OOGST TRUFFELS

Neêrlands
truffeltrots

Negen jaar geleden plantte Judith Evenaar 320 truffelboompjes in
een beekdal van de Wageningse berg. Met succes. In 2020 groeven
truffelhonden hier de eerste geurige Tuber borchii op. Deze witte
voorjaarstruffels gedijen verrassend goed in Hollandse zandgrond.
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Boven: Italiaanse truffelhond Fredo zoekt naar
truffels. De witte voorjaarstruffels hebben het
formaat van een pepernoot. Rechts: Judith met
haar andere hond, sheprador Turner.

Vlinders in de buik op een mistige
maartochtend in Wageningen. Bij Judith
Evenaar, eigenares van De Truffelgaard.
Bij truffeljager en kennis Eddie. En
misschien ook wel bij Fredo, een echte
Italiaanse truffelhond van het ras lagotto
romagnolo. Het truffelseizoen is geopend,
maar garantie op oogst is er nooit, weten ze
hier. Judith houdt haar sheprador Turner
vandaag nog aan de lijn. De wollige pup is speels
en kauwt enthousiast op alles wat eetbaar is.
“De kans is groot dat ze zelf de truffels opeet”,
zegt Judith lachend. Routinier Fredo daarentegen
lijkt al gefocust op het doel van vanochtend. Zijn
bruinroze neus beweegt van links naar rechts, alsof hij
de bodemschatten al ruikt. Zodra de riem af is, duikt de
zilverbruine krullenvacht onder de takken van jonge
eiken en hazelaars. Judith plantte de bomen negen jaar
geleden in vijf lange rijen aan, als in een wijngaard.
De wortels zijn geënt met schimmels, waarop de witte
voorjaarstruffel Tuber borchii groeit. Afhankelijk van de
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temperatuur rijpt deze tussen januari en april. De zwavelachtige geur die dan vrijkomt kunnen mensen niet ruiken,
maar getrainde honden wel.

Net steentjes
Binnen enkele minuten begint Fredo al te snuffelen aan
de voet van een ontluikende hazelaar. Zijn baasje haalt de
beloning vast uit zijn zak; een tube smeerkaas. Voor de
hond is het een grotere delicatesse dan het witte goud.
Wanneer Fredo enthousiast begint te graven, grijpt Eddie
in. Met een ‘vanghetto’, een Italiaanse truffelsteker, legt hij
de losse pollen gras voorzichtig om. “De hond doet het
speurwerk, maar de truffeljager moet ook zorgvuldig te
werk gaan”, weet Judith. “Deze truffels hebben dezelfde
kleur als de aarde en lijken ook veel op steentjes.”
Terwijl Judith met ingehouden adem toekijkt, vist
Eddie daadwerkelijk met zijn vingers een paar lichtbruine
bolletjes uit de aarde. De truffels zijn niet groter dan een
pepernoot. Maar dat zegt niets over de smaak, weet Eddie.
“Als een truffel geurt, is hij rijp. Hij wordt niet groter als
je hem nog even laat zitten.” Juichend neemt Judith de

Zodra de riem af is, duikt de zilverbruine krullenvacht onder de
takken van jonge eiken en hazelaars
vondst in ontvangst. “Het oogsten van truffels is
telkens weer een feestje.”
Judith laat zien waarom haar truffels witte of
bleke voorjaarstruffels worden genoemd. Zodra
ze een van de bolletjes doorsnijdt, openbaart
zich de wit gemarmerde binnenzijde. “Ze zijn
nu nog koud, maar zodra ze iets opwarmen,
ruik je een zoete geur. Een beetje gassig, een
mengeling van aarde, knoflook en paddenstoelen. Dat is de échte geur van bianchetti,
zoals deze truffels in Italië worden genoemd.”
Eddie ruikt nog even aan wat kluiten aarde
rondom de eerste vindplaats. Mogelijk zijn er
nog meer truffels verscholen. Om het netwerk
van schimmeldraden te beschermen tegen
uitdroging, maakt hij uiteindelijk alle gaten
weer dicht. Judith noteert de vindplaats in een
boekje, samen met de weersomstandigheden en
het gewicht van de truffels. “In het buitenland
heb ik al vaker truffels gevonden. In Nederland
moet ik nog veel ervaring opdoen. Door alles in

kaart te brengen, hoop ik steeds meer gevoel te
ontwikkelen voor het truffeljagen.”

Nederland truffelland
Als microbiologe had Judith al een passie voor
puur eten in combinatie met het bodemleven.
Zo teelde ze al eens haar eigen koningsoesterzwammen en shiitake-paddenstoelen. Hoewel
ze nog nooit een goede truffel had geproefd,
droomde ze van een eigen truffelbosje. Een
congres in Marokko gaf een duwtje in de goede
richting. “Het ging over eetbare paddenstoelen
die in symbiose leven met planten, zoals cantharellen en morieljes, maar ook truffels. Ik proefde
daar truffels en viel in katzwijm bij het verhaal
over de half-natuurlijke teelt.”
Judith ontdekte tien jaar geleden dat in Nederland ook af en toe truffels worden gevonden
in het wild. Zo groeien witte voorjaarstruffels
van nature op de Veluwse zandgrond en in
de duinen, al zijn ze zeldzaam. Op klei en löss >

Naar De
Truffelgaard

Op afspraak verzorgt Judith
Evenaar rondleidingen in
De Truffelgaard. Hierbij
maak je kennis met de
gastheerbomen van de
Tuber borchii en is er een
kleine proeverij. Ook zijn
er truffelbomen te koop.
Daarnaast ontwerpt Judith
truffelgaarden in opdracht.
De truffels zijn vooralsnog
niet te koop voor consumenten vanwege de nog
groeiende productie. Meer
info op www.truffelgaard.nl
Wil je zelf leren truffeljagen
met je hond, kijk dan eens
op www.truffelhond.nl
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Het aroma van truffels is
heel vluchtig, vandaar
dat je ze echt vers moet eten
Links: speciaal gereedschap voor de truffeloogst.
Midden en rechts: de truffels zijn geënt op gastheerbomen,
zoals verschillende eikensoorten en hazelaars.

