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Nieuwe soorten paddenstoelen in Drenthe in de periode 
2011-2014
Hoofdstuk 11

In deel 2 en 3 van deze atlas worden alle soorten behandeld die tot en met 2010 uit Drenthe bekend waren en in het 
Atlasbestand zijn opgenomen. Sindsdien zijn er uiteraard aanvullende waarnemingen van paddenstoelen in Drenthe 
gedaan, onder meer tijdens de excursies van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe, al zijn dat er veel minder dan in de 
jaren 1999-2010. Het gaat in totaal om enkele duizenden gegevens. Sommige meldingen van zeer zeldzame soorten 
konden nog worden verwerkt in de bestaande soortbeschrijvingen. Nieuwe soorten voor Drenthe konden echter 
niet meer worden ingevoegd. Omdat het ons van belang lijkt om in deze atlas zoveel mogelijk actuele informatie te 
verschaffen, worden de sinds 2011 voor het eerst in Drenthe geregistreerde soorten in dit hoofdstuk behandeld op een 
vergelijkbare manier als dat voor de andere soorten is gebeurd. In totaal gaat het om 54 soorten. Nieuw aangetroffen 
variëteiten en vormen van uit Drenthe reeds bekende soorten worden in dit hoofdstuk niet vermeld. Tussen haakjes 
is bij iedere soort aangegeven in welk hoofdstuk ze thuishoren. Van de nieuwe soorten zijn er negen kenmerkend 
voor droge, schrale graslanden (hoofdstuk 16a), zes voor sparren- en lariksbossen (hoofdstuk 28c), zes voor bermen 
van schelpenpaden (hoofdstuk 22), zes voor parken, erven en tuinen (hoofdstuk 20a) en zes voor zeer voedselrijke 
loofbossen (hoofdstuk 27c). De andere onderscheiden habitattypen zijn in dit hoofdstuk met vier of minder soorten 
vertegenwoordigd.

Eef  Arnolds, Rob Chrispijn, Roeland Enzlin, Inge Somhorst & Bernhard de Vries

Acanthophysellum canadense (hoofdstuk 28c)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n <99: 0, n >99: 3, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2013.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

Tijdens het recente onderzoek van paddenstoelen in sparrenbossen 
werd in Boswachterij Ruinen op enkele plaatsen in bemeste opstanden 
een klein korstzwammetje ontdekt dat nieuw bleek te zijn voor 
Nederland en het dus nog zonder Nederlandse naam moet stellen. 
Acanthophysellum canadense is een vrij dik, vuilwit korstje, dat kleine 
stukjes bedekt van nog enigszins stevige twijgjes van Fijnspar. Het 
oppervlak heeft droogtebarstjes. De sporen zijn groot, glad, meten 13-
19 x 8-12 µm, en zijn sterk amyloïd. Onder de microscoop blijkt het 
oppervlak van het vruchtlichaam vol te zitten met structuren die lijken 
op pijpenragers en afwasborstels. Daardoor is het lastig om basidiën te 

vinden. Krieglsteiner (2000) heeft dit ook ondervonden; op zijn tekening 
ontbreken dan ook de basidiën. Ook hij vermeldt als groeiplaats twijgjes 
van Fijnspar. De voorkeur voor twijgjes kan een reden zijn dat de soort 
weinig wordt gevonden, want de meeste korstzwammenliefhebbers 
richten zich meer op grotere houtresten. Acanthophysellum canadense 
werd in Boswachterij Ruinen meteen in drie bosvakken in verschillende 
kilometerhokken aangetroffen: vak 5 (km 221-525, 2013, herb. B. de 
Vries), vak 23 (km 221-527, 2013, herb. B. de Vries) en vak 29 (km 
220-527, 2013, herb. B. de Vries). Het is te verwachten dat de soort ook 
elders in voedselrijke sparrenbossen voorkomt.
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Achroomyces disciformis Schijftrilkorstje (hoofdstuk 20a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2011.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Door de ervaringen van Ida Bruggeman in Zeist leerden we hoe 
we het Schijftrilkorstje kunnen vinden. Dit onopvallende zwammetje 
groeit in de bast van levende takken van linde, vaak hoog in de 
kroon. Het wordt pas opgemerkt als de takken op de grond terecht 
komen, bijvoorbeeld na een storm. Bij droogte markeren barstjes in 
de schors de plaats waar de kleurloze, hard ingedroogde puistjes 
van 3,5 mm te vinden zijn. Onder vochtige omstandigheden komen 
ze duidelijker voor de dag; ze zijn dan opgezwollen en vuilroze. 
De basidiën zijn 150-300 µm lang en overdwars gesepteerd; de 
gekromde sporen hebben we in Drenthe nog niet gezien, maar meten 
in materiaal uit de provincie Utrecht 21-33,5 x 7,5 µm (Bruggeman-

Nannenga, 2011). In Drenthe werd het Schijftrilkorstje recent 
ontdekt bij Huize Echten (km 223-525, 2012, herb. B. de Vries) en 
op de brink in Ruinen (km 220-531, 2012), op beide plaatsen op 
een gevallen lindetak in een parkachtige omgeving. In het Overzicht 
werd van het Schijftrilkorstje slechts één oude collectie vermeld die 
bovendien onvindbaar bleek, waardoor de soort als twijfelachtig 
inheems werd beschouwd (Arnolds et al., 1995). Dat is dus nu 
achterhaald. In Utrecht is de soort al van vier plaatsen bekend 
en waarschijnlijk niet zeldzaam (Bruggeman-Nannenga, 2011). 
In de digitale verspreidingsatlas worden ook twee vindplaatsen in 
Overijssel vermeld (NMV, 2013).

Achroomyces subabditus Verstopt trilkorstje (hoofdstuk 27c)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Dit trilzwammetje vind je alleen onder de microscoop. Het Verstopt 
trilkorstje leeft namelijk parasitair binnenin het vruchtlichaam 
van korstvormige trilzwammen van het geslacht Stypella. Onder 
de microscoop is het een spektakel: tussen de in lengterichting 
gesepteerde basidiën van de Stypella zie je dan opeens de overdwars 
gesepteerde basidiën van het Verstopt trilkorstje. De sporen van 
dat zwammetje meten 5-7,5 x 3-5 μm en zijn aan één zijde wat 
afgeplat; er zijn geen conidiën. In juni 2012 had dit trilkorstje zich 
verstopt in een vruchtlichaam van de Grijze suikertrilzwam (Stypella 

grilletii), die zelf bestaat uit een vrij onopvallend, gelatineus laagje 
(zie aldaar). Ze groeiden gezamenlijk op een op de grond gevallen 
tak van een niet nader genoemde loofboom in een wat verrijkt en 
verbraamd loofbosje van dertien in een dozijn in de buurt van Rolde 
(km 238-555, 2012, herb. Somhorst). Het is dus een toevalstreffer 
als je het Verstopt trilkorstje vindt. Dat is, voor zover we kunnen 
nagaan, één keer eerder in Nederland gebeurd, in de omgeving van 
Nijmegen, getuige de eenzame stip in de digitale verspreidingsatlas 
(NMV, 2013).

Agaricus porphyrizon Purperen champignon (hoofdstuk 28c)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2011.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0

Deze champignon behoort tot de sectie Minores, 
een groepje champignons met relatief kleine 
vruchtlichamen, kleine sporen en een gele 
verkleuring van vlees en hoed bij beschadiging. 
Van deze kleintjes is de Purperen champignon de 
grootste met een hoed van 4-9 cm en een steel 
van 3-8 x 0,7-1 cm. De hoed heeft aanvankelijk een 
wijnrood tot purperbruin centrum, bezet met vezelige, 
purperen schubjes, en een wat blekere randzone. 
De purperen kleur wordt op den duur vervangen 
door minder opvallende, roodbruine tinten en dan 
is de paddenstoel in het veld minder gemakkelijk 
te herkennen. De sporen meten 5-6 x 3,5-4 µm. De 
Purperen champignon is in ons land vrij algemeen 
in de duinstreek in loofbossen, struwelen en soms 
in duingraslanden op humusrijke, min of meer 
basenrijke zandgrond (Nauta in Noordeloos et al., 
2001). In het binnenland is hij zeldzaam (NMV, 2013). 
Elders in Europa wordt de soort ook in naaldbossen 
op rijke grond aangetroffen (Knudsen & Vesterholt, 
2008). Dat sluit aan bij de habitat in Drenthe; de 
Purperen champignon is hier recent enkele malen 
gevonden in een dunne laag naaldenstrooisel in 
twintig jaar oude sparrenplantages op voormalig 
bouwland in het nieuwe landgoed Hoogveld ten 

oosten van Anderen (km 243-555, 2012; 243-556, 2011, 2012). Bovendien is er 
een melding uit het Zwiggelterveld in Boswachterij Hooghalen zonder nadere 
details (km 237-546, 2013).
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Agaricus xantholepis Geelschubbige satijnchampignon 
(hoofdstuk 22)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2013.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Evenals de vorige soort hoort de Geelschubbige satijnchampignon 
tot de relatief kleine champignons die bij aanraken geel verkleuren en 
een aangename geur hebben van bittere amandelen (sectie Minores). 
Daarbinnen is de Geelschubbige satijnchampignon een van de grotere 
soorten met een 4–7 cm brede, witte tot geeloker hoed met vooral in 
het centrum de neiging om in fijne schubjes op te breken. De steel is 
aan de basis opgezwollen en draagt een duidelijke ring. Bij beetpakken 
vertonen hoed en steel een heldergele verkleuring, terwijl het steelvlees 
aan de lucht meer okeroranje wordt. Met een loep is aan de witte, 
vlokkige lamelsnede al te zien dat de grijze lamellen ruim voorzien zijn 
van cheilocystiden. Onder de microscoop meten de sporen 5-6 x 4 µm. 
In Nederland is de Geelschubbige satijnchampignon een zeer zeldzame 
soort met slechts enkele vindplaatsen in de duinen en in het binnenland 
(NMV, 2013). Nauta (in Noordeloos et al., 2001) noemt ook een vondst 

in Zuid-Limburg, maar die ontbreekt in de digitale verspreidingsatlas. 
Zij vermeldt als biotoop zowel open duingebied, als loof- of gemengd 
bos op kalkhoudende bodems. In Drenthe is de Geelschubbige 
satijnchampignon gevonden in een dertig jaar oud sparrenbos op 
voormalig, zandig bouwland in de buurt van Odoorn (km 252-540, 2013). 
Dit bos bestaat uit dicht op elkaar staande fijnsparren, waardoor de 
bodem onbegroeid is. Hij is bedekt met een dunne laag van onverteerde 
naalden boven geel zand op slechts een paar centimeter diepte. Behalve 
saprotrofe paddenstoelen, zoals deze champignon, groeien er nogal wat 
bijzondere mycorrhizapaddenstoelen, waaronder de Amandelslijmkop 
(Hygrophorus agathosmus) en de Stippelsteelslijmkop (Hygrophorus 
pustulatus). De Geelschubbige satijnchampignon lijkt overal in Europa 
zeldzaam te zijn (Knudsen & Vesterholt, 2008; Krieglsteiner & Gminder, 
2010).

Amanita crocea  Saffraanamaniet (hoofdstuk 21b)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1 trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2011.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Al langere tijd werd het voorkomen van de Saffraanamaniet in het 
befaamde bos bij het Boekweitenveentje bij Gieten vermoed, maar tot 
2011 waren er nooit goed ontwikkelde vruchtlichamen of een duidelijke 
foto voorhanden. In september 2011 vond Henk Pras uiteindelijk fraai 
materiaal dat gecontroleerd werd door Eef Arnolds. Het voorkomen van 
deze prachtige amaniet in Drenthe was daarmee een feit. De hoed is 
okergeel tot zachtoranje en draagt vaak, maar niet altijd, grote, witte 
velumplakken. De hoedrand is gevoord, net zoals bij de Roodbruine 
slanke amaniet (Amanita fulva), waar de Saffraanamaniet wel wat van 
weg heeft. De steel van de laatste soort is bleek oranje van kleur en 
vaak ‘getijgerd’. Bij het Boekweitenveentje (km 245-557, 2011) is de 
soort gevonden in een schraal gedeelte langs een half-verhard pad, 
waar vermoedelijk enige uitspoeling is opgetreden van het kalkhoudend 
puin waarmee het pad is verhard. In dat deel staan ook diverse berken 
waarmee de Saffraanamaniet vaak mycorrhiza vormt. In Nederland liggen 
veruit de meeste vondsten van deze zeldzame soort aan weerszijden 
van de IJssel. Ook uit het Utrechtse rivierengebied zijn enkele vondsten 
bekend (NMV, 2013). Toch staat deze soort niet bekend als een specifieke 
paddenstoel voor de zogenaamde kleibossen; oudere bossen en lanen 
op rivierklei (Veerkamp et al., 1994). De Saffraanamaniet prefereert 
lichtere, voedselarme zand en leembodems. In Centraal-Europese 
middelgebergten is deze soort tamelijk algemeen en daar staat hij ook bij 
naaldbomen. In Baden-Württemberg groeit de Saffraanamaniet vooral 
op matig vochtige, min of meer zure, voedsel- en basenarme, zandige tot 
lemige bodems en zijn de belangrijkste mycorrhizapartners berk (31%), 

Fijnspar (26%), Beuk (15%) en eik (11%) (n= 85; Krieglsteiner, 2013). 
De Saffraanamaniet staat in Nederland als gevoelig op de Rode Lijst 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). 

