
Verslag Open Huis H&R MYCOFAB op vrijdag 13 november 

 

Op vrijdag de dertiende was het guur weer. Storm en regen. Toch was de opkomst goed bij het Open 

Huis van het Hoed & Rand MYCOFAB. Op uitnodiging of nieuwsgierig geworden door de prachtige 

fotoreportage van Oog op Alkmaar, de website van H&R, Facebook, of één van de andere presentaties, 

wilden de mensen wel meer weten van Hoed & Rand. Sommigen kwamen van dichtbij, anderen van 

ver. De delegaties uit Indonesië en Colombia waren helaas verhinderd. 

 

http://www.ooalkmaar.nl/duurzaamheid-en-paddos/
http://www.hoedenrandpaddenstoelen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=JaLjwSpZ6Cs
https://www.youtube.com/watch?v=Ld6w2gSxor4


   

 

 

Na enige aandrang was Hoed bereid tot nadere tekst en uitleg. Hij vertelde over zaken als CO2-reductie, 

‘upcycling’ van afval tot producten met een hogere ecomische waarde, circulaire economie en het 

sluiten van lokale en regionale kringlopen. Over het belang van schimmels in een ecologische kringloop 

en over de producten en het onderzoek van H&R: de Doe Het Zelf pakketten die samen met 

groenteboer Kropsla worden ontwikkeld, de producten voor de etalage van bloembinderij Wim van 

Assem, de paddenstoelen bij restaurant Vito, de verse en gedroogde paddenstoelen voor diverse 

Alkmaarse afnemers, de marktverkenning door de Mycelium Solutions van de landbouwuniversiteit 

Wageningen, het materiaalonderzoek van H&R en het onderzoek naar versnelde afbraak van 

wegwerpluiers. 

Na deze toelichting was er onder leiding van een schimmelexpert een rondleiding door het MYCOFAB, 

dat zich in het hart van Buiten Bedrijf Boekelermeer bevindt. 

 

 

 

 

  



 

 

In het MYCOFAB zagen de bezoekers de boeken waaruit H&R haar kennis haalt;  de instrumenten die 

Hoed & Rand gebruikt bij de teelt en oogst van paddenstoelen (geef Hoed geen hand wanneer hij bezig 

is met oogsten: het ‘geborstelde vingermesje’ kan slagaderlijke bloedingen veroorzaken); het H&R 

Sporenboekje waarin de paddenstoelensporen worden bewaard; en meer. 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

In ademende filterzakken groeien de paddenstoelen op: Grijze Oesterzwam, Koningsoesterzwam, Gele 

Oesterzwam, Populierenleemhoedje, Bundelzwam, Shii-Take. De schimmelexpert geeft uitleg.  



 

In een hoek van het MYOFAB staan de Tornado, de hogedruk snelkookpan, de gepatenteerde 

stoomtoren en de substraatmixer. 



 

Aan de wand hangen kolomzakken met stro waarop oesterzwammen groeien. In een schaal op drie 

poten groeit paddenstoelenmycelium op koffiedik. 

  



 

Er zijn meer schalen waar het mycelium groeit op verschillende substraten. 



 

   

 

Bezoekers zijn verbaasd en verwonderd. Zoiets werd niet eerder gezien. Ze weten nu iets meer van 

Hoed & Rand (al is het nog niet alles). Er wordt geanimeerd nagepraat. 

 

  



        

 

 

Na het inhoudelijk programma en de rondleiding door het MYCOFAB bezorgt restaurant Vito pizza del 

fungi en is er paddenstoelensoep uit de heksenketel van mevrouw Rand. De gasten laten het zich goed 

smaken. 

 

 

       



  

Er wordt gelachen, gedronken, gezongen en muziek gemaakt  



 

 

Er worden nieuwe plannen gesmeed … Contacten gelegd … Tips uitgewisseld … Er wordt nog een oud 

Boekelermeers spel gespeeld: Pad in ’t Bakkie… Gasten nemen afscheid en gaan op weg naar huis … 

Sommigen met een groeipakket onder de arm … Een verlate gast tikt op het raam … Het is de 

Webmaster … Leuk dat hij ook nog komt … Neef geeft een levensteken uit Parijs … Het nieuws druppelt 

binnen



 

  

De flessen zijn leeg. De katten nemen weer bezit van de stal.  



  

Zij vinden de hond in de pot. 



 

De Hoed kan op stok. 



 

 

Het grote licht kan weer aan. Tijd om op te ruimen. Het bezoek heeft het netjes gehouden. Nog een 

liedje van Tom Waits. De storm is wat geluwd. Het wordt buiten weer licht. De jas van de 

vogelverschrikker wappert in de wind. Neil Young om de pijn van Parijs 13/11 te verdrijven. Keep on 

rocking. Keep on dreaming (of a Future of Hope). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FVdfDoXHdZc
https://www.youtube.com/watch?v=sXWZrwAHxPM


Dream (foto W. Eugene Smith) 

https://www.youtube.com/watch?v=PdiCJUysIT0

