
De paddenstoelen
markt in 2022





INHOUDSOPGAVE

2 DE PADDENSTOELEN
MARKT IN 2022

3 DE VRAAG NAAR
PADDENSTOELEN GROEIT

4 (EXOTISCHE)
PADDENSTOELEN IN DE
LIFT

5 DE DUURZAME
PADDENSTOEL

6 PADDENSTOELENTRENDS IN
2022

7 PRIJSGEVOELIGHEID &
KWALITEITS-
VERWACHTINGEN

9 GEZONDHEID

12 DUURZAAMHEID

14 CONVENIENCE FOOD

16 WIE IS LIMAX?



De paddenstoelen markt in 2022
Het gaat goed met de Europese
paddenstoelenmarkt. De witte champignon is
niet meer weg te denken uit het AGF-schap en
de kastanjechampignon evenmin. Ook is de tijd
aangebroken van de exotische paddenstoelen
om hun plek in te nemen op het Europese bord.
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In de periode 2020-2021 nam de vraag naar paddenstoelen in
Nederland toe volgens onderzoeksbureau IRI. 

Deze groei valt te verklaren vanwege actuele voedingstrends
zoals minder suiker, zout, vlees en meer belangstelling voor
gezonde voeding. Daarnaast passen paddenstoelen bij trends
zoals koken met lokale producten, gemak, duurzaamheid en
het eten van vleesvervangers. 
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De vraag naar paddenstoelen groeit



Oesterzwam Shiitake Portobello

(Exotische) paddenstoelen in de lift

Het is niet alleen de witte champignon en de
kastanjechampignon die genieten van een toenemende
interesse. Ook wordt er het komende jaar een toenemende
belangstelling verwacht van de verschillende exoten nu de
paddenstoel een definitieve plek heeft verworven in het
eetpatroon van de moderne consument. 

De Europese consument heeft ontdekt dat je door het gebruik
van paddenstoelen in gerechten smaak en textuur kunt
toevoegen aan (vleesloze) gerechten. Dat biedt natuurlijk
mogelijkheden voor producent en verkoper. De uitdaging
voor de exotische paddenstoelen in 2022 ligt in het feit dat
deze soorten vaak nog redelijk onbekend zijn bij de
gemiddelde consument. De oplossing hiervoor kan liggen in
een samenwerking tussen producent en verkoper om de
bekendheid te vergroten van deze soorten.

De exotische paddenstoelen die het al geruime tijd goed doen
op de Europese markt zijn de oesterzwam, shiitake en de
portobello. Deze zijn al wat langer bekend bij de Europese
consument en doen het steeds beter in de retail. Om deze
reden is de verwachting dan ook dat deze trend zich voortzet
voor deze drie exoten in 2022.

-De paddenstoelen markt in 2022-
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https://www.limax.nl/product/grijze-oesterzwam
https://www.limax.nl/product/shiitake
https://www.limax.nl/product/portobello
https://www.limax.nl/product/koningsoesterzwam-eryngii
https://www.limax.nl/product/shiitake
https://www.limax.nl/product/portobello


De duurzame paddenstoel

Niet alleen voedingstrends dragen bij aan de groeiende
interesse voor paddenstoelen. Door de manier van telen
passen paddenstoelen bij trends met betrekking tot
duurzaamheid.

Paddenstoelen als de oesterzwam, shiitake en portobello
mogen dan wel exotisch zijn, ze kunnen gewoon lokaal
worden geteeld zoals alle andere paddenstoelen. Ook is er
voor de teelt relatief weinig water en ruimte nodig en zijn er
voor paddenstoelen geen gewasbeschermingsmiddelen
nodig. Ook de teelt gaat vaak op houtafval, stro en mest. Om
deze redenen is de teelt niet schadelijk voor de natuur en
werken ze zelfs mee aan een circulaire economie.

Weinig water en ruimte nodig.
Geen gewasbeschermingsmiddelen.
Gebruik van houtafval, stro en mest.