Bisporella subpallida Geelbruin schijfzwammetje (hoofdstuk 
27c)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2013.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dit ascomyceetje behoort tot hetzelfde geslacht als het bekende Geel 
schijfzwammetje (Bisporella citrina) en Zwavelgeel schijfzwammetje 
(Bisporella sulfurina), maar het mist de heldergele kleuren van die 

soorten. De ongesteelde en onbehaarde schijfjes van het Geelbruin 
schijfzwammetje worden tot 2 mm breed en zijn van boven aanvankelijk 
roomwit, later flets okergeel van kleur. Daaraan is dit ascomyceetje 
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met de nodige ervaring in het veld te herkennen, maar microscopische 
controle is raadzaam. De sporen meten 6-9 x 2,5-3 µm en hebben geen 
dwarswandje, in tegenstelling tot de hiervoor genoemde soorten. De 
soort is in ons land matig algemeen, maar hoofdzakelijk gevonden in 
de laagveen- en zeekleigebieden van West- en Noord-Nederland en 
Flevoland. Op het pleistoceen is hij zeldzaam (NMV, 2013). In Drenthe is 
hij gevonden in Schepping bij Beilen (km 232-540, 2013), op het zaagvlak 
van een stronk van Ratelpopulier in een 15 jaar oud rommelbosje op zeer 
voedselrijk voormalig bouwland, en in de wijk Wolfsbos van Hoogeveen 
(km 230-526, 2014), op de zaagsnede van een Hazelaar in een tuin. 
Het Geelbruin schijfzwammetje is van allerlei soorten loofhout bekend 
(Arnolds et al., 1995) en fructificeert laat in het jaar, van november tot 
januari (Ellis & Ellis, 1997).

Boletus junquilleus Narcisboleet (hoofdstuk 21b) 

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Op 22 oktober 2012 werd in het Gietenerveld, onderdeel van Boswachterij 
Gieten-Borger, een forse, gele boleet gevonden, die al van verre opviel. 
Hij groeide in een weinig vergraste berm met verspreide eiken en een 
enkele Grove den (km 244-555, 2012, herb. L). Het vruchtlichaam had 
een 11 cm brede, heldergele, fijnviltige hoed; kleine, heldergele poriën 
en een buikige, gele steel. Het steeloppervlak was bedekt met fijne gele 
vlokjes. Het vlees was eveneens geheel geel en had ook in de steelbasis 
geen spoor van rood. Bij doorsnijden verkleurde het onmiddellijk sterk 
indigoblauw, net als het oppervlak van hoed en steel bij aanraken. De 
habitus, fijnvlokkige steel en verkleuring van het vlees doen denken aan 
de Gewone heksenboleet (Boletus erythropus), maar die heeft meestal 
een bruine hoed, rode poriën en een roodvlokkige steel. Van deze soort 
bestaat wel een variëteit discolor met een gele hoed, maar die heeft rode 
poriën en vaak wat rood aan de steel. Deze variëteit is een paar keer in 
Drenthe waargenomen (zie beschrijving van de Gewone heksenboleet). 
Ter vergelijking is een kleine foto van deze variëteit ingevoegd. Over 
de status en correcte naam van gele ‘heksenboleten’ bestaat grote 
onenigheid. In de Standaardlijst wordt één gele soort genoemd, namelijk 
de Narcisboleet (Boletus junquilleus), daar opgevat in de zin van Singer, 
Reid, Alessio en de meeste andere Europese auteurs. Deze paddenstoel 
is in ons land altijd zeer zeldzaam geweest. Vóór 1970 was hij bekend van 

vier atlasblokken op de Utrechtse Heuvelrug en daarna is hij pas weer 
sinds 2005 bekend van de omgeving van Vorden en landgoed Neerrijnen 
bij Waardenburg (NMV, 2013). Hij staat als ernstig bedreigd op de Rode 
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De vondst bij Vorden lijkt sterk op het 
materiaal van Gieten (mond. meded. Chiel Noordeloos) en ook twee oude 
vondsten uit Utrecht waren in alle onderdelen geel zonder een spoor van 
rood (mond. meded. E. Arnolds). Volgens Watling & Hills (2005), Klofac 
(2011) en Noordeloos (mond. meded.) is de correcte naam van deze 
boleet Boletus pseudosulphureus. In de nieuwe Standaardlijst is de naam 
Boletus junquilleus echter gehandhaafd en daarom gebruiken wij die 
naam hier ook. De ‘echte’ Narcisboleet zou volgens genoemde auteurs 
een boleet zijn met rood in de steel, een rode reflex in de poriën en een 
typische geur van alcohol in het vlees. Het voorkomen van de laatste 
soort is in Nederland niet aangetoond. Sommige auteurs beschouwen 
de Narcisboleet evenwel als een synoniem van variëteit discolor van 
de Gewone heksenboleet (Knudsen & Vesterholt, 2008). Vermoedelijk 
zal een analyse van dna te zijner tijd wel uitwijzen hoe het zit. Elders in 
Europa schijnt de soort al even zeldzaam te zijn als in Nederland. In Zuid-
Engeland wordt deze boleet (onder de naam Boletus pseudosulphureus) 
beschouwd als een zeer zeldzame mycorrhizapartner van eik en Beuk 
(Kibby, 2012).
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Cercophora coprophila Viltig piekhaartonnetje (hoofdstuk 17)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dit ascomyceetje is een van de vele mestbewonende kernzwammetjes 
(Sphaeriales), maar gedurende de paddenstoelenkartering in Drenthe 
zijn daarvan slechts enkele opvallende soorten genoteerd. Het Viltig 
piekhaartonnetje is stellig vaak over het hoofd gezien en is alleen maar 
betrapt doordat de soort in maart 2014 verscheen op mest van Schotse 
hooglanders die door Eef Arnolds in november 2013 was meegenomen uit 
De Vossenberg bij Wijster (km 233-536, 2013) en thuis in een kweekbakje 
was gelegd om te zien welke fungi er tevoorschijn zouden komen. 
Eigenlijk was de kweek al afgeschreven, maar op de half verdroogde 
mest verscheen na vier maanden plaatselijk een grijzige, schimmelig 
uitziende laag, waarin onder de loep dicht opeenzittende, zwartbruine 
bolletjes van ongeveer 1 mm doorsnede zichtbaar waren. Dat waren 
de half in de mest begraven peritheciën van het Viltig piekhaartonnetje, 
omgeven door dicht fluweel van grijswitte haren. De sporen zijn zeer 
merkwaardig van vorm, aanvankelijk 45-65 x 5-6 µm groot, cilindrisch 
en zwak S-vormig gebogen, kleurloos en gevuld met oliedruppeltjes, met 
aan beide uiteinden lange, gelatineuze aanhangsels tot 50 x 2-3 µm. Bij 
rijpheid groeit een cel van de spore uit tot een ovale, dikwandige, bruine 

cel van 18-25 x 9-13 µm, nog steeds voorzien van aanhangsels. In ons 
land geldt het Viltig piekhaartonnetje als zeer zeldzaam (NMV, 2013), 
maar vermoedelijk is de soort wijd verbreid. Hij heeft een uitgesproken 
voorkeur voor koeienmest (Ellis & Ellis, 1998; Doveri, 2004), maar 
Lammers et al. (2012) beschrijven hem van paardenvijgen.

Chromocyphella muscicola  Mosschelpje (hoofdstuk 26)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2011.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0

Witte kringen op bemoste beukenstammen zijn sinds 
kort bij mycologen verdacht, vooral als het mos in de 
binnenzijde van de kring er dood uitziet. De kans is 
groot dat je dan te maken hebt met het Mosschelpje. 
De vruchtlichamen daarvan zie je veel minder vaak dan 
de moskringen. Het zijn op hun kop hangende, wittige, 
fijn behaarde kommetjes met een crèmekleurige, later 
bruine binnenzijde zonder lamellen. Ze worden 1-5 mm 
breed. Ondanks hun komvormige vruchtlichamen horen 
ze niet bij de ascomyceten (Zakjeszwammen), maar tot 
de basidiomyceten (Steeltjeszwammen). Het groepje 
waaronder deze soort valt, wordt wel onderscheiden als de 
familie van Cyphellaceae, die een aantal sterk gereduceerde 
plaatjeszwammen omvat. De meeste cyphella’s leven 
saprofytisch op hout of kruidachtige stengels. Daarentegen 
leeft het Mosschelpje samen met mossen, vaak 
Klauwtjesmos (Hypnum ssp.), en het houdt er waarschijnlijk 
een parasitaire leefwijze op na. In Nederland waren lange tijd 
slechts enkele waarnemingen bekend (Arnolds et al., 1995). 
Vanaf 2005 nam het aantal waarnemingen zienderogen toe 
en momenteel staat het Mosschelpje als vrij zeldzaam te 
boek (NMV, 2013). Vermoedelijk is er geen sprake van een 
werkelijke toename, maar van een betere herkenning in het 
veld. Een paar mycologen zijn in Gelderland eens goed op 
de typische kringen in het mos gaan letten en toen bleek 
de soort regionaal helemaal niet zeldzaam te zijn (Dam & 
Boomsluiter, 2009). Ze vermoeden zelfs dat het Mosschelpje 
in werkelijkheid algemeen is. Sinds deze publicatie hebben 
we ook in Drenthe enige aandacht aan dit minizwammetje 
geschonken, en met resultaat. De soort werd door de 
Paddestoelen Werkgroep Drenthe voor het eerst vastgesteld 
in het Mensingebos bij Roden (km 225-571, 2011), gevolgd 
door vondsten in landgoed Kleuvenveen bij Anderen (km 

243-557, 2014) en in Boswachterij Gieten bij Smitsveen (km 248-552, 
2014). Alle vondsten waren op bemoste beukenstammen op één tot twee 
meter boven de grond. In de landelijke digitale verspreidingsatlas staan 
eind 2014 nog zeven andere bezette atlasblokken in Drenthe aangegeven. 
Die vondsten zijn ons onbekend en niet opgenomen in het Atlasbestand, 
doordat ze niet zijn ingevoerd via de Nederlandse Mycologische Vereniging, 
maar via Telmee.nl of Waarneming.nl. Meldingen uit deze bronnen worden 
vooralsnog niet opgenomen in het Atlasbestand wegens een grote mate 
van onbetrouwbaarheid (zie hoofdstuk 3). Sommige Drentse waarnemingen 
van het Mosschelpje zijn echter voorzien van duidelijke foto’s en daarom 
door Waarneming.nl gevalideerd en in de verspreidingsatlas opgenomen. 
In de ons omringende landen geldt de soort als zeldzaam (Krieglsteiner 
2001; Knudsen & Vesterholt, 2008), maar hij is ook daar ongetwijfeld vaak 
over het hoofd gezien.
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Clavulinopsis subtilis Bleke sikkelkoraalzwam (hoofdstuk 16a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2013.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Zoals de wetenschappelijke naam suggereert, is de Bleke sikkel-
koraalzwam een subtiel zwammetje: een rechtopstaand steeltje 
van 10-20 mm lang en 1-2 mm dik, aan de top met een paar 
korte vertakkingen die op hun beurt aan de top weer ingesneden 
zijn. Het vruchtlichaam is aanvankelijk helemaal witachtig, maar 
verkleurt vanaf de basis bruin en daaraan is de soort in het veld 
te herkennen. De sporen zijn klein, 3,5-4,5 x 3-3,5 µm, en glad tot 
nauwelijks zichtbaar ruw. Op grond van de fijnwrattige sporen wordt 
dit paddenstoeltje vaak tot de koraaltjes (geslacht Ramariopsis) 
gerekend (Knudsen & Vesterholt, 2012). Genoemde auteurs 
beschouwen de Bleke sikkelkoraalzwam als een soortencomplex. 
Dat lijkt terecht, want bijvoorbeeld de afbeelding door Breitenbach 
& Kränzlin (1986) laat een heel ander, forser en meer vertakt 
koraalzwammetje zien zonder bruine verkleuring. Dat moet voor 
ons land nog worden uitgezocht. In Drenthe zijn enkele exemplaren 
van de Bleke sikkelkoraalzwam in 2013 aangetroffen op een plekje 
kale grond in een schraal, 22 jaar oud hooilandje op sterk bekalkte 
keileem in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen, in 
gezelschap van de Variabele barsthoed (Dermoloma josserandii; zie 
verderop) en Ruige aardtong (Trichoglossum hirsutum). De foto is 

van deze plek afkomstig. De Bleke sikkelkoraalzwam is in Nederland 
zeldzaam, maar wijdverbreid, met de meeste vindplaatsen in Noord-
Brabant en Zuid-Limburg (NMV, 2013). De soort wordt elders 
opgegeven van basenrijke grond in zowel mosrijke graslanden als 
loofbossen (Knudsen & Vesterholt, 2012; Breitenbach & Kränzlin, 
1986; Krieglsteiner, 2000).

Coccomyces tumidus Eikenkronkelstafje (hoofdstuk 26)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1 trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2011.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Tijdens een van de vele excursies naar het Boekweitenveentje 
bij Gieten vond Marian Jagers op een heideveldje op afgevallen 
en verdorde bladeren van Zomereik bleke, beigekleurige 
gelatineklompjes die door het blad heen leken te groeien: 
het Eikenkronkelstafje (km 245-557, 2012, herb. M. Jagers). 
De randen van de klompjes werden omgeven door stukjes 
omhooggeduwde bladhuid, waardoor het net een kroontje leek. 
De gelatineuze klompjes zijn de in het blad verzonken, tot 3 mm 
brede apotheciën van een ascomyceetje. De naam kronkelstafje 
slaat op de parafysen, die aan de top vaak zijn omgekruld en 
deels van uitsteeksels voorzien, zoals de staf van Sinterklaas. 
Het Eikenkronkelstafje is pas sinds kort uit Nederland bekend en 
beschreven door Van den Berg (2011). In dit artikel wijst hij op 
verschillen met het Bladkronkelstafje (Coccomyces coronatus), een 
soort die al langer uit Nederland bekend is. Het Eikenkronkelstafje 
is microscopisch gekenmerkt door een vlezige afdekking van het 
hymenium en sporen met 8-10 druppeltjes. Bij het Bladkronkelstafje 
is de afdekking koolachtig en bevatten de sporen een groot aantal 
zeer kleine druppeltjes (Declerq, 1999). Het is opmerkelijk dat ook 

die soort van het Boekweitenveentje is opgegeven (zie beschrijving 
in hoofdstuk 26). Er is geen materiaal bewaard en het is niet 
bekend welke bron gebruikt werd bij de determinatie. Die vondst 
is dus met terugwerkende kracht enigszins verdacht. De werkelijke 
verspreiding van het Eikenkronkelstafje in Nederland en de rest van 
Europa is onbekend door de tot voor kort bestaande onduidelijkheid 
in de afgrenzing van de soorten.

