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Workshop paddenstoelen 
 

Inspiratie workshop om zelf aan de slag te gaan met het kweken van eetbare paddenstoelen 
 

 

 
 

 
 

 

Een initiatief van Eetbaar Alphen 

 

In samenwerking met Stichting Voedzaam Land 

www.voedzaamland.nl 
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Inleiding 
 

Zelf paddenstoelen kweken is leuk en leerzaam om te doen. Paddenstoelen zijn gezond en een goede 
aanvulling op je voedingspatroon. Het zelf kweken van paddenstoelen past ook goed bij de 
ontwikkeling in onze samenleving waarin we steeds meer aandacht hebben voor gezond en lokaal 
voedsel. 

Door het kweken van paddenstoelen, ben je ook actief bezig met het ervaren van hoe de natuur 
werkt. Je kunt bij het kweken zelf zorgen voor goede randvoorwaarden, zoals vocht, temperatuur en 
vooral het substraat (zeg maar “het voedsel” voor de paddenstoel).  

Maar dan zal je toch moeten afwachten of de natuur er iets van maakt. Het is prachtig om te zien 
hoe de eerste kleine paddenstoelen zich ontwikkelen. En als je eenmaal kunt oogsten, tsja, dat is 
natuurlijk helemaal top  . 

Je kunt mycelium van de paddenstoelen kopen bij diverse leveranciers, zoals groene takken, casa 
reinders, vreeken en homegreen. 

In deze workshop zoomen we vooral in op de shiitake en de grijze oesterzwam. Daarnaast komen het 
fluweelpootje en de kleine bundelzwam aan de orde. 

We laten je zien hoe je makkelijk paddenstoelen kunt kweken op boomstammetjes. Een methode die 
door de Japanners en Chinezen al meer dan 1000 jaar succesvol wordt toegepast. Er zijn natuurlijk 
ook nog andere manieren van kweken, zoals bijvoorbeeld op stro of houtsnippers. Dat is ook erg leuk 
om zelf eens te proberen! 

Eetbaar Alphen en de stichting Voedzaam Land wensen je veel succes met het zelf kweken  van 
paddenstoelen! 

 

Wat heb je nodig en hoe ga je kweken 
 

Voordat je paddenstoelen kunt gaan kweken, heb je boomstammetjes en deuvels nodig. 

De deuvels worden gemaakt door speciale leveranciers. Dat doen ze door de schimmel (het 
mycelium) te enten op een gesteriliseerde voedingsbodem, zoals rogge, houtmeel of deuvels (soort 
houten pluggen). Het mycelium bedekt de deuvels en groeit er ook in. Zodra dat is gebeurd, kunnen 
we ze gaan gebruiken.  

De stammetjes verzamel je bijvoorbeeld in het bos (vraag altijd na of dat mag van de beheerder) of 
bij een hovenier. Gebruik stammetjes van zo’n 40-50 cm lengte en 10-15 cm dikte. Het luistert niet zo 
nauw, dus als je een wat minder lang of dunner stammetje hebt, is dat geen probleem.  

Het stammetje dat je gebruikt, moet niet te vers zijn, maar ook weer niet te oud. Als vuistregel kan je 
aanhouden tussen de 3 weken en de 3 maanden aanhouden nadat het hout is gezaagd in het bos of 
door de hovenier. Als het te vers is zitten er in het stammetje nog te veel schimmelwerende stoffen, 
waardoor het enten minder goed gaat lukken. Is het te oud, dan hebben andere schimmels een 
betere kans gehad om in het stammetje te groeien dan de schimmels die jij wilt kweken, en begin je 
dus al met een achterstand.  
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Gebruik een boortje 8 om gaten te boren in het hout. Boor iets dieper dan de lengte van de deuvel, 
zodat je de deuvel er volledig en makkelijk in kunt slaan met een hamertje. Sla voorzichtig, zodat de 
deuvel niet splijt. Zorg ervoor voor het enten, dat het hout voldoende vochtig is. De deuvels zijn dat 
ook. Als je de deuvels in het hout slaat, zie je ze soms “schuimen”, dan zit je goed! 

Boor in een stervormig patroon, met een tussenruimte van ca 4-5 cm en verdeel je boorgaten over 
de hele stam.  

Heb je alle gaten geboord, vul ze dan met de deuvels en dek de boorgaten en de deuvels af met 
kaarsvet (paraffine). Je kunt gewoon wat kaarsvet van een brandende kaars op het oppervlak laten 
vallen. Je kunt ook wat kaarsvet in een bakje verwarmen en het kaarsvet met een kwastje 
aanbrengen. 

Heb je het stammetje klaar, zorg er dan voor dat het voldoende vochtig blijft. Denk eraan dat een 
stammetje in een bos ligt, tussen de bomen, beschut, op een vochtige ondergrond. Dat zijn ideale 
omstandigheden. 

Je kunt een stammetje dus bijvoorbeeld tussen wat bomen leggen op de grond, of tegen een 
schuurtje op het noorden. 