   Duurzaam telen:
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Convenience food

Paddenstoelentrends in 2022

In de Europese paddenstoelenmarkt zien we de volgende
4 belangrijke trends:

Prijsgevoeligheid &
kwaliteitsverwachtingen

Gezondheid

Duurzaamheid
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Prijsgevoeligheid & kwaliteitsverwachtingen

Een verdere verhoogde prijsgevoeligheid, in combinatie met hoge
kwaliteitsverwachtingen in het laagste prijssegment, wordt in 2022
verwacht als trend. De toegenomen prijsgevoeligheid (downtrading) zien
ondervraagde retail CEO’s uit een McKinsey & Company onderzoek als de
meest invloedrijke trend voor retailers. De trend van downtrading wordt
versterkt door de hogere kwaliteitsverwachtingen van consumenten in
het laagste prijssegement. 

Door deze trends wordt de kwaliteitslat van consumenten hoger terwijl zij
tegelijkertijd ook meer waarde voor hun geld willen hebben. De
consument moet het gevoel hebben dat zij regelmatig waar voor hun
geld krijgen middels acties of de belofte van een vaste lage prijs. 

Een risico dat hieraan vast kleeft is dat consumenten kunnen gaan
switchen van retailer naar retailer. Bijvoorbeeld op basis van juist die
prijsacties of als een andere retailer meer inspeelt op de (gepercipieerde)
toegevoegde waarde van producten. 

Uiteindelijk is zo’n concurrentiestrijd voor alle retailers onwenselijk dus is
het belangrijk om je te onderscheiden door de toegevoegde waarde van
je producten te benadrukken.

-De paddenstoelen markt in 2022-

34% geeft aan in 2021 geld te willen besparen bij het
boodschappen doen in vergelijking met 2020.
27% is van plan om actiever promoties te onderzoeken.
17% wil overstappen op minder dure producten.

Prijsgevoeligheid consumenten in Europa:
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Hoe speel je in op deze trend?

Initiatieven ontplooien om 
marges te verbeteren. 

Door intensiever samen te werken
met je leverancier kun je
bijvoorbeeld derving tegengaan.
Door het aanscherpen van forecasts,
aanpassen van ordervolume en een
betere afstemming tijdens
promoties en schapadviezen kun je
de marges verbeteren. Door de
promotie-effectiviteit te verhogen
middels een geoptimaliseerde
actiekalender kun je ook de marges
verbeteren.

1
Maximaliseren van je verkopen
door focus op toegevoegde
waarde.

Probeer in te spelen op de trend van
behoefte naar lokaal assortiment.
Een manier waarop je dit kunt doen
is door het verhaal te vertellen van
de lokale boeren op plekken zoals
de verpakking, in de winkel maar
ook via online kanalen als social
media en de website. 

2

Shoppers op de winkelvloer
informeren.

Door de shopper te informeren over
alle verschillende waardes van de
paddenstoel kun je de focus hierop
leggen. Informeer de shopper dat
dat de paddenstoel bijvoorbeeld
met de hand is geplukt, hartstikke
gezond is, aan allerlei certificaten
voldoet en dat de keten duurzaam
en eerlijk is. Zo benadruk je de
toegevoegde waarde van de
paddenstoel.

3

Door goed in te spelen op deze trend zorg je ervoor dat
consumenten voor jou blijven kiezen. Het AGF-schap heeft een
enorme invloed op de supermarkt keuze van de consument en door
hier extra aandacht aan te besteden, en goed in te spelen op deze
trend, zal je consumenten binden.
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Volgens een onderzoek van McKinsey & Company onder
consumenten in Duitsland is de trend richting gezonde, duurzame
en lokale producten door de COVID-19 crisis alleen maar groter
geworden. In Europa wilde 30% van de mensen zich in 2021 meer
gaan focussen op gezondheid en voeding vergeleken met 2020.
Verder wil 24% van de consumenten meer geld gaan besteden aan
lokale producten. 

Deze twee ontwikkelingen worden overigens nog steeds wel sterk
beïnvloedt door individuele financiële situaties. Consumenten met
een hoger inkomen zijn eerder bereid om geld uit te geven aan
gezondheid en voeding. Consumenten met een lager inkomen zijn
meer gefocust op geld besparen en houden zich minder bezig met
gezonde keuzes maken wat betreft voeding. 

