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Historische schets van de mycologie in Drenthe
Hoofdstuk 2

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de mycologie in Drenthe geschetst, vanaf de allereerste waarnemingen 
in de 19e eeuw tot aan het verschijnen van dit boek. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan de activiteiten van 
het voormalige Biologisch Station Wijster en van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe. Het Biologisch Station was 
een buitenpost van de Wageningse universiteit en stond nationaal en internationaal bekend als een centrum van 
professionele mycologie. De Paddestoelen Werkgroep Drenthe is daaruit voortgekomen en heeft met haar activiteiten 
de basis gelegd voor deze provinciale paddenstoelenatlas.

Vogelvlucht
De geschiedenis van de mycologie in Drenthe kan niet los worden 
gezien van internationale en nationale ontwikkelingen. De moderne 
biologische systematiek begint omstreeks 1750 met het beroemde 
werk van de Zweed Linnaeus die de binaire nomenclatuur voor planten 
en dieren introduceerde, dat wil zeggen wetenschappelijke namen in 
het Latijn of Grieks bestaande uit een geslachts- en soortnaam. Hij 
besteedde maar weinig aandacht aan paddenstoelen. In zijn werk 
Species Plantarum uit 1753 introduceerde hij onder andere de namen 
Phallus impudicus voor de Grote stinkzwam en Agaricus muscarius 
(nu Amanita muscaria) voor de Vliegenzwam. De systematiek van 
paddenstoelen kwam pas goed op gang met het werk van een 
andere Zweed, Elias Fries. Hij publiceerde in 1821 het standaardwerk 
Systema mycologicum waarin vele honderden soorten werden 
beschreven, ook op basis van een compilatie van toen bestaande 
literatuur. Het is verbazend dat Fries al zoveel soorten kon herkennen 
op basis van uitsluitend macroscopische kenmerken. 
De microscoop ging pas tegen het eind van de 19e eeuw een belangrijke 
rol spelen bij de taxonomie van paddenstoelen, onder andere dankzij 
het werk van Fayod (1889). In recente determinatiewerken van 
plaatjeszwammen, zoals van Kühner & Romagnesi (1953), Moser 
(1978) en Knudsen & Vesterholt (2008), spelen microscopische 
kenmerken een hoofdrol. Dat geldt nog sterker voor andere groepen 

als de korstzwammen en zakjeszwammen. 
Moleculaire kenmerken, gebaseerd op de samenstelling van het DNA 
en verwante stoffen, worden sinds een jaar of twintig in toenemende 
mate in de mycologie toegepast en zorgen voor grote taxonomische 
veranderingen. Deze ontwikkelingen zijn nog steeds gaande en 
daardoor is de indeling en naamgeving van paddenstoelen nog verre 
van stabiel. Er staan ons de komende jaren nog vele veranderingen 
te wachten (Arnolds & Van den Berg, 2013).

Mycologie in Nederland
Nederlandse wetenschappers speelden in de beginfase van de 
mycologie geen rol van betekenis, op enkele pioniers in de 16e en 
17e eeuw na (Reijnders, 1983). Vanaf 1800 werden er wel geleidelijk 
herbariumcollecties van paddenstoelen aangelegd en van sommige 
soorten zijn beschrijvingen en kleurenplaten opgenomen in het 
standaardwerk Flora Batava (Kops et al., 1800-1920). C.A.J.A. 
Oudemans, hoogleraar in Amsterdam, was aan het einde van de 19e 
eeuw de eerste die een uitgebreid overzicht samenstelde van fungi in 
Nederland, niet alleen van de grotere paddenstoelen, maar ook van 
microfungi (Oudemans, 1892). Hij gaf van alle soorten de destijds 
bekende vindplaatsen op. Daarbij valt op dat die vooral afkomstig zijn 
uit Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland en Noord-
Brabant. Het noordoosten van Nederland is slecht vertegenwoordigd: 

Eef  Arnolds & Bernhard de Vries
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Groningen drie maal, Friesland (Veenwouden) ook drie maal en 
Drenthe slechts met twee opgaven: het Veentrechtertje (Phytoconis 
ericetorum) van Smilde en het Kleverig koraalzwammetje (Calocera 
viscosa) bij Assen. Deze ongelijke verdeling van mycologische kennis 
in Nederland bleef tot ver in de tweede helft van de twintigste eeuw 
bestaan. De meeste mycologen woonden in het westen van het 
land en Drenthe was voor hen simpelweg te ver weg en te moeilijk 
bereikbaar.
De oprichting van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) 
in 1908 betekende een belangrijke impuls voor de mycologie in ons 
land. De geschiedenis van de vereniging tot 1983 is beschreven door 
Jansen (1983). Men nam al spoedig het initiatief voor het opzetten 
van een verenigingsherbarium, te bewaren in het Rijksherbarium in 
Leiden. Daar waren toen geen professionele mycologen werkzaam. 
De vereniging benoemde een conservator voor de collectie die 
hiervoor een geringe vergoeding ontving. De eerste conservator was 
H.A.A. van der Lek die werd opgevolgd door C. Cool. Beiden zijn 
bekend geworden door een populaire paddenstoelengids, waarvan 
verschillende edities verschenen (o.a. Cool & Van der Lek, 1935, 
1943). Dat was decennia lang het meest gebruikte determinatiewerk 
in ons land. Het boek is nog altijd van belang voor historische 
gegevens over de frequentie van paddenstoelen in Nederland. 
De vroege activiteiten van de NMV lijken veel op de huidige: 
het organiseren van excursies, het geven van voorlichting over 
paddenstoelen, de opbouw van een mycologische bibliotheek en het 
uitgeven van publicaties. Verschillen zijn dat er indertijd jaarlijks een 
grote landelijke paddenstoelententoonstelling werd georganiseerd 
en dat er veel aandacht werd geschonken aan het eten van wilde 
paddenstoelen. Er bestond daarentegen nog nauwelijks belangstelling 
voor het vastleggen van verspreidingsgegevens over paddenstoelen, 
hoewel in die tijd voor vaatplanten al een landelijk programma met 