Ook kan je het stammetje helpen door het of horizontaal of verticaal in te graven. Hiermee houd je 
altijd contact met de ondergrond en wordt de verdamping gereguleerd door het vocht in de bodem. 
Zo houd je een mooie, min of meer constante vochtigheid van je stammetje. 

Elke paddenstoel heeft echter zo zijn voorkeuren. Zo is ingraven voor de Shiitake bijvoorbeeld niet 
echt nodig. 

Paddenstoelen kunnen een voorkeur hebben voor een bepaalde houtsoort om op te groeien. Zo 
groeit de Shiitake bijvoorbeeld het beste op eikenhout. Sommige houtsoorten zijn harder dan andere 
en gaan daardoor “langer mee”. Dat betekent praktisch dat je langer paddenstoelen kunt oogsten. 
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Shiitake 
 

De paddenstoel heeft een platte hoed met een licht tot donkerbruine kleur en een doorsnede van de 
hoed van 3-12 cm. De steel is wit of bruin. Het vruchtvlees is wit, vast en sappig en heeft een 
bijzondere, kruidige, nootachtige smaak. Alles van de shiitake paddenstoel is eetbaar. 

 

Paddenstoelen, en dus ook de shiitake, bevatten in het algemeen gezonde voedingsstoffen en er 
zitten weinig calorieën in. Zo passen ze in een gezond voedingspatroon. Ze zijn wel vrij prijzig in de 
winkel, daarom is het een goed idee om ze zelf te kweken.  

De Shiitakes groeien het beste en langste op inlandse eikenstammetjes, omdat veel andere 
houtsoorten na 2 jaar uitgeput raken. Alternatieve houtsoorten die je kunt gebruiken zijn: berk, 
beuk, els, hazelaar, robinia en tamme kastanje. 

 

Grijze oesterzwam 
 

De hoed van de grijze oesterzwam is schelpvormig. Meestal staan er meerdere hoeden 
dakpansgewijs boven elkaar geplaatst. De grijze oesterzwam werd voor het eerst geteeld in Duitsland 
en Hongarije, maar inmiddels gebeurt dit over de hele wereld. Je vindt de paddenstoel in het wild in 
Europa en Noord-Amerika eigenlijk op al het loofhout. Op een eik groeit de grijze oesterzwam wat 
minder. 

 

De paddenstoel ruikt naar anijs en smaakt naar amandel. In de keuken is de grijze oesterzwam goed 
te combineren en met verschillende gerechten, in het bijzonder uit de Japanse en Chinese keuken. 
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Fluweelpootje 
 

Het fluweelpootje is honinggeel tot roodbruin van kleur en is een typische winterpaddenstoel. De 
hoed is lang en slijmerig en 2-10 cm breed. Het fluweelpootje groeit o.a. op de iep, els en wilg, maar 
ook op de eik. 

 

In de keuken wordt de paddenstoel vooral gebruikt in soepen en salades, en smaakt ook goed bij 
groenten, vis- en kipgerechten. 

 

Kleine bundelzwam 
 

De bundelzwam heeft een kleine roodbruine hoed en groeit goed op beukenhout, maar ook op eik, 
els, berk en wilg. 

 

In de keuken worden de hoeden van de paddenstoel vooral gebruikt in Japanse gerechten, zoals miso 
soep. Ook voor ragouts en sauzen kan de bundelzwam goed worden gebruikt. De paddenstoel is 
knapperig en neutraal tot pittig van smaak. 
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Gezondheids- en voedingswaarde 
 
Veel paddenstoelen zijn geliefd en gewaardeerd door hun gezondheidswaarde. Zo wordt de Shiitake 
in de traditionele Chinese geneeskunde al eeuwenlang gebruikt en beschouwd als geneeskrachtig.  

De volgende gezondheidsvoordelen worden toegeschreven aan de Shiitake: 

- Beperken obesitas en overgewicht 
- Ondersteunen immuunsysteem 
- Kanker remmende eigenschappen (maag- en darmkanker) 
- Beperken aderverkalking 
- Anti microbiële eigenschappen 
- Leveren van een bijdrage aan het energieniveau  en hersenfunctie 
- Leveren van een bijdrage aan de gezondheid van de huid. 

De shiitake bevat vrijwel alle essentiële aminozuren, bestanddelen van eiwitten, de bouwstoffen van 
ons lichaam. Deze aminozuren kunnen we niet zelf aanmaken, maar moeten we uit onze voeding 
halen. Ook bevat het veel vitamine D.   

Ook van de andere in de workshop behandelde paddenstoelen zijn diverse gezondheidsvoordelen 
bekend. Zo bevat de grijze oesterzwam stoffen waarvan is aangetoond dat ze werken tegen 
suikerziekte en aderverkalking.  

Het voedingscentrum adviseert paddenstoelen nooit rauw te eten, maar altijd te koken of te bakken.  

 

Relevante websites 
 

Shiitake kweken 

Oesterzwammen kweken 

Paddenstoelen kweken op stammetjes 

Permacultuur Nederland 

Gezonde paddenstoelen 

Gezondheidsvoordelen shiitake 

Platform voedingsgeneeskunde 

Voedingscentrum 