Conocybe intrusa  Reuzenbreeksteel (hoofdstuk 20a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

Deze gigant onder de breeksteeltjes heeft een licht gewelfde tot 
vlakke hoed van 2-8 cm breed, die jong ivoorwit tot crèmekleurig 
is, later okergeel tot geelbruin. De dicht opeenstaande lamellen en 
de tot 7 cm lange en ruim 1 cm dikke steel hebben dezelfde kleur 
als de hoed. Door dit forse postuur is de Reuzenbreeksteel in het 
veld nauwelijks als een breeksteeltje te herkennen, maar onder de 

microscoop vinden we op de lamelsnede wel de geknopte cystiden 
die zo kenmerkend zijn voor het geslacht Conocybe. Voor zo’n reus 
zijn de sporen opvallend klein, met maten van 5-7,5 x 3,5-5,5 µm. 
De Reuzenbreeksteel wordt beschouwd als een subtropische soort, 
die in Noord-Amerika niet zeldzaam is. Hij werd in 1947 voor het 
eerst in Europa werd gevonden en is hier vermoedelijk ingevoerd. In 
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Coprinellus verrucispermus Schijnwratsporige inktzwam 
(hoofdstuk 20a)

OPN 1995: Coprinus verrucispermus

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Deze soort behoort tot de groep inktzwammen met een fijn donzig 
behaarde hoed, recent afgesplitst als het geslacht Coprinellus. De 
Schijnwratsporige inktzwam is daarbinnen onder de microscoop 
gemakkelijk te herkennen aan de combinatie van grote, sterk 
ruwe sporen van 11-17 x 7-9,5 µm en de 2-sporige basidiën. De 
ornamentatie van de sporen bestaat niet uit echte wratten, in de 
vorm van plaatselijke verdikkingen van de sporenwand, maar wordt 
veroorzaakt door een sterk gerimpelde buitenwand (exosporium). In 
loogoplossing zwelt het exosporium op en worden de sporen glad. 
Aan deze eigenschap heeft de Schijnwratsporige inktzwam zijn 
gekunsteld aandoende Nederlandse naam te danken. In het veld 
is de soort voor een specialist te herkenner aan de aanwezigheid 
van bruine, korrelige velumrestjes tussen de uitstekende, kleurloze 
haren. Hij is in Drenthe in 2014 ontdekt tijdens een excursie van de 
Paddestoelen Werkgroep Drenthe op kale, kalkhoudende keileem 
op een recent aangelegde parkeerplaats achter de Vlindertuin van 

Havelte (km 211-533, 2014, herb. L). Deze standplaats past goed bij 
opgaven in de literatuur. Uljé (in Noordeloos et al., 2005) vermeldt 
de Schijnwratsporige inktzwam van kale, kleiachtige grond. Hij is in 
Nederland zeldzaam op zeer verspreide vindplaatsen en was nog niet 
uit het noordoosten bekend (NMV, 2013).

Coprinopsis candidata Witte poederinktzwam (hoofdstuk 20a)

OPN 1995: Coprinus candidatus

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2013. 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

De Witte poederinktzwam is een van de kleine inktzwammen met 
een roomwitte tot iets grijzige, poederig bestoven hoed. Onder de 
microscoop is te zien dat de poederlaag bestaat uit ronde, gladde 
elementen. De Witte poederinkzwam is van verwante soorten 
alleen microscopisch te onderscheiden aan de vrij grote, elliptische 
sporen van 7,5-11,5 x 4,5-6 µm met opvallend evenwijdig lopende 
zijden, de aanwezigheid van utriforme cheilocystiden aan de 
lamelsnede en het ontbreken van pleurocystiden. Deze inktzwam 

groeit alleen of in kleine groepjes op min of meer kale grond, soms 
op dode twijgen (Uljé in Noordeloos et al., 2005). In Nederland is 
hij zeldzaam, met de meeste vindplaatsen in het westen van het 
land, met name in Zuid-Holland (NMV, 2013). In Drenthe is de Witte 
poederinktzwam gevonden in de grazige berm van een oprit naar 
een aardoliewinplaats ten noorden van Meppel (km 209-526, 2013), 
vermoedelijk verrijkt door enig kalkrijk puin of basische uitspoeling 
vanuit het wegdek.

in soortgelijke habitats: op stikstofrijke grond in tuinen, soms ook in 
stallen op paarden-, schapen- of kippenmest (Krieglsteiner, 2003). 

Cortinarius laniger  Kaneelkleurige knolgordijnzwam 
(hoofdstuk 28c)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

De hoed van deze forse gordijnzwam is 4–9 cm breed en iets 
fijnviltig; de kleur varieert van oranjebruin tot steenrood en de lang 

Nederland is hij vooral gevonden in al dan niet verwarmde kassen, 
maar hij wordt ook gemeld van parken en plantsoenen. Volgens de 
digitale verspreidingsatlas is dit een zeer zeldzame soort met slechts 
vier vondsten na 1990, verspreid over het land (NMV, 2013). In 2014 
werd in Drenthe bij een boerderij ten noorden van Meppel een rijke 
groeiplaats gemeld (km 209-526). Begin juli van dat jaar stonden 
er in een pas aangelegde moestuin, op de plek waar voorheen 
een groot kippenhok had gestaan, zo’n tien vruchtlichamen tussen 
de uien en worteltjes. In deze tuin volgden in datzelfde jaar nog 
twee vluchten, namelijk op 25 juli en half augustus, waarbij op 
de laatste datum zich meer dan veertig exemplaren stonden te 
verdringen op een stukje zwarte aarde van vijf bij vijf meter. Ze 
kwamen met uitgespreide hoeden boven de grond, waardoor de 
meeste vruchtlichamen een dikke laag zwarte aarde torsten, zoals 
ook in de literatuur wordt beschreven (Arnolds in Noordeloos et al., 
2005). In Zuidwest-Duitsland is de Reuzenbreeksteel aangetroffen 

ingerolde hoedrand is bedekt met wittige velumvlokken. Typerend 
zijn de aanvankelijk levendig oranje-kaneelkleurige lamellen, die 

Conocybe intrusa  
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Cortinarius sphagnophilus   (hoofdstuk 28a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 2, trend: ±, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0

De Olijfplaatgordijnzwam (Cortinarius scaurus) is een van de 
opvallende, grote gordijnzwammen die kenmerkend is voor Drentse 
naaldbossen, in het bijzonder sparrenopstanden. Hij is te herkennen 
aan de combinatie van een slijmerige, olijfgrijze, grijsbruine tot iets 
rossig bruine hoed, die onder de slijmlaag hygrofaan is en dus veel 
lichter opdroogt; de in jonge toestand groene lamellen en een sterk 
opgezwollen steelbasis. Al twintig jaar kennen we een paddenstoel 
die er sterk op lijkt, maar waarvan de lamellen jong violetblauw zijn 
en ook de steel is bij jonge vruchtlichamen violet getint (foto links). 
Hij is voor het eerst gesignaleerd in 1996 in een open dennenbos 
met veel Dophei op vochtige leem bij camping De Noordster ten 
zuiden van Dwingeloo en daar later herhaaldelijk teruggezien, 

samen met de Olijfplaatgordijnzwam (km 221-536, 1996-2013, 
herb. WBS). De determinatie van de paddenstoel met blauwe 
lamellen was problematisch. Aanvankelijk werd hij beschouwd als 
een variëteit van de Olijfplaatgordijnzwam: Cortinarius scaurus var. 
herpeticus, en onder die naam is hij ook in de nieuwe standaardlijst 
terechtgekomen (Arnolds & Van den Berg, 2013). In sommige 
boeken, zoals Funga Nordica, wordt deze paddenstoel als een 
eigen soort beschouwd, Cortinarius herpeticus. Volgens recente 
beschrijvingen heeft die soort evenwel in jonge toestand olijfgroene 
tot blauwgroene lamellen, zoals de Olijfplaatgordijnzwam, en 
verschilt hij daarvan voornamelijk in de forsere vruchtlichamen, 
een blekere hoedkleur en een violette steel (Brandrud et al., 1994, 

langs een schelpenfietspad in het Dieverzand door 
een fijnsparrenbos (km 216-545, 2011, 2014). Een 
vijftal exemplaren groeide hier op een afstand van 
1-2 meter van het fietspad in een zone waar de pH 
varieert tussen 4,5 en 5, dankzij de kalk in de schelpen 
dus aanmerkelijk minder zuur dan het omringende 
sparrenbos met een pH van ongeveer 4,1 (zie ook 
hoofdstuk 22). Dit schelpenfietspad is opgenomen 
in het paddenstoelenmeetnet en wordt ieder najaar 
minimaal drie keer bezocht. De Kaneelkleurige 
knolgordijnzwam was vanaf de start van het meetnet 
in 1999 hier niet eerder aangetroffen en het gaat dus 
hoogstwaarschijnlijk om een nieuwe vestiging. Hij werd 
in 2014 opnieuw waargenomen op enkele meters van 
de oorspronkelijke groeiplaats. De Kaneelkleurige 
knol-gordijnzwam is volgens de literatuur een typische 
begeleider van de Fijnspar. In Scandinavië is hij 
algemeen in matig voedselrijke sparrenbossen in 
Zweden en Finland, maar zeldzaam in Denemarken 
(Knudsen en Vesterholt, 2008). In Baden-Württemberg 
is deze gordijnzwam niet zeldzaam in sparrenbossen 
op zure, vrij vochtige zandbodems (Krieglsteiner & 
Gminder, 2010).

geleidelijk oranjebruin worden. De oranje-oker steel met iets knollige basis 
is vooral in de onderste helft bedekt met witte velumgordels, die naar de 
top toe vaak een witte ringzone vormen. In Nederland is de Kaneelkleurige 
knolgordijnzwam uiterst zeldzaam met slechts twee vindplaatsen: één in 
Noord-Brabant, de ander in het duingebied van de kop van Noord-Holland 
(NMV, 2013). Recent werd deze soort in het Drents-Friese Wold gevonden 
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jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Deze tengere gordijnzwam hoort tot het lastige 
soortencomplex rond de Jodoformgordijnzwam 
(Cortinarius obtusus), waarbinnen de Franse mycoloog 
Henry (1967) meer dan 40 soorten onderscheidt. In 
Nederland worden er daarvan slechts enkele erkend 
(Dam & Kuyper, 2011); in de recente bewerking van het 
ondergeslacht Telamonia in Vlaanderen aanmerkelijk 
meer (De Haan et al., 2013). De Gestreepte 
jodoformgordijnzwam werd door ons aangetroffen ten 
zuiden van De Blinkerd bij Drijber (km 232-533, 2014, L), 
in een ijle mosvegetatie bij jonge, spontaan opgeslagen 
berken op vochtige keileem langs een gegraven poel. Op 
grond van de helder bruinoranje hoed van 1-3 cm met 
een spitse umbo en de bleekoranje steel van 2-4 mm dik 
werd hij aanvankelijk aangezien voor een wat forse vorm 
van de Spitse gordijnzwam (Cortinarius acutus), maar 
onder de microscoop bleken de sporen met afmetingen 
van 6-7,5 x 4-4,5 µm veel te klein. Deze maten komen 
wel overeen met die van de Jodoformgordijnzwam, 
maar ons materiaal wijkt daarvan af door de tengerder 
vruchtlichamen met een spitse hoed, een gekleurde steel 
die niet naar de basis versmald is en door het ontbreken 
van de kenmerkende jodoformgeur. Wat dat laatste 
betreft is de genoemde Vlaamse publicatie verwarrend: 

In de sleutel en de notities bij de Jodoformgordijnzwam wordt gezegd dat de Gestreepte 
jodoformgordijnzwam geen jodoformgeur bezit, terwijl in de beschrijving van de laatste 
soort beweerd wordt dat hij sterk naar jodoform ruikt! Volgens de oorspronkelijke 
beschrijving (Henry, 1967) is de geur afwezig, overeenkomstig ons materiaal. In 
Vlaanderen is de soort gevonden bij Ruwe berk op zure, zandige bodem. Uit Nederland 
was de Gestreepte jodoformgordijnzwam nog niet gemeld, maar waarschijnlijk zijn er 
wel oudere collecties van deze soort onder andere namen in herbaria opgeborgen.

