
 

Open Huis H&R MYCOFAB vrijdag 13 november vanaf 16.00 uur 
 

 
 
Hierbij nodig ik je uit voor een gezellig samenzijn in het nieuwe MYCOFAB van H&R, Hoed & Rand Paddenstoelen, 
dat per 1 november in gebruik werd genomen. Het MYCOFAB bevindt zich op de begane grond van Buiten Bedrijf 
Boekelermeer aan de Nijenburgerweg 7 te Alkmaar. In het hart van een monumentale stolpboerderij die ook 
bekend staat als hoeve De Stal. Op vrijdag de dertiende ben je van harte welkom om mee te genieten van een 
passend hapje en drankje en een kijkje in de keuken van H&R. Laat van tevoren even weten of je aanwezig zult 
zijn. Dan zorgen wij voor voldoende drank en spijs. Wij zien je graag op vrijdag de dertiende! 
 
Met vriendelijke groet namens het team van H&R, 
 
Jan Assies (Hoed) 
06-12236434  
www.facebook.com/HOEDenRAND 
www.hoedenrandpaddenstoelen.nl 
 
H&R is een Alkmaars fenomeen dat snel om zich heen grijpt. De hoofdvestiging van H&R is gevestigd in de 
bovenkamer van Buiten Bedrijf Boekelermeer  
 
Op 7 november 2014 werd aan H&R door de KennisWerkplaats NHN een innovatieprijs toegekend voor ‘het beste 
idee voor NHN 2014’. Het ging om het idee met behulp van paddenstoelenmycelium, de ‘wortels’ van 
paddenstoelen, (agrarisch) afval om te zetten in producten van een hogere economische waarde (upcycling). 
Met deze prijs op zak kon H&R volgende stappen zetten. 
Een groep afstudeerders van de Universiteit Wageningen, de Mycelium Solutions, werd ingeschakeld om een 
marktverkenning uit te voeren. De groep van zeven studenten ging in de periode mei-juni 2015 enthousiast aan 
de slag. Hun eindrapport, ‘Exploring the feasibility of mycelium derived packaging material from local waste 
streams’, kreeg een goede beoordeling. 
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Bij HAL25 aan de Pettemerstraat 15 te Alkmaar werd per 1 juni 2015 door H&R een tweede bedrijfsruimte, een 
Pipowagen, betrokken. Er werden bedrijfsmiddelen aangeschaft voor nader onderzoek. 
 

    
 
Van 6-10 juni deed H&R met ‘Paddenstoelen aan Zee’ mee aan Alkmaar aan Zee. Een evenement waarbij vijftig 
kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar hun eigen zelfvoorzienend vakantieparadijs bouwden. Kinderen kweekten 
paddenstoelen op zemelen en griezen van maalderij De Gouden Engel en koffiedik van Stadsstrand De Kade. De 
eerste paddenstoelen werden geleverd aan groenteman Kropsla, restaurant Mylos en Toko An Dong. Het begin 
van een lokale voedselkringloop waarin afval voedsel wordt. De week werd door H&R afgesloten met het eerste 
pop-up paddenstoelentheater i.s.m. Jan&Alleman. 
 

 

 

 
 
Na Alkmaar aan Zee volgde een periode van onderzoek en ontwikkeling. De eerste zwampotten, zwamschalen, 
heksenkringkrukjes, een paddenstoelstoel en mycelium-materialen werden geproduceerd. Op 4 september 
werden de eerste producten getoond tijdens Kunst tot de Nacht, de opening van het culturele seizoen in Alkmaar. 
Daarna volgde van 16 tot en met 26 oktober nog een presentatie tijdens de Kunst10daagse in Bergen. 



 

 
 
Op 27 september was H&R aanwezig op de Groenmarkt op het Canadaplein. 
 

 
 
Ondertussen is ook restaurant Vito aangesloten bij de Kring van H&R, levert koffiedik en stelt ruimte beschikbaar. 
Op 30 en 31 oktober was er een gezamenlijke presentatie van restaurant Vito en de paddenstoelenproducten 
van H&R in de Grote Kerk. Per 1 november werd door H&R het nieuwe MYCOFAB op de begane grond van Buiten 
Bedrijf Boekelermeer in gebruik genomen. Op vrijdag 13 november open huis in het MYCOFAB. 
 

 
 
 

Meer weten van Hoed & Rand? Volg ons op Facebook of bezoek de website! 
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