streeplijsten was opgezet (Mennema et al., 1980). Men concentreerde 
zich vooral op de verdere ontwikkeling van taxonomische kennis en 
het ontdekken van nieuwe soorten in ons land. Het tijdschrift van de 
vereniging was aanvankelijk alleen de jaarlijkse ‘Mededeelingen van 
de N.M.V.’ (1914-1952), later ook het tijdschrift Fungus (1929-1959). 
Vanaf 1954 werd het tijdschrift Coolia uitgegeven, dat nog steeds 
bestaat. 
Hoewel Nederland al in de eerste helft van de vorige eeuw 
internationale faam genoot op het gebied van de plantenziektekunde 
en, dankzij het Centraal Bureau voor Schimmelcultures te Baarn, 
van de studie van microfungi in cultuur, gold dit niet voor de ‘hogere 
fungi’ ofwel paddenstoelen. Een uitzondering vormde het werk van 
M.A. Donk die een grondige bewerking maakte van de plaatjesloze 
vlieszwammen (Aphyllophorales) in ons land (Donk, 1931, 1933). 
Een bloeitijd voor de Nederlandse paddenstoelenstudie begon in 
de jaren vijftig met de aanstelling van uiteindelijk vier mycologische 
taxonomen aan het Rijksherbarium te Leiden; naast de al eerder 
genoemde Rien Donk (later opgevolgd door Walter Jülich) ook Cees 
Bas (plaatjeszwammen; later opgevolgd door Chiel Noordeloos), 
Joop van Brummelen (zakjeszwammen) en Rudy Maas Geesteranus 
(diverse groepen). Deze benoemingen vormden ook een grote 
stimulans voor de amateurs binnen de NMV, waarmee vaak veel 
interactie bestond.
In de jaren zeventig ontstond onder leiding van Jan Barkman een 
tweede centrum van professionele paddenstoelenstudie in Wijster, 
op het Biologisch Station van de Landbouwhogeschool. Hier lag 
de nadruk echter niet op de taxonomie, maar op de veldecologie 
van paddenstoelen, met name op mycosociologische studies van 
verschillende vegetatietypen. Op deze activiteiten gaan we dieper in 
bij de bespreking van de ontwikkelingen in Drenthe. 
Vanuit het Biologisch Station werd op diverse gebieden samengewerkt 
met de NMV. De gevonden sterke aanwijzingen voor achteruitgang 
van paddenstoelen (Arnolds, 1978, 1985) leidden tot een grote 
behoefte aan op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelde 
verspreidingsgegevens. Daartoe werd op initiatief van Eef Arnolds 
in 1980 een landelijke Werkgroep Paddestoelenkartering opgericht. 

Titelblad van Systema Mycologicum, het basiswerk voor de 
wetenschappelijke mycologie door de Zweed Elias Fries uit 
1821.

Omslag van de derde druk van het Paddestoelenboek 
van Cool en Van der Lek uit 1935, tot in de jaren zestig 
veelvuldig gebruikt voor het determineren van Neder-
landse paddenstoelen.



27Hoofdstuk 2

Nadere details hierover volgen bij de bespreking van activiteiten van 
het Biologisch Station. De bij de kartering verzamelde gegevens leidden 
tot tal van publicaties over de verspreiding van paddenstoelen in ons 
land en veranderingen in de mycoflora, onder andere een atlas voor 
geselecteerde soorten (Nauta & Vellinga, 1995) en een kaartenbijlage 
bij het Overzicht (Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000). 
Het verzamelen van verspreidingsgegevens leidde tot een veel beter 
inzicht in de voor- en achteruitgang van soorten paddenstoelen. 
Op grond daarvan werden tot op heden drie landelijke Rode Lijsten 
gepubliceerd (Arnolds, 1989; Arnolds & Van Ommering, 1996; 
Arnolds & Veerkamp, 2008). Hierdoor is ook de belangstelling voor 
de plaats van paddenstoelen in het natuurbeheer sterk toegenomen. 
Over dit onderwerp verschenen drie overzichtspublicaties (Kuyper, 
1994; Keizer, 1998; Ozinga et al., 2013). De hier gepresenteerde 
paddenstoelenatlas van Drenthe bouwt in feite voort op alle 
verworvenheden van de laatste decennia.
De bloeitijd voor de Nederlandse paddenstoelenkunde ligt inmiddels 
achter ons. Het Biologisch Station te Wijster is in 1998 opgeheven 
en het naar Wageningen overgebrachte mycologische onderzoek 
heeft een bodembiologisch en experimenteel karakter gekregen. 
Aan het Nationaal Herbarium te Leiden werkt nog slechts één 
mycoloog aan onderwerpen die weinig aansluiten bij de activiteiten 
van veldmycologen. De amateurs van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging houden nu zonder professionele ondersteuning de taxo-
nomische expertise en het karteringsproject in stand, al is de inbreng 
van voormalige beroepsmycologen nog aanzienlijk.

Oude mycologische gegevens uit Drenthe
Drenthe werd in de 19e eeuw sporadisch door mycologen bezocht, 
voornamelijk vanuit Groningen waar een universiteit gehuisvest 
was. Uit die eeuw zijn slechts vijf meldingen in het Drentse 
karteringsbestand opgenomen, gebaseerd op collecties in het 
Nationaal Herbarium te Leiden: in 1828 de Zachtstekelige stuifzwam 
(Lycoperdon molle), verzameld in de omstreken van Eelde, in 1830 het 
Gestreept nestzwammetje (Cyathus striatus) en de Parelstuifzwam 
(Lycoperdon perlatum) eveneens bij Eelde en de Oorlepelzwam 
(Auriscalpium vulgare) bij De Punt (mogelijk in Groningen) en in 
1832 opnieuw de Parelstuifzwam (Lycoperdon perlatum) bij Eelde. 
Daarna volgen pas weer enkele opgaven uit 1900. Waarschijnlijk 
zijn er bij verder bronnenonderzoek wel wat meer vondsten uit de 
19e eeuw te achterhalen, want niet alle historische gegevens zijn 
gedigitaliseerd en in het bestand van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de opgaven 
bij Oudemans (1892) van het Gewoon veentrechtertje (Phytoconis 
ericetorum) uit Smilde en het Kleverig koraalzwammetje (Calocera 

viscosa) uit Assen. 
De gegevens uit het begin van de 20e eeuw betreffen alleen collecties 
van goed conserveerbare paddenstoelen, zoals buisjeszwammen, 
korstzwammen en buikzwammen. Wel werden al enkele lijstjes 
met waarnemingen op excursies genoteerd. Het eerste van de 
omgeving van Eelde uit 1911 telt negen soorten, waaronder 
bijzonderheden als de Netstelige heksenboleet (Boletus luridus) 
en Gele stekelzwam (Hydnum repandum). De eerste gedroogde 
collecties van plaatjeszwammen zijn in Drenthe pas in 1923 gemaakt 
door Willem Beijerinck en wel van het Gewoon veentrechtertje en de 
Dadelfranjehoed (Psathyrella spadicea), beide gedeponeerd in het 
herbarium van het Biologisch Station te Wijster. Daarmee breekt een 
nieuwe fase voor de mycologie in Drenthe aan.