Cortinarius striatuloides Gestreepte jodoformgordijnzwam
(hoofdstuk 26)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2014.

plaat C08; Knudsen & Vesterholt, 2008, 2012). Dat klopt niet met 
ons materiaal. Een veel grotere overeenkomst bestaat er met 
Cortinarius sphagnophilus (ook wel beschreven als Cortinarius 
scaurus var. sphagnophilus), gekarakteriseerd door aanvankelijk 
grijsblauwe lamellen en een bleekviolette, knollige steel (Brandrud 
et al., 1994, plaat C06; Knudsen & Vesterholt, 2008, 2012). Daar 
houden we het voorlopig maar op. Blauwplaatgordijnzwam zou een 
logische Nederlandse naam zijn. Behalve bij Dwingeloo is deze 
fraaie paddenstoel gevonden in het Drents-Friese Wold in landgoed 
Berkenheuvel (km 216-544, 2011, 2013), ook hier in een open 
dennenbos met een begroeiing van dopheide, afgewisseld door 
mossige plekken. Daarnaast is er een twijfelachtige waarneming 

van deze soort in een fijnsparrenbos in het Drouwenerveld 
(Boswachterij Gieten-Borger, km 245-551, 2013). Dit materiaal 
heeft eveneens prachtig violetblauwe lamellen, maar wijkt af door 
de levendig oranje hoedkleur. Van deze opmerkelijke vondst is 
ook een foto opgenomen (foto rechts). Het laatste woord over dit 
groepje gordijnzwammen is vast nog niet gezegd. In Scandinavië 
groeit de Blauwplaatgordijnzwam in zure, voedselarme dennen- 
en sparrenbossen, vaak tussen veenmos in overgangen naar 
hoogveen (Brandrud et al., 1994). De Drentse standplaatsen 
vertonen daarmee grote gelijkenis en bevestigen andermaal 
het nagenoeg natuurlijke karakter van sommige oude Drentse 
sparrenbossen.

Cystolepiota cystidiosa Geelcellige poederparasol 
(hoofdstuk 22)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Bij dit poederparasolletje bestaat het poeder op de hoed uit 
rozebruin gekleurde, vergankelijke, piramidevormige wratjes. 
De soort lijkt op de minder zeldzame Vlekkende poederparasol 
(Cystolepiota hetieri), maar hij is daarvan onder de microscoop 
goed te onderscheiden door de gele inhoud van de cystiden op de 
lamellen. De Geelcellige poederparasol is in Nederland zeldzaam, 
met een duidelijk zwaartepunt in Zuid-Limburg en daarbuiten 
verspreide vindplaatsen in het rivierengebied, op het pleistoceen 
en in de Noordoostpolder (NMV, 2013). Ook elders in Centraal-
Europa is het een zeldzaamheid (Krieglsteiner, 2003). De soort 
lijkt zich in ons land uit te breiden. In Drenthe is zeer recent één 

vruchtlichaam aangetroffen op zwarte, humusrijke grond onder 
Hazelaars in een schaduwrijke berm van een met puin verhard 
laantje ten noorden van Weerwille (km 216-526, 2014, herb. 
L), in gezelschap van de Vlekkende poederparasol en de Bleke 
parasolzwam (Lepiota subalba). De Geelcellige poederparasol is, 
evenals de meeste andere parasolzwammen, karakteristiek voor 
humus- en basenrijke bosbodems met mull-humus. In Baden-
Württemberg is hij bekend van twee ooibossen met essen en 
elzen langs de Rijn (Krieglsteiner, 2003). Daarnaast is deze soort 
herhaaldelijk aangetroffen in kassen en binnenshuis in bloempotten 
(Vellinga in Noordeloos et al., 2001).
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jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Evenals andere barsthoeden heeft de Variabele barsthoed een 
opvallend mat hoedoppervlak, dat vaak bij ouderdom onregelmatige 
barsten vertoont. Beide eigenschappen hangen samen met de 
structuur van de hoedhuid, die uit bol- tot peervormige cellen bestaat. 
Dat is met een goede loep al te zien. De soort heet de Variabele 
barsthoed omdat er vormen bestaan met een zeer bleke, bijna witte 
hoed (var. josserandii) en vormen met een donkerbruine hoed (var. 
phaeopodium). Alleen de laatste variëteit is uit Drenthe bekend. Hij is 
van andere barsthoeden met een donkere hoed alleen microscopisch 
met zekerheid te onderscheiden aan de amyloïde, breed elliptische 
sporen van 4,5-7 x 3,5-5 µm. Enkele exemplaren van de Variabele 
barsthoed zijn in 2013 aangetroffen in een schraal, 22 jaar oud 
hooilandje op sterk bekalkte keileem in natuurontwikkelingsgebied 
Schepping bij Beilen (km 233-540, 2013, herb. L), in gezelschap van 
de Bleke sikkelkoraalzwam (Clavulinopsis subtilis; zie hierboven) 
en Ruige aardtong (Trichoglossum hirsutum). De soort is in ons 
land zeldzaam en voornamelijk bekend van schrale graslanden op 
kalkrijke leem en klei in Zuid-Limburg, het rivierengebied en dijken 

op Texel (NMV, 2013). Het is een karakteristieke paddenstoel van 
oudere wasplatengraslanden (Ozinga et al., 2013; Arnolds, 2015) en 
de vestiging op de Drentse vindplaats mag opmerkelijk vroeg worden 
genoemd.

Dermoloma josserandii  Variabele barsthoed (hoofdstuk 16a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2013.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Deze satijnzwam moet het nog zonder Nederlandse naam stellen, 
want de Drentse waarneming uit 2014 is tevens de eerste melding 
voor ons land. De wetenschappelijke naam betekent ‘Leeuwkleurig’ 
vanwege de hoedkleur in het typemateriaal. De soort lijkt op de 
zeldzame Rozevoetsatijnzwam (Entoloma turci; zie aldaar) door de 
ongestreept, bruine hoed en bruine, gladde steel, maar de hoed van 
Entoloma leochromus is bleker geel- tot grijsbruin van kleur en het 
oppervlak is geheel bedekt met korrelige schubjes op een lichtere 
ondergrond. In het Drentse materiaal was dit laatste kenmerk heel 
opvallend. Onder de microscoop is een fundamenteel onderscheid 
dat de lamelsnede fertiel is zonder cheilocystiden; bovendien zijn de 
sporen van Entoloma leochromus wat groter. Een paar exemplaren 
van deze satijnzwam werden gevonden tijdens een excursie van 
de Paddestoelen Werkgroep Drenthe, in een oud, vrij schraal, 
geregeld gemaaid, mosrijk grasland op basenrijke keileem op de 
Grote Startbaan bij Havelte (km 212-533, 2014, herb. L), een hotspot 
van zeldzame satijnzwammen in Drenthe. De soort is oorspronkelijk 
beschreven uit een elzen-essenbos in Estland (Noordeloos & Liiv, 
1992), maar later ook in schrale graslanden aangetroffen (Knudsen 

& Vesterholt, 2008). De soort is tot nu toe slechts van enkele plekken 
in Europa bekend (Noordeloos, 2004). Uit Duitsland is recent 
een variëteit obscurum beschreven met een donker grijsbruine 
hoed (Noordeloos, 2004). Het Drentse materiaal vertoont meer 
overeenkomst met var. leochromus.

Entoloma leochromus (hoofdstuk 16a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

De Zijdeglanssatijnzwam is een van de vele soorten uit het 
ondergeslacht Nolanea die gemakkelijk verward kunnen worden 
met de algemene Bruine satijnzwam (Entoloma sericeum). De hoed 
is eveneens geweld tot bijna vlak, 10-50 mm breed, doorschijnend 
gestreept, maar wat lichter bruin dan van de laatste soort. De steel 
is witvezelig gestreept, als bij de Bruine satijnzwam. Beide soorten 
hebben ook een meelgeur gemeen. Onder de microscoop zijn de 
sporen van de Zijdeglanssatijnzwam echter niet isodiametrisch, 

Entoloma lucidum Zijdeglanssatijnzwam (hoofdstuk 16a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2014.

maar wat langer dan breed, 8-10,5 x 6,5-9 µm (Q= 1,1-1,3) en dat is 
het voornaamste verschil tussen beide soorten. De soort heeft zich 
in 2014 gevestigd op enkele plekjes in schraal hooiland op zwaar 
bekalkte keileem in Schepping bij Beilen (km 233-540, 2014, herb. 
L). Dankzij uitgebreid langjarig onderzoek van dit terrein weten 
we dat hij daar voordien niet voorkwam (zie ook hoofdstuk 9). De 
Zijdeglanssatijnzwam is in Nederland zeer zeldzaam en vooral 
aangetroffen in graslanden in de kalkrijke duinen (NMV, 2013). Ook 
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elders in Europa lijkt deze paddenstoel zeer schaars, maar hij kan 
ook over het hoofd zijn gezien.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Zoals de wetenschappelijke naam suggereert, lijkt deze satijnzwam 
sterk op de algemene Bruine satijnzwam (Entoloma sericeum), 
beschreven in hoofdstuk 16c. De vruchtlichamen zijn van beide 
soorten ongeveer even groot en voorzien van een donkerbruine 
hoed, een bruine, witvezelige steel en een meelgeur. Onder de 
microscoop zijn de sporen van deze soorten bijna even breed als 
lang en 7-9,5 x 6-8 µm groot. Bij de Bruine trechtersatijnzwam is de 
hoed evenwel altijd ingedrukt tot trechtervormig en een fundamenteel 
microscopisch onderscheid is de afwezigheid van gespen in het 
vruchtlichaam. Deze soort groeit saprotroof in niet of zwak bemeste 
wei- en hooilanden op basenrijke, lemige of kleiïge grond en is in 
ons land zeldzaam. Hij is vooral aangetroffen in het noordelijke 
kleigebied, met name op de Groningse Waddendijken; daarbuiten 
voornamelijk in Zeeland en het Hollandse polderland (NMV, 2013). 
Recent is de Bruine trechtersatijnzwam ook op twee plekken in 
Drenthe aangetroffen. De eerste vindplaats ligt in het waterwingebied 
van de Waterleiding Maatschappij Drenthe bij Gasselte (km 248-
553, 2012) in een vrij schraal, droog grasland op een met keileem 
afgedekte waterkelder, samen met enkele wasplaten en aardtongen. 

Daarnaast is de soort ontdekt in natuurontwikkelingsgebied 
Schepping bij Beilen (km 233-540, 2013, herb. L), in een schraal, 
22 jaar oud hooilandje op sterk bekalkte keileem, in gezelschap van 
de Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica). In het laatste geval 
betreft het met zekerheid een nieuwe vestiging omdat de mycoflora 
in dit terrein al vele jaren zeer intensief gevolgd wordt.

Entoloma sericeoides Bruine trechtersatijnzwam (hoofdstuk 16a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2012.

Galerina embolus Plat mosklokje (hoofdstuk 16a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Zoals de Nederlandse naam suggereert, ziet het Plat mosklokje er 
niet uit als een klokje: Het hoedje van 5-15 mm breed is spoedig 
afgeplat tot iets ingedrukt, roodbruin in het centrum, naar de 
rand lichter geelbruin en kort doorschijnend gestreept. Opvallend 
zijn de ver uiteenstaande, breed aangehechte tot iets aflopende 
lamellen die bij rijpheid roest- tot roodbruin van kleur zijn. Het 
Drentse materiaal werd provisorisch gedetermineerd als het 
Dwergdonsvoetje (Tubaria minutalis), maar die soort heeft lichtere 
tinten en andere microscopische eigenschappen. Microscopisch 
wijkt het Plat mosklokje ook nogal af van andere mosklokjes, onder 
meer door de gladde, tamelijk dikwandige sporen en de hoedhuid 
waarin sommige hyfen knotsvormige eindcellen hebben. Daardoor 
is de positie van de soort in het geslacht Galerina twijfelachtig 
(Orton, 1960; De Haan & Walleyn, 2009). Het Plat mosklokje is nauw 
verwant aan het Dwergmosklokje (Galerina clavus; zie aldaar), ook 
zo’n ‘twijfelmosklokje’. Het voornaamste verschil is de aanwezigheid 

van (schaarse) pleurocystiden bij de laatste soort. De sporenmaten 
van het Plat mosklokje worden in de literatuur opgegeven als (7-) 
7,5-11(-12) x 4,5-6(-6,5) µm. Ze zijn bij het Drentse materiaal 
kleiner, 5,5-9 x 4-5 µm. De sporengrootte is bij deze soort kennelijk 
zeer variabel, ook binnen één collectie. Eén vruchtlichaampje 
van het Plat mosklokje werd ontdekt tijdens een excursie van de 
Paddestoelen Werkgroep Drenthe op de Grote Startbaan bij Havelte 
(km 212-533, 2014, herb. L), op een afgeplagd, lemig plekje met wat 
mosbegroeiing. De soort is vooral gesignaleerd in duingraslanden 
(Orton, 1960; De Haan & Walleyn, 2009), maar over de verspreiding 
in Europa is nog niet veel bekend. In Nederland was de soort vóór 
1990 alleen bekend van Oostkapelle (Walcheren). Sindsdien is hij 
aangetroffen in tien atlasblokken, waarvan zes in de duinstreek, drie 
in Noord-Brabant en één bij Mook (NMV, 2013). Het is niet duidelijk 
of het om een werkelijke uitbreiding gaat, of dat het Plat mosklokje 
tegenwoordig beter wordt herkend.