Consumenten zien voeding steeds meer als een middel om hun
gezondheid te verbeteren. De voornaamste drijfveren van
consumenten zijn het verbeteren van de volgende aspecten van
hun gezondheid.

-De paddenstoelen markt in 2022-

Gezondheid

Cardiovasculaire gezondheid
Gewicht
Energie
Hersenfunctie
Spijsvertering

Verbeteren van de volgende aspecten:
1.
2.
3.
4.
5.
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Het coronavirus heeft zeker invloed op voeding als onderdeel van
gezondheid, zo blijkt ook uit een ander onderzoek van Deloitte uit
2020. 10% van de respondenten zei dat zij het eetgedrag hadden
aangepast door het coronavirus. In dit onderzoek at men door het
coronavirus meer groente (49%) en meer fruit (57%) en minder
snacks/chips (36%), snoep/chocola (35%) en vers vlees (30%). Uit dit
onderzoek bleek ook dat 55% van de (Amerikaanse) consumenten
de supermarkt zagen als een partner voor hun gezondheid. Dit
biedt drie grote kansen voor retailers. 

De trend richting gezonde producten leidt tot een toenemende
populariteit van de zogeheten functional foods. Dit is voeding met
specifieke gezondheidsvoordelen. Paddenstoelen kunnen ook
worden gezien als functional food doordat zij verschillende
micronutriënten bevatten zoals B-vitamines, kalium, selenium,
fosfor, zink en ijzer. Deze dragen bij aan verschillende functies in het
lichaam.

-De paddenstoelen markt in 2022-

Nadruk leggen op gezondheidsaspecten van producten en educatie bieden 

Transparant zijn over de herkomst in de inhoud van producten.
Het combineren van convenience en gezondheid.

Kansen voor retailers:

       hoe specifieke producten bijdragen aan een gezonde levensstijl.

Een gezonde energiestofwisseling.
Een gezond immuunsysteem.
Een gezonde werking van het zenuwstelsel. 

Bijdrage aan de verschillende functies in het lichaam:
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Hoe speel je in op deze trend?

Consumenten zoeken dus eenvoudige manieren om gezonder te
eten. Voor de retailer een enorme kans om hierop in te spelen als
‘partner in de gezondheid’ van de consument. Daarnaast ligt er een
kans om extra waarde aan producten toe te voegen via branding of
intrinsieke waarden zodat retailers een hogere prijs kunnen vragen.

-De paddenstoelen markt in 2022-

Informeer de consument

Door de voordelen van paddenstoelen
eten te communiceren naar de
consumenten (en deze zo te informeren)
kun je inspelen op deze trend.
Communiceer voordelen zoals dat
paddenstoelen vol zitten met vitamines,
mineralen, dat ze weinig calorieën
bevatten, vetarm zijn, laag in sodium en
glutenvrij zijn.

Gepersonaliseerde gezondheidskortingen

Speel in op gezondheid als trend door op
basis van persoonlijke gezondheidswensen
consumenten aanbevelingen te doen of
kortingen aan te bieden. Bijvoorbeeld een
klantenkaart waarin consumenten hun
eigen gezondheidswensen kunnen invoeren.
Als een consument meer groente wil gaan
eten dan kun je deze producten met korting
aanbieden die bijdragen aan dit doel.

Introduceer nieuwe, gezondheidsgerichte 
private labels

Maak het de consument makkelijk maken
om gezonde producten te herkennen door
gezondheidslabels te introduceren. Zo
stimuleer je de consument om gezonde
voedingskeuzes te maken. Zo’n label werkt
vergelijkbaar als een keurmerk of certificaat,
en voegt ook gelijk weer waarde toe aan
AGF-producten, wat weer inspeelt op de
eerste trend.

Paddenstoelen als puur ingrediënt voor
vleesvervangers

Vleesvervangers aanbieden gemaakt 
van paddenstoelen, met alleen pure
ingrediënten. Bijvoorbeeld een
plantaardig shoarmapakket gemaakt
van paddenstoelen met een Clean &
Clear label. Producten met dit label
hebben een korte lijst aan ingrediënten.
Zo maak je het eenvoudige voor de
consument om een gezonde
voedingskeuze te maken. 