Willem Beijerinck en het Biologisch Station Wijster
Willem Beijerinck (1891-1960) studeerde landbouwwetenschappen in 
Wageningen en beheerde vanaf 1918 een boerenbedrijf in Wijster. In 
1927 richtte hij een privé Biologisch Station op in een nieuw gebouwde 
villa aan de Kampsweg dat vanaf 1933 beheerd werd als een 
Stichting en later werd gecontinueerd als Biologisch Station van de 
Landbouwhogeschool te Wageningen. Beijerinck was een veelzijdig 
bioloog, tevens archeoloog en geoloog, die alles verzamelde, 
beschreef en tekende wat los en vast zat. Hij was een pionier die 
kennis vergaarde over het toen nog grotendeels onbekende Drenthe 
en publiceerde over zijn ontdekkingen regelmatig in De Levende 
Natuur. Beijerinck ontleent zijn grootste bekendheid aan publicaties 
over wieren in heideplassen, veenmossen, bramen, een monografie 
over de Struikhei en een zadenatlas van Nederland. 
Tijdens zijn tochten verzamelde hij ook paddenstoelen, waarvan 
gedroogd materiaal is opgenomen in het herbarium van het 
Biologisch Station Wijster, thans onderdeel van het Nationaal 
Herbarium te Leiden. Tot 1960 werden zo in het herbarium van het 
Biologisch Station 130 collecties van paddenstoelen gedeponeerd. 
Paddenstoelen hadden niet Beijerinck’s grootste interesse, maar hij 

De oudste opgave van een paddenstoel uit Drenthe betreft de 
Zachtstekelige stuifzwam (Lycoperdon molle) nabij Eelde uit 1828.

Willem Beijerinck heeft het Biologisch Station in 
Wijster opgericht en legde in de jaren 1920-1950 
de eerste herbariumcollecties aan van Drentse 
paddenstoelen.
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had wel de beschikking over de belangrijkste mycologische literatuur van 
die tijd, zoals de determinatiewerken van Rea, Rabenhorst en Bourdot & 
Galzin en de plaatwerken van Bresadola, Konrad & Maublanc en Ricken. 
Van sommige collecties maakte hij aquarellen of pentekeningen, vaak 
ook van microscopische structuren, die een periode van 1923 tot 1945 
bestrijken. Enkele daarvan zijn in deze Atlas gereproduceerd vanwege 
hun kwaliteit en historische betekenis. In veel gevallen staan er diverse 
namen onder een tekening, een aanwijzing dat de determinatie vaak niet 
zeker was en de naamgeving, ook toen al, voortdurend in beweging was. 
De amateurmycoloog Jaap Wisman heeft zich recent moeite getroost 
om zoveel mogelijk afbeeldingen te voorzien van de naam volgens 
het Overzicht van de paddestoelen in Nederland (Arnolds et al., 1995) 
en de gegevens in te voeren in het databestand van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging. Ook tijdens de voorbereiding van deze atlas 
zijn nog diverse namen bij de aquarellen van Beijerinck herzien. 
Een belangrijke bezoeker in Wijster was Dr. A.F.M. Reijnders, des-tijds 
een van de toonaangevende mycologen in ons land. In twee publicaties 
zijn enkele interessante vondsten in Drenthe vastgelegd (Reijnders, 
1940, 1941).

databestand van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe. Daaronder 
waren veel historisch belangrijke gegevens over stekelzwammen en 
ridderzwammen, groepen die later sterk achteruit zijn gegaan.
Een andere welkome gast in Drenthe was Hans Geesink, tandarts 
in Den Helder, maar in het bezit van een zomerhuisje nabij Diever. 
Over zijn ontdekkingen in Zuidwest-Drenthe verschenen diverse 
publicaties in Coolia, onder meer over het Bruin viltkogeltje 
(Leucoscypha patavina) en het Odeurzwammetje (Squamanita 
odorata), beide aangetroffen langs schelpenpaden in het Drents-
Friese Wold (Geesink, 1974, 1975); over de Grote druppelzwam 
(Ditiola peziziformis) in Berkenheuvel bij Diever en over de Asgrauwe 
kaaszwam (Postia tephroleuca) en verwanten (Geesink, 1975). 
Zijn belangrijkste bijdrage aan de kennis van de Drentse mycoflora 
is ongetwijfeld het vierjarige onderzoek aan paddenstoelen op 
brandplekken op de Hoekenbrink bij Diever (Geesink, 1972; zie ook 
hoofdstuk 29).

Het Biologisch Station Wijster onder leiding van Jan 
Barkman
In 1957 werd de Leidse bioloog Jan Barkman aangesteld op het 
Biologisch Station, toen gehuisvest in een barak achter de villa van 
Beijerinck. Barkman was vooral geïnteresseerd in de vegetatiekunde 
en in het bijzonder in de plaats van mossen en korstmossen 
daarbinnen. Zijn dissertatie was gewijd aan de ecologie en sociologie 
van mos- en korstmosgemeenschappen op bomen (Barkman, 

Een aquarel van de Fluwelige stekelzwam (Hydnellum 
spongiosipes) door de amateurmycoloog N. Jansonius uit 
Zuidlaren, verzameld in 1970 in ‘het bos van Reinders’ tussen 
Anloo en Annen. 

Jan Barkman (links), hier in 1990 op excursie in Het Hol bij Kortenhoef 
met de vegetatiekundige Fred Daniëls uit Utrecht, was de opvolger 
van Willem Beijerinck als directeur van het Biologisch Station te 
Wijster en initieerde daar het mycosociologisch onderzoek.

