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Intro
• Opgroeien in de Frederikstraat

• Liefde voor unieke producten

• Het Chinese avontuur 

• Green Mushroom Farm

• Grune Woche



Driving forces

Gezond leven Lokaal en eerlijk Duurzaamheid

Behoefte aan Behoefte aan Behoefte aan



• Strijd tegen obesitas en diabetes. 

Onder andere door vergrijzing stijgt de 

druk op de gezondheidszorg.

• Corona-crisis maakt ons bewust van het 

belang van goede gezondheid.

• Steeds meer aandacht voor gezond 

eten en bewegen. Minder zout, minder 

vet, minder alcohol, minder suiker. 

• Populariteit van het plantaardig dieet.

Gezond leven



• Behoefte aan producten met een 

verhaal.

• Weten waar het vandaan komt: 

transparantie in de keten

• Echte kwaliteit, authenticiteit en 

oorsprong

• Lekker en betaalbaar

Lokaal en eerlijk



• Nederland heeft haar doelen
vastgelegd in het Klimaatakkoord.

• Er is behoefte aan leiderschap en
ambitie om die doelen te gaan halen.
Juist ook als het gaat om de
agrarische sector.

Duurzaamheid



Kansen benutten 
De unieke kracht van paddenstoelen voor mens en dier

Dit is het moment 



https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/mushroom-cultivation-market-69443268.html



• Superfood als balansbrenger

• Bron van vitaminen, eiwitten 

en mineralen

• Weinig calorieën

• Passend in een plantaardig 

dieet

• Cholesterol verlagend

• Weerstand verhogend

• Medicinale werking

Genieten van lekker en gezond eten

Gezond leven



• ‘Local for Local’
• Nieuw verdienmodel 
voor boeren
• Transitie van de 
landbouwsector
• Betaalbaar

Impuls voor de landbouwsector

Lokaal en eerlijk



• Efficiënt omgaan met ruimte

• Beperkt watergebruik

• Circulaire teelt

• Laag in stikstof en co2

Impuls voor innovatie

Duurzaamheid



Case studies



Supplementen op basis van paddenstoelen

Case study 1

Supplementen op basis 

van paddenstoelen

• Bevorderend voor de 

gezondheid

• Medicinale werking

In samenwerking met:

• Terezia Company 

s.r.o

• Kevin Kuijsters

• Dr. Peter van Ineveld



Container farming

Case study 2

Nieuw business model voor boeren

• Teelt in een container die op het erf 

geplaatst wordt

• Eenmalige investering, gegarandeerde 

afname

• Laag in stikstof en CO2 



Onderwijs

Case study 3

• Samenwerkingen met onderwijsinstellingen

• Educatieve tuin



www.matrixconsultancy.nl


