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Twee dagen geleden stond ik buiten in
de tuin naar een afgezaagde boom-
stam te staren. De stam was versierd
met een zacht grijs bobbeltje op de
bovenkant. Vanochtend stond ik daar
alweer met mijn braadpan en een
klein keukenmesje. Omdat dat klein
bobbeltje ineens een vorm had gekre-
gen van een glooiend en golvend mini-
heuvellandschap. Eetbare paddestoelen
uit mijn eigen tuin - verrassend en ver-
rukkelijk.

Paddestoelen
Paddestoelen zijn overal te vinden.
Ook het hele jaar door. In de herfst
verschijnen ze in grote aantallen en
heel veel verschillende soorten zijn
dan ineens zichtbaar. Sommige
paddestoelen zijn goed te eten,
maar het is verboden om ze uit de
natuur te verzamelen. De meeste
mensen willen ook geen paddestoe-
len plukken, omdat het verschil tus-
sen een eetbare paddestoel en een
verwante giftige paddestoel soms
moeilijk te herkennen is. Voor culi-
naire paddestoelenliefhebbers zijn
paddestoelstammen of “eetbaar
hout” een handig alternatief. Voor
natuurliefhebbers bieden padde-
stoelstammen een leuke en span-
nende manier om de ontwikkeling
van de paddestoelen van dichtbij te
ervaren. 

Voedingsbasis
Sommige paddestoelen hebben een
voorkeur voor dood hout. Voor pad-
destoelstammen is het hout ook de
voedingsbasis van de paddestoelen.
Allerlei houtsoorten komen in aan-
merking maar elke paddestoelsoort
heeft een voorkeur voor een bepaal-
de houtsoort. Voor de paddestoel-
stammen wordt het mooiste hout in
het begin van het jaar geoogst - als

het suikergehalte hoog is - maar net
voordat de bladeren aan de bomen
verschijnen. Het hout moet dan vrij
vers zijn, maar niet ziek of te oud
want anders zit er al een andere
schimmel in. 

Eetbaar hout
‘Eetbaar hout’ zijn boomstammen
die geënt zijn met broed of entstof
van een bepaalde eetbare padde-
stoelsoort. De natuur wordt eigenlijk
nagebootst. In sommige landen van
de wereld, zoals in Japan, gebeurt de
teelt van paddestoelen op hout al
duizend jaar. In Nederland zijn er
een klein aantal mensen die eetbare
paddestoelen op hout telen, maar
omdat het een heel arbeidsintensief
beroep is zijn veel telers hiermee
opgehouden. 
Twee soorten, oesterzwammen en
shii-take, zijn makkelijk te telen op
hout en bekend bij de consument.
Oesterzwammen hebben een zachte
amandelsmaak en groeien op allerlei
loofhoutsoorten behalve de fruit-
soorten (te zuur). Shii-take groeien
voornamelijk op eikenhout en heb-
ben een vrij pittige en kruidige
smaak; ze zijn vooral lekker in wild-
gerechten en in sausen. 

Enten in de lente, paddestoelen in
de herfst
Het voorjaar is de beste tijd om te
enten. De schimmeldraden van het
broed kunnen dan tijdens de warme-
re maanden rustig door het hout
heen groeien. De oesterzwamstam-
men hebben daarvoor in de regel
een half jaar nodig en shii-take pad-
destoelstammen gemiddeld ander-
half jaar.
De meeste oesterzwammen verschij-
nen in het najaar terwijl shii-take
paddestoelstammen het hele groei-
seizoen meerdere ‘vluchten’ of oog-
sten kunnen produceren. De padde-
stoelstammen reageren op het weer.
Kort na de eerste koude bui na een
warme zomerperiode zullen de
meeste paddestoelstammen ineens
gaan ‘bloeien’. De groei-explosie van
al die paddestoelen is een prachtig
gezicht. 

