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DORST 
 

Je ziet het goed. Onze nieuwsbrief heeft een naam gekregen: Cantharellus. Een eigen titel 
past ons inziens bij de huidige inhoud van het blad, waarin behalve nieuws over de 
werkgroep artikelen over allerlei mycologische onderwerpen een belangrijke plaats innemen. 
De titel is ontleend aan de paddenstoel in het logo van de Stichting Paddestoelen Werkgroep 
Drenthe, de Hanenkam of Cantharel. Het is een alom bekende en geliefde paddenstoel die 
kenmerkend is voor het Drentse landschap. We vonden de wetenschappelijke naam 
Cantharellus net wat mooier, wat melodieuzer, dan de Nederlandse namen. 

Mijn voorwoord in de vorige nieuwsbrief was getiteld ‘Tropenkolder’, naar aanleiding 
van de ongekend hete en droge zomer die we vorig jaar te verduren hadden. En het bleef 
droog, eigenlijk de hele herfst. Daardoor werden noodgedwongen drie excursies uit ons 
programma afgelast, een unicum in de twintig jaar van PWD. Het hoofdstuk met 
excursieverslagen in deze Cantharellus is dan ook wat korter dan gewoonlijk, te meer daar 
de excursies die wel doorgingen geen grootse resultaten opleverden. Aan jullie lag het niet. 
Ondanks de matige vooruitzichten was de belangstelling groot genoeg, evenals het 
enthousiasme. Door de droge weersomstandigheden kon ook de voorgenomen 
inventarisatie van golfbaan ‘De Gelpenberg’ niet worden afgerond. Naar dat terrein is slechts 
één PWD excursie gehouden met aan het einde een kort soortenlijstje. Dit jaar volgt in 
principe een herkansing. Als de weergoden meewerken. Tot nu toe valt dat behoorlijk tegen, 
dus ik zou zeggen:  doe maar een regendansje met z’n allen! 
 Eerlijk gezegd zou de titel ‘Tropenkolder’ nog beter in deze nieuwsbrief passen dan in 
de vorige, want voor het eerst in tenminste drie eeuwen werd in Nederland de magische 
temperatuurgrens van 40 graden overschreden. Toegegeven, in Drenthe werd het ‘maar’ 39 
graden. Saharatemperaturen in een kikkerlandje! Dat had niemand nu al voor mogelijk 
gehouden. Het waterpeil in de plassen bij mijn huis staat nog weer een halve meter lager 
dan vorig jaar. Dit betekent dat het grondwater nog dieper is weggezakt, buiten het bereik 
van planten die nu afhankelijk zijn van regenbuien. Buien die niet komen of veel te weinig 
water lozen. De bomen snakken naar regen. Het is alsof ik de eiken hoor kermen nu ze, met 
hulp van hun onafscheidelijke mycorrhizapartners, de laatste beetjes bodemvocht proberen 
op te zuigen. Ik zie hoe gewone, inheemse planten van de ene op de andere dag verdorren 
en afsterven; hoe vlinders vertwijfeld zoeken naar verse bloemen die wél nectar produceren. 
De hele natuur ademt dorst. Zelfs het water in de vijvers lijkt dorstig, verlangend naar 
vernieuwing, verversing, koelte. Dorst alom! Daardoor is deze mooie zomer voor mij niet 
alleen feestelijk, maar ook zorgelijk. 
 Ondanks de droogte zijn er deze lente en zomer in Drenthe enkele opmerkelijke 
paddenstoelenvondsten gedaan, waarover in deze Cantharellus wordt gerapporteerd. Rob 
Chrispijn gaat in op een spectaculaire houtzwam op spar in het Drents-Friese Wold en ik 
besteed aandacht aan een paddenstoel op een hoop houtsnippers in hetzelfde gebied. Joop 
Verburg besteedt aandacht aan een opmerkelijke roestzwam op jeneverbes. De 
Nederlandse Mycologische Vereniging heeft een project uitgevoerd waarbij ‘hotspots’ voor 
paddenstoelen in ons land in kaart zijn gebracht. Rob pikt voor ons de Drentse krenten uit de 
pap. Tenslotte vind je in deze aflevering een beschouwing over bosbeheer en paddenstoelen 
naar aanleiding van het verschijnen van een Zweeds boek over dit onderwerp. 
 In deze introductie is het ook zaak om even stil te staan bij het heuglijke feit dat de 
PWD nu een eigen website heeft, waarop actuele informatie over de werkgroep, haar 
activiteiten en haar publicaties te vinden is. Nieuw is het opnemen van actuele interessante 
waarnemingen van paddenstoelen in Drenthe. Je kunt de site bezoeken via de link: 
https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/. Hierop zullen ook eventuele veranderingen in 
het programma worden aangekondigd, bijvoorbeeld afgelasting van activiteiten wegens zeer 
ongunstige weersomstandigheden. 
  
Eef Arnolds, voorzitter Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe 

https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/
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ACTIVITEITEN VAN DE PADDENSTOELEN WERKGROEP DRENTHE 
(PWD) IN  2019 

 
EXCURSIES 

Dit jaar worden door de PWD zeven excursies georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor 
belangstellenden, ook voor introducés en beginners. Alleen voor de excursie van 4 
november is opgave vooraf noodzakelijk. Alle excursies zijn gepland op de maandag. Ze 
beginnen om tien uur en duren tot in de middag. Voor informatie kun je bellen met de 
excursieleider. Vanaf een uur vóór en tijdens de excursies zijn de leiders ook mobiel 
bereikbaar. Bij ongunstige omstandigheden, zoals langdurige droogte, kan een excursie door 
een excursieleider worden afgelast. Dat wordt op de webstite van de werkgroep 
(https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/) bekend gemaakt, dus houd die site  gedurende 
het seizoen in de gaten! 
 Tijdens de excursies worden terreinen op paddenstoelen geïnventariseerd. Er zal ook 
aandacht zijn voor instructie van beginners. Het is aan te raden om goed schoeisel of 
laarzen mee te nemen. Vooral laat in het seizoen is hoge grasvegetatie vaak nat, ook als het 
niet heeft geregend. De lunch wordt gewoonlijk in het veld gebruikt en daarom is het 
raadzaam om een lunchpakket en iets te drinken me te brengen. Uit een oogpunt van 
milieuzorg en kostenbesparing is gecombineerd reizen naar de excursies zinvol. 
 Na afloop van de excursies worden doorgaans geen volledige soortenlijsten aan de 
deelnemers toegezonden of op de website gepubliceerd. Dit in verband met de volle agenda 
van de excursieleiders tijdens het paddenstoelenseizoen en het vaak veel later binnenkomen 
van nadeterminaties. Soms worden per mail wel bijzondere vondsten gedeeld. Fotografen 
wordt geadviseerd zich te beperken tot in het veld met zekerheid herkende soorten of goede 
afspraken te maken met personen die gefotografeerd materiaal thuis determineren. In de 
praktijk blijkt er bij foto’s nogal eens wat mis te gaan met de naamgeving. In de Cantharellus 
van 2020 zullen beknopte verslagen van de hier aangekondigde excursies worden 
opgenomen met selecties van bijzondere vondsten.  
  
Telefoonnummers en mailadressen van excursieleiders 
Eef Arnolds  0593-523645  06-15267415  eefarnolds@hetnet.nl 
Rob Chrispijn  0521-381934  06-43506780  rob.chrispijn@hetnet.nl 
 
Maandag 26 augustus. Bossen bij Lieveren. 
Rond Lieveren liggen enkele kleinere en grotere bospercelen op keileem en potklei die in het 
verleden al vroeg in het seizoen interessante soorten opleverden die karakteristiek zijn voor 
rijkere kleibodems. Het Lieverderbosch is daarvan het meest bekend. In het beekdal van het 
Lieversche Diep liggen een paar fraaie broekbosjes en struwelen. Eventueel kunnen we 
tevens de Kleibosch bij Foxwolde bezoeken met de fameuze eikenlaan, soms rijk aan 
bijzondere boleten en andere kleibossoorten. 
Verzamelen om 10 uur langs de Zwarte weg ten noorden van Lieveren (coörd. 226,4 - 
571,4). Leiding Rob Chrispijn. 
 
Maandag 9 september. Nieuwe en oude natuur rond Drijber en Stuifzand. 
In het kader van de herinrichting van het dal van het Oude Diep en de omgeving van de VAM 
zijn recent nieuwe natuurgebiedjes ontstaan, waaronder spontane en aangeplante bosjes op 
kalkhoudende keileem. Deze kunnen voor paddenstoelen heel interessant zijn, gezien de 
vondst van bijvoorbeeld de Moerasringboleet tijdens een PWD-excursie van een paar jaar 
geleden. We bezoeken ook een paar bosjes die niet eerder mycologisch onderzocht zijn. 
Nabij Stuifzand liggen oude gemengde bossen op schrale grond die mycologische de moeite 
waard zijn. 
Verzamelen om 10 uur ten zuiden van Drijber op de noordelijke parkeerplaats langs De 
Blinkert (coörd. 232,2-533,95). Leiding Eef Arnolds. 
 

https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/
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Maandag 23 september. Landgoed Linde en Schrapveen. 
We zijn vandaag welkom op het privé landgoed Linde bij het gelijknamige dorpje ten zuiden 
van Zuidwolde. Jonge landgoederen leveren vaak mycologische verrassingen op en van 
landgoed Linde is nog weinig bekend. Daarna staat het nabijgelegen Schrapveen op het 
programma, onderdeel van het uitgestrekte Reestdalreservaat van Het Drentse Landschap. 
Het Schrapveen is bij plantenkenners befaamd om zijn fraaie moeras- en 
schraallandvegetaties. Ook van de mycoflora van dit gebied weten we nog weinig. 
Verzamelen om 10 uur bij de boerderij van de heer Luten aan de Linderweg (coörd. 226,6-
517,7). Leiding Rob Chrispijn. 
 
Maandag 7 oktober. Golfbaan de Gelpenberg bij Aalden. 
De beheerder van deze golfbaan heeft de PWD uitgenodigd om de paddenstoelen op hun 
terrein te inventariseren. De excursies van vorig jaar naar dit terrein werden geplaagd door 
droogte. Dit gebied van circa 80 ha omvat ook stroken bos, stukjes heide en schraal 
grasland. Er zijn eerder al veel gegevens verzameld over planten, vogels en insecten. De 
uitkomsten spelen een rol bij het beheer van de natuurelementen. Indien we op de golfbaan 
zijn uitgekeken, kunnen we in de omgeving van Aalden en Meppen diverse andere terreinen 
bezoeken die interessant zijn voor paddenstoelen. 
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats van de golfbaan aan de Gebbeveenweg (coörd. 
243,3 - 535,6). Leiding Eef Arnolds. 
 