Door goed in te spelen op deze trend voeg je nog meer waarde toe
voor je klanten. Hierdoor zal de kans een stuk kleiner worden dat zij
gaan switchen tussen supermarkten. De toegevoegde waarde die je
levert zal ook weer positieve mond-tot-mond reclame veroorzaken,
zowel online als offline.

11



Overal in Europa zien we een groeiende interesse voor transparantie
over de herkomst van producten en voor kortere, duurzamere
ketens. Het groeitempo van consumentengoederen die op de markt
worden gebracht met het oog op duurzaamheid is bijna vier keer
hoger dan het marktgemiddelde. Als gevolg hiervan is
duurzaamheid in toenemende mate een strategische,
onderscheidende factor voor retailers en een bron van waarde en
groei in vaak uitdagende, stagnerende marktomgevingen. 

Ook de COVID-19 crisis heeft invloed gehad op de
duurzaamheidstrend. In een McKinsey-onderzoek onder
consumenten in Europa zei de helft van de respondenten dat de
pandemie hun bereidheid om meer te betalen voor duurzame
boodschappen had vergroot. 38% van de respondenten zei dat
duurzame producten na de crisis nog belangrijker zullen zijn dan nu
al het geval is. Uit een onderzoek van Waitrose uit 2021 blijkt dat
bijna 70% van de ondervraagde consumenten de ecologische
voetafdruk van hun eten belangrijk vinden. Al deze resultaten
onderstrepen het groeiende belang van duurzaamheid voor
consumenten, waar retailers gebruik van kunnen maken.

-De paddenstoelen markt in 2022-

Duurzaamheid

Geen milieugevaarlijke ingrediënten of materialen
Lage uitstoot van broeikasgasse
Eerlijk loon voor werknemers.
Geen kinderarbeid
Vermijding van verpakkingsmateriaal of kunststof en 

Top 5 duurzaamheidsaspecten waar men voor wilt betalen 
(volgens onderzoek van McKinsey):

       gebruik van gerecycled verpakkingsmateriaal of kunststof

12



Versproducten (zoals groenten, fruit en vlees) bleken hier het
belangrijkst want 7 van 10 respondenten zeiden dat ze meer zouden
betalen voor versproducten als deze duurzaam zouden zijn. Dit
betekent dat het zowel goed is voor het bedrijfsimago als voor de
marges om op deze trend in te spelen. 

-De paddenstoelen markt in 2022-

Wees transparant over de herkomst

Speel in op de trend van duurzaamheid door
transparant te wezen over de herkomst van
producten. Bijvoorbeeld door een QR-code
te plaatsen die de kweker van de
paddenstoelen laat zien inclusief een “road
to plate” pad met de datum erbij van oogst.

Biologische en/of regionale
certificaten communiceren

De duurzaamheid van producten
kun je benadrukken door gebruik te
maken van biologische en regionale
certificaten. Extra toelichting over
wat deze certificaten precies
inhouden zorgt ervoor dat je zeker
weet dat de consument de
communicatie begrijpt.

Circulariteit communiceren

Als de producten van een circulaire boer of
kweker komen dan kun je inspelen op deze
trend door dit te communiceren aan de
klant. Door deze circulariteit te benadrukken
op bijvoorbeeld de verpakking, in de winkel
of online kanalen maak je de paddenstoel
duurzamer.

In-store transparantie

Door de boeren en kwekers van de
producten een ‘gezicht’ te geven,
geef je de producten meer waarde.
Een champignon verandert dan van
een anoniem commodity product
naar een champignon geteeld door
een echte boer.

Duurzamere verpakkingsmogelijkheden

Je kunt samen met leveranciers
onderzoeken welke meer duurzame
verpakkingingsmogelijkheden er zijn om
bijvoorbeeld plastic te reduceren. Door een
goede samenwerking tussen retailer en
leverancier kun je op deze manier de
duurzaamheid vergroten en inspelen op
deze trend.

