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                            Leuke tips en weetjes, nieuws en feiten: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

In oktober 2020 is er 

helaas geen NME school-

coördinatorenmiddag 

i.v.m. de corona-regels. 

 
Alle basisscholen  

ontvangen in oktober van 

NME Overbetuwe een:  

gratis kweekpakket 

paddenstoelen 

(champignons) 

 

 

 

 

 

 Informatie over onze leskisten, materialen en excursies vindt u in onze digitale 
NME catalogus op www.nmeoverbetuwe.nl onder de kop “bestellen”. Bent u de 
inlogcode kwijt?  Stuur dan een e.mail naar info@nmeoverbetuwe.nl . 

Wij vragen aan alle NME schoolcoördinatoren om de groepsindeling voor het 
schooljaar 2020-2021 te updaten! Dit is belangrijk om in het bestelsysteem een 
reservering in te voeren.  Heeft u hierbij hulp nodig? Stuur dan een e.mail naar de 
NME coördinator Annette Bisseling van NME Overbetuwe info@nmeoverbetuwe.nl  

LET OP NIEUW! 

Bij alle scholen in de gemeente Overbetuwe komen wij de leskist(en) op school 
brengen en komen ze ook weer op school ophalen. 

            Leenperiodes in schooljaar 2020-2021: 

Wo 23-09-2020 Wo 14-10-2020  

Wo 28-10-2020 Ma 23-11-2020  

Wo 25-11-2020 Wo 16-12-2020  

Wo 06-01-2021 Ma 25-01-2021  

Wo 27-01-2021 Ma 01-03-2021 Er zit 1 week vakantie in 

Wo 03-03-2021 Wo 31-03-2021 Hierna Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Pasen 

Wo 07-04-2021 Vr 26-04-2021 Hierna is het meivakantie 

Wo 19-05-2021 Ma 14-06-2021  

Wo 16-06-2021 Wo 17-07-2021 Zuid mag de leskist(en) een 
week langer houden. Mid-
den krijgt eerder vakantie. 

 

 
Kweekpakket paddenstoelen (champignons)  

U kunt nog voor de herfstvakantie beginnen met het kweken van de paddenstoelen. 
Het zichtbaar groeien en oogsten vindt dan net na de vakantie plaats. U ontvangt 
van ons digitaal een handleiding met lessugesties en recepten. Gaat u het pakket na 
de herfstvakantie gebruiken bewaar het dan op een koele plaats. 
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De teelt van witte en bruine champignons  
 

Inhoud van de verpakking:  
- Een laag doorgroeide compost  

- Een zak met dek aarde (potgrond)  

 

Beschrijving: 
Stap 1: Neem de zak met dek aarde uit de verpakking en bewaar deze op een koele plaats.  

Stap 2: Plaats de verpakking met de kartonnen deksel erop, +/- 4 dagen bij een temperatuur 

van 20-25 ⁰ C. (De witte deksel gebruik je nu niet meer)  

Naar +/- 4 dagen: de compost is wit doorgroeit met schimmel,  

dit noemen ze mycelium  

Stap 3: Pak de zak met dek aarde en prik hierin aan elke kant 10 gaten.  

Stap 4: Leg de zak 30 minuten in 1 liter water. 

Stap 5: Open de zak en verspreid de dek aarde gelijkmatig en losjes over de compost.  

Tip: meng een handje doorgroeide compost door de dek aarde.  

Stap 6: Zet de verpakking nu 5 tot 8 dagen weg op een temperatuur van 20-25 ⁰ C met geslo-

ten deksel.  

In die tijd groeit het mycelium door de laag dek aarde naar de oppervlakte.  

Stap 7: Verwijder het binnenste rondje bovenop de deksel zodat je het mycelium kunt zien 

groeien.  

Als de dek aarde met wit pluis begroeid is  

kun je de hoekjes van de deksel indrukken en weer  

terugplaatsen op de verpakking.  

Stap 8: Open de luchtgaatjes aan de korte kanten van de deksel.  

Stap 9: Plaats nu het geheel in een koelere ruimte van 15-18 ⁰ C.  

Zorg ervoor dat de dek aarde niet uitdroogt door regelmatig  

met een plantenspuit te nevelen. Als er een flink aantal  

knoppen te zien zijn kun je die met een gieter water geven.  

De aarde moet vochtig blijven maar het moet niet te nat zijn. 

De eerst champignons verschijnen aan de zijkanten, daarna  

pas in het midden.  

 

Oogsten:  
Neem een paddenstoel tussen de vingertoppen en draai deze er voorzichtig uit.  

- Niet eruit trekken en niet te klein oogsten.  

- Geef weer regelmatig wat water zodat de dek aarde niet uitdroogt.  

- Als alle paddenstoelen geoogst zijn: weer water geven.  

Na ongeveer een week verschijnen er nieuwe champignons.  

Dit kan zich drie tot vijf keer herhalen. Veel succes  

en smakelijk eten.  

 

 

Gezonde voeding staat erg in de belangstelling. U kunt veel lessuggesties vinden op 
het nieuwe voedseleducatie portaal Chef! Hierop staat alles over Smaaklessen, EU 
schoolfruit enz.  Kijk op www.voedseleducatie.nl  

U kunt ook bij NME Overbetuwe de bijbehorende leskist Smaaklessen reserveren. 
Zie voor verdere informatie www.nmeoverbetuwe.nl  de digitale NME catalogus. 
Zeker voor (aanstaande) Gezonde Scholen erg interessant. 

 
 

NME Overbetuwe    Stichting Natuur- en Milieu Educatie Overbetuwe 
postadres:  De Park 12, 6661 NW  Elst 
 
coördinator: Annette Bisseling mobiel: 06-40469609 of 0481-372679 
E-mail:    info@nmeoverbetuwe.nl   
website:  www.nmeoverbetuwe.nl  
   
Samenwerking met NME Betuwe 
lid van het Gelderse Netwerk van NME-centra 
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