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Rotterzwam is een initiatief van Siemen Cox en Mark Slegers. Zij 
gebruiken het oude zwembad Tropicana om deze paddenstoelen te 
kweken op koffiedik en schillen. Normaliter zou dit koffiedik worden 
weggegooid, maar nu krijgt het een nieuwe rol. Een duurzaam 
initiatief, de koffie hoeft tenslotte niet naar de vuilverbranding en 
de paddenstoelen worden lokaal geproduceerd. Daarbij winnen ze 
bij Rotterzwam enzymen uit het paddenstoelenmycelium. Dit zijn 
enzymen die een grondstof vormen voor onder andere bioplastics, 
biobrandstoffen en biovergisters. De stoffen die overblijven vormen 
de basis voor een compost.



De lamelle’s hebben we als vorm 
geprobeerd te onderzoeken als dit 
schaalmodel.

Er wordt telkens weer gekeken naar wat de duurzame 
mogelijkheden zijn van de middelen die er op dat moment zijn. 
De paddenstoel zelf wordt echter alleen gebruikt om op te eten. 
Terwijl deze ook nog andere kwaliteiten beschikt volgens ons. 
Deze bruikbare eigenschappen hebben we verdeeld in 2 groepen. 
Zowel esthetisch (inspiratie) en functioneel.

Esthetisch gezien bestaat de paddenstoel uit een stam, lamellen 
en een hoed.

Lamellae fruit schaal, 
geinspireerd door 
de onderkant van de 
paddestoelen. 
Snapp design.
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Warmte-, vocht- en CO2-productie

De warmteproductie met de vochtproductie gecorreleerd is. Warmte- en vochtproductie 
hebben geen verband met de CO2 –produktie.
Evenals van de champignongroei zijn er gelijkmatig verlopende curves te maken van de 
warmte-, vocht- en CO2 -produktie gedurende de laatste dagen vóór de mechanische 
oogst van de eerste vlucht. De absolute toename van warmte-, vocht- en CO2-productie 
is in tegenstelling tot de opbrengst, gedurende de laatste dagen voor het snijden vrijwel 
constant. De grafieken van figuur 2 vertonen de grootste verschillen in de producties 
tussen de proeven. Gemiddeld is gedurende de laatste vijf dagen vóór de mechanische 
oogst van de eerste vlucht 5 kW warmte, 9 kg vocht en 2 kg CO2 per 100 kg doorgroeide 
compost geproduceerd. De 10 voorjaars- en 10 najaarsteelten vertonen daarin geen 
verschillen.

Bron http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/00021128.pdf paragraaf 4.2

Tijdens ons bezoek aan Rotterzwam viel het ons op dat de kamer waar de paddenstoelen groeide warmer was dan de 
rest van de ruimtes. Dit vonden we opmerkelijk en we vroegen om meer informatie aan de eigenaar van Rotterzwam. 
Toen bleek dat de paddenstoelen warmte produceren. Dit is een gegeven wat we wilden onderzoeken omdat het 
mogelijkheden biedt op het gebied van duurzaamheid. Wanneer een product namelijk een lichaam of een ruimte kan 
voorzien van warmte, scheelt dit weer aan het uitputten van andere energievoorzieningen. Op de site van tuinbouw.
nl vonden we de volgende cijfers. Hieruit blijkt dat de paddenstoelen, champignons in dit geval, inderdaad warmte 
produceren. Dit is om precies te zijn 5 kW warmte per 100 kg doorgroeide compost. Naast warmte produceren de 
champignons overigens ook vocht en CO2. 

Toen we dit wisten zijn we gaan sparren over wat we dan met de paddenstoelen zouden kunnen doen. Wat als we een 
kledingstuk zouden voeren met paddenstoeltjes? Aangezien er 5 kW warmte geproduceerd wordt per 100 kg doorgroeide 
compost is dit onmogelijk. Dit is uiteraard veel te zwaar om op het lichaam te dragen. Hierom leent dit gegeven zich beter 
om bijvoorbeeld een ruimte mee te verwarmen. Na wat berekeningen bleek dat 5 kW warmte output maar liefst een goed 
geïsoleerde ruimte van 125 m3 kan verwarmen! 