Maandag 21 oktober. Het Noordenveld bij Lhee. 
Het Noordenveld vormde lange tijd een omvangrijke landbouwenclave in het Nationaal Park 
Dwingelderveld. Het is recent na grootschalige ontgrondingen ingericht voor de natuur. De 
vegetatie ontwikkelt zich er verrassend snel en voorspoedig. De hoogste tijd om daar ook 
naar paddenstoelen te gaan kijken! Als er tijd over is: in de directe omgeving liggen natuurlijk 
ook de fraaie, schrale bossen van het Lheederzand. 
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats in het Lheederzand ten zuiden van het 
infocentrum van Staatsbosbeheer bij Lhee (coörd. 224,3-537,2). Leiding Rob Chrispijn. 
 
Maandag 4 november. Schepping bij Holthe.  
Het privé natuurterrein van Eef Arnolds bij Holthe (Beilen) staat bekend als een 
paddenstoelenhotspot, zeer rijk aan soorten waaronder een groot aantal zeldzaamheden (zie 
onze atlas deel 1). Toch is er nooit eerder een PWD-excursie gehouden, mede omdat de 
mycoflora er al goed gemonitord wordt. Vandaag is er de gelegenheid om Schepping te 
bezoeken. In verband met de relatief kleine omvang en kwetsbaarheid van het terrein wordt 
het aantal deelnemers aan deze excursie beperkt. Daarom is opgave vooraf per mail 
(eefarnolds@hetnet.nl) in dit geval noodzakelijk, uiterlijk tot en met 1 november.  
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats en langs de weg bij Schepping, Holthe 21 
(coörd. 233,0-540,1). Leiding Eef Arnolds 
 
Maandag 18 november. Boswachterij Ruinen. 
Boswachterij Ruinen is minder bekend dan andere boswachterijen in Drenthe, maar heeft 
paddenstoelenliefhebbers veel te bieden. We bezoeken hier onder meer drie oude, 
mycologisch waardevolle sparrenopstanden die op voordracht van de PWD door 
Staatsbosbeheer aangewezen zijn als naaldbosreservaat. We zijn benieuwd hoe de 
mycoflora zich hier ontwikkeld heeft.  
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats bij het kantoor van Staatsbosbeheer bij de 
brandtoren ten westen van de Ruinerweg (coörd. 222,05-527,8). Leiding Rob Chrispijn. 

 
WERKGROEPAVONDEN 

Dit jaar zijn twee thematische werkgroepavonden gepland, in aansluiting op PWD-excursies. 
Op deze avonden verzorgt een deskundige een inleiding over het gekozen onderwerp, 
gevolgd door het gezamenlijk bekijken van vers verzameld materiaal. Iedere deelnemer kan 

mailto:eefarnolds@hetnet.nl
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zelf paddenstoelen ter bestudering meenemen. Dit is dé kans om kennis op te doen over een 
bepaalde groep paddenstoelen. 
Evenals bij excursies kunnen deze avonden worden afgelast indien er onvoldoende 
studiemateriaal voorhanden is. Aanmelding is niet noodzakelijk. 
 
Dinsdag 27 augustus. Avond gewijd aan russula’s. Inleider is Gerrit Jansen, actief in het 
russulaproject voor Flora agarcina neerlandica. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van 
Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen. 
 
Dinsdag 5 november. Avond gewijd aan graslandpaddenstoelen. Inleider is Eef Arnolds, 
gespecialiseerd in graslandpaddenstoelen. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van Eef 
Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen. 

 
ZWAMDAG 2020 

De Drentse Zwamdag zal volgend jaar gehouden worden op zaterdag 4 april te Holthe. Ook 
mensen van buiten Drenthe zijn uiteraard welkom. Het programma bestaat uit enkele 
presentaties in de ochtend en een korte excursie in de middag. Details wordt begin volgend 
jaar bekend gemaakt en per mail aan de werkgroepsleden toegezonden.  

 

DE EXCURSIES VAN DE PWD IN 2018 

Eef Arnolds & Rob Chrispijn  

 
De verslagen van de excursies zijn opgesteld door de excursieleiders en soms aangevuld 
door andere deelnemers. De naamgeving volgt de meest recente Standaardlijst (Arnolds & 
Van den Berg, 2013). Bij alle excursies wordt een lijstje gegeven met een selectie van 
soorten die opgenomen zijn in de Rode Lijst van paddenstoelen (Arnolds & Veerkamp, 
2008). Daarnaast worden soms soorten vermeld die niet op de Rode Lijst staan maar die 
nationaal of regionaal zeldzaam zijn. De gebruikte afkortingen worden hieronder verklaard. 
 

Categorieën van de Rode Lijst 2008 
GE = Gevoelig   KW= Kwetsbaar   BE = Bedreigd 
 EB = Ernstig bedreigd VN= Verdwenen (niet gevonden sinds 1988) 

* = (Regionaal) zeldzaam, niet op Rode Lijst 

 
7 april, Landgoed Vossenberg ten oosten van Wijster 

Eef Arnolds 
Sinds de oprichting van de PWD in 1999 is de Drentse Zwamdag in Holthe een traditie 
geworden. Die wordt altijd gehouden in de vroege lente. Tot 2017 bestond het programma 
alleen uit voordrachten, waarbij onder andere terug wordt gekeken op het afgelopen 
paddenstoelenseizoen. Vanaf 2017 wordt de ochtend nog steeds gevuld met lezingen, koffie 
en informele contacten, maar in de middag staat een korte excursie naar een natuurterrein 
op het programma. Die heeft doorgaans meer het karakter van een aangename wandeling 
dan van een paddenstoelenspeurtocht, want zo vroeg in het jaar zijn die niet zo prominent 
aanwezig. Vooral als de voorgaande periode droog uitpakt, zoals ook nu het geval was.  
 Ons middaguitje vond deze keer plaats in het noordelijke gedeelte van landgoed 
Vossenberg bij Wijster, een terrein dat onlangs in het najaar uitgebreid door de PWD is 
geïnventariseerd. Het betreft een afwisselend gebied met oude sparrenopstanden, een 
beukenlaan, spontaan loofbos, heide, schraal grasland en enkele veentjes. Zoals te 
verwachten was, werden in het bos vrijwel alle paddenstoelen op hout gevonden, meestal 
als verweerde overblijfselen van vruchtlichamen van de vorig herfst, bijvoorbeeld van de 
Roodporiehoutzwam (Daedaleopsis confragosa) en de Grijze buisjeszwam (Bjerkandera 
adusta). Eigenlijk een vorm van lijkschouwing, zulke vondsten. Henk Pras determineerde 
een knobbelige, donkere korst op een dode beukenstam als de Kasseienkogelzwam 
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(Annulohypoxylon cohaerens), in Drenthe pas van weinig plaatsen bekend. In zijn 
kenmerkende, beeldende stijl schrijft Bernhard de Vries over deze soort in de Drentse 
paddenstoelenatlas: ‘De kasseien van deze kogelzwam beginnen rood en zijn rijp zwart. 
Zelfs voor een kabouterweg zijn ze vrij klein, 2-5 mm breed. Dicht op elkaar bestraten ze 
hele stukken beukenhout of schors.’ 
 

 
 
Kasseienkogelzwam (Annulohypoxylon cohaerens) op beuk in landgoed Vossenberg (foto Henk 
Pras). 

 

De excursie werd ook bijgewoond door een paar gasten van buiten Drenthe, met hun eigen 
speciale interesses. Dat leidde tot een welkome uitbreiding van de soortenlijst met 
zwammetjes waar we zelf doorgaans niet zoveel aandacht aan schenken. Zo determineerde 
Peter-Jan Keizer uit Utrecht drie korstzwammen op hout die in het veld niet herkenbaar 
waren. Marian Jagers noteerde uit Enschede acht soorten op takken van brem, een struik 
waarvoor ze speciale belangstelling heeft als waardplant voor paddenstoelen. Daaronder 
was ook het Grillig houtputje (Cryptodiscus rhopaloides), die nog niet eerder uit Drenthe was 
vermeld. Hetgeen niet wil zeggen dat dit schijfzwammetje echt zeldzaam is, want met een 
diameter van 0,3 mm is dit kleinood niet direct opvallend… 
 

 
 
Grillig houtputje (Cryptodiscus rhopaloides) op brem (foto Marian Jagers). 

 
In het open grasland en de heide van het Hamveld waren paddenstoelen nog dunner 
gezaaid. Ook hier vooral relicten van de vorige herfst, zoals de verwaaide, lege hulzen van 
de Ruitjesbovist (Calvatia utriformis) en de Zwartwordende bovist (Bovista nigrescens). 
Verder als enige plaatjeszwam jonge vruchtlichamen van de Spitse vlekplaat (Panaeolus 
acuminatus) en een paar bekertjes op mest. Aan de oever van de plas in het Hamveld 



7 
 

mochten we de enige echte voorjaarszwam van deze dag begroeten, het Russenknolkelkje 
(Myriosclerotinia curreyana); bruine bekertjes op afgestorven stengels van pitrus. 

Uiteindelijk werden toch nog 40 soorten genoteerd, waarvan er 17 nieuw bleken voor 
het landgoed. Je kunt dus als paddenstoelenliefhebber eigenlijk overal het hele jaar terecht. 
Als je maar op de kleintjes let! 
Bijzondere vondsten (1 Rode-lijstsoort): 

Boomgaardvuurzwam   KW Phellinus tuberculosus  
Kasseienkogelzwam   * Annulohypoxylon cohaerens 

 

27 augustus, bossen bij Lieveren. 
Excursie afgelast in verband met extreme droogte. Dit jaar een herkansing op 26 augustus. 
Zie het programma voor 2019. 
 

Maandag 10 september, omgeving van Sögel (Duitsland). 
Excursie afgelast in verband met extreme droogte. 
 

Maandag 24 september, golfbaan De Gelpenberg bij Aalden. 
Eef Arnolds 

De herfstregens wilden nog steeds niet doorzetten en dus verschool de mycoflora zich vooral 
onder de grond en in het veilige hout, zonder zich frivole uitbarstingen te veroorloven in 
kleurige en geurige zwammenrijkdom. We lieten de excursie toch doorgaan omdat het leuk is 
om elkaar nu en dan te ontmoeten en omdat we een afspraak hadden om de Gelpenberg dit 
jaar te inventariseren. Elke waarneming is dan mooi meegenomen.  
 We worden niet vaak onthaald op versnaperingen aan het begin van een excursie, 
maar onze gastvrouw Ellen Kroes zorgde dat iedereen een lekkere kop koffie kreeg in het 
restaurant van de golfbaan. Daarna op stap, versterkt door drie leden van de golfclub die erg 
enthousiast werden over de gevonden paddenstoelen en de daaraan verbonden verhalen. 
Wij waren dat in mindere mate, want het neerslagtekort was ook hier duidelijk zichtbaar, te 
meer daar het terrein hoofdzakelijk bestaat uit kleine bosjes en bosstroken op droog zand; 
habitats die heel gevoelig zijn voor uitdroging. Zelfs in de verste uithoeken van het terrein 
waren afgedwaalde golfballen aanmerkelijk talrijker dan paddenstoelen. De dames van de 
club maakten van de gelegenheid gebruik om ze te verzamelen en ook wij leverden een 
bescheiden bijdrage aan deze grote schoonmaak. Veel verder dan 40 soorten 
paddenstoelen kwamen we niet vandaag. 
 

