
Worldwide Expertise for Food & Flowers

Microbiome? Maitake? Blackbox? Zelflerende teelten/AI?  

Team Delphy Mushrooms geeft u inzicht in de toekomst van de veranderende markt binnen de 

champignon- en paddenstoelensector. Champignons, de toekomst! 2018 is ontwikkeld voor 

de Nederlandse champignonsector en dit jaar verder verbeterd aan de hand van de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van innovatie, teelt, duurzaamheid en technologie.

Nieuwe cursus: 

‘Champignons, 
de toekomst!’
Door de specialisten van team Delphy Mushrooms



Inhoud van de cursus
De cursus “Champignons, de toekomst” richt zich 

op kennisontwikkeling en kennisimplementatie 

binnen de teelt van champignons en eetbare 

paddenstoelen. De specialisten van team Delphy 

Mushrooms (Jan Gielen, Niek de Ligt, Erik 

Polman) zijn verantwoordelijk voor de inhoud van 

de cursus. Alle cursusleiders hebben jarenlange 

ervaring in het eigen vakgebied. Zij combineren 

hun specifieke vakkennis met hun expertise 

over de laatste ontwikkelingen binnen de sector. 

Daarnaast zorgen diverse gastsprekers van zowel 

binnen als buiten de sector voor een frisse blik op 

de toekomst.

Onderwerpen van  
de cursus:

• Composteren: de basis voor goede 

teeltresultaten en wordt uitgevoerd in 

verschillende fases.

• De teelt van champignons: teeltresultaten 

zijn niet alleen afhankelijk van de geleverde 

grondstoffen, maar ook van de technische 

mogelijkheden en de teeltprocessen zoals 

het vullen, afdekken, water geven, ingroeien, 

afkoelen, knopvorming.

• De productie van champignons: de 

organisatie van de oogst is belangrijk, hierbij 

behandelen we onderwerpen als hygiëne, 

veiligheid, energie en sturen op cijfers.

• Andere paddenstoelen: Oesterzwammen, Shii-

take & Eryngii worden meer en meer populair. 

In de cursus behandelen we het substraat, de 

teelt en toepassing van deze paddenstoelen.

• De exacte inhoud van de cursus is te vinden 

in de cursusplanning.

Basis champignonteelt
Bent u nog nauwelijks bekend met de teelt van 

champignons? Voor u hebben wij de optionele 

dag “Basis champignonteelt” opgenomen in deze 

cursus. Hierin doet u basiskennis op over de 

elementen binnen de teelt van champignons aan 

de hand van de verschillende teeltfases.

Hebt u zelf al enige jaren teelt ervaring, dan heeft 

u de mogelijkheid om deze dag over te slaan. 

Binnen de dag “Toekomst van telen” zullen de 

teeltfases kort worden herhaald.

Actuele thema’s
De cursus staat in het licht van actuele thema’s: 

zelflerende teelten, nieuwe afzetmarkten, 

verwerking van champost en duurzaamheid, 

biologische gewasbescherming, eerlijke arbeid en 

sturen op cijfers binnen groeiende organisaties. 

U leert op een praktische manier om te gaan met 

deze thema’s. Dit doen we door interactief bezig 

te zijn en te werken vanuit praktijkgerelateerde 

voorbeelden. Excursies bij verschillende bedrijven 

binnen de sector maken de cursus extra 

inspirerend en leerzaam. 

Doel van de cursus 
“Champignons,  
de toekomst” 

De cursus leidt ervaren en startende betrokkenen 

op tot een hoger niveau in hun functie binnen 

de champignon en paddenstoelensector. 

Cursisten vergroten hun deskundigheid naar de 

nieuwste inzichten op de diverse vakgebieden. 

De opgedane kennis is onmisbaar om aan de 

hedendaagse vragen als teler, toeleverancier of 

afnemer te voldoen en geeft perspectief op een 

functie op hoger niveau. U sluit de cursus af met 

een certificaat. 

Cursus ‘Champignons,  
de toekomst’ ook in 
maatwerk mogelijk

Het is mogelijk om (delen van de) cursus intern 

op uw bedrijf te verzorgen. Benader ons voor een 

aanbod op maat. 