Amateurmycologen als pioniers
In de eerste helft van de 20e eeuw werd Drenthe nauwelijks door 
amateurmycologen bezocht. Een uitzondering vormde de arts 
G.D. Swanenburg de Veye (1898-1981) die vanuit zijn woonplaats 
Veendam ook oostelijk Drenthe aandeed en over sommige vondsten 
verslag uitbracht in het blad Fungus van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging. Zo ontdekte hij in 1934 een vindplaats van de ook toen 
al zeldzame Hoorn-van-Overvloed (Craterellus cornucopioides) bij 
het Zwanenmeer bij Gieten, tezamen met andere bijzonderheden die 
nu niet meer in Drenthe te vinden zijn (Swanenburg de Veye, 1937, 
1940). Na zijn verhuizing naar Alkmaar in 1943 verloor hij Drenthe uit 
het oog.
Vanaf de jaren zestig waren naast de beroepsmycologen van het 
Biologisch Station op bescheiden schaal ook amateurmycologen in 
Drenthe actief. Een van hen was N.J.L. Jansonius (1899-1986), in 
de jaren vijftig oogarts in Winschoten en sinds zijn pensionering in 
1964 woonachtig in Zuidlaren. Hij noteerde en verzamelde vooral 
paddenstoelen in het noordoosten van de provincie en vond de 
weg naar ervaren mycologen als Cees Bas van het Rijksherbarium 
in Leiden en de Duitser Hermann Jahn. Bij zijn overlijden liet hij 
gedroogde collecties en fraaie aquarellen na. Van 262 vondsten waren 
plaats en datum bekend, zodat die konden worden ingevoerd in het 

Het Biologisch Station Wijster was aanvankelijk gehuisvest in 
de villa van Beijerinck aan de Kampsweg. Het huis bestaat nog 
steeds in de oorspronkelijke staat.
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Het Biologisch Station van de Landbouwuniversiteit te Wijster en het Rijksherbarium te Leiden waren in de jaren tachtig en negentig bloeiende 
centra van mycologisch onderzoek in Nederland. In Leiden lag de nadruk op taxonomisch onderzoek, in Wijster op mycosociologisch en 
ecologisch onderzoek. – a. Aanvankelijk was het Biologisch Station gehuisvest in een houten barak achter het huis van Beijerinck, die 
later fungeerde als studentenonderkomen. – b. In 1967 werd een groter, stenen gebouw in gebruik genomen. – c. In de practicumzaal 
van het Biologisch Station werden regelmatig mycologische werkavonden en andere bijeenkomsten gehouden. Hier een studiedag van de 
Nederlandse Mycologische Vereniging over russula’s onder leiding van Maarten van Vuuren. – d. Thom Kuyper demonstreert de werking 
van een humushapper op een mycologisch practicum voor Wageningse studenten. – e. Medewerkers aan het Biologisch Station in 1998; 
achterste rij van links naar rechts: Theo van Dijk (afd. zoölogie), Jan Bloem (vrijwilliger), Mirjam Veerkamp (afd. mycologie), Frits de Vries 
(afd. mycologie), Jannie Leungen (huishoudelijke dienst), Ron de Goede (afd. zoölogie), Bart Verschoor (afd. zoölogie), Gerda Weijenberg-
Boer (secretariaat), Duur Aanen (afd. mycologie), Arnold Spee (afd. zoölogie); voorste rij van links naar rechts: Eef Arnolds (afd. mycologie, 
beheerder), Lammy Oosterloo-Post (huishoudelijke dienst), Marjan Hemmes (secretariaat), Jannie Post-Jansen (huishoudelijke dienst), 
Jantje Leungen-Beuving (huishoudelijke dienst), Liesbeth van der Heijden (afd. mycologie), Bernhard de Vries (afd. mycologie), Thom 
Kuyper (afd. mycologie). – f. Rituele verbranding van Wageningse oekazen door beheerder Eef Arnolds bij de sluiting eind 1998.

1958). Voor een volledige beschrijving van vegetaties achtte hij 
ook kennis over paddenstoelen van groot belang. In 1959 zette hij 
kleine proefvlakken uit in diverse vegetaties, waar zowel planten als 
paddenstoelen werden genoteerd. In het begin van de jaren zestig 
groeide zijn mycologische kennis, onder meer door gezamenlijke 
excursies met mycologen als Rudy Maas Geesteranus (1960, 1961), 