 
 
Bladhoopchampignon (Agaricus subrufescens) op houtsnippers op de Gelpenberg (foto Jaap 
Veneboer). 
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Enkele krenten uit deze magere pap. Langs de oever van een recent gegraven plasje 
groeiden vrij veel exemplaren van het Witgeringd mosklokje. Deze bedreigde soort is 
karakteristiek voor zulke pioniermilieus. In een bosstrook stond een Inktviszwam in kleuren 
en geuren. Helaas had iemand haar voet er op gezet, zodat er voor de fotografen niet veel 
lol aan te beleven was. Het hoogtepunt werd tot het laatst bewaard: een schaduwrijk stukje 
bos waarin grote hopen houtsnippers lagen te verteren. Er kwamen dichte bundels van 
jonge, bleke paddenstoelen uit tevoorschijn die tot de zeldzame Bladhoopchampignon 
bleken te behoren. Uit het zaagvlak van een oude berk aldaar ontsproot een vers, jong toefje 
van de eveneens zeldzame Dubbelgangerbundelzwam. 
 Na het middagbroodje hielden we het voor gezien. Er waren ook geen terreinen in de 
directe omgeving waar vandaag een grotere oogst te verwachten viel. 
Bijzondere vondsten (2 Rode-lijstsoorten): 

Bladhoopchampignon   * Agaricus subrufescens 
Inktviszwam    * Clathrus archeri 
Witgeringd mosklokje   BE Galerina jaapii 
Dubbelgangerbundelzwam  GE Pholiota limonella 
 

 
 

Jonge vruchtlichamen van de Dubbelgangerbundelzwam (Pholiota limonella) op de Gelpenberg  

(foto Jaap Veneboer). 

8 oktober, Eexterveld en Landgoed Terborgh bij Eext 
Rob Chrispijn 

Omdat het gevaar dreigde dat er in 2018 meer PWD-excursies werden afgelast dan er 
doorgingen, liet ik die naar het Eexterveld maar gewoon gebeuren. Temeer daar een grote 
delegatie van de paddenstoelenwerkgroep Den Haag in de buurt was die er vandaag graag 
bij wilde zijn. Zonder al te veel verwachtingen kwamen we bij elkaar. Maar wat is het 
meegevallen!  

Het Eexterveld is een groot heischraal grasland met heel ondiep een keileemlaag. 
Dat laatste moet dan wel de oorzaak zijn voor de vele paddenstoelen ondanks de droogte. 
Nooit van mijn leven heb ik zoveel Gele moeraszwavelkoppen gezien als die ochtend. Vaak 
in grote groepen, waarbij de jonge exemplaren iets van geel hebben in hun lamellen. Bij het 
rijpen van sporen worden de plaatjes donkergrijs en nooit zo violetzwart als bij de verwante 
Heidezwavelop (Hypholoma ericaeum). Die laatste komt in hetzelfde biotoop voor, maar 
kiest altijd net voor iets hogere en drogere plekken dan de Gele moeraszwavelkop. 
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De Gele moeraszwavelkop (Hypholoma ericaeoides) in het Eexterveld (foto Rob Chrispijn). 
 

Zeer talrijk was ook de Grootsporige schijncantharel. Deze soort geldt als ernstig bedreigd 
en er zullen niet veel plekken in Nederland zijn waar die in zulke grote getale voorkomt als 
het Eexterveld. Tenminste op deze dag, want bij een eerder bezoek was er geen spoor van 
deze schijncantharel te zien. Opvallend vaak groeide er een stel exemplaren in de restanten 
van dode pitrus. De derde talrijke, en tegelijkertijd landelijk zeldzame soort betrof de 
Porfierchampignon. Hij stond hier in heksenkringen van soms tientallen exemplaren. 

Het Eexterveld wordt beweid, maar door de droogte vonden we nauwelijks 
mestpaddestoelen. Totdat we in de buurt van het Scheepbroekerloopje kwamen. Daar was 
de bodem vochtiger en schaduwrijker. Op een gegeven moment verdrongen zich tien 
fotografen rond een indrukwekkende hoop met daarop prachtige exemplaren van de 
Vlokkige mestfranjehoed. In dit stilleven groeiden ook Mestplooirokje (Parasola schroeteri), 
Blauwvoetkaalkopje (Psilocybe fimetaria) en Mestkaalkopje (Deconica coprophila).  

Aan het eind van de ochtend gingen de mensen uit Den Haag richting huis. De rest 
van de groep bezocht een schelpenfietspad aan de westkant van Landgoed Terborgh, een 
bekende hotspot van kalkminnende soorten in Drenthe. Ook daar geen gebrek aan padden-
stoelen. Twee keer mooie exemplaren van de Purperbruine parasolzwam, in Drenthe alleen 
een paar keer gevonden in de buurt van schelpenpaden. Onder de gebruikelijke 
vezelkoppen groeiden er ook een paar met een witvezelige steel: de zeldzame 
Bleeksteelvezelkop. We vonden er veel lang gesteelde franjehoeden. De meeste leken op de 
algemene Sierlijke franjehoed (Psathyrella corrugis) en een microscopisch gecontroleerde 
collectie bleek daartoe te behoren. Ook een daarvan afwijkende collectie met erg donkere 
plaatjes werd voor de zekerheid meegenomen. Bij het openen van het doosje kwam een 
poeplucht vrij. De microscoop bevestigde dat het hier om de Stinkfranjehoed ging, een soort 
die op de hogere zandgronden aanmerkelijk zeldzamer is dan in het westen van Nederland.  

Hieronder een selectie uit de bijzondere soorten, in dit geval waarschijnlijk kleiner dan 
gerechtvaardigd is. Ik ben namelijk een mapje kwijt van waarnemingen uit oktober 2018. Of 
laat ik het positiever zeggen: ik ben het niet kwijt, ik heb het nog niet teruggevonden. 
Bijzondere vondsten (5 Rode-lijstsoorten): 
 Porfierchampignon   KW  Agaricus lividonitidus 
 Grootsporige schijncantharel  EB Hygrophoropsis macrospora 
 Gele moeraszwavelkop   BE Hypholoma ericaeoides 
 Bleeksteelvezelkop   GE Inocybe albovelutipes 

Purperbruine parasolzwam  * Lepiota fuscovinacea 
Vlokkige mestfranjehoed  KW Psathyrella hirta 

 Stinkfranjehoed    * Psathyrella narcotica  
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De Porfierchampignon (Agaricus lividonitidus) in het Eexterveld (foto Rob Chrispijn). 

 
22 oktober, golfbaan De Gelpenberg bij Aalden 

Excursie afgelast vanwege aanhoudende droogte. 

5 november, Kortewegsbos en sparrenbos langs de Suermondsweg bij Laaghalerveen 
Rob Chrispijn 

Het Kortewegsbos is al vaker door de PWD bezocht. In 2017 was er een excursie speciaal 
naar de sparrenpercelen in dit bos die een aantal bijzondere symbionten opleverden. Dat 
was nuttig, want de nieuwe eigenaar, Het Drentse Landschap, overweegt nog welk beheer 
voor hun nieuwe bezit het meest passend is. De PWD ziet graag dat de mycologisch 
waardevolle fijnsparrenbossen behouden blijven in de staat waarin ze nu verkeren. 

Eef Arnolds en Anneke Palthe hebben een keer het westelijk deel van het 
Kortewegsbos bezocht. Zij waren vrij positief over wat ze daar aantroffen. Dat kunnen wij na 
de excursie van 5 november bevestigen. Natuurlijk was het er droog, maar in een vochtig 
wilgen-berkenbosje groeiden enkele russula’s en vooral veel mycena’s. Die zagen we ook 
elders, zoals de weinig algemene Lila mycena en de altijd weer fraaie Blauwgrijze 
schorsmycena (Mycena pseudocorticola). Echte zeldzaamheden hebben we niet gevonden, 
maar potentieel interessant is een geplagd stuk waar nu jonge dennen en enkele berken 
groeien. Zoals te verwachten was, zagen we bij dennen de Geelplaatgordijnzwam 
(Cortinarius croceus), die vaak als pionierssoort optreedt. Bij berk vonden we de Roodgrijze 
melkzwam. In totaal konden we 101 soorten noteren, inclusief een paar die onder de 
microscoop bekeken moesten worden, zoals de Lentefranjehoed en het 
Beukendopvloksteeltje (Flammulaster subincarnatus) dat hier niet op beukendopjes groeide. 

In de middag bezochten we bosjes langs de weg naar Smilde. Daar lagen 
sparrenpercelen die werden beweid met varkens. Ze werden in toom gehouden door 
kniehoog schrikdraad om het hele sparrenbos. Veel te vreten leken ze niet te hebben, of het 
moesten paddenstoelen zijn waar ze zich tegoed aan deden. Want behalve wat algemene 
soorten stond er weinig. Spannender was een stukje met populier. Op stammen en stronken 
groeiden veel Wollige bundelzwammen (Hemipholiota populnea). Op houtsnippers stonden 
jonge exemplaren van grote paddenstoelen met een crèmekleurige, iets kleverige hoed. De 
wittige steel droeg restanten van een ring en de lamellen waren crème, maar nog niet rijp. 
Geen idee wat het kon zijn. Daarom heb ik een paar exemplaren meegenomen en thuis in 
vochtige aarde gezet. Na drie dagen had de hoed zich gespreid en waren de lamellen grijs 
getint. Een blik onder de microscoop wees uit dat het ging om de Blauwplaatstropharia 
(Stropharia rugosoannulata), maar die heeft gewoonlijk een bruinviolette hoed. Volgens de 
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literatuur bestaat er echter ook een bleekgele vorm. Toch een beetje een anticlimax als je 
denkt misschien wel een nieuwe exoot voor ons land gevonden te hebben. 
Bijzondere vondsten (3 Rode-lijstsoorten): 
 Roodgrijze melkzwam   KW Lactarius vietus 

Lila mycena    GE Mycena albolilacina 
Lentefranjehoed   KW Psathyrella fatua 

     
 

Bleekgele kleurvariant van de Blauwplaatstropharia (Stropharia rugosoannulata) bij Laaghalerveen. 
Links jonge exemplaren in het veld; rechts verder opgekweekte vruchtlichamen (foto’s Rob Chrispijn). 
 