Hoe speel je in op deze trend?

Speel je niet goed in op deze trend dan kun je marges mislopen.
Sommige consumenten zijn bereid om extra te betalen voor
duurzame producten, maar lang niet alle consumenten. Als je als
retailer een duurzaam imago hebt of nastreeft dan is deze trend
een enorme kans om marges te winnen.
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De pandemie heeft een verschuiving naar thuisconsumptie
teweeggebracht. Consumenten werden geforceerd om (weer) thuis
maaltijden te bereiden en de vraag naar convenience foods groeide
daarmee. Doordat COVID-19 naar alle waarschijnlijkheid voorlopig
nog niet verdwijnt is het niet onwaarschijnlijk dat de trend van het
thuiskoken (en dus de vraag naar convenience food) zal beklijven.
Ook zijn vele huishoudens financieel getroffen door de pandemie, en
een maaltijd thuis bereiden is natuurlijk een stuk goedkoper dan
buiten de deur eten.

Door het thuiswerken zijn de koopgewoonten van de consument
wat betreft boodschappen ook veranderd. Velen zijn nog steeds niet
voltijds terug op kantoor, hoeven dus niet te reizen van huis naar
werk, en dat betekent dat mensen meer tijd hebben voor
bijvoorbeeld hun ontbijt en lunch.

Eetmomenten en de beschikbare tijd om eten klaar te maken zijn
door de COVID-19 crisis veranderd. Dit biedt kansen binnen
verschillende categorieën, voornamelijk binnen de vers- en
convenience producten en een kans om producten met een hogere
marge (of hogere kassa-aanslag) te verkopen.

Convenience food

-De paddenstoelen markt in 2022-

Huishoudens zijn financieel getroffen door de
pandemie
Thuis een maaltijd bereiden is een stuk goedkoper
dan buiten de deur eten
Thuiswerken zorgt voor meer tijd voor maaltijden.

Factoren stijging convenience foods:
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Hoe speel je in op deze trend?

-De paddenstoelen markt in 2022-

Inspireren van shoppers en
consumenten op verschillende
manieren.

Bijvoorbeeld door paddenstoelen mee
te laten lopen in campagnes rondom
minder vlees. Of door op de
winkelvloer te communiceren welke
paddenstoelen welke voordelen
hebben of bij bepaalde gerechten
passen. Paddenstoelen zijn ook een
ideaal product om in te zetten bij
culinaire cross-sell acties.

Convenience innovaties op de
markt zetten

Nieuwe, gezonde AGF-producten
introduceren die inspelen op de
nieuwe eetgewoonten. Door zo
consumenten oplossingen aan te
bieden waarmee ze meer tijd
besparen en eenvoudiger gezond
eten speel je in op deze trend. Denk
hierbij aan (plantaardige) innovaties
voor de eetmomenten zoals ontbijt en
lunch. 

1

2
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Mark Duppen: Commercial Manager 
Fresh Mushrooms at Limax

De beste en uiterst verse producten
De hoogste servicegraad
Gegarandeerde voedselveiligheid
Creativiteit en innovatie
Een breed assortiment
Iedere gewenste verpakking
Duurzame samenwerkingen
Een perfect georganiseerde supply chain

Wat we doen, doen we goed.
Het merk Limax staat voor 
premium quality:
 

Zakendoen met Limax is zorgeloos zakendoen.
Wil je weten wat Limax voor jou kan betekenen? 
Neem dan eens contact met ons op. 
Wij staan voor je klaar!

Wij zijn een concern van teelt- en
handelsbedrijven in de agribusiness in
Nederland en Polen. We hebben één
gemeenschappelijke missie: zorgen dat zo
veel mogelijk mensen genieten van onze
verse, supersmaakvolle en extreem gezonde
producten, onze vitalityboosters.

Wie is Limax?

16

Onze certificaten:



 
Venrayseweg 126b

5961 AJ Horst
The Netherlands

 
E-mail: mark.duppen@limax.nl

 
Tel:+31628571737

+31773999666
 

www.limax.nl
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