Cees Bas (1961, 1962) en Frans Tjallingii (1962). De belangrijkste 
mycologische boeken van die tijd, de Flore Analytique van Kühner 
en Romagnesi (1953) en het plaatwerk van Jacob Lange (1935-
1940), waren in de bibliotheek van het Biologisch Station te vinden. In 
1969 is in Wijster een werkweekend gehouden van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging. Onder de tien deelnemers waren de 
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Leidse beroepsmycologen Cees Bas en Rien Donk, die ook aan 
microscopische kenmerken veel aandacht besteedden en daarmee 
de mycologische kennis van Barkman verrijkten.
Inmiddels had Barkman een bijzondere belangstelling gekregen voor 
jeneverbesstruwelen en vanaf 1963 werden in de vegetatieopnamen 
ook paddenstoelen genoteerd. Het bestuderen van paddenstoelen in 
proefvlakken ontwikkelde zich geleidelijk tot een eigen discipline met 
een eigen onderzoekmethode die bekendstaat als mycosociologie 
of mycocoenologie. Bij dit onderzoek werd hij tot 1966 geassisteerd 
door Ab Masselink uit Hoogeveen, later door Bernhard de Vies, 
toen woonachtig in Drijber. Het onderzoek aan jeneverbesstruwelen 
breidde zich vanuit Drenthe uit over heel Nederland en later ook over 
België, Denemarken, Zuid-Zweden, Oost-Duitsland, Polen, Finland 
en Schotland. Naar deze gebieden werden in de herfst speciale 
reizen ondernomen om de paddenstoelen te inventariseren. Er is 
helaas nooit een overzichtspublicatie van dit onderzoek verschenen, 
maar wel diverse publicaties over delen daarvan (Barkman, 1976, 
1985; Barkman et al., 1977; De Vries, 1976, 2001; De Vries & Arnolds, 
1994). Het onderzoek in jeneverbesstruwelen resulteerde ook in een 
systematische bewerking van mosklokjes (Galerina) voor Nederland, 
een paddenstoelengroep die in die habitat prominent aanwezig is 
(Barkman, 1969).
In 1967 werd naast de barak een nieuw, veel groter en degelijker 
Biologisch Station gebouwd en in datzelfde jaar werd Bernhard de 
Vries als opvolger van Ab Masselink aangesteld. De Vries voerde het 
meeste veldwerk in jeneverbesstruwelen samen met Barkman uit 
en ontwikkelde zich geleidelijk tot een specialist op het gebied van 
korstzwammen. Barkman streefde ernaar om mycosociologie uit te 
breiden naar andere vegetatietypen. De eerste pionier was de Leidse 
student Rob Kramer die de paddenstoelen in droge heidevegetaties 
met Struikhei en Kraaihei onderzocht (Kramer, 1969). In 1970 werd 
door hem een promotieonderzoek gestart naar de mycosociologie 
van Drentse naaldbossen. Helaas werd een groot deel van zijn 
proefvlakken in 1972 door een zware storm vernield. Daardoor kon 
het onderzoek niet worden afgerond en zijn de resultaten nooit 
gepubliceerd. Barkman had inmiddels de interessante mycoflora 
ontdekt van mosrijke eikenstrubben op stuifzandheuvels, door hem 
beschreven als een aparte bosassociatie, het Gaffeltand-Eikenbos 
(Dicrano-Quercetum) (Barkman, 1975). In 1972 en 1973 onderzocht 
de student Paul IJpelaar de paddenstoelen van dat bostype en hij kon 
nog net de paddenstoelengemeenschappen in de nadagen van hun 
mycologische rijkdom vastleggen; gegevens die historisch van groot 
belang zijn (IJpelaar, 1985; zie ook hoofdstuk 26). 

Groei en bloei van het mycosociologische en 
taxonomische onderzoek aan het Biologisch Station
In 1974 kwam Eef Arnolds naar Wijster voor het verrichten van een 
promotieonderzoek aan de padden-stoelengemeenschappen van 
graslanden in Drenthe (Arnolds, 1981, 1983). Als doctoraalonderwerp 
had hij in Leiden de wasplaten van Nederland taxonomisch bewerkt 
onder leiding van Cees Bas (Arnolds, 1974) en zo werd het 
Biologisch Station een professionele mycoloog rijker. In 1976 kreeg 
hij een vaste aanstelling aan de Land-bouwuniversiteit met Wijster 
als standplaats. Daarnaast verrichtte Annelies Jansen tussen 1976 
en 1979 mycosociologisch onderzoek in Drentse eikenbossen dat 
uitmondde in een promotie in 1981 (Jansen, 1984). Ook zij had 
een Leidse, taxonomische achtergrond met een bewerking van 
het geslacht Collybia voor Nederland, eveneens onder supervisie 
van Cees Bas. Daarmee sloeg de botanische sectie van het 
Biologisch Station definitief de weg van de mycologie in. Latere 
mycosociologische studies in Drenthe betroffen berkenbossen op 
hoogveen en zand door de doctoraalstudenten Leo Jalink en Marijke 

Nauta in 1982 en 1983 (Jalink & Nauta, 1984), verschillende typen 
naaldbossen in de periode 1980-1984 door Annelies Jansen & 
Bernhard de Vries (ongepubliceerd), moerasbossen tussen 1980 en 
1985 door Eef Arnolds, Marijke Creveld en de doctoraalstudent Peter-
Jan Keizer (Keizer & Arnolds, 1990; grotendeels ongepubliceerd), 
beukenbossen op zandgrond door de doctoraalstudenten Age 
Opdam en Wouter van Steenis in de jaren 1989-1991 (Arnolds et al., 
1994), een promotieonderzoek door Peter-Jan Keizer van de padden-
stoelengemeenschappen in wegbermen met eiken en beuken in de 
jaren 1986-1988 (Keizer, 1993) en een gedeeltelijke herhaling van 
het graslandonderzoek uit de jaren zeventig in de periode 1995-1999 
door Eef Arnolds, Bernhard de Vries en de doctoraalstudent Melchior 
van Tweel (Van Tweel & Arnolds, 1996; grotendeels ongepubliceerd). 
Uit deze opsomming blijkt dat een deel van de resultaten nooit 
integraal is gepubliceerd. De basisgegevens over het voorkomen 
van soorten zijn wel steeds in het landelijke karteringsbestand 
opgenomen en waren dus ook voor deze atlas beschikbaar. Verder 
zijn in dit boek sommige tot op heden ongepubliceerde resultaten van 
mycosociologische studies opgenomen.
Het nauwkeurig bestuderen van proefvlakken in het kader 
van mycosociologisch onderzoek leverde de nodige deter-
minatieproblemen op. Daarom werd ook taxonomisch onderzoek 
op het Biologisch Station niet geschuwd. We noemden reeds de 
bewerking van mosklokjes door Jan Barkman (1969). Eef Arnolds 
beschreef samen met de Leidse mycoloog Chiel Noordeloos een 
groot aantal voor de wetenschap nieuwe satijnzwammen (Arnolds 
& Noordeloos, 1979, 1981) en Thom Kuyper maakte als student 
een revisie van de tot dan toe zeer problematische groep van de 
hygrofane trechterzwammen (geslacht Clitocybe; Kuyper, 1982). Na 
een promotieonderzoek in Leiden aan de taxonomie van gladsporige 
vezelkoppen (geslacht Inocybe; Kuyper, 1986) werd Thom Kuyper 
in 1985 aan de staf van het Biologisch Station toegevoegd, hetgeen 
een grote versterking betekende voor de ontwikkeling van het 
mycologische onderzoek. Aan nieuw uit Drenthe beschreven soorten 
paddenstoelen is in deze atlas hoofdstuk 10 gewijd.
Als gevolg van deze ontwikkelingen in het onderzoek en de personele 
bezettingen kreeg de mycologie ook een plaats in het onderwijs van 
de Wageningse Universiteit. Naast meer algemene cursussen op 
het terrein van de vegetatiekunde, bosecologie en het microklimaat 
werd sinds 1985 iedere herfst op het Biologisch Station een cursus 
van twee weken georganiseerd over de taxonomie en ecologie van 
macrofungi. Dat was tevens een grote stimulans voor studenten om 
in Wijster een doctoraalonderwerp te bewerken op het gebied van de 
veldmycologie. We zien ervan af om al deze onderzoekprojecten hier 
te noemen. Enkele ervan komen verderop aan de orde. 