19 november, Kamperzand bij Havelte 
Eef Arnolds 

De planning van de laatste excursie van het seizoen is een penibele zaak. Het kan dan al 
koud zijn en zelfs flink gevroren hebben en in dat geval staan alleen in dichte, beschutte 
bossen soms nog aardig wat paddenstoelen. Maar in andere jaren zijn in de late herfst juist 
schrale graslanden de moeite waard. De omgeving van Havelte is in die periode een 
geschikt excursiedoel, want daar liggen veel verschillende habitats dicht bij elkaar.  

Het had in voorgaande nachten inderdaad gevroren en het was verbazend droog 
voor de naherfst. Ik was dan ook stom verbaasd om op het verzamelpunt een vloot 
automobielen en 23 deelnemers aan te treffen, bij wie blijkbaar paddenstoelenbloed door de 
aderen vloeit. We kozen voor een bezoek aan het Kamperzand, een stuifzandterrein aan de 
westzijde van de Helomaweg met eikenstrubben en dichte dennenbosjes dat gedeeltelijk 
door Staatsbosbeheer wordt beheerd. Een ander deel is als militair oefenterrein in gebruik. 

Het pad naar het Kamperzand voerde door een beukenbos waar voor mycologen 
weinig te beleven was. Nauwgezet speurwerk bracht aan het licht dat op vers gevallen 
beukenbladeren massaal een minuscule, witte mycena groeide. Voor velen was deze Kleine 
beukenbladmycena (Mycena capillaris) een onbekende, hoewel hij vermoedelijk in vrijwel elk 
beukenbos te vinden is. Maar wel laat in het jaar, want het blad moet al van de bomen zijn 
gevallen en een beetje ‘belegen’ zijn. Opmerkelijk was ook een beukenstronk met 
doolhofzwammen (Daedalea quercina), want die soort vinden we bijna alleen op eikenhout.  

Hoofddoel van de excursie was een jong, open dennenbosje in een ondiepe 
afgraving, waar we een tiental jaren geleden veel interessante soorten hadden gevonden. De 
bomen waren ons nu ver boven het hoofd gegroeid, de kroonlaag was dicht en de heide-
achtige ondergroei vrijwel verdwenen. Het dennenbosje stond vol paddenstoelen en dat op 
zich zorgde voor groot enthousiasme, want dit beeld hadden we dit seizoen nog nauwelijks 
gezien. De bodem was er nog steeds erg zandig met slechts een dunne strooisellaag. Dat 
zagen we terug in de mycoflora met soorten als de Geelplaatgordijnzwam (Cortinarius 
croceus), Zandpadgordijnzwam (C. fusisporus), Okergele vezeltruffel (Rhizopogon luteolus), 
Bruine ringboleet en Gele ridderzwam. De Dennenslijmkop was er een van de talrijkste  
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Dennenslijmkop (Hygrophorus hypothejus) in het Kamperzand (foto Eef Arnolds). 
 

paddenstoelen en toonde zijn vormenrijkdom. Bij de honderden Koeienboleten (Suillus 
bovinus) werden ook enkele Roze spijkerzwammen (Gomphidius roseus) ontdekt. 

De open delen van het Kamperzand hadden ons weinig meer te bieden dan een paar 
Heideknotszwammen (Clavaria argillacea), die er vaak met duizenden groeien. Bij een 
vrijstaande den stonden tot genoegen van de fotografen mooie, verse exemplaren van de 
niet alledaagse Vale knolvezelkop (Inocybe xanthomelas) met een okergele hoed, grijze 
lamellen en een witte berijpte steel met een witte knol aan de basis. Onlangs is een nieuwe 
indeling gepubliceerd van de groep rond deze soort en het is wel duidelijk dat hierdoor de 
wetenschappelijke naam zal veranderen. 
 Tijdens de koffiepauze in het zand kwam iemand aanlopen met een grote, ruig 
behaarde buisjeszwam, naar eigen zeggen afkomstig van een dode eik. Hij leek het meeste 
op de in Drenthe zeldzame Bleke borstelkurkzwam, maar die is gebonden aan populier. En 
populieren waren hier in geen velden of wegen te bekennen. Met z’n allen togen we naar het 
verdachte boomlijk en het bleek te gaan om een imposante ratelpopulier. Mycologisch 
raadsel opgelost, maar het blijft wel een raadsel hoe deze complete boom in deze heide 
terecht is gekomen. De zwam zelf bleek ook nog een raadseltje voor ons in petto te hebben. 
De vruchtlichamen zaten vol insectenlarven die het meest op rupsen leken. En inderdaad, 
Ben van As identificeerde de beestjes als rupsen van de Zwammenmot (Triaxomera 
parasitella), een microvlinder die in ons land algemeen voorkomt.  
Bijzondere vondsten (3 Rode-lijstsoorten): 

Heideknotszwam   KW Clavaria argillacea 
Bleke borstelkurkzwam   * Coriolopsis trogii 
Olijfgroene druppelzwam  * Dacrymyces minor 
Dennenslijmkop   KW Hygrophorus hypothejus 
Bruine ringboleet   GE Suillus luteus 

 

     
In de wacht voor het fotograferen van de Vale knolvezelkop (Inocybe xanthomelas, rechts) in het 
Kamperzand (foto’s Eef A rnolds). 
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De populier met kurkhoutzwammen in het Kamperzand, voor de gelegenheid behangen met 
pauzerende paddenstoelenliefhebbers (foto Joop Verburg). 
 

    
 

De Bleke kurkhoutzwam (Coriolopsis trogii). Links vruchtlichamen met een omgekeerd exemplaar om 
de poriën te tonen. Rechts oude vruchtlichamen, waarvan de bovenzijde is bedekt met uitwerpselen 
(‘frass’) die duiden op insectenvraat, in dit geval van de Zwammenmot (foto’s Joop Verburg). 

 

 
 

Zwammenmot (Triaxomera parasitella). (foto Joop Verburg). 
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HOTSPOTS VAN PADDENSTOELEN IN DRENTHE 
Rob Chrispijn 

 
In 1999 verscheen in Coolia, het blad van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), 
een artikel van Leo Jalink met als titel ‘Op zoek naar de mycologische kroonjuwelen van 
Nederland’. Dit stuk heeft onder mycologen nogal wat stof doen opwaaien en velen 
geïnspireerd om gerichter naar paddenstoelen te zoeken. Er waren in de loop van de 
negentiger jaren voldoende verspreidingsgegevens verzameld en de beschikbare computers 
waren robuust genoeg om de nodige berekeningen uit te voeren. Dat laatste ging trouwens 
maar net. Leo schreef dat zijn pc op sommige berekeningen wel 20 uur stond te stampen. In 
totaal moesten toen mycologische gegevens van 13.654 kilometerhokken met één of meer 
waarnemingen van paddenstoelen verwerkt worden. Het was dan ook een zegen toen de 
eerste Pentium pc’s in de handel kwamen waarmee de rekentijd terugliep tot enkele uren.  
 

Methodiek voor de bepaling van kroonjuwelen 
De basis voor het selecteren van kroonjuwelen was een bepaling van het aantal Rode-
lijstsoorten per kilometerhok, gebaseerd op de toen geldende Rode Lijst  (Arnolds & Van 
Ommering, 1996).  De soorten op de Rode Lijst zijn ingedeeld in verschillende categorieën, 
in aflopende mate van bedreiging respectievelijk VN (verdwenen), EB (ernstig bedreigd), BE 
(bedreigd), KW (kwetsbaar) en GE (gevoelig). Deze verschillen kwamen terug in een 
puntenwaardering voor iedere Rode-lijstsoort. Soorten die als verdwenen werden 
beschouwd, maar ergens weer teruggevonden zijn, kregen 5 punten, ernstig bedreigde 
soorten 4 punten enzovoorts, tot 1 punt voor de soorten die als ‘gevoelig’ waren 
geclassificeerd. Soorten die niet op de Rode Lijst stonden, kregen 0 punten en telden dus 
niet mee in de berekening. Door alle waarden van de verschillende Rode-lijstsoorten in een 
kilometerhok bij elkaar op te tellen, kwam Leo Jalink tot een getal dat hij de Mycologische 
Waarde (MW) noemde. 

Met deze methode werd voor het eerst een redelijk objectieve maatstaf ontwikkeld 
om de mycoflora van gebieden onderling te vergelijken. ‘Redelijk objectief’ omdat geen 
rekening kon worden gehouden met het aantal bezoeken dat ergens werd afgelegd. Het is 
duidelijk dat een gebied waar 30 excursies naar toe zijn gegaan er beter uitspringt dan een 
vergelijkbaar terrein met slechts 5 bezoeken. Je kunt het ook omdraaien en zeggen dat het 
aantal bezoeken een aanwijzing is voor de waarde van een bepaald gebied. Mycologen zijn, 
zover we weten, geen masochisten en gaan niet 30 keer naar een waardeloos gebied. 
Tegelijkertijd is het een zichzelf versterkend proces: een als waardevol bekend staand 
gebied wordt vaker bezocht hetgeen de kans vergroot dat er nog meer Rode-lijstsoorten 
worden gevonden. 
 

Natuurlijke omgrenzing 
Mycologisch waardevolle gebieden onderscheiden op basis van kilometerhokken is een 
weinig ideale methode. De km hok-begrenzing valt natuurlijk nooit samen met de natuurlijke 
begrenzing van een natuurgebied. Het zal duidelijk zijn dat het voor de resultaten veel kan 
uitmaken of een waardevol gebied van 50 ha in zijn geheel binnen één kilometerhok valt of 
versnippert is over vier km hokken. Bij de bepaling van de 15 kroonjuwelen voor de 
paddenstoelenatlas van Drenthe (Arnolds et al., 2015) hebben we getracht  om op grond van 
onze veldkennis rekening te houden met de natuurlijke begrenzingen van de gebieden. Deze 
veldkennis ontbrak meestal bij het hotspotproject, maar dat werd ondervangen door van een 
hoog scorend km-hok ook naar de aangrenzende km-hokken te kijken. Zo ontstonden er 
clusters van hokken die gebruikt werden om de natuurlijke grenzen van bijvoorbeeld het 
Junner- en Arriër Koeland af te bakenen.  

Met de lijst van Leo Jalink uit 1999 was het onmogelijk om te zien waar in Nederland 
de mycologisch belangrijkste naaldbossen, graslanden of heidevelden liggen. Door in het 
hotspotproject ook een top 5 per habitattype op te nemen, is dat probleem uit de wereld. 
Deze top 5 werd niet alleen bepaald op grond van Rode-lijstsoorten maar in principe op 
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basis van alle soorten die volgens de Standaardlijst een voorkeur hebben voor het 
betreffende habitattype. 
 

