.
Dat is ook een goed hulpmiddel
geweest om goed te gaan rekenen of en
hoe rendabel we precies waren. Soms
kan je door een klein element te veranderen, het volledige systeem omgooien.
En da’s mooi om te zien.”

ook sneller beginnen gaan. Van zodra je
de middelen hebt, kan je toestellen
aankopen die ervoor zorgen dat je
werkwijze rendabeler wordt en dan
kan je stappen beginnen zetten.”
“Met de hulp van de innovatieconsulenten van Boerenbond heb ik ook een
subsidiedossier ingediend voor VLIFprojectsteun voor innovatie, maar dat
zijn we nog altijd aan het afwerken. En
dat is meteen ook de grote uitdaging
daarbij. Je dient het in, het gaat om een
aanzienlijke som geld, maar je krijgt die
pas wanneer je innovatie is gerealiseerd. Je moet het dus eerst zelf voorfinancieren. Dit heeft wat langer
geduurd dan voorzien, omdat we werken in trays en ik vond in de handel
niet de trays die ik wilde. Ik ben er dan
zelf gaan ontwerpen. Van zodra die
trays geleverd zijn, kunnen we dat subsidiedossier wel afsluiten.”
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“Het is belangrijk om
de focus te bewaren.”

Leren van elkaar
Tom startte als stadslandbouwer
met microgroenten in een leeg
staande serre in de Gentse stads
rand, en hij is niet alleen. Overal in
Europa prikkelt de stadslandbouw
jonge mensen om te gaan onder
nemen. Met een specifiek aanbod
ondersteunt Boerenbond deze
nieuwe ondernemers en brengen
we ze in contact met andere leden.
Net omwille van hun verschillende
uitgangspunten kunnen nieuwe en
bestaande bedrijven veel van elkaar
leren over de uitdagingen die er zijn
om te produceren in een stedelijke
omgeving.
Op het Europese forum EFUA
(www.boerenbond.be/efua) brengt
Boerenbond deze expertise samen
en bouwen we mee aan betere
kennis over landbouw in en rond
steden. We onderzoeken de verschil
lende verdienmodellen en op welke
manier deze bijdragen aan de duur
zame ontwikkeling van stedelijke
regio’s, zoals we in Vlaanderen goed
kennen.
Op 21 en 22 juni organiseren we
samen met EFUA twee workshops
in Brussel over ‘Beter beleid voor
stadslandbouw’. Interesse? Mail
naar nele.lauwers@boerenbond.be.
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