De paddenstoelenkartering en achteruitgang van 
paddenstoelen in Nederland
Behalve regionaal werden door de Wijsterse mycologen ook op 
nationaal gebied initiatieven ontplooid, vaak in samenwerking 
met de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV). Zo werd in 
1980 op initiatief van Eef Arnolds binnen de NMV de Werkgroep 
Paddestoelenkartering Nederland (WPN) opgericht om het landelijke 
onderzoek naar de verspreiding van paddenstoelen te coördineren en 
stimuleren. Een van de redenen hiervoor was dat de indruk bestond 
dat er in de Nederlandse mycoflora grote veranderingen optraden, 
maar dat er geen harde gegevens waren om dit aan te tonen. De 
eerste coördinator van dit project was Lies Jansen, werkzaam bij het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN). Het project werd gedragen 
door bovengenoemde werkgroep, Staatsbosbeheer, het Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer en het Biologisch Station. Eef Arnolds ontwierp 
de noodzakelijke methodiek met voorgedrukte standaardstreeplijsten 
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Selectie van belangrijke mycologische publicaties door medewerkers en promovendi van het voormalige Biologisch Station te Wijster.

voor gebruik bij veldinventarisaties en publiceerde in 1984 de eerste 
Nederlandse standaardlijst van paddenstoelen, een onmisbaar 
hulpmiddel voor deelnemers aan de kartering. Na verloop van jaren 
dunde dit krachtige kwartet uit tot alleen de Nederlandse Mycologische 
Vereniging met de helpende hand van Peter Frigge, die de NMV aan 
een goed invoerprogramma (SPOT) heeft geholpen. Het geheel werd 
toen niet meer van overheidswege ondersteund. In 1993 werd de 
coördinatie van de kartering overgenomen door Bernhard de Vries, 
die een deel van zijn werktijd hieraan kon besteden. Het omvangrijke 
papieren archief van de WPN kreeg in 1998 een plaats op de zolder 
van zijn huis in Hoogeveen. In 2003 werd Bernhard als coördinator 
opgevolgd door Aldert Gutter.
De karteringsgegevens vormden een bron van inspiratie voor veel 
publicaties vanuit het Biologisch Station, met als markant punt 
een symposium van de NMV op 14 april 1984 over veranderingen 
in de Nederlandse mycoflora met bijdragen van onder meer Eef 
Arnolds, Jan Barkman, Annelies Jansen en Bernhard de Vries. 
Deze voordrachten werden later bewerkt en gebundeld uitgegeven 
(Arnolds, 1985). Ook internationaal was dit de eerste publicatie 
waarin de achteruitgang van grote groepen paddenstoelen, met name 
mycorrhizavormers, werd vastgesteld en met kwantitatieve gegevens 

onderbouwd. Een samenvattende voordracht over dit onderwerp 
van Eef Arnolds op het Europese Mycologische Congres in Oslo in 
1987 leidde tot verontrusting onder mycologen in vele landen en tot 
de oprichting van de European Council for Conservation of Fungi 
(ECCF), waarvan Eef ruim 10 jaar voorzitter is geweest. Sindsdien 
werd veel wetenschappelijk werk aan het Biologisch Station gericht 
op onderzoek aan veranderingen in de mycoflora, het achterhalen 
van de oorzaken hiervan en op de relaties met het beheer van 
bossen en natuurterreinen (o.a. Arnolds, 1989, 1991; Arnolds & 
Jansen, 1992; Kuyper, 1994). Op grond van de gegevens uit de 
paddenstoelenkartering en mycosociologische studies kon in 1989 
een eerste, onofficiële Rode Lijst van paddenstoelen in Nederland 
worden gepubliceerd (Arnolds, 1989). Deze werd later gevolgd door 
twee geactualiseerde, officiële Rode Lijsten die vervaardigd werden 
in opdracht van het ministerie van Landbouw, Voedselveiligheid en 
Natuurbeheer (Arnolds & Van Ommering, 1996; Arnolds & Veerkamp, 
2008). Daarmee kregen paddenstoelen ook een (bescheiden) plaats 
in het natuurbeleid van de overheid. 
Alle verzamelde taxonomische en ecologische kennis werd in 1995 
gebundeld in het ‘Overzicht van de paddestoelen in Nederland’, 
een samenwerkingsproject van 24 professionele mycologen en 
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amateurs onder redactie van Eef Arnolds, Thom Kuyper en de 
Leidse mycoloog Chiel Noordeloos (Arnolds et al., 1995). Dit lijvige 
boekwerk van 972 pagina’s stond onder mycologen al spoedig 
bekend onder de koosnaam ‘het gele monster’ en geldt nog steeds 
als het belangrijkste naslagwerk over paddenstoelen in ons land. De 
gecompliceerde productie van het boek was in de bekwame handen 
van de secretariaatsmedewerkers van het Biologisch Station, Marian 
Hemmes-Stevens en Gerda Weijenberg.

