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Thema Paddenstoelen en Champignons

Exotische paddenstoelen zijn een groeimarkt, net als de biologische 
paddenstoelenmarkt. Koert Pleunis combineert die twee op zijn 
nieuwe teeltbedrijf Pleunis Bio Champ. Daarmee verhuist de Limburgse 
teler zijn bedrijf net over de grens in België, waar een mooie locatie 
beschikbaar was.

“We zien de markt voor de exotische 
paddenstoelen groeien,” vertelt 

Koert. De paddenstoelen worden onder het 
Tomabel label via de REO Veiling vermarkt. 
Shii-take, bundelzwam, eryngi, maitake en 
oesterzwam vormen het assortiment van 
het bedrijf, dat zich volledig heeft toegelegd 
op de teelt van exotische paddenstoelen. 
“WE maken één mix waar we biologische 
kastanje champignons in verwerken die we 
inkopen bij een collega.” Via samenwerking 
met andere kwekers onder het Tomabel 

label kan het volledige assortiment biolo-
gisch aangeboden worden.

BIOLOGISCHE MARKT GROEIT
“De vraag naar biologische paddenstoelen 
en champignons groeit in België,” vertelt 
Koert. Vorig jaar werd het assortiment uit-
gebreid met de mixverpakkingen, die tot 
dan toe niet biologisch in het supermarkt-
schap lag. De markt voor bio-paddenstoe-
len groeit, maar de markt groeit ook op de 
trend van een dalende vleesconsumptie. 

“Paddenstoelen komen in die trend al snel 
voorbij als bron van eiwitten,” vervolgt hij. 
“Ik denk dat de paddenstoelenmarkt de 
komende jaren nog zal groeien.” 

Vanuit de supermarkten komt steeds vaker 
de vraag om mee te denken over nieuwe 
verpakkingen voor de biologische cham-
pignons. “Vroeger stelde de supermarkten 
welke verpakking ze wilden, nu vragen ze 
om suggesties om de verpakkingen te ver-
beteren en een meer biologische uitstraling 
aan de verpakking te geven,” vertelt Koert. 

De kwekerij telt 2.000 vierkante meter en 
bestaat uit 14 cellen van 125 vierkante 
meter. Een aantal cellen zijn ingeruimd om 
het substraat te laten doorgroeien. “Voor-
heen kochten we het substraat rijp in bij 
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de substraatmaker, maar nu gaan we een 
gedeelte zelf laten doorgroeien,” legt Koert 
uit. “Daardoor zijn we flexibeler en kunnen 
we beter inspelen op marktontwikkelin-
gen.” Daarnaast krijgt de kweker daarmee 
meer grip op de productie. Normaal wordt 
het substraat op één dag geleverd, maar 
dat betekent ook dat alle paddenstoelen op 
hetzelfde moment geplukt moeten worden. 
“Nu kunnen we dat meer spreiden over de 
week.”

COMPOSTPRIJS BELANGRIJKER DAN 
ARBEIDSKOSTEN
Het compost voor de biologische padden-
stoelen moet ook biologisch gecertificeerd 
zijn. “Voor de teelt van de witte cham-
pignons is dat lastiger, omdat die geteeld 
worden op paardenmest. Voor ons is het 
iets makkelijker, omdat we telen op hout,” 
legt Koert uit. De bomen, vooral beuken en 
eiken, zijn afkomstig uit de bosbouw en dus 
per definitie biologisch. “Je kunt verschil-
lende houtsoorten gebruiken maar beuken 
of eikenhout is het meest ideaal.”

Waar voor de teelt van de witte champig-
nons de arbeidskosten zwaar doorwegen 
in de kostprijs, is dat voor de teelt van de 

exoten anders. Het houtsubstraat is relatief 
duur, waardoor die prijs zwaarder door-
weegt. “We zien wel dat er in Polen en op 
de Balkan meer exotische paddenstoelen 
geteeld worden, maar de prijs voor sub-
straat is voor iedereen gelijk. Daardoor 
kunnen ze niet goedkoper produceren. De 
biologische teelt in die landen is vaak min-
der goed ontwikkeld.”

Pleunis Bio Champ is gevestigd op een 
innovatief landbouwterrein, een bedrijven 
terrein speciaal voor innovatieve bedrijven. 
“We zijn innovatief omdat we alles biolo-
gisch doen en we speciale soorten kwe-
ken,” vertelt Koert. Het water uit de nabij 
stromende Maas wordt gebruikt voor de 
koeling. Daarnaast wordt er een warmtenet 
wordt aangelegd, wat de energiekosten ver-
der zal drukken. “Dat heeft voordelen, ook 
in de samenwerking met de andere bedrij-
ven die zich hier vestigen.” (RM)
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Grote én kleine hoeveelheden AGF-producten 
langer houdbaar verpakken

De G 700 Traysealer is bijzonder veelzijdig en
economisch. Met de innovatieve gasspoel-
technologie verpakt u uw groenten, fruit,
maar ook kant-en-klaar maaltijden 
op betrouwbare en delicate wijze.
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