> komt de zwarte Bourgondische zomer- en herfst-

Truffels in alle
seizoenen

• Witte voorjaarstruffel of
bleke truffel (Tuber borchii,
bianchetto), zacht van
smaak en geur.
• Zomertruffel (Tuber
aestivum vitt., bourgognetruffel), het meest
toegankelijk qua smaak.
• Zwarte herfsttruffel (Tuber
uncinatum), verwant aan
de zomertruffel, maar
voller van smaak.
• Witte truffel (Tuber
magnatum, albatruffel,
koningin onder de truffels),
zeldzame truffel, delicaat
én sterk van smaak.
• Zwarte wintertruffel
(Tuber melanosporum,
périgordtruffel, het zwarte
goud), de kostbaarste
truffel van allemaal, met
een intense smaak.
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truffel voor. “Ik ontdekte dat truffels hier dus
gewoon streekproducten zijn. Ik zag gelijk kansen
voor teelt. Ik besloot om het zelf te proberen,
maar ook om mijn kennis door te geven. Want
hoe leuk zou het zijn om van Nederland een
truffelland te maken?”
Op zoek naar een stuk land stuitte Judith op
de voormalige boomkwekerij van landgoed
Oranje Nassau’s Oord bij Wageningen. Omringd
door loofbossen profiteert deze halve hectare
zandgrond van een microklimaat. “De winters
zijn nat, de lentes en zomers droog. Precies waar
de voorjaarstruffel goed bij gedijt; die wordt in
de winter geboren en heeft dan veel vocht nodig.
Ik was daarbij ook weg van de smaak van de
bianchetto. Die is subtieler en lichter dan de
bourgognetruffel, die in de zomer rijpt. Het
aroma neemt je echt mee. Hij staat niet in de
top drie, maar is wel gewoon een goede truffel.”

Kleinschalige teelt
Judith koestert de grond van haar ‘truffière’. De
eerste twee jaar plantte ze er boekweit om de
bodem te verbeteren. Zakken vol kalk gingen de
aarde in, om de zuurgraad te verlagen. Toen pas
plantte ze 320 bomen aan. Drie soorten eik –
steeneik, zomereik en zachte eik – en hazelaars.
Alle gastheerbomen zijn geënt met vrouwelijke
en mannelijke schimmels in Frankrijk en Italië.
“Een truffel groeit dankzij een complexe samenwerking tussen schimmel, boom en bodemleven.
Die kun je op hoofdlijnen sturen, maar daarna
moet je het aan de truffel overlaten.” Judith wilde
het experiment tien jaar geven. “Ik dacht: lukt het
niet, dan heb ik in elk geval veel geleerd over het
bodemleven. Toen Fredo hier twee jaar geleden
de eerste grote truffel vond, was ik euforisch.
Nederland is dus écht een truffelland!”
Inmiddels heeft Judith al diverse truffelgaarden
aangelegd met speciaal geënte ‘Deutsche
Truffelbäume’. “Zo veel jonge mensen hebben
belangstelling voor deze kleinschalige teelt. Bij

een eigen voedselbos bijvoorbeeld, maar ook
bij restaurants. Ontzettend leuk om daar aan bij
te kunnen dragen.”

Speedtruffelen
Na een uur ‘truffelen’ heeft Fredo een handvol
oogst ontdekt. Meestal nemen Judith en Eddie de
buit mee naar huis, waar ze de truffels vers over
de pasta schaven. Ook leveren ze de delicatesse
aan restaurants. “Het aroma van truffels is heel
vluchtig, vandaar dat je ze echt vers moet eten.
Wel kun je ze in vet conserveren, want daarin
lossen de smaakcomponenten op. Dat gaat heel
goed in roomboter of olie. Of ik snijd een brie in
twee helften, die ik beleg met truffelschaafsel.
Deze laat ik dan 48 uur in de koeling staan,
zolang werken de schimmels door. Daarna gaat
de kaas de vriezer in, net als de boter. Zo kun je
het truffelaroma toch bewaren.” In De Truffelgaard verzorgt Judith rondleidingen en laat ze
gasten proeven. “De meesten zijn onbekend met
heel verse truffels. De beleving met het zoeken
van truffels is dan een bedwelmende ervaring.”
Speciaal voor vandaag maakte een bevriende
chef ‘Marzuolo soepballetjes’ voor Judith, van
broodkruim, bloem, geitenkaas en truffel. Het
zijn ware smaakbommetjes. “In Italië wordt de
voorjaarstruffel ook wel marzuolo genoemd,
naar de oogstmaand, maart.” Zelf vulde Judith
chocoladetruffels met echte stukjes truffel. “De
bianchetto is verfijnd van smaak en kun je verwarmen. Dat geldt niet voor alle truffels. Deze
doet het erg goed in combinatie met chocola.”
Ondertussen is pup Turner ook aan het graven
geslagen. “Elke truffelhond heeft zijn eigen
methode”, weet Eddie. “Fredo is heel beheerst
en helpt mij echt met graven. Onze andere
hond, Cora, doet aan speedtruffelen. Ze vliegt
van hot naar her, graaft overal waar ze truffelaroma ruikt. Vervolgens moet ik zelf de truffels
nog uitgraven.” Turner heeft beet en brengt zijn
buit enthousiast naar Judith. Het is een eikel,
constateert ze lachend. “Het begin is er.”
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