 
 

Schepping bij Beilen, een hotspot van paddenstoelen in Drenthe (foto Eef Arnolds) 

 
Van kroonjuwelen naar hotspots 

Binnen de Commissie Paddenstoelen en Natuurbeheer (CPN) van de NMV, waarvoor Leo 
Jalink zijn onderzoek had uitgevoerd, bestond al vele jaren de wens om dit onderzoek nog 
eens te herhalen, te meer daar in 2008 een nieuwe Rode Lijst is verschenen (Arnolds & 
Veerkamp, 2008). Maar Leo had het te druk met andere zaken en zo bleef het bij een 
voornemen. Totdat Laurens Sparrius, mossenspecialist en projectleider/ecoloog van Floron, 
de NMV benaderde met een voorstel om een digitale kaart te maken met daarop de 
mycologische hotspots van Nederland, in navolging van de Britten met hun kaart met 
‘Important Plant Areas’. Met deze kaart als voorbeeld is de opzet van de lijst met 
Kroonjuwelen, nu hotspots genoemd, anders geworden. Allereerst qua aantal gebieden. Op 
de lijst uit 1999 stonden 200 gebieden. Op de huidige kaart staan er slechts 15, die wat 
betreft het aantal Rode-lijstsoorten er sterk uitspringen. 

Daarnaast wordt er nu voor ieder landschaps- en vegetatietype, onderscheiden als 
hoofdtype in de Standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen (Arnolds & Van den Berg, 
2013), een top 5 van mycologisch belangrijke terreinen (km-hokken) gegeven. Het gaat dus 
om de volgende habitats: Opgaande loofbossen (ecocode 1), struwelen (2), naaldbossen (3), 
lanen (4), heiden en heischrale graslanden (5), moerassen (6), graslanden (7), kustduinen 
(8), akkers, ruigten en stedelijk gebied (9). De mycologische betekenis voor elk van deze 
habitats werd bepaald op basis van alle soorten paddenstoelen die in de Standaardlijst 
(Arnolds & Van den Berg, 2013) als daarvoor kenmerkend worden opgegeven, dus niet 
alleen op basis van Rode Lijstsoorten.  

Aan deze reeks zijn twee habitattypen toegevoegd die voor paddenstoelen belangrijk 
zijn, namelijk wasplatengraslanden en begraafplaatsen. De wasplatengraslanden werden 
simpelweg geëvalueerd op basis van het aantal aangetroffen soorten wasplaten. Andere 
groepen paddenstoelen die karakteristiek zijn voor dergelijke schrale graslanden, werden 
niet in beschouwing genomen.  

Bij de begraafplaatsen was de methodiek aanzienlijk gecompliceerder. 
Begraafplaatsen kunnen weliswaar rijk aan paddenstoelen zijn, maar er bestaan geen 
soorten die uitsluitend op kerkhoven groeien. Het is dus niet mogelijk de computer te laten 
zoeken op een specifieke set van soorten, zoals dat wel wil lukken bij lanen of 
wasplatengraslanden. Er is daarom gekozen om het totale aantal Rode-lijstsoorten per 
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begraafplaats als criterium te nemen. Op grond van een lijst met begraafplaatsen, 
gecombineerd met een lijst van soortenrijke hokken, kwam de computer evenwel soms tot 
een bizarre keuze, bijvoorbeeld door een hoge waardering toe te kennen aan een kleine 
begraafplaats die voor de helft ligt in een soortenrijk km-hok van het Urkerbos. Om tot een 
beetje verantwoorde keuze te komen, moest er daarom nogal wat gebeld en gemaild 
worden. Ook hielp het om in oude Coolia’s te kijken. 
 

 
 

Ligging van de hotspots voor paddenstoelen in Nederland. Rood: hotspots op basis van alle Rode-
lijstsoorten; grijs: hotspots voor bepaalde habitats (bron NDFF Verspreidingsatlas). 

 
Hotspots in Drenthe 

We gaven hiervoor al aan dat het voor het berekenen van de Mycologische Waarde nogal 
wat uitmaakt of een gebied veel of weinig bezocht is. Mede dankzij het Atlasproject springt 
Drenthe er met zeven hotspots goed uit. Er zijn provincies met aanmerkelijk minder 
topgebieden. De ligging van deze gebieden in ons land is hierbij weergegeven. Het mooie 
van een digitale kaart is dat het eenvoudig is om wijzigingen aan te brengen. De kaart is 
daarom ook bedoeld als aansporing, om het karteringsprogramma in minder goed 
onderzochte provincies een stimulans te geven. De kaart kan makkelijk aangepast worden 
als zich nieuwe hotspots aandienen. 

In Drenthe liggen twee gebieden die in de top-15 staan van hotspots voor 
paddenstoelen op basis van het aantal Rode-lijstsoorten: het Boekweitenveentje bij Eext en 
Schepping, het particuliere natuurgebied van Eef Arnolds in Holthe bij Beilen. Beide terreinen 
delen een andere eigenschap om hoog te eindigen, namelijk de aanwezigheid van 
verschillende biotopen binnen één kilometerhok. Door het morsen van kalk in het verleden 
kent het Boekweitenveentje mineraalrijke stukken waar kluifzwammen en parasolzwammen 
zich thuis voelen, terwijl op de plekken waar ooit zand voor de baksteenindustrie is 
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gewonnen soorten van schrale bodems willen groeien, zoals stekel- en ridderzwammen. 
Natuurgebied Schepping omvat verschralend grasland, boomsingels en een 
natuurontwikkelingsgebied dat ontstaan is door ontgronding van een voormalige maisakker 
tot op de leemlaag. Daarna is op de zeer voedselarme leem plaatselijk veel kalk gestrooid. 
Dus ook hier op een relatief klein oppervlak zowel basenrijke als zure, voedselarme 
omstandigheden. Dat resulteerde in respectievelijk 670 soorten en een Mycologische 
Waarde van 292 voor het Boekweitenveentje, terwijl Schepping 700 soorten telt bij een 
Mycologische Waarde van 316. Vaak scoren gebieden van de top-15 tevens hoog voor een 
bepaalde habitat. Zo behoort Schepping ook tot de top-5 van terreinen met de meeste 
soorten van akkers, ruigten en stedelijke omgeving (ecocode 9). 
 

Grote stille heide 
Drenthe is samen met Noord-Brabant de provincie met de meeste heide, waarbij Drenthe het 
voordeel heeft van een - vergeleken met Brabant - lagere stikstofvervuiling. Dus had ik 
verwacht dat de Dwingeloosche heide en het Doldersummerveld een kans zouden maken 
om landelijk hoog te scoren. Maar in groep 5 van de ecocodes zitten behalve vochtige en 
droge heidevegetaties ook heischrale graslanden en er zijn veel meer paddenstoelen die 
juist aan deze laatste habitat gebonden zijn dan aan pure heide. Dat bij Havelte de fraaie 
heischrale graslandjes van de Kleine Startbaan en de omringende heide hoog zouden 
scoren, was te verwachten. Tot mijn verrassing echter kwamen het Aekingerzand in het 
Nationaal Park Drents-Friese Wold en Takkenhoogte/Meeuwenveen langs de Reest bij 
Nolde prominent bovenaan te staan. In dit soort gevallen heb ik uitgebreid gecheckt of het 
bestand wel klopte en of de computer wel de juiste conclusie had getrokken, maar ik kon er 
niks anders van maken. Stiekem had ik de eer aan het Doldersummerveld gegund, een goed 
beheerd, mooi en afwisselend heidelandschap. Eén jaar heb ik dat uitgebreid 
geïnventariseerd, maar misschien was één jaar niet genoeg. En natuurlijk mag wensdenken 
nooit een leidraad vormen voor welk onderzoek dan ook!  
 Dat Takkenhoogte in de Nederlandse top 5 van heidegebieden staat is natuurlijk heel 
leuk. Het is een jong natuurgebied op voormalige landbouwgrond dat we met de PWD 
enkele malen hebben bezocht en waar Joop Verburg veel vaker komt. Uitschieters van dit 
zeer gevarieerde terrein zijn de ernstig bedreigde Zandaardtong (Geoglossum arenarium) en 
het tot een paar jaar geleden uitgestorven gewaande Gesteeld veenknoopje (Sarcoleotia 
platypus). 
 

 
 

De zeer zeldzame Zandaardtong (Geoglossum arenarium) samen met de Heideknotszwam (Clavaria 
argillacea) in de heidehotspot Takkenhoogte (foto Evert Ruiter). 
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Naaldbos 
In onze provincie ligt veel naaldbos, vooral in de boswachterijen. Die danken hun ontstaan 
aan de grote vraag naar naaldhout tijdens de hoogtijdagen van de steenkoolmijnen in Zuid-
Limburg. De laatste decennia worden naaldbossen vaak gezien als een overblijfsel uit het 
verleden die zo snel mogelijk omgezet moeten worden naar loofbossen, gemengde bossen 
of heidelandschap. 

Bij de eerste uitdraai van km-hokken met veel naaldbossoorten verwachtte ik dat 
Drenthe goed vertegenwoordigd zou zijn. Maar nee, op één na lagen alle topgebieden in 
Noord-Brabant. Dat heeft een specifieke oorzaak. In Brabant zitten nogal wat mycologen die 
zich gespecialiseerd hebben in zeer kleine ascomyceten. Zeg maar spleetlippen, 
uitbreekkommetjes en puntkogeltjes. Ongetwijfeld heel interessant, maar misleidend 
wanneer er elders in ons land niet of nauwelijks naar deze groepen gekeken wordt. Met 
excuus aan de mycologen die zich hiermee bezighouden, hebben we die kleine asco’s voor 
de bepaling van hotspots in naaldbossen genegeerd. Op die manier kregen we meteen een 
evenwichtiger beeld: Brabant behield één naaldboshotspot in de buurt van Tilburg. De 
Lonnekerberg in Twente en het Roggebotzand in Flevoland kwamen erbij. Boswachterij 
Schoorl bleef als beste naaldbos van Nederland onbedreigd aan de top. En in het Drents-
Friese Wold kwamen twee aangrenzende km-hokken in beeld, namelijk die van het 
Dieverzand en Berkenheuvel, waar zowel lariks- en sparrenbos ligt als dennenbos.  

Ondanks het uitgebreide onderzoek en de vele bijzondere vondsten in de fameuze 
Drentse sparrenpercelen bleek het aandeel Rode-lijstsoorten niet voldoende hoog te zijn 
voor opname in de landelijke top 5. Kees Koelewijn heeft nog een verzamelstaat gemaakt 
van alle excursies naar het beste fijnsparrenbos van ons land: vak 32 in Veenhuizen. Maar 
tevergeefs. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat dennen in ons land nu eenmaal veel meer 
begeleidende soorten hebben. Het is ook een gevolg van de toewijzing in het verleden van 
paddenstoelen aan een bepaalde boomsoort of habitat. In Duitsland worden bijvoorbeeld 
Forse melkzwam (Lactarius trivialis) en Blauwe satijnzwam (Entoloma nitidum) beschouwd 
als naaldbossoorten die vooral in sparrenbossen voorkomen. In de Nederlandse 
Standaardlijst zijn ze opgenomen als respectievelijk symbiont van berk in berken-
eikenbossen en als bewoner van berkenbroekbos (Arnolds & Van den Berg, 2013). 
Tegenwoordig lijken ze ook in ons land een optimum te hebben in sparrenopstanden. 
 