Entoloma lucidum
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Gibellula leiopus Geelwitte spinnendoder (hoofdstuk 24a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1 trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

De Geelwitte spinnendoder is een parasitaire schimmel op 
spinnen, die behoort tot de deuteromyceten; fungi waarvan 
alleen een ongeslachtelijk stadium bekend is. Wanneer een spin 
geïnfecteerd raakt, wordt deze overgroeid door schimmelweefsel: 
wollig, crèmekleurig en met vertakte uitsteeksels, waarop 
bolvormige hoofdjes van ongeslachtelijke sporen (conidiën) 
worden gevormd. De spin sterft een onfortuinlijke dood, zoals 
de naam aangeeft. De Geelwitte spinnendoder is recent één 
keer gevonden bij het Boekweitenveentje (km 245-557, 2012). In 
Drenthe is ook de Fraaie spinnendoder (Gibellula pulchra) één 

keer aangetroffen (zie hoofdstuk 16b). De Geelwitte spinnendoder 
verschilt daarvan door de kortere conidiëndragers en smallere, 
compacte conidiënhoofdjes (Samson, 1974). Er zijn veel meer 
schimmels die parasiteren op insecten en spinnen, zoals de 
algemeen voorkomende Bepoederde rupsendoder (Isaria 
farinosa; zie aldaar). Ondanks het veelvuldige voorkomen van 
insecten en spinnen worden andere soorten zelden opgemerkt. 
Ze staan derhalve te boek als uiterst tot zeer zeldzaam, maar het 
is zeer de vraag of dat reëel is. Dat geldt ook voor de Geelwitte 
spinnendoder (NMV, 2013). 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Deze schijnmycena dankt zijn naam aan de gelijkenis met een 
kleine wasplaat van het subgenus Cuphophyllus, in het bijzonder 
met de Bruingestreepte wasplaat (Hygrocybe radiata). De hoed 
van de Wasplaatmycena is gewelfd, 5-20 mm breed, en bleekgrijs 
tot licht grijsbruin van kleur; de grijswitte, vrij dikke lamellen lopen 
ver af op de steel en staan ver uiteen, net als bij wasplaten. Een 
belangrijk microscopisch verschil is te vinden in de hoedhuid. Bij de 
Wasplaatmycena zijn de hyfen voor een deel dicht bezet met kleine 
uitsteeksels; een typisch kenmerk van mycena’s. Hij is in Drenthe 
waargenomen in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen 
(km 233-540, 2013) op een kaal plekje in een schraal, hooilandje 
op sterk bekalkte keileem. De soort is karakteristiek voor vrij schrale 
tot matig bemeste graslanden op kalkhoudende kleigrond, vaak op 
kale plekjes tussen kort gras. De Wasplaatmycena is landelijk matig 
algemeen, maar heeft een uitgesproken voorkeur voor kleigebieden: 
Zeeland, Holland, het noorden van Friesland en Groningen, het 
rivierengebied en Zuid-Limburg (NMV, 2013). Op het pleistoceen is 

hij uiterst zeldzaam, net als in Drenthe. Door een flinke achteruitgang 
staat de soort als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 
2008).

Hemimycena mairei Wasplaatmycena (hoofdstuk 16a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2013.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Veel wasplaten hebben fraaie, felle kleuren, zoals rood, oranje 
of geel. Een klein clubje, en daar hoort de Ridderwasplaat ook 
bij, heeft witte, grijze en bruine kleuren. Ze zien er daarmee een 
beetje saai uit. De Ridderwasplaat is gekarakteriseerd door de 
licht tot donkergrijze, wat radiaal vezelige, droge hoed; smal 
aangehechte, enigszins dikke lamellen; een witte steel, en 
een opmerkelijke geur naar verse maïs. Een vondst van deze 
paddenstoel is allesbehalve ‘saai’. De Ridderwasplaat is een 
zeldzame soort die als bedreigd in de boeken staat (Arnolds 
& Veerkamp, 2008). Hij groeit vooral in oude graslanden op 
ongeroerde, basenrijke, vaak kleiïge grond. In Drenthe zijn 
zulke bodems erg zeldzaam en ze komen met name voor in het 
potkleigebied in de omgeving van Roden. Het is dan ook niet 
verbazingwekkend dat de Ridderwasplaat gevonden is in een 
schraal grasveld op de begraafplaats van Roden (km 224-572, 
2011). In het pleistocene deel van Nederland wordt deze wasplaat 
verder nauwelijks gevonden. Concentraties van vindplaatsen zijn 
aanwezig in Noord-Groningen, op Texel, in Zeeland en het zuiden 

van Limburg (NMV, 2013). De groeiplaatsen in Groningen liggen 
vooral in boomloze bermen, lanen en kerkhoven. In Vlaanderen is 
de soort eveneens zeldzaam en ook daar staat hij op de Rode Lijst 
als kwetsbaar (Walleyn & Verbeken, 2000).

Hygrocybe fornicata Ridderwasplaat (hoofdstuk 16a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1 trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2011.
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jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

De met een dikke slijmlaag bedekte, 3-6 cm brede hoed van de 
Sparrenslijmkop varieert in kleur van grauwolijf tot roetachtig 
olijfbruin. De dikke, witte lamellen staan ver uit elkaar en de steel 
is bedekt met gordels van bleek, olijfbruin slijm, die bij opdrogen 
het steeloppervlak een getijgerde indruk geven. Onder de 
microscoop zijn de sporen van 12-15 x 7-8,5 µm voor een slijmkop 
opvallend groot. In Nederland is deze markante symbiont van 
Fijnspar volgens de Verspreidingsatlas (NMV, 2013) slechts één 
keer aangetroffen, en wel in 1988 in het park bij paleis Het Loo 
in Apeldoorn. Geen wonder dat deze soort als ernstig bedreigd 
op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). Groot was 
de verrassing, toen we in november 2014 een exemplaar van de 
Sparrenslijmkop tegenkwamen in Boswachterij Hooghalen (km 
238-547). Hij stond in een geheel bemost fijnsparrenperceel met 
onder meer veel vruchtlichamen van de Olijfplaatgordijnzwam 
(Cortinarius scaurus), altijd een teken dat er andere karak-
teristieke sparrenbegeleiders te verwachten zijn. In de ons 
omringende landen is de Sparrenslijmkop regelmatig te vinden 
in zure, vochtige sparrenbossen. Reeds even over de grens, in 
de Belgische Ardennen is het een vrij algemene paddenstoel 
in oude sparrenplantages op ontwaterde, zure veengronden 
(Arnolds, 1979). Volgens Krieglsteiner (2001) is deze slijmkop 
ook in Baden-Württemberg vrij algemeen en in Scandinavië 
wordt hij zelfs tot de zeer algemene sparrenbegeleiders gerekend 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). De soort prefereert in Zuidwest-
Duitsland lemige tot zandige, basenarme zandgronden en kan er 
ook groeien op veen. Daar is de Sparrenslijmkop vrijwel uitsluitend 
onder Fijnspar aangetroffen (226 meldingen) en daarnaast drie 
maal bij Gewone zilverspar (Krieglsteiner, 2001). Het is de vraag 
waarom een liefhebber van voedselarme, zure zandgrond bij ons 
zo zeldzaam is, want sparrenbossen op dergelijke bodems zijn 
in Drenthe ruimschoots voorhanden. Mogelijk speelt de hoge 
stikstofdepositie een negatieve rol, want veel slijmkoppen staan 
bekend om hun lage tolerantie voor vermesting. Daarnaast is de 

soort karakteristiek voor oude sparrenopstanden en die waren tot 
voor kort in ons land schaars. De vestiging van de Sparrenslijmkop 
in Drenthe mag dan ook worden opgevat als het zoveelste 
bewijs van het volwassen worden van de sparrenbossen in deze 
provincie, en is net zo bijzonder en indicatief als de komst van de 
Ruigpootuil. Jammer dat deze bossen massaal voor de bijl gaan, 
nu ze eindelijk tot wasdom komen.

Hygrophorus olivaceoalbus Sparrenslijmkop (hoofdstuk 28c)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 2014.

Hymenoscyphus vitellinus Spireavlieskelkje (hoofdstuk 18d)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1 trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Op dode stengels van grote, kruidachtige planten zijn geregeld 
kleine, gesteelde schijfjes te vinden. Vaak zijn ze gelig van kleur. Zo 
ook het Spireavlieskelkje dat, zoals de naam suggereert, vooral op 
Moerasspirea groeit, maar het kan ook op andere kruidachtige planten 
staan. Omdat er meerdere soorten gelige vlieskelkjes zijn, moet het 
materiaal microscopisch gecontroleerd worden. De sporen meten 16-
20 x 3-3,5 µm en zijn daarmee korter dan die van het Wimpersporig 

vlieskelkje (Hymenoscyphus scutula), maar langer dan die van het 
Gewoon poederkelkje (Calycina herbarum). Laatstgenoemde soort 
heeft een voorliefde voor Grote brandnetel en is aanmerkelijk korter 
gesteeld dan het Spireavlieskelkje. Die soort is gevonden aan de rand 
van het ven op de Nijlanderesch bij Rolde (km 238-555, 2012). Het 
Spireavlieskelkje is in ons land zeer zeldzaam; er zijn slechts enkele 
waarnemingen uit Zuidwest-Nederland bekend (NMV, 2013). 

Hyphoderma definitum Witgrauw harskorstje (hoofdstuk 28d)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2011.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Het Witgrauw harskorstje ziet er uit zoals vele andere soorten: een 
dun, vuilwit overtrekje op hout. Microscopisch gezien blijkt het een 
harskorstje te zijn met vrij grote basidiën en cystiden, onmiskenbaar 
verwant aan het Dun harskorstje (Hyphoderma occidentale; zie 

aldaar). Van die soort verschilt het Witgrauw harskorstje door de 
smallere sporen, volgens de literatuur 11-14 x 3-3,5 µm (Jülich, 
1984), in ons materiaal 10-14 x 3,5-3,7 µm. Dit korstje werd 
gevonden in Kampsheide bij Rolde (km 237-557, 2011) op een dode 
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jeneverbestak. In de digitale verspreidingsatlas staan verder stippen 
bij Schoorl, Zutphen en Tolbert (NMV, 2013). Het Witgrauw harskorstje 

is alleen op naaldhout waargenomen en ook elders in Europa schaars 
(Eriksson & Ryvarden, 1975).

Hypochnicium subrigescens Gelatineus elfendoekje
(hoofdstuk 24a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2011.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Het Gelatineus elfendoekje is een wit tot bleek okerkleurig, resupinaat 
korstje, zoals de meeste elfendoekjes. Bij het maken van een 
microscopisch preparaat valt de compacte, wasachtige consistentie op. 
Dat komt doordat de hyfen dicht verweven en min of meer gelatineus zijn. 
Opvallend zijn verder de grote, onregelmatig cilindrische, dunwandige 
cystiden van 50-200 x 6-10 µm. De sporen zijn iets dikwandig, vrijwel 
kogelrond en volgens de literatuur 5-6,5 µm breed (Bernicchia & Gorjon, 

2010), maar wat kleiner (4-5,5 µm) in het materiaal van Drenthe. De 
enige vondst is afkomstig van het nieuwe landgoed ‘De Schipborg’ 
bij Anloo (km 241-564, 2011, herb. B de Vries), waar het Gelatineus 
elfendoekje groeide op schors van de Grove den in een naaldbos op 
voormalige akkergrond. Het was de eerste waarneming van deze soort 
in Nederland. De soort is sporadisch in verscheidene Europese landen 
gevonden, zowel op naald- als loofhout. 

Inocybe putilla Donkerbruine vezelkop (hoofdstuk 27b)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Deze vezelkop behoort tot de groep soorten met een cortina en 
hoekige tot knobbelige sporen. De Donkerbruine vezelkop is een 
weinig bekende soort, die niet genoemd wordt in de bewerking van 
knobbelsporige vezelkoppen door Kuyper (2006). Volgens Knudsen & 
Vesterholt (2008) is hij verwant aan de algemene Zilversteelvezelkop 
(Inocybe curvipes), maar daarvan te onderscheiden aan de wat 
kleinere vruchtlichamen met een hoed van 10-30 mm en een steel 
van 20-45 x 2-5 mm, sporen met enkele uitgesproken knobbels (in 
plaats van alleen hoekig) en overwegend spoelvormige cystiden op 
de lamellen. Materiaal dat aan deze beschrijving beantwoordt, werd 
verzameld tijdens een excursie van de Paddestoelen Werkgroep 
Drenthe op de Grote Startbaan bij Havelte (km 212-533, 2014, herb. 
L), op een grazige plek bij Zomereik op basenrijke keileem. In de 
digitale verspreidingsatlas zijn voor ons land slechts twee atlasblokken 
aangegeven van vóór 1990 (NMV, 2013). Volgens Kuyper (in Arnolds 
et al., 1995) zijn deze opgaven dubieus. Inocybe putilla wordt in de 

standaardlijst aangeduid met de Nederlandse naam Zwartbruine 
vezelkop, maar deze naam bestond al voor Inocybe furfurea 
(Arnolds & Van den Berg, 2013). Daarom is hier als voorlopige naam 
Donkerbruine vezelkop geïntroduceerd.