In de tuin
De beste plaats voor een paddestoel-
stam is onder een boom of struik.
Een beetje in het zicht om de ontwik-
keling te kunnen volgen is aan te
raden. Om te voorkomen dat de pad-
destoelstammen uitdrogen, is het
handig dat ze uit de wind en niet in
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de volle zon staan. Vormen zoals
lang en dun tot kort en dik, kunst-
zinnig en artistiek zijn allemaal
mogelijk. Beperkingen zijn er niet, als
de paddestoelstam maar te tillen is.
Boomstammen met een bijzondere
bast, zoals berk, vallen op in de tuin
en andere bomen zijn juist aantrek-
kelijk wegens hun wilde knoesten of
een dunne laag zacht mos. 
Het is niet te voorspellen waar op de
boomstammen de paddestoelen er
uit zullen komen; alles is mogelijk:
bovenaan, onderaan, aan de zijkant
of overal tegelijk. Het is in ieder
geval altijd een verrassing. Soms
komen er helemaal geen paddestoe-
len. Dat is vaak een teken dat de
weersomstandigheden ineens niet
zo geschikt zijn of dat de schimmel-
draden meer tijd nodig hebben om
door een dikke stam of een meer
duurzame houtsoort heen te groei-
en. Eetbaar hout bootst de natuur na
en de natuur vraagt om geduld en
oplettendheid. Een beetje onvoor-
spelbaar zijn de paddestoelstammen
dus wel, maar dat maakt het juist zo
spannend. Als de paddestoelen er
eenmaal zijn dan zijn ze meer dan
de moeite waard om van te smullen. 
Bij De Ommuurde Tuin in Renkum
is er sinds dit voorjaar een perma-
nent voorbeeldtuintje met eetbaar
hout. De boomstammen van diverse
houtsoorten met verschillende pad-
destoelsoorten zijn uiteraard niet het
hele jaar aan het ‘bloeien’, maar

kunnen inspiratie geven aan hoe de
paddestoelstammen in een tuin ver-
werkt kunnen worden zoals rechtop,
liggend, als houtstapel, naast een
vijvertje, enzovoort. De Ommuurde
Tuin, gelegen op een oud landgoed
tussen een uitgestrekt beekdal en
een donker bos, is van zichzelf ook
al de moeite waard om te bezoeken,
met veel bijzondere groenten, bes-
sen, kruiden en fruitsoorten.  

Streekkalender
Door mijn eigen activiteiten als een
soort agrarisch ondernemer heb ik
regelmatig contact met andere platte-
landsondernemers uit mijn omge-
ving. Vooral rondom Wageningen en
in de Gelderse Vallei zijn er erg veel
verschillende enthousiaste en inspire-
rende biologische boeren op bijzon-
der fraaie locaties. Een paar jaar gele-
den waren de meeste van deze klein-
schalige boeren op zoek naar uitbrei-
ding van hun activiteiten en zagen
wel kansen om mensen naar zich toe
te trekken maar hadden niet voldoen-
de tijd, middelen of net niet de juiste
ideeën hiervoor. In overleg met een
aantal boeren is toen een Streek-
kalender geboren. Niet zo heel bij-
zonder misschien, maar met veel
sprekende foto’s, gecombineerd met
een luchtige maar informatieve tekst
was er toch een leuk en vrolijk resul-
taat bereikt. Het doel van de streekka-
lender is een bijdrage te leveren aan
het bewustmaken van de mogelijk-

heden van lokaal geproduceerd voed-
sel en ook om te laten zien hoe het is
een kleinschalig biologisch of ecolo-
gisch agrarisch ondernemer te zijn.
Gelukkig is de streekkalender niet bij
een éénmalige actie gebleven.
Samen met een uitgever in de regio
zijn er nu plannen om meerdere
streekkalenders in diverse streken in
Nederland uit te brengen - allemaal
met een apart en eigentijds thema.
Voor 2008 is een streekkalender met
als thema “Boeren en Het Weer”
gemaakt. Trotse boeren uit de
Gelderse Vallei en de Achterhoek
staan samen in de kalender en ver-
tellen hoe het weer invloed heeft op
het verbouwen van een van hun
gewassen.

Groene Takken
Groene Takken is de naam van mijn
bedrijfje. Oorspronkelijk ben ik
afkomstig uit Melbourne, Australië.
Sinds een paar jaar is er duidelijk
vooruitgang te merken. Ideeën zijn
er genoeg, maar het is de kunst om
de meest haalbare plannen eruit te
plukken. Net als een paddestoelstam
- je weet dat iets gaat gebeuren,
maar een verrassing is het altijd!
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