 
 
Van de vijf hotspots voor paddenstoelen ligt er één in het Drents-Friese Wold (foto Eef Arnolds). 
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Kabouterwasplaat 
De begraafplaats in het Asserbos is de Drentse bijdrage aan de top 5 van mycologisch 
belangrijke kerkhoven. Vele lezers zullen deze plek kennen, want het Asserbos komt nogal 
eens voor in het excursieprogramma van de PWD. Ook dit jaar gaat er een 
paddenstoelenexcursie naar toe en wel een NMV-excursie op 7 september. 

In het eerste deel van de Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe (Arnolds 
et al., 2015) wordt het Asserbos als een van de parels van onze provincie wat uitgebreider 
beschreven, net als de eerder genoemde terreinen Boekweitenveentje en Schepping. De 
begraafplaats heeft een parkachtig karakter door de oude eiken en beuken die willekeurig 
over het terrein verdeeld staan. Deze bomen zorgen voor veel schaduw waardoor deze 
begraafplaats ook in regenarme periodes in zomer en najaar nog paddenstoelen laat zien. 
Iets dat we als mycoloog onder de huidige weersomstandigheden goed kunnen gebruiken.  

Zoals het op een begraafplaats betaamt, wordt het afgevallen blad afgevoerd 
waardoor de begroeiing schraal is. De bodem is plaatselijk leemrijk en soms door algengroei 
heel glad. Er zijn zes soorten wasplaten gevonden, waaronder de Kabouterwasplaat 
(Hygrocybe insipida) en het Broos vuurzwammetje (H. helobia). Ook vezelkoppen doen het 
er goed, met bijzonderheden als Rossige vezelkop (Inocybe bresadolae) en Valse 
satijnvezelkop (I. paludinella). Van de vele russula’s noemen we de bedreigde 
Amandelrussula (Russula grata), door de heerlijke bitterkoekjesgeur altijd weer leuk om te 
vinden. 
 

 
 
De Amandelrussula (Russula grata) is een van de vele bijzondere soorten op de begraafplaats in het 
Asserbosch, een van de vijf hotspots van begraafplaatsen in ons land (foto Rob Chrispijn). 

 
Oogst 

Met zeven hotspots staat Drenthe goed op de kaart. Ze liggen allemaal in het noorden en 
westen van de provincie. Friesland en Flevoland met elk één hotspot en Groningen met geen 
enkele hotspot blijven duidelijk achter. Toch kunnen ook hier zich enkele topgebieden schuil 
houden. De Groningse werkgroep is al jaren heel actief, dus wie weet wat dit nog gaat 
opleveren…. 

De inspanningen van de Helmondse mycologen, eerst in de Stipthoutse bossen en 
later in het Coovelsbos (Lammers et al., 2012), hebben aangetoond dat zeer langdurige 
inventarisaties tot spectaculair lange soortenlijsten kunnen leiden met een hoop 
bijzonderheden, mits het onderzochte gebied natuurlijk voldoende kwaliteit heeft. Dit 
relativeert meteen ook het belang van een project als dat van de hotspots. Voor een deel 
meet je de mate van inzet en volharding van mycologen ter plekke. Aan de andere kant: 
gerenommeerde gebieden springen er toch altijd uit. Of het nou om planten gaat, mossen of 
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paddenstoelen. Landgoed Nijenrode bij Breukelen, de nummer één uit 1999, staat in 2019 
nog altijd fier bovenaan. Nog drie andere kroonjuwelen uit de top 10 van toen staan als 
hotspots in de top 10 van 2019. Maar er zijn ook nieuwkomers zoals het Coovels bos, beide 
hierboven besproken Drentse toppers en de steengroeve van Winterswijk met de Willink 
Weust. 
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SKYDDSVÄRD SKOG 
Eef Arnolds 

 
Een vreemde titel voor een stukje in het blad van een Drentse paddenstoelenclub. 
Aanleiding tot deze bijdrage is een prachtig boek met de titel ‘Skyddsvärd Skog’, dat deze 
lente bij mij thuis werd bezorgd. Een onverwacht cadeautje van mijn collega en vriend Johan 
Nitare die als bosecoloog werkzaam is bij ‘Skogsstyrelsen’, een overheidsorganisatie die 
enigszins vergelijkbaar is met ons Staatsbosbeheer. Sommige lezers zullen in de boektitel 
iets Scandinavisch in herkennen. Inderdaad, het is Zweeds en betekent zoveel als 
‘Beschermingswaardig bos’.  
 Skyddsvärd skog is een kloek boek, 592 ruime pagina’s dik en 2,5 kilo zwaar. Hoewel 
ik het Zweeds niet beheers, nodigt het uit tot eindeloos bladeren vanwege de talloze 
prachtige foto’s van bossen en bomen en vooral van de planten, mossen, lichenen en 
paddenstoelen die daarin leven. En al bladerend pik je toch wel een graantje mee over de 
veldkenmerken, ecologie en indicatorwaarde van tal van soorten. 
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Ik ken Johan Nitare al bijna 40 jaar. We waren toen allebei actief in de European Council for 
Conservation of Fungi (ECCF), de organisatie die bedreigingen voor de mycoflora en de 
noodzaak van bescherming van paddenstoelen in Europees verband op de kaart zette. 
Jonge honden waren we toen nog, vol van ambities om de wereld (een beetje) te 
veranderen.… In 2007 werden Rob Chrispijn en ik door Johan uitgenodigd om deel te nemen 
aan een workshop over paddenstoelen als indicatorsoorten in sparrenbossen ten noorden 
van Uppsala. Dat zijn heel andere sparrenbossen dan wij uit Drenthe kennen doordat de 
grond er rijk is aan kalk. Het werd voor ons een onvergetelijke reis langs prachtige 
sparrenwouden met een rijke ondergroei van kruiden en mossen en daartussen overal 
bijzondere paddenstoelen die we tot dan toe alleen maar uit plaatjesboeken kenden. 
Mysterieuze stekelzwammen, enorme koraalzwammen, gordijnzwammen in alle kleuren van 
de regenboog, zeldzame slijmkoppen. Dat alles in een haast gewijde, schemerige omgeving 
met statige woudreuzen. 

We waren bij deze workshop als buitenlandse gasten aanwezig, maar hij was feitelijk 
opgezet voor dertig cursisten die ijverig aantekeningen maakten. Boswachters, mannen en 
vrouwen, die vanuit het hele land hierheen waren gekomen om te leren hoe ze ‘een bos 
konden lezen’. Zo luidt ook de aanhef bij de inleiding in dit boek: Om konsten att “läsa 
skogen”. Ofwel: ‘Over de kunst om het bos te lezen’. En een bos lezen doe je door 
nauwkeurig waar te nemen welke organismen er voorkomen. De samenstelling van de 
levensgemeenschap aldaar verschaft veel informatie over de bodemomstandigheden, de 
waterhuishouding, de geschiedenis en het beheer van een bos. Op grond daarvan kan ook 
een en ander gezegd worden over de natuurwaarden van een bos. Daarbij zijn vooral 
indicatorsoorten van belang die wijzen op bijzondere omstandigheden. Dat is in Nederland 
niet anders dan in Zweden.  

 

 
 

Johan Nitare te midden van cursisten in een sparrenbos bij Uppsala, 2007 (foto Eef Arnolds). 

 
Johan Nitare heeft aan alle indicatorsoorten punten gegeven, waarbij aan de zeldzaamste en 
meest kieskeurige soorten de hoogste waarde werd toegekend. Weliswaar doen vaatplanten 
hieraan mee, maar de nadruk in zijn boek ligt toch op mossen, korstmossen en 
paddenstoelen omdat die ook in Scandinavische bossen een veel grotere bijdrage aan de 
biodiversiteit leveren. Zo is er een basis gelegd voor een min of meer objectieve waardering 
voor verschillende bossen op basis van een grondige inventarisatie van indicatorsoorten. 
Percelen met een hoge score aan indicatorsoorten worden in Zweden in bosbeheersplannen 
extra beschermd tegen dunning, omvorming en kaalkap.  
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In Nederland wordt op een vergelijkbare manier gebruik gemaakt van indicatorsoorten, 
bijvoorbeeld in het kader van het recente project voor het identificeren van 
paddenstoelenhotspots. Daarover vertelt Rob Chrispijn elders in deze Cantharellus. In 
Drenthe hebben we gebruik gemaakt van verschillende categorieën indicatorsoorten bij ons 
project voor de waardering van de mycoflora in oude sparrenbossen (Chrispijn & Arnolds, 
2016). Op grond daarvan is door Staatsbosbeheer in samenspraak met de PWD een aantal 
opstanden als naaldbosreservaat aangewezen.  

Een grote verdienste van Johan Nitare is dat hij zijn fenomenale kennis van 
indicatorsoorten heeft vastgelegd in een prachtige standaardwerk en dat hij in staat is om 
deze kennis over te dragen aan grote groepen boswachters en andere terreinbeheerders. 
Daarvoor bestaat binnen deze groeperingen grote belangstelling, mede omdat de meeste 
Zweden, anders dan veel Nederlanders, een sterke emotionele en fysieke band met de 
natuur ervaren, in het bijzonder met bossen. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de enorme 
populariteit aldaar van het verzamelen van bessen en paddenstoelen voor de consumptie.  

Het was voor ons verbazingwekkend dat veel Zweedse boswachters tientallen 
mossen, lichenen en paddenstoelen in het veld kunnen onderscheiden. In Nederland zijn 
deze groepen onder natuurbeheerders weinig populair en de kennis erover is doorgaans 
fragmentarisch. Dergelijke expertise is hier hoofdzakelijk aanwezig bij gespecialiseerde 
vrijwilligersgroepen (Particuliere gegevens verzamelende organisaties ofwel PGO’s), zoals 
de Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologisch-Lichenologische Werkgroep. 
Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar eigenlijk toch niet wenselijk, want de afstand 
tussen kennis en beheer blijft zo veel te groot en afstandelijk. Bovendien bestaat bij elke 
PGO de neiging om vooral voor het eigen belang op te komen, waarbij de ecologische 
samenhang soms uit het oog wordt verloren.  