Inocybe vulpinella Kleine duinvezelkop (hoofdstuk 22)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Deze vezelkop heeft een tot 3 cm brede, oranje- tot donkerbruine, 
grofvezelige tot schubbige hoed, vaak met resten van grijzig 
velipellis. De geheel berijpte, gelige steel heeft de neiging om 
vanaf de basis steeds donkerder okerbruin te worden. Onder de 
microscoop zijn de grote, dikwandige, eivormige tot elliptische 
sporen van 12-18 x 7-9 µm zeer karakteristiek. In Nederland is de 
Kleine duinvezelkop matig algemeen. Hij is vrijwel beperkt tot de 
duinen en de zandige, schelprijke gronden in de Lauwersmeer en 
in Flevoland langs de randmeren. Elders in het binnenland liggen 
enkele verspreide vindplaatsen (NMV, 2013; Kuyper, 1986). Ook in 
Duitsland en Scandinavië is de Kleine duinvezelkop voornamelijk 
een kustbewoner, die bijvoorbeeld op de Duitse Waddeneilanden 
niet zeldzaam is, maar in het binnenland nauwelijks voorkomt 
(Krieglsteiner & Gminder, 2010; Knudsen & Vesterholt, 2008), 
De soort vormt mycorrhiza met populieren en wilgen, in ons land 
voornamelijk met Kruipwilg in duinstruwelen (Kuyper, 1986). In de 
zomer van 2012 werd de Kleine duinvezelkop voor het eerst langs 
een van de vele Drentse schelpenpaden aangetroffen, en wel bij 

Grauwe wilg in de buurt van Vledderveen (km 209-543, 2012). 
Het mag toch een bijzondere prestatie worden genoemd dat zo’n 
gespecialiseerde paddenstoel ver buiten zijn normale areaal een 
geschikt plekje weet te vinden.
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Leccinum albostipitatum Oranje populierboleet (hoofdstuk 26)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

Deze fraaie ruigsteelboleet is verwant aan de vrij zeldzame Rosse 
populierboleet (Leccinum aurantiacum), maar daarvan vrij eenvoudig 
te onderscheiden door de aanvankelijk geheel witte steel met witte 
wratjes, die pas in een laat stadium roodbruin verkleuren. Zoals 
de Nederlandse naam suggereert, is bovendien de hoed van de 
Oranje populierboleet lichter en meer oranje van tint, te vergelijken 
met die van de Oranje berkenboleet (Leccinum versipelle). Ook 
die soort heeft vanaf het begin donker gekleurde wratjes op de 
steel. De Oranje populierboleet werd in Drenthe recent ontdekt 
tijdens een excursie van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe naar 

natuurontwikkelingsgebied de Holmers bij Elp, bij spontane, nog 
jonge opslag van Ratelpopulier op voedselarme, schaars begroeide 
keileem (km 238-546, 2014, herb. L). Wat later volgde een vondst 
langs een onverharde zandweg aan de noordzijde van de Grote 
Startbaan bij Havelte (km 212-533, 2014), eveneens bij Ratelpopulier 
op lemige grond. In beide terreinen groeide de Oranje populierboleet 
samen met de Rosse populierboleet. De verschillen tussen beide 
soorten waren in het veld overtuigend. De Oranje populierboleet is 
in Nederland uiterst zeldzaam met drie recente vindplaatsen, bij Den 
Haag, Ede en het Roggebotzand in Oost-Flevoland (NMV, 2013).

Lepiota griseovirens Grijsgroene parasolzwam (hoofdstuk 22)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Uit Nederland zijn vier parasolzwammen bekend met een groene 
tint in de hoed (Vellinga in Noordeloos et al., 2001). Het onderscheid 
tussen die soorten is lang niet altijd gemakkelijk en daarnaast 
bestaat er verwarring over de juiste naamgeving. De Grijsgroene 
parasolzwam heeft een overwegend bleek grijs- tot olijfbruine hoed, 
voorzien van wrattige schubjes, en een donker olijfgrijs tot bijna 
zwart, viltig centrum. Bij de verwante Groenschubbige parasolzwam 
(Lepiota grangei), die ook in Drenthe gevonden zou kunnen worden, 
zijn de groene kleuren veel intenser, tot bijna blauwgroen toe. Voor 
een zekere determinatie is microscopische controle vereist. Bij de 
Grijsgroene parasolzwam meten de gespoorde sporen 6,5-9,5 x 

3,5-4,5 µm en de hoedhuid bestaat uit opstaande hyfen met lange, 
cilindrische tot spoelvormige elementen van 85-320 x 6-20 µm. In 
het Drenthe-bestand zit één recente melding van deze soort van 
het Holtingerzand bij Havelte (km 212-534, 2012), zonder verdere 
gegevens over de standplaats. Het is ons niet bekend of het Drentse 
materiaal microscopisch is bekeken. De Grijsgroene parasolzwam 
is kenmerkend voor loofbossen met snel verterende mull-humus op 
voedsel- en basenrijke zand- en kleigronden (Vellinga in Noordeloos 
et al., 2001; Knudsen & Vesterholt, 2008). Het Holtingerzand lijkt 
met zijn de heiden, stuifzanden en dennenbossen niet bepaald een 
geschikte plek voor deze paddenstoel. Daarom is het aannemelijk 
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Lophiostoma arundinis Grootsporig rietknapzakje 
(hoofdstuk 18d)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Het Grootsporig rietknapzakje lijkt op het Veranderlijk knapzakje 
(Lophiostoma caulium), dat in hoofdstuk 18d wordt besproken. Ook 
bij deze soort groeien de kleine, zwarte, peervormige peritheciën op 
dode grasstengels, vaak gerangschikt in lijnvormige groepjes. Het 
Grootsporig rietknapzakje is van verwante soorten microscopisch 
te onderscheiden aan de grote sporen van 35-40 x 7-8 µm met 
vijf dwarswandjes. De soort is in Drenthe gevonden op dode 
rietstengels bij het Huis te Echten (km 223-525, 2012, L). Riet is 
het karakteristieke substraat voor dit zwammetje, dat van het najaar 

tot ver in het voorjaar te vinden is. Het Grootsporig rietknapzakje 
geldt in Nederland als vrij zeldzaam met twee verspreidingscentra: 
de Zuid-Hollandse eilanden en de randmeren van Flevoland. 
Daarbuiten liggen een paar vindplaatsen in Noord-Brabant (NMV, 
2013). Volgens Ellis & Ellis (1997) is deze soort in Groot-Brittannië 
algemeen en dat zal in ons land niet veel anders zijn. Het markante 
verspreidingspatroon is ongetwijfeld te danken aan de aanwezigheid 
van ascomycetenspecialisten in Flevoland en Zuid-Holland. Zoekt 
en gij zult vinden!

Lophodermium pinastri Dennennaaldspleetlip (hoofdstuk 28b)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Midden op het Balloërveld ten noorden van Rolde bevindt zich 
een kleine zandverstuiving met enkele groepjes vliegdennen. 
Op dit gortdroge plekje bleek op afgevallen naalden van de 
Grove den een minuscuul zwammetje te groeien, bestaande uit 
twee zwarte ‘lippen’ die niet helemaal gesloten waren. Er zat 
een dunne spleet tussen. Een betere Nederlandse naam dan 
Dennennaaldspleetlip is voor deze soort haast niet te bedenken. 
Het was de eerste geregistreerde vondst in Drenthe (km 239-
559, 2012), maar dat zegt eigenlijk niets. In Groot-Brittannië is 

Lepista martiorum Blozende schijnridderzwam (hoofdstuk 27c)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2011.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Evenals andere schijnridderzwammen heeft deze paddenstoel 
een bruinroze sporenfiguur en daardoor in volgroeide toestand 
vleeskleurig roze, licht aflopende lamellen. De vruchtlichamen zijn 
vrij fors met een aanvankelijk okerkleurige, later bruinroze, wat 
berijpte, fluwelig aandoende hoed van 3-7 cm met verspreide, 
roodbruine vlekken, en met een gelijk gekleurde steel van 5-12 
mm dikte. Opvallend is een sterke onaangename, zoetige geur, 
als van geparfumeerde zeep. De Blozende schijnridderzwam lijkt 
enigszins op de Roodbruine schijnridderzwam (Lepista flaccida) en 
de Bundelschijnridderzwam (Lepista ovispora), maar die soorten 
hebben een gladde hoed en de opvallende geur ontbreekt. Onder 
de microscoop zijn de kleine, gladde sporen van 4-5,5 x 2-3 µm zeer 
karakteristiek. De Blozende schijnridderzwam is in Drenthe in 2011 
ontdekt in landgoed Terborgh bij Anloo (km 244-561, 2011, L). Er 
groeiden daar enkele groepen vruchtlichamen tussen brandnetels 
in de berm van een schelpenpad door een gemengd bos van o.a. 
Fijnspar en Zomereik op voedsel- en humusrijke zandgrond. Het 
was de eerste waarneming in ons land. In 2014 werd in Drenthe 
een tweede groeiplaats ontdekt in landgoed Kleuvenveen bij 

Anderen (km 243-557, 2014), in langs een voormalige spoorbaan 
in een gemengd loofbos met eik en populier op voedselrijke, lemige 
grond. De Blozende schijnridderzwam groeit saprotroof op strooisel 
en wordt elders opgegeven van loof- en naaldbossen op basenrijke 
grond (Knudsen & Vesterholt, 2008). De soort schijnt in heel Europa 
zeldzaam te zijn (Krieglsteiner, 2001).

dat de soort gevonden is langs het schelpenpad dat langs het 
Holtingerzand loopt, waarvan meer kalkminnende soorten bekend 
zijn. Vóór 1990 was de Grijsgroene parasolzwam in ons land een 
zeldzaamheid, die voornamelijk bekend was uit de kalkrijke duinen 
en Zuid-Limburg, met een enkele groeiplaats in het Zuid-Hollandse 
polderland en het rivierengebied (NMV, 2013). Tegenwoordig is de 

soort in Zuid-Limburg en de duinstreek vrij algemeen en heeft hij 
zich ook gevestigd op enkele plekken op het pleistoceen in Noord-
Brabant en Overijssel. Een dergelijke expansie is ook geconstateerd 
bij veel andere parasolzwammen. De Grijsgroene parasolzwam was 
dan ook zeker op een gegeven moment langs een van de Drentse 
schelpenpaden te verwachten.

dit zwammetje zeer algemeen op afgevallen dennennaalden 
(Ellis & Ellis, 1997) en ook in Drenthe is het waarschijnlijk in 
vrijwel elk dennenbos te vinden. Een aanwijzing hiervoor is een 
ervaring van Eef Arnolds, die in 2014 uit nieuwsgierigheid wat 
dennenstrooisel verzamelde onder een jonge, alleenstaande den 
in zijn achtertuin (km 233-540, 2014) en op meer dan de helft 
van de naalden de Dennennaaldspleetlip aantrof! Het is wel 
zaak de vruchtlichaampjes zorgvuldig te bestuderen, want op 
dennennaalden komen ten minste drie andere soorten spleetlippen 
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voor (Ellis & Ellis, 1997). In de rest van het pleistocene deel van 
Nederland wordt de Dennennaaldspleetlip geregeld gemeld en hij 
staat dan ook als matig algemeen bekend (NMV, 2013), maar ook 
dat is ongetwijfeld een grove onderschatting van de werkelijkheid.

Mollisia clavata Viltige mollisia (hoofdstuk 27c)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

De Viltige mollisia ziet er uit als vele andere mollisia’s: lichtgrijze 
tot grauwe schoteltjes van omstreeks 0,5 mm breed. Eén kenmerk 
valt echter direct op: De rand van het schoteltje is zeer fijn wit 
behaard en dat kenmerk komt weinig voor in deze groep. Onder de 
microscoop is te zien dat de haartjes gesepteerd zijn en naar de 
basis bruin worden. De sporen meten gewoonlijk 7-10 x 2-2,5 µm 
(Ellis & Ellis, 1997), in ons materiaal 6-9 x 2 µm. De Viltige mollisia 

werd in Drenthe voor het eerst gevonden op de Nijlanderesch bij 
Rolde (km 238-555, 2012), in een bosje op een dode rank van 
een Braam. In ons land is de soort matig algemeen, met een 
verspreidingspatroon dat een sterk waarnemerseffect verraadt: 
vrij algemeen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Flevoland en 
elders zeer schaars (NMV, 2013). Hij is ook in Drenthe op meer 
plaatsen te verwachten.

Monilinia laxa Pruimenrotkelkje (hoofdstuk 20a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Als het Pruimenrotkelkje zijn volledige levenscyclus voltooit, 
produceert het bruine, lang gesteelde schoteltjes op zwarte, 
gemummificeerde pruimen, met daarin asci met ascosporen van 
8-18 x 5-8 µm. Helaas komt het zelden zo ver; in ons land is dit 
geslachtelijke stadium (de teleomorf) nog nooit aangetroffen. 
Evenals zijn verwanten, het Appelrotkelkje (Monilinia fructigena) 
en het Perzikrotkelkje (Monilinia fructicola) komt het hier tot nu 
toe niet verder dan het ongeslachtelijke, anamorfe Monilia-
stadium: grijze schimmelkussentjes op rotte pruimen met onder 
de microscoop lange, vertakte ketens van ongeslachtelijke sporen 
(conidiën). Dat stadium is op de geplaatste foto te zien. Volgens 
het Overzicht (Arnolds et al., 1995) is de verspreiding van het 
Pruimenrotkelkje in Nederland slecht bekend. Dat is er sindsdien 
niet beter op geworden, want de digitale verspreidingsatlas 
meldt geen enkele vindplaats (NMV, 2013). Dat is ongetwijfeld 
een grove onderschatting van de werkelijkheid door gebrek aan 
belangstelling van mycologen voor dit type fungi. In augustus 2014 
werd het anamorfe stadium massaal aangetroffen op afgevallen 
pruimen in een tuin in Holthe bij Beilen (km 233-540). Zowel van 
een ras met grote, blauwe pruimen als van Reine Victoria was 

meer dan driekwart van de vruchten aangetast. Dat is ongetwijfeld 
geen unicum voor Holthe. Het is aannemelijk dat de anamorf van 
het Pruimenrotkelkje in heel Nederland algemeen is, ook op te 
lang bewaarde pruimen in groentewinkels en supermarkten. 
Volgens Ellis & Ellis (1997) komt de anamorf ook voor op bloemen, 
bladeren en twijgen van de Pruim, soms ook op Zure kers.

