220817 TRUFFELGILDE
Kennismakings- en planningsbijeenkomt Veld voor Verder
Ter aanvulling en becommentariëring
Aanwezig: Cedric, Gerdy, Goffe, Jip, Marjolein, Richard.
Na een voorstelrondje met daarin uiteraard aandacht voor de affiniteit met paddenstoelen duiken de
aanwezigen aan de hand van aanwezige materialen in de inhoud. Kennis, vraag en antwoord, inbreng
eigen situaties ter bespreking. Op tafel potjes met sporen, aluminiumfolie met afdrukken van sporen,
voorbeelden van paddenstoelen, boeken.
Daarna praktijksituaties bekeken en actief geweest:






Berkenweerschijnzwam bekeken en besproken en aan het denken gezet om
berkenweerschijnzwam te verspreiden;
Stand van zaken pluggen oesterzwammen en shiitakes (groeien ze, hebben ze vocht nodig
etc.);
Dikrandtonderzwam op boom, herkenbaarheid, werking, effect op boom etc.
Sporen opgelost in water en water uitgegoten op diverse plaatsen, uitleg over kans en
mogelijkheden van verspreiding sporen;
Truffelhazelaars en eikjes (Corylus avelana met Tuber borchii en Quercus pubescens met
Tuber borchii) onderdeel van een experiment met 4 plantplaatsen over de gemeente
Drimmelen;

Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over lange termijn doel/wens (echt goed zijn voor de
bodem). Bij dat idee past een Truffelgilde. Voor de korte termijn en voorlopig is de koers:







Komen tot een groep van 30 Truffelgilders Drimmelen en wat netwerk in verbinding met
Drimmelen, per activiteit max. 15 deelnemers
Basisdonatie van 50€ aan de pot van het Truffelgilde, pot wordt gebruikt voor bekostiging
van activiteiten en materialen en waarbij steeds individuele verrekening plaats vindt (wie van
welke zaken gebruik maakt verrekent daar naar rato);
Met een groep van 30 gaan we de moeite nemen om te kijken of er subsidie is te krijgen bij
belanghebbende (bodem- en biodiversiteits)organisaties;
Op korte termijn komen met een modulair programma fysieke
bijeenkomsten/zelfstudie/app- en internetuitwisseling/concrete activiteiten in de buurt;
Opzet literatuurlijst en mogelijkheid uitwisseling boeken en materiaal.

De AmerkantOp fungeert als tussenrekening.
Een concrete activiteit is het opzetten van een inzamelsysteem voor hoogwaardig voor
paddenstoelenontwikkeling geschikt organisch materiaal in samenwerking met gemeente Drimmelen
onder het motto SLUIT LOKALE KRINGLOOP ZUIVER ORGANISCH MATERIAAL en het enten van broed
op dit materiaal (organische wal = organic wall).
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Foto 1 • Berkenweerschijnzwam bekeken en besproken en aan het denken gezet om berkenweerschijnzwam te verspreiden;

Foto 2 • Stand van zaken pluggen oesterzwammen en shiitakes (groeien ze, hebben ze vocht nodig etc.);

Foto 3 • Dikrandtonderzwam op boom, herkenbaarheid, werking, effect op boom etc.

Foto 4 Sporen op aluminiumfolie

Foto 5 Sporen mengen met water en uitgieten