Het zou mooi zijn als grote natuurbeheerders als Staatsbosbeheer, Vereniging 
Natuurmonumenten, provinciale Landschappen en de Vereniging van Bos- en 
Natuureigenaren gezamenlijk het initiatief zouden nemen om de kennis over bepaalde 
landschapstypen en hun kenmerkende soorten te laten bundelen in soortgelijke 
naslagwerken. Het zou toe te juichen zijn als deze instanties bevorderen dat hun 
veldmedewerkers bossen en andere vormen van natuur, leren ‘lezen’ aan de hand van hun 
soortensamenstelling. Zoals dat in Zweden al gebruikelijk is. 
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Ramaria largentii, een van de vele fraaie koraalzwammen in Zweedse sparrenbossen op kalkrijke 

leem die in Nederland ontbreken(foto Eef Arnolds).  
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DE ‘ORANJE SPARRENHOUTZWAM’, NIEUW VOOR NEDERLAND 
Rob Chrispijn 

 
Er zijn ongetwijfeld lezers die gemerkt hebben dat het afgelopen voorjaar het aantal 
protesten tegen de aanhoudende kap in natuurgebieden sterk toegenomen is. Zozeer zelfs 
dat Natuurmonumenten aankondigde alle boswerkzaamheden te staken om zo de 
gemoederen te bedaren. Deze plotselinge ophef was een gevolg van een tegenstelling 
tussen klimaatdoelen halen door bomen aan te planten en berichten uit de regio dat enorme 
stukken bos gekapt werden. Journalisten van zowel kranten als radio en televisie vonden dit 
een interessant gegeven.  

Zo liep ik eind mei met een man van de Volkskrant door het Drents-Friese Wold op 
weg naar een sparrenstuk dat we ooit het ‘Zwartebekerzwammenbos’ hebben genoemd, 
maar waar in het voorjaar al jaren achtereen geen exemplaar van de Zwarte bekerzwam 
(Pseudoplectania nigrella) meer te zien is. De journalist wilde graag een dramatisch beeld 
zien en daar voldoet dit deel van het bos aan. Om de uiterst zeldzame Zwarte bekerzwam te 
behouden, heeft Staatsbosbeheer een klein deel van dit ooit indrukwekkende fijnsparrenbos 
laten staan. Maar om toch hun quotum te halen, werden in de omtrek extra bomen geveld. 
Wat door ons voorspeld werd, doch door de beheerders gebagatelliseerd werd, gebeurde 
binnen de kortste keren: De eerste de beste storm liet nog eens vele tientallen sparren tegen 
de vlakte gaan.  
 

 
 
Restant van het fameuze Zwartebekerzwammenbos (vak 1021) in het Drents-Friese Wold na kap van 
het omliggende bos in 2011. Inmiddels is het bosrestant door stormschade nog een stuk kleiner 
geworden (foto Eef Arnolds)  

 
De journalist was van te voren gewaarschuwd dat het terrein lastig begaanbaar zou zijn door 
de vele kriskras omgevallen bomen. Terwijl we via de ene stam een andere probeerden te 
overbruggen, zag ik op een derde een serie feloranje houtzwammen, sterk verdroogd en 
hoogstens 10 cm breed. We wilden een beetje opschieten, dus ik brak er een paar af en 
stopte die in mijn zak. Een week later wilde ik ’s avonds mijn handen diep in mijn zakken 
steken toen ik ze weer voelde. Dat felle oranje deed me ergens aan denken, namelijk een 
paddenstoel die ik ooit in Siberië had gezien. Door andere bezigheden was ik ze tijdelijk 
weer uit het oog verloren. Totdat ik naar Holthe reed voor de bestuursvergadering van de 
PWD. Ik nam die zwam mee en opeens had ik ook een naam voor deze soort: 
Pycnoporellus. Bij Eef Arnolds aangekomen, zei hij na één blik: ‘hé, wat prachtig, 
Pycnoporellus  fulgens’! 
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Deze buisjeszwam wordt gekenmerkt door de geheel oranje vruchtlichamen. Bij de vondst in 
het DFW zijn alleen de 1 tot 3 mm grote poriën zo oranje. De bovenkant is bruinig, 
waarschijnlijk een gevolg van ouderdom. Het vruchtlichaam is eenjarig en komt vroeg in het 
najaar tevoorschijn, dus deze collectie was al een eind over de datum. Ze hebben de neiging 
om na hun verschijnen in augustus/september spoedig te vergaan, maar door de droge 
winter waren ze geheel verdroogd. Pycnoporellus groeit op dode, staande en liggende 
stammen van Fijnspar, Zilverspar en soms Beuk. Krieglsteiner (2000) vermeldt een goed 
kenmerk van deze zwam: de sterke donkerrode verkleuring met KOH. Dat klopte, de poriën 
werden zo donkerrood dat ze de kleur kregen van geronnen bloed.  
 

 
 
Oude, overjarige vruchtlichamen van de ‘Oranje sparrenhoutzwam’ (Pycnoporellus fulgens) uit het 
Drents-Friese Woud (foto Rob Chrispijn). 

 
Pycnoporellus heeft een wijde, noordelijke verbreiding in Europa, Azië (tot in Japan) en 
Noord-Amerika. In het Zwarte Woud in Zuid-Duitsland is het een zeldzame, submontane 
soort, die meestal voorkomt tussen de 400 en 800 meter. Ook in Zweden is deze soort 
zeldzaam en daar wordt hij beschouwd als een oerwoudindicator (Nitare, 2019; zie ook 
artikel van Eef Arnolds elders in deze Cantharellus). Hij ontbreekt daar namelijk in 
naaldboomakkers en groeit uitsluitend in naaldbossen die lang met rust zijn gelaten, 
waardoor er veel groot dood hout aanwezig is. In België is Pycnoporellus alleen bekend van 
de Ardennen, niet uit Vlaanderen. Hij is evenmin bekend uit Niedersachsen, de Duitse 
deelstaat die grenst aan Noord-Nederland.  

Het is heel opmerkelijk dat deze opvallende paddenstoel van naaldbossen in Noord-
Europa en Midden-Europese gebergten opeens in het Nederlandse laagland opduikt, ver van 
alle bekende vindplaatsen. Dit bevestigt eens te meer onze stelling dat de prachtige, oude 
sparrenopstanden in Drenthe in ecologisch opzicht een sterke gelijkenis vertonen met 
natuurlijke Scandinavische bossen. De vestiging in Drenthe past wel enigszins in een trend 
die Krieglsteiner (2000) opmerkt, namelijk dat de soort zich steeds meer naar het westen 
uitbreidt. We kennen zulke sterke expansies ook van andere houtszwammen, bijvoorbeeld 
van de verwante, op loofhout groeiende Vermiljoenhoutzwam (Pycnoporus cinnabarinus), die 
pas sinds 1967 uit ons land bekend is, maar nu wijd verbreid voorkomt. Misschien is de 
vindplaats in het Drents-Friese Wold wel de opmaat voor een verdere uitbreiding in ons land.  

Ook ecologisch is Pycnoporellus een interessante paddenstoel. In dood sparrenhout 
veroorzaakt hij bruinrot, bestaande uit vierkante blokjes bruinrood hout dat gemakkelijk 
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verpulvert. Hij groeit echter vrijwel steeds op hout dat eerst is aangetast door de 
Roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola) en leeft kennelijk van het door die soort 
‘voorverteerde’ hout (Nitare, 2019). Vaak groeien de vruchtlichamen van beide soorten vlak 
bij elkaar op een stam. Joop Verburg en Eef Arnolds troffen vorig jaar een dergelijke situatie 
op een spar in een bos in Bourgondië.  Een foto daarvan is hierbij afgedrukt, ook omdat de 
foto van de Drentse vondst vruchtlichamen in slechte staat laat zien. 

Pycnoporellus fulgens heeft geen Nederlandse naam om de eenvoudige reden dat 
deze zwam nooit eerder in Nederland of Vlaanderen werd aangetroffen. Dit is dus een 
aardige primeur voor Drenthe! Wel wrang dat hij zijn komst dankt aan de kap van het 
mooiste sparrenbos van Nederland. Of had de natuur hier zonder menselijk ingrijpen 
uiteindelijk ook wel voor geschikt substraat kunnen zorgen? Als Nederlandse naam stellen 
we voor ‘Oranje sparrenhoutzwam’, omdat de kleur en het substraat de meest opvallende 
kenmerken van deze soort zijn. 
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De Oranje sparrenhoutzwam (Pycnoporellus fulgens) op een staande stam van Fijnspar in de Morvan 
(Frankrijk), samen met de Roodgerande houtzwam (Fomitopsis lignicola) (foto Eef Arnolds) 
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MEIDOORN-JENEVERBESROEST 

Joop Verburg 

 
Op 25 april 2019 kwam mevrouw Wierbos uit Zuidwolde bij mij aan de deur met een stukje 
struik met oranje slierten er op. Ik werd op slag bijzonder nieuwsgierig en hoorde van haar 
dat het een takje van de Jeneverbes in haar tuin was en dat de hele struik er onder zat. Ik 
ben op de fiets gesprongen en met haar meegegaan om dat wonder te aanschouwen. En ik 
werd niet teleurgesteld, want overal op de takken en de stam zaten die oranje slierten.  

Ik had geen idee wat dit was. In de Atlas van paddenstoelen in Drenthe (Arnolds et 
al., 2013) kon ik hem niet vinden. Meer ik meende die dingen eerder op een foto van de 
Nederlandse Mycologische Vereniging te hebben gezien. Ik heb daarom teruggezocht naar 
de ‘soort van de maand’ en inderdaad, in mei 2010 werd deze zwam besproken. Het gaat 
om een Gymnosporangium, een geslacht van roestzwammen, waarvan vijf soorten in 
Nederland voorkomen die allemaal op Jeneverbes groeien (Termorshuizen & Schwerz, 
2011). Roesten worden niet in de Drentse atlas behandeld. In dit geval gaat het om de 
Meidoorn-Jeneverbesroest (Gymnosporangium clavariiforme). De wetenschappelijke naam 
is goed gekozen, want je zou de vruchtlichamen inderdaad voor een knotszwam (Clavaria) 
kunnen houden. 

 Jeneverbesroesten maken gebruik van twee gastheren; één om in de zomer op blad 
van loofbomen sporen te vormen en één op de Jeneverbes die in de winter aan de schimmel 
onderdak kan bieden en waarop in het voorjaar sporen gevormd worden. De overwintering 
vindt plaats in de takken en de stam van de Jeneverbes. Dit voorjaar kwam in de tuin van 
mevrouw Wierbod ineens de uitbraak van oranje sporendragers na een overvloedige 
regenbui. Dit stadium van de soort wordt ‘telia’ genoemd en ze produceren teliosporen. Na 
een paar dagen was er weinig meer van ze te zien dan wat vage verdroogde draadjes.  

Intussen zijn de sporen verspreid en kunnen die zich vestigen op jonge bladeren van 
heesters als Meidoorn en Lijsterbes (zelden op andere roosachtigen), waar ze zogenaamde 
‘aecia’ vormen. De aecia zijn veel minder opvallend dan de telia en te zien als oranje vlekjes 
op de bladeren. Daarin ontwikkelen zich aeciasporen die zich weer hechten op de 
Jeneverbes en de cyclus kan opnieuw beginnen. Ik las in het handboek over roesten van 
Aad Termorshuizen en Charlotte Swertz een eenvoudig experiment om de telia-klodders op 
bladeren van verschillende struiken te leggen om te kijken of zich de roest daar vestigt. Het 
is voor de testplant ongevaarlijk omdat de aecia niet op die gastheer kunnen overwinteren. 
Leuk voor de volgende keer......   

