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Niet zwammen
maar doen

Ooit vermaakten talloze zwemlie!ebbers 
zich in het tropische paradijs Tropicana  
aan de Maasboulevard in Rotterdam.  
Sinds 2010 ligt de voormalige topattractie 
er verlaten bij. Daar kwam in 2013 verande-

Duurzaamheid is een kwestie van doen en niet van plannen 
maken. Zo denken Siemen Cox en Mark Slegers erover. Door  
te doen, is hun RotterZwam allang niet meer alleen bezig met 
de kweek van oesterzwammen op koffiedrab. Hun doel – het 
sluiten van de afvalstoffenketen in de regio – komt steeds  
dichterbij.  

RotterZwam maakt voedsel van afval 

nemers baseren hun visie op het boek De 
Blauwe Economie van Gunter Paul. Daarin 
staan honderden businesscases: hoe zet   
je op basis van lokaal beschik bare afval- 
stromen een duurzaam verdienmodel op
en creëer je banen.  

Oesterzwammen kweken
Een van de cases uit het boek is oester-
zwammen kweken op ko"edik. Cox en  
Slegers maakten zich door cursussen en 
Youtube in acht maanden tijd de zwam-
mencultivatie eigen. Nu kweken ze oester-
zwammen in de kelder van Tropicana.  
In koelcellen staan kledingrekken uit  
de voormalige nachtclub Tropicana, met 
aan de hangers balen ko"eprut waarop 
schimmelgroei al duidelijk zichtbaar is. 
Waterdamp sproeit door de ruimte. 
 Paddenstoelen hebben immers baat bij  
een vochtige omgeving.

Lokaal werken
“Wij willen zo maximaal mogelijk lokaal 
werken”, vertelt Slegers tijdens de rond-
leiding. “We halen de grondsto#en zo dicht 
mogelijk uit de omgeving.” Het ko"edik 
komt van horeca en kantoorpanden uit de 
directe omgeving van Rotterdam. Bijna  
alles wordt opgehaald met de bak$ets.  
Per week zamelt RotterZwam 500 kilo  
ko"edik in. Per week worden 20 tot 30 kilo 
oesterzwammen geoogst, maar dat gaat al 
snel naar 50 kilo. De horeca en groothandel 

ring in toen ondernemer Siemen Cox het 
pand betrok om er een oesterzwammen- 
kwekerij te beginnen. Mark Slegers, die  
15 jaar in de energiesector werkte, sloot 
zich twee maanden later aan. De onder-
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Mark Slegers (l) en Siemen Cox in hun kwekerij, waar ze per week 20 tot 30 kilo oesterzwemmen oogsten.
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zijn de voornaamste afnemers. Om de  
groei te bevorderen, mixt RotterZwam de 
ko!eprut met schilletjes van de ko!eboon, 
die uit de brander komen. Die haalt het 
bedrijf bij microbranders uit de omgeving. 
“Omdat we groeien, zijn er niet genoeg 
schilletjes meer verkrijgbaar. Daarom  
kijken we of we karton kunnen gebruiken.”
Slegers wil de ketens zo kort mogelijk  
houden. “Als je de logistieke keten kort 
houdt, heb je alles lokaal en heb je verse 
grondsto"en. De ko!eprut kun je zonder te 
steriliseren direct gebruiken en verwerken.” 
De zaken gaan goed bij RotterZwam. Met  
# 20.000 uit crowdfunding en wat eigen 
geld werd de business opgestart. Een 
gelukkige bijkomstigheid is dat de entre-
preneurs voor het pand nauwelijks huur 
betalen. “Vanaf dag één hebben we geld 
verdiend. We zijn begonnen met het 
geven van workshops. Die zitten continu 
vol. Wij delen onze kennis en particulie-
ren betalen hiervoor. Al het geld dat we 
verdienen, stoppen we weer in het eigen 
bedrijf.”
Na een tijdje ontdekten Cox en Slegers dat 
je meer kunt doen met ko!e dan alleen 
paddenstoelen kweken. “We hebben in 
totaal zeven producten die we op de markt 
brengen en vij$ien verdienmodelen.” 