Mycorrhiza’s en zure regen
Al spoedig bleek dat de afname van mycorrhizapaddenstoelen 
voornamelijk veroorzaakt werd door verzuring en vermesting van 
bosbodems als gevolg van luchtverontreiniging (Jansen & Van Dobben, 
1987; Arnolds, 1991). Hieruit kwamen diverse onderzoek-projecten 
voort om deze relaties te ontrafelen. Daarbij werden ook veld- en 
laboratoriumexperimenten gedaan, vaak in samenwerking met andere 
onderzoekgroepen. Belangrijke projecten waren onder meer het 
onderzoek van Annelies Jansen en Frits de Vries aan mycorrhiza’s van 
de Douglasspar in het kader van het nationale onderzoekprogramma 
over zure regen (Jansen et al., 1991), het promotieonderzoek 
van Aad Termorshuizen naar de oorzaken van achteruitgang van 
mycorrhizapaddenstoelen in dennenbossen (Termorshuizen, 1990) 
en dat van Jacqueline Baar naar de effecten van ingrepen in strooisel- 
en humuslagen op ectomycorrhizaschimmels in dennenopstanden 
(Baar, 1995). Een overzicht van voor verzuring en vermesting 
gevoelige paddenstoelen verscheen kort daarna (Kuyper & Arnolds, 
1996). Die publicatie heeft later een belangrijke rol gespeeld bij allerlei 
provinciale inventarisaties van deze soortengroep in het kader van de 
Wet Ammoniak en Veehouderij, ook in Drenthe (Arnolds et al., 2011).
De projecten rond de achteruitgang van mycorrhizapaddenstoelen 
leidden tot een toenemende belangstelling voor het functioneren van 
mycorrhiza’s. In de jaren negentig werd in de kelder van het Biologisch 
Station een klimaatkamer gebouwd waarin mycelia en mycorrhiza’s op 
levende planten konden worden opgekweekt onder geconditioneerde 
omstandigheden. Hiervan werd onder meer gebruik gemaakt bij de 
promotieonderzoeken door Duur Aanen aan de taxonomie van het 
complex van de Radijsvaalhoed (Hebeloma crustuliniforme sensu lato; 
Aanen, 1999) en door Liesbeth van der Heijden naar het functioneren 
van mycorrhiza’s bij Kruipwilg (Van der Heijden, 2000).
Hoewel het Biologisch Station Wijster door al deze activiteiten zowel 
nationaal als internationaal een goede naam had gekregen als 
centrum van mycologisch onderzoek, werd het eind 1998 door de 
Wageningse universiteit opgeheven in het kader van bezuinigingen 

en reorganisaties. Het claimen van vrijwel alle onderwijsactiviteiten die 
door het Biologisch Station werden verzorgd door onze Wageningse 
collega’s uit de vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer gaf 
daarbij de doodsteek.

Oprichting van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe
Bij de sluiting van het Biologisch Station konden Eef Arnolds en 
Bernhard de Vries gebruik maken van een afvloeiingsregeling die 
hen door de Landbouwuniversiteit werd aangeboden en in Drenthe 
blijven wonen. Ze gaven daaraan de voorkeur boven overplaatsing 
naar Wageningen, mede door de onzekere toekomstperspectieven in 
verband met de noodzakelijke krimp aan de universiteit. Bovendien 
bestond het voornemen om de mycologie in Wageningen meer in 
te passen in de bodembiologie en daardoor zou er weinig ruimte 
overblijven voor veldmycologie, waar hun belangstelling op de eerste 
plaats naar uitging. Thom Kuyper vertrok wel naar Wageningen 
en heeft daar het experimentele onderzoek aan de ecologie van 
paddenstoelen, met name van mycorrhizavormers, met groot succes 
voortgezet.
De twee achterblijvers zaten echter niet bij de pakken neer en besloten 
het mycologisch onderzoek van Drenthe op particuliere basis voort 
te zetten. De universiteit verleende daaraan medewerking door ons 
enkele microscopen en enige literatuur te schenken. Eef had inmiddels 
de voormalige varkensstal naast zijn huis in Holthe verbouwd en 
ingericht als privé ‘Biologisch Station’ met een microscopiekamer, een 
vergaderruimte en een omvangrijke mycologische bibliotheek. Bernhard 
had ook een verzameling publicaties aangelegd over zijn specialisme, 
de korstzwammen. Dit duo vatte het plan op om de paddenstoelen in 
de gehele provincie Drenthe in kaart te brengen in samenwerking met 
amateurmycologen en daarover een boek te publiceren. De contacten 
met Drentse paddenstoelenliefhebbers bestonden al geruime tijd door 
open bijeenkomsten voor de herkenning van paddenstoelen die in de 
jaren negentig gedurende het paddenstoelenseizoen geregeld in het 
Biologisch Station werden gehouden. Onder meer Rob Chrispijn en 
Roeland Enzlin waren daar graag geziene gasten. Zij zouden in de op 
te richten paddenstoelenwerkgroep een belangrijke rol gaan spelen. 
De Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe (PWD) werd op vijf 
augustus 1999 officieel opgericht ten overstaan van notaris G. Lindeyer 
te Beilen. Het eerste bestuur bestond uit Eef Arnolds (voorzitter en 
penningmeester), Bernhard de Vries (secretaris), Rob Chrispijn en 
Will Pannekoek. Later traden Roeland Enzlin en Cees Koelewijn tot 
het bestuur toe. De statutaire doelstellingen van de werkgroep worden 
weergegeven in onderstaand kader. 

Doelstellingen van de Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe volgens de 
statuten

1. het organiseren en stimuleren van mycologisch onderzoek voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van natuurbehoud 
en milieubeheer, met nadruk op de provincie Drenthe;

2. het uitvoeren van betaalde en onbetaalde onderzoekopdrachten in het kader van boven genoemde doelstelling;
3. het gevraagd en ongevraagd verstrekken van beheersadviezen met betrekking tot de paddenstoelenflora aan terreinbeherende 

instanties;
4. het vastleggen van de resultaten van het door haar georganiseerde en gestimuleerde mycologisch veldonderzoek in een data-

bestand dat tevens deel uitmaakt van het karteringsbestand van de Nederlandse Mycologische Vereniging;
5. het openbaar maken van deze resultaten in een of meer publicaties, speciaal in de vorm van een boekwerk met verspreidings-

kaarten van de in Drenthe voorkomende paddestoelsoorten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
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Impressies van excursies van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe. – a. Op pad in Vennebroek bij Paterswolde, 29 september 2014. – 
b. Overal mycologen bij interessante satijnzwammen op de Kleine Startbaan bij Havelte, 14 september 2009. – c. Eef Arnolds instrueert 
Drentse onderwijzers in de bossen bij Spier voor een paddenstoelenproject in het kader van natuureducatie, 2001. – d. Excursie in De 
Braak bij Paterswolde op 29 september 2014 onder leiding van Cees Koelewijn die in een notitieboekje de soortenlijst bijhoudt. – e. Rob 
Chrispijn fotografeert in 2010 de Dennenslijmkop in het Holtingerzand bij Havelte onder het toeziend oog van Kor Raangs; Geert de Vries 
maakt aantekeningen. – f. Excursie in combinatie met de werkweek van de Nederlandse Mycologische Vereniging in de Gletsjerkuil in 
Boswachterij Gieten, 22 oktober 2012. 