Zo is een vondst van een dorpsgenoot niet alleen leuk om te bewonderen maar er 
valt ook veel over te leren. 
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Naschrift van Eef Arnolds 

Dit voorjaar ontving ik diverse berichten en foto’s van PWD-leden aan wie het massale 
optreden van de Meidoorn-Jeneverbesroest op diverse plaatsen in Drenthe is opgevallen. 
Andere meldingen van aangeplante jeneverbessen met zware aantasting betreffen onder 
meer de tuin van het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten bij Ruinen en een 
geïsoleerde struik in een tuin bij Stuifzand. Maar de soort werd ook gesignaleerd in oude, 
natuurlijke struwelen, bijvoorbeeld in het Mantingerzand. In mijn natuurterrein Schepping 
waren sommige jonge, vitale, spontaan opgeslagen jeneverbessen zwaar aangetast. Het 
massale optreden hangt volgens Termorshuizen & Swertz samen met een natte periode in 
het voorjaar. Zou ook een verminderde conditie van jeneverbes door de voorafgaande 
extreem droge zomer een rol spelen bij het uitbundige optreden van deze parasiet?  
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Meidoorn-Jeneverbesroest (Gymnosporangium clavariiforme) op Jeneverbes in een tuin in Zuidwolde 
(foto’s Joop Verburg). 
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ZOMERFEESTJE OP EEN SNIPPERHOOP 
Eef Arnolds 

 
Op 18 juli kreeg ik twee foto’s toegestuurd met daarop bundels van een opvallende, forse 
plaatjeszwam, de hoed bezet met fraaie purperen vezelschubjes. Hij deed enigszins denken 
aan de welbekende Koningsmantel (Tricholomopsis rutilans), maar de groeiwijze en de 
goudgele kleur van de lamellen klopten niet met dat beeld. Een doorslaggevend verschil was 
de gestreepte steel, waarop duidelijk resten van een ring zichtbaar waren.  

De foto’s waren op 17 juli gemaakt door Rita Sikkema, lid van de Friese 
paddenstoelenwerkgroep, op een grote hoop houtsnippers langs de Grensweg nabij de Kale 
Duinen in het Drents-Friese Wold bij Appelscha. Gosse Haga van de Friese werkgroep 
vermoedde dat het ging om een soort vlamhoed (Gymnopilus). Bladerend door wat boeken 
kwam bij mij al gauw de toepasselijke naam Gymnopilus purpuratus boven drijven. Gosse 
wees me gelukkig op een recente publicatie waaruit blijkt dat er meerdere vlamhoeden zijn 
beschreven met purperen schubjes op de hoed (Rees et al., 2004). Dat werd in dit artikel 
mede bevestigd op grond van moleculaire kenmerken. De soorten blijken voornamelijk op 
grond van microscopische kenmerken goed van elkaar te onderscheiden.  
 Ik was nu wel heel nieuwsgierig geworden en op 19 juli ging ik naar de aangewezen 
plek om zelf materiaal te verzamelen. Door de supersonische zomer waren de 
vruchtlichamen inmiddels sterk ingedroogd en hadden ze hun schoonheid verloren, maar ze 
waren goed genoeg voor microscopisch onderzoek en een herbariumcollectie. De geelbruine 
sporen met donkerder, afgeronde wratjes waren inderdaad karakteristiek voor een 
vlamhoed. De sporen maten 6,5-7,5 x 4,3-5,0 µm en waren daarmee te klein voor 
Gymnopilus purpuratus, maar ze kwamen prima overeen met de beschrijving van G. dilepis 
in bovengenoemd artikel. 
 

   
 
Gymnopilus dilepis op houtsnipperhoop in het Drents-Friese Wold, 17 juli 2019 (foto’s Rita Sikkema) 

Het blijkt dat deze soort al één keer eerder in ons land is aangetroffen, en wel op 1 
september 2018 bij Staverden, ook op houtsnippers. Aan deze vondst is een natuurbericht 
gewijd (https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=246560). Deze 
zeer recente aanwinst voor de Nederlandse mycoflora heeft nog geen Nederlandse naam.  
 Bij zo’n opvallende soort rijst uiteraard de vraag waar hij opeens vandaan komt. 
Gymnopilus dilepis is oorspronkelijk beschreven van Sri Lanka. Het blijkt dat de soort wijd 
verbreid is in Zuidoost-Azië en Australië, waar hij vaak groeit rond houtige resten van palmen 
(Rees et al., 2004). De paddenstoel is pas recent op diverse plekken in Europa is 
opgedoken. Vermoedelijk is het dus een toevallig geïmporteerde exoot, die profiteert van 
klimaatopwarming in combinatie met de tamelijk nieuwe techniek om hout op grote schaal tot 
spaanders te verwerken en op hopen te dumpen. Vanwege zijn specifieke ecologie hoeven 
we overigens niet te vrezen dat deze fraaie paddenstoel zich tot een plaag zal ontwikkelen. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24656
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Snipperparadijs 
De vindplaats van deze purper beschubde vlamhoed is trouwens op zich een 
bezienswaardigheid. Het betreft een uitgestrekte, voormalige opslagplaats van houtsnippers 
van honderden vierkante meters langs een bosweg, waarvan het grootste deel nog bedekt is 
met een laag snippers van een paar decimeter dik. Maar er zijn ook een paar flinke hopen 
blijven liggen van enkele meters hoog en juist daarop groeit deze exotische vlamhoed. 
Vermoedelijk is voor de ontwikkeling van deze tropische paddenstoel hitte ontwikkeling door 
broei in zulke hopen noodzakelijk. Bijzonder is ook dat de snippers voor een belangrijk deel 
afkomstig zijn van naaldbomen, vooral sparren. Ik vind het overigens te betreuren dat de 
prachtige sparrenbossen in het Drents-Friese Wold op deze trieste manier eindigen, als 
hapklare brokjes voor energiecentrales, maar dit terzijde. 
 Ik maakte van de gelegenheid gebruik om ook de rest van het terrein te verkennen. In 
de buurt van de vlamhoed groeiden forse, dofbruine plaatjeszwammen die er spannend 
uitzagen. Het bleek echter te gaan om de algemene Breedplaatstreephoed (Megacollybia 
platyphylla), die gewoonlijk op begraven hout groeit. Ik had deze soort niet eerder op 
houtsnippers gezien. In het uitgestrekte, dunne bed van snippers vielen vooral mooie toefen 
van de in Drenthe zeer zeldzame Zaagselhertenzwam (Pluteus petasatus) op. De minder 
zeldzame Fluweelhertenzwam (P. phlebophorus) groeide op een wat vochtig gebleven plek 
in dichte kluitjes opeen. Daar stonden ook kleine paddenstoeltjes met levendig oranjebruine, 
kegelvormige hoedjes. Onder de microscoop bleek het te gaan om het Gazonbreeksteeltje 
(Conocybe ambigua), dat slechts één keer eerder in Drenthe was gevonden. 

Het is voor paddenstoelenliefhebbers te hopen dat Staatsbosbeheer de restanten van 
dit snipperparadijs ongemoeid laat, want er zijn stellig nog veel meer mycologische 
verrassingen te verwachten. 
 
Literatuur 
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De groeiplaats van Gymnopilus depilis, een immense stortplaats van houtsnippers in het Drents-
Friese Wold (foto Eef Arnolds) 
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Andere paddenstoelen in het snipperparadijs, van boven naar onderen: Zaagselhertenzwam (Pluteus 
petasatus), Fluweelhertenzwam (Pluteus phlebephorus), Gazonbreeksteeltje (Conocybe ambigua) en 
Breedplaatstreephoed (Megacollybia platyphylla). 
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WAT DOET DE STICHTING PADDESTOELEN WERKGROEP DRENTHE (PWD)? 
 
De doelstellingen van de PWD zijn: 
- Het organiseren en stimuleren van paddenstoelenonderzoek in Drenthe, vooral door middel     
van excursies, inventarisaties van terreinen en bijeenkomsten. 
- Het verzamelen van paddenstoelengegevens in Drenthe in een databestand in 
samenwerking met de Nederlandse Mycologische Vereniging. 
- Het publiceren over paddenstoelen in Drenthe in een tijdschrift of nieuwsbrief, rapporten en 
boeken, zoals de in 2015 verschenen Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe.  
- Het beschikbaar stellen van gegevens aan terreinbeheerders en het verstrekken van 
beheeradviezen om mycologische waarden te behouden of te vergroten. 
- In voorkomende gevallen het uitvoeren van  al dan niet betaalde opdrachten wat betreft 
veldonderzoek aan paddenstoelen. 
-  Educatie op het gebied van paddenstoelenkennis en -bescherming door onder andere het 
organiseren van voor het publiek toegankelijke excursies en lezingen, alsmede het verlenen 
van medewerking op het vlak van natuureducatie. 
- Het verstrekken van informatie over paddenstoelen aan geïnteresseerden, 
terreinbeheerders en de provinciale media. 
 
Ook belangstellenden uit andere delen van Nederland zijn van harte welkom om deel te 
nemen aan de activiteiten van de werkgroep!! 
 
De Activiteiten van de Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe worden ondersteund door 
een subsidie van de Provincie Drenthe. 

 
 

CANTHARELLUS, DE NIEUWSBRIEF VAN DE PWD 
 

De Paddestoelen Werkgroep Drenthe verzendt één keer per jaar een aflevering van het 
tijdschrift Cantharellus aan haar medewerkers, organisaties actief in natuurstudie, 
natuurbescherming en natuurbeheer, en andere belangstellenden. Met ingang van 2013 
wordt dit tijdschrift, tevens nieuwsbrief van de PWD, in principe alleen digitaal verspreid. 
Geïnteresseerden kunnen de digitale aflevering kosteloos ontvangen door zich schriftelijk of 
per e-mail op te geven bij onderstaand contactadres. 
 Cantharellus en eerder verschenen nieuwsbrieven van de PWD kunnen worden 
gedownload op de website van de PWD. Hier kan men ook terecht voor actuele informatie 
over het programma en publicaties van de PWD.   

 

HET BESTUUR VAN DE PADDESTOELEN WERKGROEP DRENTHE 
 
Voorzitter/penningmeester: Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen 
Bestuurslid: Rob Chrispijn, Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen. 
Bestuurslid: Joop Verburg, Waardeel 4, 7921 WG Zuidwolde. 

 
CONTACTGEGEVENS VAN DE PADDESTOELEN WERKGROEP DRENTHE 

 
Contactadres: : Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen, eefarnolds@hetnet.nl, tel. 0593-
523645. 
Website: https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/. 
Bankrekening NL65INGB0006745491 t.n.v. Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe 
 
Men wordt dringend verzocht om wijzigingen in postadres of e-mailadres tijdig door te 
geven aan het contactadres! 

mailto:eefarnolds@hetnet.nl
https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/