Meer dan oesterzwammen
Na twee oogsten oesterzwammen is  
nieuwe ko!eprut nodig. Wat overblij$ is 
een uit gewerkt substraat. “Wij hebben dat  
laten analyseren en het blijkt een prima 
bodemverbeteraar. We zetten nu padden-
stoelcompost voor de tuin op de markt.” 
Verderop in de kelder staan groene bakken 
voor aardappel-, groente- en tuinafval, 
waarin wormen krioelen. “Ze eten het afval 
op en vermenigvuldigen zich. Ze scheiden 
een soort vloeibare pulp af. Hierdoor ont-
staat wormencompost, dat vruchtbaarder  
is dan standaardcompost.” Slegers denkt de 
wormen op termijn te kunnen verkopen, 
zodat consumenten hun eigen compost 
kunnen maken. 
Bij toeval ontdekten de ondernemers dat 
oesterzwammen enzymen afscheiden als ze 
in aanraking komen met water. Die worden 
opgevangen. “Bedrijven hebben die nodig 

om biobrandstof te maken. We gaan kijken 
of we dat kunnen opschalen”, licht Slegers 
toe. “En zo hebben we nog een aantal 
 producten in petto.” Een daarvan is een  
100 procent veganistische hamburger  
op basis van de grijze oesterzwam die  
RotterZwam ontwikkelt. Behalve dat de 
oesterzwam uitermate geschikt is als  
vleesvervanger, wil Slegers pas over een  
half jaar daarover meer kwijt. Een lokale 
banketbakkerij maakt van RotterZwams 
vegetarische producten zoals kroketten en 
bitterballen.

Growkit 
Wereldwijd zijn er zo’n 1.500 bedrijven  
die paddenstoelen kweken op ko!edik. 
Daarin is RotterZwam niet uniek. Maar  
met de growkit is het beginnend bedrijf  
wel de enige. Die bestaat uit een emmer  
en zaadjes waarmee je je eigen padden-
stoelen kunt kweken. Kiep de zaadjes in  
het emmertje, voeg ko!edik of Senseo  -
pads toe en de groei kan beginnen. “Na  
het ko!ezetten doe je de ko!eprut of pad  
in de emmer, totdat hij vol is. Dan groeien 
er binnen twee weken paddenstoelen uit. 
Als je na de oogst wat wortelresten laat  
zitten, kun je dit blijven herhalen.”
RotterZwam wil zijn growkitconcept  
Europees uitrollen, met Duitsland als  
eerste halte. Hiervoor voert de start-up 
gesprekken met investeerders. Als de 
expansie lukt, kan dit de een boost geven 
aan de marges, die nu door gebrek aan  

grote volumes nog karig zijn. Het is Cox  
en Slegers echter niet om het geld te doen.  
Anders zouden ze wel meer kwekerijen 
opzetten. “Wij houden erg van de open 
source en do-it-yourself-cultuur”, bena-
drukt Segers. Werkgelegenheid creëren 
hoort ook bij hun beeld van duurzaamheid. 
“Waarom zou ik in Groningen een soort-
gelijk concept als RotterZwam opzetten? 
Daar wonen ook mensen.” RotterZwam 
hee$ inmiddels twintig mensen uit heel 

‘ Gooi je businessplan weg’

Europa opgeleid om hun eigen kwekerij te 
beginnen. “In Nederland zijn er vijf of zes 
bedrijven die doen wat wij doen: met 
lokaal afval paddenstoelen produceren.”

Duurzaamheid 
Cox en Slegers hebben 
voor de toekomst nog 
meer in petto. Nee, 
geen plannen. Die 

horen bij de oude economie. Plannen 
maken duurt te lang, de omgeving veran-
dert te snel, legt Slegers uit. “Het eerste wat 
je doet bij de start van je bedrijf is je busi-
nessplan weggooien. Wij werken met busi-
nessgevolgen in plaats van plannen. Dat 
betekent doen. Er wordt veel geluld over 
duurzaamheid, maar het wordt weinig 
beleden”, aldus Slegers.  

• MAURICE DE JONG  •

De paddenstoelen groeien op koffiedik. 


