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Internationale paddenstoelensector in Nederland 
29 mei t/m 2 juni, 2016 
 
Nederland staat binnenkort in het teken van paddenstoelen. Met het vierjaarlijkse Internationale ISMS 
Congres dat dit jaar in Amsterdam neerstrijkt (29 mei t/m 2 juni) en de Champignondagen (1 t/m 3 juni) op 
de kalender, krijgen we als gastland de gehele internationale paddenstoelensector op bezoek. Van 
leverancier tot wetenschapper, van teler tot marketeer, iedereen is erbij. Een uniek moment om als 
organisatie een de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. 
 
ISMS Congres 
 
Het Internationale wetenschappelijke ISMS Congres biedt haar deelnemers meer dan 110 lezingen over diverse 
wetenschappelijke onderzoeken op verschillende gebieden. Denk aan onderzoek op het gebied van innovatie, 
substraat en compost, voeding en gezondheid etc. Daarnaast is er tijdens deze 19e editie van het ISMS Congres 
een speciale sessie lezingen over marketing en consumentenonderzoek.  
 
Naast deze lezingen, zijn er diverse internationale keynote speakers aanwezig die hun visie geven op 
verscheidene thema’s, waaronder Han Wösten van de Universiteit Utrecht over het maken van alternatieve 
materialen van schimmels, en Gunter Pauli over de economische, ecologische en sociale impact van 
gemeenschappen die paddenstoelen kweken. Deelnemers bezoeken tevens een drietal vooraanstaande 
bedrijven (telers, leveranciers) die de Nederlandse paddenstoelensector vertegenwoordigen.  
 
Champignondagen 
 
In dezelfde week gaan de Champignondagen 2016 van start. De 34ste editie van deze International vakbeurs zal 
plaats vinden van 1 t/m 3 juni 2016 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Dit evenement is voor de 
paddenstoelenbranche een uitgelezen gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en 
kennis van de nieuwste ontwikkelingen op te doen. Ook dit jaar is de Champignondagen weer gegroeid zowel 
in aantal exposanten als in het aantal m2 beurs. 
Tijdens de Champignondagen zullen meer dan 80 standhouders zich gaan presenteren. Er zijn standhouders uit 
Nederland en internationale standhouders uit verschillende landen. Deze editie zijn o.a. België, Noord Ierland, 
Frankrijk, Italië, Oekraïne, USA, Polen en China vertegenwoordigd. De Brabanthal in ’s-Hertogenbosch is een 
uitstekende keuze gebleken voor deze nog steeds groeiende vakbeurs. 
 
Bezoekers kunnen zich kosteloos voor-registeren om deze vakbeurs te bezoeken. Op dit moment hebben 
bezoekers uit meer dan 40 landen zich al geregistreerd. Dit aantal groeit nog steeds elke dag. Klik hier om u te 
registreren voor de International Champignondagen 2016.  
 
Welkomst Event 2016 
De deelnemers van beide evenementen zullen samenkomen voor de openingsreceptie van de 
Champignondagen: Dhr Hein Deprez gaat hier een inspirerende presentatie geven met het thema: ‘Wat ik 
leerde als champignonkweker vormde de basis voor Greenyard Foods’. Daarnaast wordt voor de tweede maal 
de ‘Ambassador of the Mushroom Industry Award’ uitgereikt.  
 
Ambassador of the Mushroom Industry Award 
Dit jaar vindt voor de tweede keer de uitreiking van de ‘Ambassador of the Mushroom Industry Award’ plaats. 
Tijdens het Welkomst Event op 1 juni wordt deze award uitgereikt aan diegene die als ware ambassadeur 
bijdraagt aan een positieve uitstraling van de paddenstoelensector. De avond wordt afgesloten met een 
heerlijk buffet. Bezoekers, standhouders en hun partners zijn allen van harte welkom en de deelname is gratis. 
 
www.isms2016.com 
www.champignondagen.nl 
 
 

https://registration.n200.com/survey/1dhsoozsekudq
http://www.isms2016.com/
http://www.champignondagen.nl/


Noot voor de pers: wilt u meer weten over het ISMS Congres, de Champignondagen of de paddenstoelensector 
in het algemeen? Neem dan contact op met: 
 
Eva de Snoo (ISMS Congres): 020-5893232, isms2016@caos.nl 
Anoeska Hagenstein (Champignondagen): 06-39699110, info@champignondagen.nl 
Piet Lempens (Voorzitter organiserend comité), 06-54315666, piet@hooymanscompost.nl 
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