Mycenella margaritispora Grijs taaisteeltje (hoofdstuk 22)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1 trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2011.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Taaisteeltjes lijken op mycena’s. Ze groeien op hout of op de grond 
en hebben een grijze, grijsbruine tot bijna zwarte kleur. In het veld 
herken je ze bijna niet, maar de berijpte hoed en pruïneuze steel 
zijn aanwijzingen dat je wellicht met iets bijzonders te maken hebt. 
Onder de microscoop vallen direct de grofwrattige sporen op. Het 
Grijs taaisteeltje is van andere soorten te onderscheiden door de 

grote cystiden die aan de top gepunt zijn of voorzien van vertakte 
uitsteeksels. De enige waarneming in Drenthe is afkomstig uit 
het Mensingebos bij Roden (km 225-571, 2011). Daar stond één 
exemplaar op humusarm zand, wellicht op een plek waar voorheen 
een schelpenfietspad lag. Het Grijs taaisteeltje is een zeldzame 
soort van basenrijke bodems, maar hij komt verder in uiteenlopende 

Lophodermium pinastri
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biotopen voor, zowel droog als nat, op zand, klei en veen. In Nederland 
wordt een voorkeur vermeld voor Elzen-Vogelkersbos en Eiken-
Haagbeukenbos op lemige of kleiïge bodem (Arnolds et al., 1995). In 
Zuidwest-Duitsland groeit dit paddenstoeltje in soortgelijke habitats, 
maar hij wordt ook opgegeven van elzenbroekbossen, wilgenstruwelen 

en uit een droog kalkgrasland. Hij is daar vooral aangetroffen op sterk 
verrot loofhout, maar ook op strooisel (Krieglsteiner, 2011; Winterhoff, 
1994). In Nederland komt deze zeldzame soort zeer verspreid voor 
(NMV, 2013). Het Grijs taaisteeltje staat als kwetsbaar op de Rode 
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Nectria sinopica Groot klimopmeniezwammetje (hoofdstuk 27a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2 trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoewel de Nederlandse naam doet vermoeden dat de vruchtlichamen 
van deze soort groot zijn, is dat in dit geval een relatief begrip. De 
soort produceert rode peertjes van 0,5-0,7 mm, waarvan de top 
meestal diep is ingedeukt. Oud worden ze zwart. De vruchtlichamen 
van het verwante Klein klimopmeniezwammetje (Nectria hederae) 
halen nauwelijks de 0,3 mm. Deze soorten verschillen ook in 
sporenmaten, maar in dat opzicht is juist de laatste soort de grootste 
met sporen van 12-16 x 4,5-6 µm (Ellis & Ellis, 1997). De sporen 
van het Groot klimopmeniezwammetje meten 9-13 x 4-6 µm. Die 

soort werd gevonden in een parkje in Hoogeveen (km 230-526, 
2012, herb. B. de Vries), op een dood stammetje en dode takken 
van Klimop die onlangs aan de voet waren doorgezaagd. De tweede 
vondst was in Echten (km 223-525, 2012) op een gelijk mishandelde 
Klimop. Ook Ellis & Ellis (1997) noemen als substraat dode schors 
en hout van recent afgezaagde takken van Klimop. De soort zou 
in Groot-Brittannië algemeen zijn. In de digitale verspreidingsatlas 
staan voor Nederland slechts vijf verspreide stippen aangegeven 
(NMV, 2013).

Neonectria fuckeliana Naaldhoutmeniezwammetje 
(hoofdstuk 28c)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1 trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Zoals de Nederlandse naam zegt, komt het Naaldhoutmenie-
zwammetje op naaldhout voor, een ongebruikelijk substraat voor 
meniezwammetjes. Toch is het niet zo dat elk meniezwammetje op 
naaldbomen tot deze soort behoort. De vruchtlichamen zien eruit als 
minuscule, donkerrode peertjes van 0,3 mm en groeien in groepen 
bijeen. De sporen meten 12-17 x 4-6 µm en zijn gewoonlijk zeer fijn 

ruw (Breitenbach & Kränzlin,1984). De eerste vondst in Drenthe was 
in het nieuwe landgoed Kleuvenveen bij Rolde (km 243-557, 2012, 
herb. B. de Vries). Het Naaldhoutmeniezwammetje groeide hier 
op een dode tak van Fijnspar in een jong sparrenbos op voormalig 
bouwland. De soort is in ons land zeldzaam en voornamelijk bekend 
uit Noord-Brabant, waarschijnlijk een waarnemerseffect.

Paranectria oropensis Verdwaald meniezwammetje 
(hoofdstuk 24b)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2 trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Dit meniezwammetje met een bleek oranje kleur en donker oranje 
papil groeit als parasiet op korstmossen op bomen, met name op 
soorten met sorediën. De peervormige vruchtlichaampjes zijn minder 
dan 0,5 mm groot. Door de aantasting bleekt het korstmos uit en de 
oranje punten willen dan wel opvallen, als je er met je neus boven 
op zit. Door Nederlandse mycologen werd de soort pas in 2012 
voor het eerst opgemerkt (Dam & Dam-Elings, 2012). De soort was 
echter niet nieuw voor Nederland, want lichenologen kenden deze 
soort al veel langer en er zijn tientallen waarnemingen te vinden in de 

digitale korstmossenatlas (www.verspreidingsatlas.nl/korstmossen). 
In Nederland is het Verdwaald meniezwammetje tot op heden vooral 
bekend uit het midden en zuiden van het land. De eerste vondst in 
Drenthe is gedaan tijdens onderzoek naar korstzwammen op de 
Nijlanderesch bij Rolde (km 238-555, 2012). De oranje peertjes 
groeiden daar op een afstervend korstmos op de schors van een 
berk. Een tweede vondst is afkomstig van landgoed Kleuvenveen bij 
Anderen (km 243-557, 2014). Vermoedelijk komt deze soort op veel 
meer plaatsen voor, maar is hij tot nu toe over het hoofd gezien.

Paxillus validus Grote krulzoom (hoofdstuk 21c)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2011.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

De Grote krulzoom is pas vrij recent van de Gewone krulzoom 
(Paxillus involutus) afgesplitst (Hahn & Agerer, 1999). Je zou hem 
in eerste instantie kunnen omschrijven als een lompe uitvoering 
van de Gewone krulzoom. De hoed kan tot 20 cm breed worden 
en de opvallend korte, compacte steel tot 2,5 cm dik. Bovendien 
zou de Grote krulzoom een andere habitat bewonen, namelijk 
lanen en parken op zware, lemige bodems waar hij mycorrhiza 

vormt met linde, eik, Hazelaar en Zilverspar (Noordeloos, 2000). 
De Gewone krulzoom is daarentegen een van de maast algemene 
mycorrhizapaddenstoelen op zure, voedselarme zand- en veengrond 
(zie hoofdstuk 24). In Drenthe zijn tot nog toe twee vondsten van 
de Grote krulzoom bekend, beide afkomstig uit de veenkoloniën en 
beide onder populier op dalgrond: bij Gasselte (km 251-553, 2009) 
en langs de Mondenweg in Tweede Exloërmond (km 257-547, 2009). 
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De positie van deze soort is echter onlangs dubieus geworden 
doordat DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het typemateriaal van 
Paxillus validus identiek is aan dat van Paxillus ammoniavirescens 
(Vellinga et al., 2012). Die naam heeft nu prioriteit, want Paxillus 
ammoniavirescens is iets eerder uit Sardinië beschreven (Dessi & 
Contu, 1999). Als gevolg van deze synonymie is de grootte van de 
vruchtlichamen opeens veel minder belangrijk dan gedacht, terwijl 
de sterke groenverkleuring met ammonia op de hoed een goed en 
doorslaggevend kenmerk zou zijn. Dat stelt ons echter voor een 
raadsel. Tijdens een studieweekend in Ter Apel in november 2014 
bleek dat de groenverkleuring vaker optreedt dan verwacht, ook bij 
allerlei triviaal uiziende krulzomen op zandgrond. Mogelijk is de Grote 
krulzoom, zoals die ongelukkigerwijze wel blijft heten, algemener dan 
gedacht. Of deugt de reactie met ammonia niet als kenmerk? Het 
laatste woord hierover is nog niet gezegd. Voorlopig houden we maar 
het ouderwetse concept aan van een grote soort op kleigrond, die 

Phaeohelotium italicum Schorssapbekertje (hoofdstuk 27c)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1 trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Het Schorssapbekertje ziet er niet uit als een bekertje, het bevat 
geen sap en de Drentse vondst groeide niet op schors, maar op kaal 
hout. Op de Nederlandse naam is dus wel wat aan te merken. Het 
is een zittend, onbehaard, wit tot roomkleurig schijfje van 0,5-1 mm 
met een convex hymenium, dat in dichte groepen saprotroof op dode 
takken groeit. De sporen meten 7,5-11 x 2-3 µm en hebben bij rijpheid 
een dwarswandje. De taxonomische positie van dit schijfzwammetje 
is omstreden. De soort is oorspronkelijk beschreven als een 
Helotium (nu het genus Hymenoscyphus) en later overgebracht 
naar het geslacht Phaeohelotium (Dennis, 1971). Breitenbach 
& Kränzlin (1984) beschrijven de soort onder de naam Niptera cf. 
ramealis (= Oranje mollisia, Mollisia ramealis, zie aldaar). Die soort 
verschilt echter onder meer door het oranje getinte hymenium en 
de veel grotere sporen. Het is denkbaar dat sommige opgaven 
van die soort uit Drenthe in werkelijkheid op het Schorssapbekertje 
betrekking hebben. Volgens Stip Helleman (mond. meded.) zou dit 
paddenstoeltje in werkelijkheid tot de poederkelkjes (genus Calycina) 
behoren. Het Schorssapbekertje werd in Drenthe ontdekt op 31 
december 2014 in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen 
(km 232-540, 2014, herb. B. de Vries) en is daarmee de allerlaatste 
soort die aan deze atlas kon worden toegevoegd. De apotheciën 
waren talrijk op afgevallen, sterk verrotte, ontschorste takken en 

twijgen van de Trosvlier in een aangeplante bossingel op zeer 
voedselrijke, humusrijke grond. Elders in Nederland is de soort op vier 
ver uiteenliggende plaatsen waargenomen (NMV, 2013) en hij is dus 
kennelijk zeldzaam. Breitenbach & Kränzlin (1984) beschrijven het 
Schorssapbekertje van eikentakken en Ellis & Elllis (1997) noemen 
verder Haagbeuk, Beuk en Es als waardbomen.

Psathyrella vinosofulva Wijnrode franjehoed (hoofdstuk 16a)

OPN 1995: Psathyrella prona var. utriformis

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2013.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Dit franjehoedje is verwant aan de veelvormige Kleine grasfranje-
hoed (Psathyrella prona) en werd in het Overzicht nog beschouwd 
als een variëteit van die soort (var. utriformis) (Arnolds et al., 1995). 
Terwijl de verschillende vormen van de Kleine grasfranjehoed 
van elkaar verschillen in de hoedkleur, onderscheidt de Wijnrode 
franjehoed zich door plompere, utriforme cystiden op de lamellen, 
een veel fundamenteler kenmerk. Daarom wordt hij nu als een 
zelfstandige soort beschouwd (Knudsen & Vesterholt, 2008; 
Arnolds & Van den Berg, 2013). De hoed is 10-25 mm breed en in 
vochtige toestand diep gestreept, aanvankelijk roodbruin tot donker 
chocoladebruin, later grijsbruin, en hij droogt wijnrood tot rozerood 

op. Een groepje van de Wijnrode franjehoed is in Drenthe recent 
aangetroffen in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen (km 
233-540, 2013), op een kaal plekje in een schraal, hooilandje op 
sterk bekalkte keileem. Hij is in ons land vrij zeldzaam, met een 
sterke voorkeur voor zwaardere, kalkhoudende bodems in Zuid-
Limburg, Flevoland en het Zeeuws-Hollandse polderland (NMV, 
2013). Kits van Waveren (1985) meldt de soort van grasland, kleine 
stukjes hout en karrensporen, met een voorkeur voor kalkrijke 
bodems. Knudsen & Vesterholt (2008) beschrijven de Wijnrode 
franjehoed van rot hout bij loof- en naaldbomen, in wegranden en 
grasland, zowel op zure als basische grond.

in ieder geval een andere naam moet krijgen. Daarvoor is Paxillus 
obscurosporus een mogelijke kandidaat (Noordeloos, 2000).

Paxillus validus
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Rhizopogon villosulus Douglasvezeltruffel (hoofdstuk 28c)

OPN 1995: Rhizopogon hawkerae

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: 
Verdwenen, eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

De Douglasvezeltruffel werd bij toeval gevonden tijdens de 
lunchpauze van de excursie van de Paddestoelen Werkgroep 
Drenthe op 15 september 2014 naar de Holmers bij Elp, zittend 
op een bemost kantje langs een zandweg onder enkele eiken en 
één spichtige douglasspar (km 237-546, 2014, herb. L). Ons lid 
Els Prins graaide uit het strooisel een olijfbruin bolletje van 1,5 
cm doorsnede tevoorschijn, dat aanvankelijk voor een eikengal 
werd versleten, maar bij doorsnijden een truffeltje bleek te zijn 
met van binnen een sterk geplooide, doolhofachtige structuur. 
Het vruchtlichaam is kleiner en donkerder gekleurd dan van de 
bekende Okergele vezeltruffel (Rhizopogon luteolus). Bovendien 
zijn de vezels op het oppervlak van de Douglasvezeltruffel schaars 
en weinig opvallend, verkleurt het oppervlak rood bij beschadiging 
en bestaat de buitenwand van het vruchtlichaam uit twee lagen 
met een verschillende structuur. De soort is in Noord-Amerika 
een algemene mycorrhizapartner van de Douglasspar, mogelijk 
soms met andere naaldbomen (Martin, 1996). Ook de Europese 
vondsten zijn geassocieerd met Douglasspar en wellicht is deze 
paddenstoel hier met plantmateriaal ingevoerd. Volgens haar 
monografie van vezeltruffels in Europa heeft Martin (1996) twee 
collecties uit Nederland als de Douglasvezeltruffel geïdentificeerd, 
echter zonder nadere details te noemen. De soort ontbreekt in 
de Nederlandse bewerking van truffels en schijntruffels door De 

Vries (1971) en er worden ook geen vindplaatsen vermeld in de 
digitale verspreidingsatlas. Kennelijk zijn de gegevens van de 
herbariumcollecties nog niet ingevoerd. Arnolds & Veerkamp (2008) 
beschouwen de soort als uitgestorven. De soort is in ons land in 
ieder geval zeer zeldzaam. Waarschijnlijk zijn de meeste opstanden 
van Douglasspar te voedselrijk met een te dikke strooisellaag. De 
vondst bij Elp werd gedaan op een zandige, licht humeuze plek 
met een dunne strooisellaag. Ook andere vezeltruffels prefereren 
minerale bodems met weinig organisch materiaal.

