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Paddenstoelen als economische 
drager op een landgoed  

€ 2.500 per 1000 m2  



Upgraden  bestaande 
vermogensbestanddelen  

Bestanddeel Bos – Natuur:  

• Meer rendement uit bos en natuur 

• Verhogen biodiversiteit 

• Innovatie  

• Laag economische instapdrempel   



Bottom-up is strategie voor het 
upgraden van bestaande 
vermogensbestanddelen 

 



Verhogen biodiversiteit  

• Verbeteren beheer methodiek 

• Afvoeren biomassa  

• Toepasbaar op meerdere terreinen 

• Positief effect op de groei van 
paddenstoelen  

• Hierdoor een renderende activiteit  

 

 



Beheer gericht op paddenstoelen  

• Levert direct opbrengst door paddenstoelen 

• Indirect levert het meer rendement voor het 
bos. Schimmels bevorderen de groei van wortels   

• Innovatief door actief bezig te gaan met het 
bodemleven  

• Is toepasbaar op grote en kleine schaal 

• Past binnen de ruimtelijke bestemmingen  

 



Opbrengsten  

Eekhoorntjesbrood, opbrengst 15 kg per 1000 m2,  
€ 1.500 – € 2.500* 
 

Russula’s, opbrengst 25-50kg per 1000 m2,  
€ 1.000- € 2.500* 

 

Verwachte opbrengst per Ha is € 5.000 

 
* Opbrengsten zijn op basis van succesvolle proeven op kleine schaal 

 

 



Afzet  

• Regionaal, streekproduct, als:  

• Beemster kaas 

• Limburgse asperges  

• Geen seizoensproduct, kan 
worden gedroogd   

• Coöperatief te vermarkten met  
andere streekproducten 



Brabantse Paddenstoelen 



Het beheer gericht op 
paddenstoelen heeft spin-off: 

 • Economisch aantrekkelijk 

• Verbetert biodiversiteit 

• Meer belevingswaarde  

• Brengt partijen samen 

• Educatief 

• Uniek streekproduct dat eerlijk 
en heerlijk is 



Samenwerking  
provincie Noord-Brabant  

 HAS Hogeschool De Bosch  

 Dutch Design Academy Eindhoven 

 Provincie Noord-Brabant  

 Brabants Particulier Grondbezit  

 Brabant Recreatief  

 Streekmarkt, streekproducten 

 



 
Landgoed Jachthuis Schijf  

Jachthuis 
270 ha Bos 
30   ha Heide 
25   ha Landbouw 





Het beheer gericht op 
paddenstoelen is win-win 

• Economisch aantrekkelijk  
• Verbetert biodiversiteit 
• Meer belevingswaarde   
• Brengt partijen samen 
• Past binnen de Ruimtelijke Ordening 
• Een uniek streekproduct dat eerlijk 

en heerlijk is  
 


