
‘In de keuken’ bij Champignonkwekerij Hanenberg in Erp 

 

Vanaf deze week gaan we iedere maand op bezoek bij een agrarisch ondernemer uit de 

gemeente Veghel, voor een kijkje in de keuken. Vandaag nemen we u mee naar Erp, naar het 

champignonbedrijf van Marcel en Lia Hanenberg. 

 

Even een weetje vooraf: wist u dat deze regio één van de drie streken in Nederland is waar de 

meeste champignons worden geteeld? Met name in Boekel zitten veel telers, maar ook de 

gemeente Veghel telt er verschillende. Marcel Hanenberg is er daar een van. De 

werktuigbouwkundige van oorsprong heeft sinds 1996 samen met zijn vrouw Lia een 

champignonkwekerij aan de Morschehoef in Erp, op de weg van Erp naar Uden. 

We spreken hen niet toevallig deze week: het is de laatste week dat zij witte champignons 

telen. Vanaf het nieuwe jaar stappen ze over op de kastanjechampignon, door Marcel zelf 

‘bruine champignon’ genoemd. “Want”, zo zegt hij, “De bruine champignon is steviger dan de 

witte champignon, vleziger, langer houdbaar en heeft een mooier aroma, maar smaakt of lijkt 

in de verste verte niet op een kastanje …” 

 

Veranderende vraag 

Dat zij na twintig jaar de overstap maken, heeft alles te maken met een veranderende vraag. 

De bruine champignon is weliswaar wat duurder dan de witte, omdat er minder kilo’s per 

vierkante meter groeien en de kostprijs dus hoger ligt, maar geniet steeds meer de voorkeur 

van de consument.  

“De champignon is een heel ‘gewoon’ product geworden, dat bij elke maaltijd kan worden 

gegeten”, vertelt Lia. “Dat is prachtig natuurlijk, want hoe meer mensen van dit heerlijke 

natuurproduct genieten, hoe liever. Maar ergens is dat ook wel jammer, hoor. Vroeger was de 

champignon een delicatesse, die in veel huishoudens alleen op speciale dagen op tafel kwam. 

Je koos toen in de supermarkt ook nog heel bewust voor champignons. Tegenwoordig wordt 

zo’n bakje bijna achteloos meegenomen en krijgt het niet meer de aandacht die het nog wel 

verdient ... Want het is me een mooi product, hoor!” 

 

De charme 

De charme van de champignon zit hem voor Marcel Hanenberg nog altijd in de manier waarop 

het product groeit: op een natuurlijke voedingsbodem van stro, kippen- of paardenmest, gips 

en veel water. Die ingrediënten worden gemengd en herhaaldelijk opgeschud, zodat er lucht 

bij kan. Zodra de voedingsbodem optimaal is, wordt deze geënt met het 

champignonmycelium. Dat is de compost. “Dit is puur natuur wat hier allemaal gebeurt. Daar 

komt geen middel aan te pas.”  



Vroeger maakte iedere champignonteler zijn eigen compost. Als dat klaar was, werd het met 

rieken in de cellen geschopt. “Je kunt je voorstellen dat dit ontzettend arbeidsintensief was. 

Tegenwoordig zijn er bedrijven die zijn gespecialiseerd in het maken van compost en kopen wij 

als telers dat compost als grondstof in. De kwaliteit van het compost is daardoor veel hoger en 

veel consistenter dan vroeger. Iedere zes weken krijgen wij nieuw compost. Dat wordt 

vervolgens machinaal in de cellen geplaatst. Al 2,5 weken daarna kunnen we de champignons 

gaan plukken.”  

 

‘Een champignon groeit 80% per dag’ 

Het plukken wil Lia graag eens nader toelichten. “Omdat het wel eens wordt onderschat”, zegt 

zij. “Maar vergis je niet: het is bijna een ambacht. Wist je dat een champignon 80% per dag 

groeit. Laat je hem te lang staan, dan barst hij aan de onderzijde en mag hij niet meer in het 

beroemde blauwe bakje (hoewel hij dan eigenlijk op zijn lekkerst is). Maar pluk je de 

champignon te vroeg, dan kost je dat kilo’s. En heel eerlijk: die kilo’s hebben we gewoon 

keihard nodig om de teelt rendabel te kunnen maken.” 

Mooi om te vermelden is dat Marcel begin deze eeuw in eigen beheer de ‘lorry’ ontwikkelde: 

een schaarlift waarmee de plukkers automatisch langs de bedden met champignons bewegen. 

Tegenwoordig is die lorry gemeengoed in de branche. “Ons bedrijf telt 7 cellen. Die zijn elk 6 

meter breed en bevatten 2 rijen champignons. Elke rij is weer 5 bedden hoog. Vroeger moest 

je continu ‘steigers’ bouwen, afbreken en weer opbouwen om te kunnen plukken. Dat kostte 

tijd en was niet erg arbeidsvriendelijk. Dat is nu dus wel anders. Het plukken is hard werken, 

maar vooral ook gewoon hartstikke leuk om te doen.” 

 

Perspectieven 

Het zijn ontwikkelingen waar de consument vaak geen weet van heeft. Ontwikkelingen die niet 

ophouden bovendien. Zo hebben Marcel en Lia samen met 3 collega-kwekers sinds een aantal 

jaren ook een bedrijf in Duitsland. Daar zijn de cellen veel groter dan hier en wordt op één laag 

geteeld. “Je hoeft als plukker dus niet meer de hoogte in. Dat werkt nog vriendelijker en 

sneller en moet op den duur de kostprijs nog verder drukken. Dat is in de agrarische sector 

inderdaad de enige manier om te overleven: het drukken van je kostprijs.” 

Dat niet iedereen daar in slaagt, blijkt uit de cijfers: telde ons land eind jaren tachtig nog meer 

dan 500 kwekerijen, intussen zijn er daar nog maar 98 van over. Hoe ziet de toekomst van de 

sector eruit? “Zo’n 65% van de Nederlandse champignons gaat naar het buitenland, waar de 

kwaliteit van onze producten als hoog wordt aangeslagen. Maar dat geldt intussen ook voor de 

champignons uit Polen bijvoorbeeld. In dat land heeft de sector een groeispurt gemaakt, met 

dank mede aan de kennis uit Nederland. We zullen in alle opzichten scherp moeten blijven. 

Doen we dat, blijven we ons ontwikkelen, dan zullen we ongetwijfeld blijven bestaan. Doen we 

dat eventjes niet, dan raken we achter.” 

 



En wat staat er met kerst op tafel?   

“Hahaha … dat weet ik niet”, lacht Lia. “Hier in ieder geval ook champignons. Maar ik denk dat 

die bij heel veel mensen op tafel komen te staan. Want of je nu Hollandse pot eet, Frans, 

Oosters of Zuid-Amerikaans: een champignon past overal bij. Gebakken in kruidenboter, 

gevuld met roomkaas of als smaakmaker gesneden en verwerkt in het gerecht zelf. Wist je 

trouwens dat de champignons die we vandaag plukken, morgenvroeg al bij de supermarkt in 

de schappen liggen ...?”  

 

 

 

  



  