Russula sanguinea Bloedrode russula (hoofdstuk 28a) 

OPN 1995: Russula sanguinaria 

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2011.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Deze fraaie paddenstoel lijkt oppervlakkig op de algemene 
Braakrussula (Russula emetica; zie aldaar), maar de hoed van 
de Bloedrode russula is dieper rood van kleur. Hij ontkleurt later 
plaatselijk vaak vlekkerig okergeel of witachtig; de hoedhuid is niet 
aftrekbaar en bij droog weer mat. Het vlees smaakt matig scherp, 
soms ook bitter. Het belangrijkste verschil met de Braakrussula wordt 
gevormd door de lichtgele lamellen en gele sporenfiguur. Bovendien 
is de witte steel meestal roze aangelopen. De Bloedrode russula 
is in ons land een zeldzame soort met verspreide vindplaatsen 

langs de kust en op de hogere zandgronden in het binnenland 
(NMV, 2013). Hij was aanvankelijk in deze Atlas opgenomen 
dankzij een oude melding uit Landgoed Terborgh bij Eext, maar die 
vondst is bij navraag door de waarnemer later als onbetrouwbaar 
omschreven. Op grond daarvan zou de soort zijn verbannen naar 
hoofdstuk 12 met twijfelachtige waarnemingen. Zeer recent is de 
Bloedrode russula echter ontdekt in een fijnsparrenbos op veen bij 
Veenhuizen (km 223-559, 2011), zodat hij toch in dit hoofdstuk is 
gehandhaafd. Deze russula is ook een paar keer aangetroffen in 

het Drents-Friese Wold, net over de 
provinciegrens in Friesland, en wel 
in de berm van een schelpenfietspad 
bij Grove den op humusarm zand. 
Volgens Sarnari (2007) en Knudsen 
& Vesterholt (2008) komt deze 
russula zowel in het laagland als in 
de bergen voor, vooral bij Grove den, 
maar soms bij Fijnspar en lariks. 
Ook in het Zwarte Woud met zijn 
vele sparrenbossen is de Bloedrode 
russula voornamelijk bij Grove den 
waargenomen (80% van de opgaven, 
n= 90) en slechts bij uitzondering bij 
Fijnspar (3%). Hij groeit in Zuidwest-
Duitsland op zwak zure tot zwak 
basische, min of meer voedselrijke 
bodems, vooral langs boswegen en 
bosranden (Krieglsteiner, 2000).
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Sphaerostilbella aureonitens Goudgele korrelwebzwam 
(hoofdstuk 25)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1 trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

De Goudgele korrelwebzwam produceert peervormige peritheciën van 
slechts 0,15-0,2 mm breed. Ze zijn eerst goudgeel met een donkerder 
puntje aan de top en worden geleidelijk grijsgroen. De vruchtlichamen 
zitten op een wit tot gelig schimmelmatje en produceren gesepteerde, 
fijnwrattige sporen in de vorm van een schoenzool van 9-13 x 3-4 µm. 
De soort groeit volgens Dennis (1981) op oude vruchtlichamen van 

korstzwammen (Stereum spp.), volgens Ellis & Ellis (1998) speciaal 
op Gele korstzwam (Stereum hirsutum). De enige Drentse vondst 
werd gedaan op een oude gaatjeszwam, vermoedelijk een kaaszwam 
(Postia spec.), in een beschut eikenlaantje door vochtig loofbos in 
landgoed Kleuvenveen bij Anderen (km 243-557, 2012, herb. B. de 
Vries).

Spongipellis spumeus Sponzige kaaszwam (hoofdstuk 20a)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Deze grote, eenjarige gaatjeszwam heeft hetzelfde zachte vlees 
als kaaszwammen (Postia, Tyromyces), maar is in een eigen 
geslacht Spongipellis geplaatst op grond van het uit twee lagen 
bestaande vlees, waarbij de onderste laag verdicht is (duplex 
structuur), en vanwege de breed elliptische, iets dikwandige 
sporen van 6-9 x 4,5-7 µm. Het vruchtlichaam kan tot 20 cm breed 
en 6 cm dik worden. De bovenkant is wit tot crème en min of meer 
behaard; bij het oude exemplaar op de foto zijn de haren grauw 
geworden. De poriën aan de onderzijde zijn roomwit tot okerkleurig 
en volgens de literatuur fijn, 1-5 per mm (Jülich, 1984), maar bij 
het Drentse materiaal zijn ze vaak wijder dan 1 mm. De Sponzige 
kaaszwam groeit als necrotrofe parasiet of saprotroof op oude, 
staande loofbomen, vaak op wondplekken (Ryvarden, 1978), 
vooral in rivierbegeleidende ooibossen, maar ook in parken en op 
laanbomen (Krieglsteiner, 2000). Hij is niet kieskeurig wat betreft 
de waardboom en het meeste waargenomen op bomen met zacht 
hout, zoals populier, esdoorn, paardenkastanje, iep en Es, maar 
ook op eik (Bernicchia, 2005; Jülich, 1984). Toch is de soort in 
heel Europa schaars. In Drenthe is recent één vruchtlichaam van 
deze houtzwam aangetroffen bij Nieuw-Balinge, op een zeer dikke 
hekpaal van een afrastering nabij het Lentsche Veen (km 235-532, 

2014, herb. L). In Nederland is de Sponzige kaaszwam een zeer 
zeldzame verschijning die tot nu toe alleen bekend was van de 
zuidelijke helft van het land, in Zuid-Limburg, het rivierengebied, 
de kalkrijke duinen en een enkele plek op het pleistoceen. De 
soort wordt bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008), vooral doordat 
krakkemikkige en dode, staande bomen steeds vaker in een vroeg 
stadium worden geveld.

Suillus flavidus Moerasringboleet (hoofdstuk 28b)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1 trend +++, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Van andere ringboleten is de Moerasringboleet gemakkelijk te 
onderscheiden door de tengere, bleek okergele tot geelbruine 
vruchtlichamen met een hoed van 2-6 cm en een slanke steel van 
5-8 x 0,4-1 cm. Hij zou eventueel verward kunnen worden met 
bleke, kleine vormen van de Bruine ringboleet (Suillus luteus), 
maar verschilt daarvan door de relatief wijde, hoekige poriën, de 
smalle, gelatineuze ring aan de steel en het ontbreken van bruine 
klierpuntjes aan de steeltop. De Moerasringboleet is in Nederland 
altijd een zeer zeldzame soort geweest (NMV, 2013), met zeven 
bezette atlasblokken, voornamelijk in Overijssel en Gelderland. De 
laatste zekere waarneming dateert van 1962, bij het Besthmerven 
bij Ommen (herb. L). In het NMV-bestand zit ook een recentere 
melding uit landgoed De Utrecht bij Hilvarenbeek uit 1994 zonder 
bewijsmateriaal of foto, afkomstig van een in mycologenkringen 
onbekende waarnemer. Het valt niet meer te achterhalen of deze 
waarneming betrouwbaar is. Uit Drenthe was de Moerasringboleet 
ook vroeger onbekend. In de literatuur geldt de soort als een 

boreaal-montane soort, die bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland alleen 
is aangetroffen in middelgebergten tussen 430 en 1100 meter 
hoogte (Krieglsteiner, 2000). Daar groeit de soort uitsluitend op 
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natte, voedselarme plaatsen, bijvoorbeeld in hoogveentjes, als 
mycorrhizapartner van dennen, bij voorkeur bij Bergden, minder bij 
Grove den. In Drenthe is de afgelopen jaren regelmatig speciaal 
naar de Moerasringboleet gezocht in de verlandingszone van 
vennen waar dennen aanwezig waren, maar altijd vergeefs. In 
2014 werd onverwacht één vruchtlichaam van deze soort gevonden 
tijdens een excursie van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe langs 
het Oude Diep bij Drijber in een wat andere habitat: bij een spontaan 
opgeslagen, tienjarige den in een terreintje waar de bovengrond 
was verwijderd in het kader van natuurontwikkeling, tussen mossen 
op vochtige, zeer voedselarme, basenhoudende keileem. De eerste 

zekere waarneming in ons land sinds een halve eeuw! In Scandinavië 
is de Moerasringboleet niet gebonden aan natte, venige grond, maar 
ook aan te treffen op drogere gronden, zelfs in droge dennenbossen 
met een ondergroei van Struikheide, en boven de boomgrens kan 
de Grove den als mycorrhizapartner daar vervangen worden door 
de Berendruif (Arctostaphylos) (Knudsen & Vesterholt, 2008). De 
soort lijkt aangewezen op zeer voedselarme bodems en het is zeer 
de vraag of hij zich bij de huidige niveaus van stikstofdepositie 
in Drenthe zal kunnen handhaven. De soort geldt niet alleen in 
Nederland als ernstig bedreigd, maar ook in Vlaanderen (Walleyn & 
Verbeken, 2000) en Niedersachsen (Wöldecke, 2014).

Tomentella cinerascens Muisgrijs rouwkorstje (hoofdstuk 27c)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2 trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2012.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Weinig mycologen worden vrolijk van rouwkorstjes; op het eerste 
gezicht lijken ze allemaal op elkaar. Het Muisgrijs rouwkorstje is iets 
grijzer rookbruin dan de rest, met minder violette of rossige tinten. 
Het oppervlak is vaak voorzien van verspreide, korrelige wratjes; op 
dunne plekjes en aan de rand zijn korte rhizomorfen zichtbaar, en het 
vruchtlichaam laat gemakkelijk los van het substraat. De sporen meten 
5-6,5 µm (Koljalg, 1996). De soort is in Drenthe gevonden op loofhout in 

landgoed De Schipborg bij Anloo (km 241-564, 2011, herb. B. de Vries) 
en in landgoed Kleuvenveen bij Rolde, (km 243-557, 2011, herb. B. 
de Vries). Beide vindplaatsen betreffen jonge, aangeplante bossen op 
voedselrijke landbouwgrond. Mogelijk is het Muisgrijs rouwkorstje dus 
kenmerkend voor iets verrijkte habitats. Evenals andere rouwkorstjes 
vormt de soort waarschijnlijk mycorrhiza met bomen. Hij is in ons land 
zeldzaam op verspreide plekken (NMV, 2013).

Tulostoma fimbriatum Ruwstelige stuifbal (hoofdstuk 22)

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2014.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Van enige afstand zien stuifballen er uit als konijnenkeutels. Dichterbij 
gekomen blijken ze vast te zitten aan een slanke steel die diep in 
de grond wortelt en middenin het bolletje zit een opening, waardoor 
de sporen kunnen ontsnappen. De vorm en kleur van dit gaatje 
zijn belangrijk voor het onderscheid van de drie soorten die ons 
land rijk is. Bij de Ruwstelige stuifbal is de opening relatief groot en 
onregelmatig van omtrek, met een vlakke, iets gewimperde rand die 
gelijk gekleurd is als de rest van het bolletje, terwijl de andere soorten 
een regelmatige, nauwe, getuite opening hebben. Hij verschilt verder 
doordat het bolletje meer vezelig-viltig is (Maas-Geesteranus, 1971). 
Stuifballen zijn in ons land typische duinbewoners, die hun optimum 

hebben in kalkrijke, zeer droge, mosrijke, kortgrazige graslandjes 
achter de zeereep, behorende tot het Duinsterretjes-verbond. 
Volgens Maas Geesteranus (1971) zou de Ruwstelige stuifbal een 
voorkeur hebben voor iets meer beschutte standplaatsen dan beide 
andere stuifballen. Van de Ruwstelige stuifbal waren buiten de 
duinstreek slechts twee vindplaatsen bekend op het pleistoceen, en 
wel op de Utrechtse heuvelrug en de Veluwe. In Drenthe werd deze 
soort onlangs aangetroffen ten noordwesten van Uffelte, in de berm 
van een geasfalteerd fietspad langs het Uffelterveen (km 213-535, 
2014). Dit fietspad was tot een paar jaar terug een schelpenpad, 
zoals aan de vele schelpenresten in de bermen nog te zien is. Het 

loopt parallel aan een brede zandweg. 
De Ruwstelige stuifbal groeide hier op 
een open plek met een aflopend talud 
waar, behoudens een paar berken, 
nauwelijks verdere begroeiing is (mond. 
meded. Els Prins). De soort werd 
ontdekt in maart 2014 en toen stonden 
er zes oude exemplaren van het vorige 
seizoen. De geplaatste foto is van deze 
vruchtlichamen afkomstig en vertoont ze 
dus niet in optimale conditie. In oktober 
werden ongeveer 40 verse exemplaren 
geteld. Volgens Krieglsteiner (2000) 
heeft de Ruwstelige stuifbal van de in 
Nederland inheemse soorten de minste 
behoefte aan kalk en komt hij in Zuidwest-
Duitsland voor op licht kalkhoudende tot 
kalkarme zandgronden, ijl begroeid met 
grassen. Een enkele keer wordt hij daar 
ook in aspergevelden aangetroffen. 
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