De kern van Delphy:  
Kennis ontwikkelen en 
Kennis implementeren



Praktische informatie

Start vanaf februari 2018

Cursusdagen Altijd op vrijdag, bestaande uit hele- en halve cursusdagen. De lesuren zijn verdeeld 

over 10 dagen in 2018, met 1 dag optioneel “Basis champignonteelt”

Locaties We streven ernaar om de cursuslocatie zo gemakkelijk mogelijk bereikbaar te houden 

om daarmee de reistijd voor cursisten zo kort mogelijk te houden

Cursusplanning

Datum Met excursie * Inhoud

Vrijdag 2 februari 2018

09:00 uur tot 16:30 uur 
 Introductie & achtergrond van de champignonsector in Nederland 

Compost maken (fase 1,2 en 3 + broedsoorten & rassen)

Optioneel

Vrijdag 23 februari 2018

09:00 uur tot 16:30 uur 

 Basis champignonteelt (vullen, afdekken, water geven, ingroeien, her-

stel, afkoelen, knopvorming en uitgroei)

Vrijdag 9 maart 2018

09:00 uur tot 16:30 uur
 Toekomst van telen: opruwen, bodemvocht in de teeltruimte, werk-

en met Blueprint, koppelen van compost en  teeltgegevens, digitale 

teeltassistent QMS

Vrijdag 6 april 2018

13:00 uur tot 17:15 uur

Klimaatbeheersing, technische installaties, gebouwconstructies

Vrijdag 20 april 2018

13:00 uur tot 17:15 uur

De productie (oogst & verwerking), veilig werken (bijv. het actuele 

thema van werken op hoogte, arbeidstijdenwet)

Vrijdag 18 mei 2018

13:00 uur tot 17:15 uur

Diverse soorten: witte champignons, kastanje champignons, conserven.

De teelt en toepassing van oesterzwammen, shii-take en koning-

soesterzwam

Vrijdag 8 juni 2018 

13:00 uur tot 17:15 uur

Hygiëne, ziekten en plagen (bijvoorbeeld geïntegreerde gewasbes-

cherming, spuitlicentie)

Vrijdag 31 augustus 2018

09:00 uur tot 16:30uur 
 

Marktbenadering en marketing: benadering Duitse markt en de gevolgen 

van politieke beslissingen (de boycot van Rusland, de gevolgen van Brexit) 

Strategie en Economie (investeren in innovatie, kapitaalbehoefte, 

financieringsvormen en het vergroten van winstgevendheid)

Vrijdag 14 september 2018

13:00 uur tot 17:15 uur

Arbeid en certificeringen: Nederlandse taal op de werkvloer, uitleg 

over Global G.A.P. inclusief de add-on sociale modules Grasp & Fair 

Produce. Biologische teelt en PlanetProof

Vrijdag 5 oktober 2018 

13:00 uur tot 17:15 uur

Leiding geven: Hoe te sturen op cijfers binnen groeiende organisaties 

met digitale tools op het gebied van real-time monitoring, rapportage 

en aansturing

Vrijdag 2 november 2018

09:00 uur tot 16:30uur 
 Duurzaamheid en circulaire economie (de laatste ontwikkelingen over 

de afvoer van champost) 

Innovaties: Het doorvoeren en gebruiken van innovaties op het teeltbedrijf

*Cursusdagen met excursie zijn inclusief lunch

Uw investering
In de cursus is plaats voor minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.  

De kosten voor de gehele cursus bedragen € 1595,- excl. BTW. (exclusief de optionele dag)

Wilt u ook de dag “Basis champignonteelt” (23 februari 2018) volgen?

De kosten hiervoor bedragen € 195,- excl. BTW.  



www.delphy.nl

Over Delphy
Delphy staat voor Worldwide Expertise for Food & Flowers. Delphy is daarmee 

dé onderneming in kennis en expertise voor onze partners in de plantaardige 

sectoren, wereldwijd. Met kennisontwikkeling en kennisimplementatie 

maakt Delphy het optimaliseren van productie in food & flowers wereldwijd 

mogelijk. De > 200 experts van Delphy delen hun kennis en expertise met 

onze partners om daarmee hun doelstellingen te realiseren en resultaten te 

verbeteren. De experts van Delphy zijn betrouwbaar en deskundig, ze nemen 

verantwoordelijkheid in het belang van onze partners en behouden vrijheid 

door hun onafhankelijke positie in kennis. 

Contactgegevens

Niek de Ligt 

Consultant / trainer 

Growing & Composting 

Delphy Mushrooms

M +31 (0)626544412

E n.deligt@delphy.nl


