
        
 
 
Kweektips workshop Oesterzwammen kweken op koffiedik 
 
 Zet of hang je kweekzak thuis op een plek op kamertemperatuur, zonder direct zonlicht of tocht. 

Een beetje vochtig is ook prima. De kelder of badkamer is geschikt, of bijvoorbeeld de garage –  
als die niet te koud is. 

 Zorg dat je kweekzak niet teveel vocht verliest. De zak kan uitdrogen doordat het te warm is, 
doordat de lucht heel droog is of door tocht. Er zitten kleine gaatjes in de kweekzak, waardoor 
deze kan ‘ademen’.  
 

 Na 3 weken maak je met een mesje 1 of 2 kruisjes in de kweekzak (tegenover elkaar).  
 Zie je witte schimmel? Dat is goed; het zijn de schimmeldraden van de oesterzwam. Je hoeft de 

kruisjes niet open te vouwen. Verhuis je kweekzak naar een ruimte waar een dag- en nachtritme 
is en een iets lagere temperatuur (14-16 graden is ideaal).  
Natuurlijk licht heeft de voorkeur boven kunstlicht, maar houd je kweekzak wel uit direct 
zonlicht.  
Je kan de zak een beetje vochtig houden door die licht te besproeien met een plantenspuit. 
Wacht tot de oesterzwammen uit de gaatjes gaan groeien.  

 Zie je groene of blauwe schimmel in de zak? Dat zijn helaas de verkeerde schimmels. Geef de 
oesterzwam nog een paar dagen de tijd, om de groene schimmel te overwinnen. Als dat niet is 
gelukt, kan je de kweekzak voorzichtig over de lengte open maken om te zien of er plekken zijn 
die wel met witte schimmel zijn doorgroeid. Schep met een steriele lepel de beste plekken in een 
schone bak en start je kweek opnieuw op. Op fungifactory.nl/kweektips-7 zie je hoe dat moet.  
Check of je binnen 5 dagen de witte schimmels ziet groeien in je bak. Als dat niet gebeurt, 
hebben de ‘foute’ schimmels het helaas gewonnen van de oesterzwammen. Je kunt een nieuwe 
kweekset of los broed bestellen bij Fungi Factory om het opnieuw te proberen.  
 

 Heb je wél witte schimmel in je kweekzak? Meestal groeien er dan binnen 2 – 3 weken 
oesterzwammen uit de gaten. Wacht tot de oesterzwammen helemaal uit de kruisgaatjes 
gegroeid zijn. Ze zijn klaar om te oogsten als de hoed nog net niet plat is. Oogsten doe je door ze 
dicht bij de zak vast te pakken en te draaien. Dan draai je ze met de voet van het substraat. Op 
fungifactory.nl/recepten vind je lekkere oesterzwam recepten 

 Wacht na de eerste oogst op een tweede oogst. Plak na het oogsten de gaatjes af met nieuw 
schilderstape. Het zal 2 à 3 weken duren voordat er weer zwammen gaan groeien. Tussen de 
eerste oogst en de tweede oogst is het goed om wat extra vocht toe te voegen met een 
plantenspuit. 
 

 Heb je twee rondes geoogst? Je kunt je kweekzak opnieuw opstarten! Kijk op 
fungifactory.nl/kweektips-7 hoe dat moet  

 Afhankelijk van de omstandigheden kun je het kweekmateriaal meerdere rondes hergebruiken. 
Is je kweekmateriaal vervuild met andere schimmels of uitgedroogd, dan kun een nieuwe growkit 
met of zonder emmer of los broed bestellen en opnieuw beginnen. Kijk op:  
fungifactory.nl/product  