Excursies en bijenkomsten
Vanaf de start van de werkgroep is gekozen is voor een open en 
informele structuur. De werkgroep kent geen formeel lidmaatschap 
en geen contributie. Iedereen met belangstelling voor paddenstoelen 
kan aan excursies en bijeenkomsten deelnemen en opgave van 
te voren is niet nodig. Deze aanpak heeft goed gefunctioneerd en 
brengt een minimum aan administratieve belasting met zich mee. 
De activiteiten van de PWD worden ondersteund door de Provincie 
Drenthe door een jaarlijkse waarderingssubsidie, die ook aan andere 
veldbiologische vrijwilligersgroepen wordt toegekend.

De drie belangrijkste activiteiten van de PWD zijn vanaf het begin: 
het organiseren en leiden van paddenstoelenexcursies naar 
natuurgebieden en bossen door heel Drenthe, het houden van 
werkgroepavonden voor het gemeenschappelijk bestuderen van 
verzameld materiaal en het jaarlijks publiceren van een nieuwsbrief. 
De PWD-excursies werden gedurende het veldwerk voor de atlas 
van 2000 tot en met 2010 vrijwel wekelijks georganiseerd van 
eind augustus tot eind november. Daarnaast stond af en toe een 
voorjaarsexcursie op het programma. Maandag is de gangbare 
dag voor terreinbezoeken, maar sommige excursies worden in 
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Bloemlezing uit excursieverslagen van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe, 
gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de PWD

30 augustus 1999. Omgeving Vries – Bernhard de Vries
Nieuwsbrief Paddestoelen Werkgroep Drenthe 1, 2000 (eerste excursie van de PWD)
Het was natuurlijk wel even afwachten of er op zomaar een maandagmorgen wel mensen zouden komen opdagen; als eerst 
aanwezige bekruipt je dan de twijfel. Het viel 100% mee; we waren met zijn zevenen toen we van de brink in Vries vertrokken naar 
de bosjes rond het Holtveen, westelijk van Vries. Op deze zomerse dag waren de verwachtingen niet al te hoog gespannen; toch 
leverde de wegberm met Beuken al de nodige soorten op, o.a. de Beukenfranjehoed en de Gestreepte satijnzwam. In het bos volgde 
de gebruikelijke lijst van algemene soorten, maar ook het Vlokkig veenmosklokje in een veentje en de niet algemene Kleine kale 
inktzwam. Een bijzonder korstje was het Langharig broekboskorstje. 
Tijdens de lunch zorgde het zonnetje voor de nodige warmte bij het middagdutje, hoewel … sommige mensen vinden zelfs dàn wat.
‘s Middags voerde onze weg naar het Boerveen en Achterste veen. Dat ‘achterste’ sloeg misschien op het feit dat het terrein achter 
een pad lag waarvoor we toestemming nodig hadden van de eigenaar, en volgens de buren niet een ‘makkelijke’. Rob Chrispijn 
offerde zich op voor de onderhandelingen en ziet: het gelukte. Waarom beide namen van de terreingedeelten eindigen op ‘veen’ 
werd ons ook spoedig duidelijk. Het zijn heuse waterplassen met uitgestrekte drassige oevers en gagelstruwelen. Daar werden 
karakteristieke kleinigheden als de Zeggemycena en het Gagelfranjekelkje genoteerd. Rond het moeras groeit vochtig berkenbroek, 
op de drogere delen met wat eik erbij. De meest bijzondere vondst was hier de fraaie Blauwe satijnzwam, een kenmerkende soort 
voor natte bossen en in ons land tegenwoordig zeer zeldzaam en sterk bedreigd. Een ander hoogtepunt was de Gewolkte russula, 
een kleine russula met violetbruine hoed die sterk achteruitgegaan is. Het totaal bedroeg 137 soorten waaronder tien soorten uit de 
Rode Lijst.

3 september 2001. Gijsselterkoelen – Will Pannekoek
Nieuwsbrief Paddestoelen Werkgroep Drenthe 3, 2002
Het goot die morgen. Rob Crispijn had zich wel aangemeld, maar ik ging er half en half vanuit, dat er niemand zou komen opdagen. 
Toen ik bij de kerk van Ruinen aankwam, zat Rob in zijn auto al op de kaart uit te pluizen welke plekken bekeken moesten worden. 
In een auto verderop zat Klaas Steenbergen, lid van de Groningse werkgroep, te wachten. Na ampel overleg besloten we toch maar 
even te gaan kijken bij de Gijsselter Koelen in de boswachterij Ruinen. Met een goede plu was het prima te doen, behalve voor 
degene die de oogst noteerde. Papier wordt na verloop van tijd goed nat en gaat plakken, inkt vloeit uit, de pen drukt het papier 
kapot, de plu blijkt onhandig tijdens het schrijven, wordt op de grond gelegd of scheefgehouden, zodat het regenwater verrassend in 
je nek kan lopen. Het gevolg is dat je al spoedig net zo nat bent als het notitieboekje. En nu het gekke. Je wilt het ook niet missen!
Het moreel van onze kleine troep was hoog. We hebben 54 soorten kunnen noteren en dat in de stromende regen……

5 november 2001. Nieuw-Weerdinge – Eef Arnolds
Nieuwsbrief Paddestoelen Werkgroep Drenthe 3, 2002
Het seizoen liep op zijn eind en het was al lang droog geweest. Genoeg redenen voor laaggespannen verwachtingen, zeker als het 
dan ook nog een excursie naar de veenkoloniën betreft. Genoeg reden voor zwamminnend Nederland om thuis te blijven. Daarom 
kwam verder alleen Piet Glazenburg opdagen. We hebben ons trouw van onze plicht gekweten en het parkje aan de oost rand van 
Nieuw-Weerdinge op de mycologische kaart gezet. 37 Soorten, meer zat er echt niet in. Merendeels gewone ‘onkruid-paddestoelen’ 
van tuinen en plantsoenen. De aardigste vondst was de Geurende russula in een schrale eikenberm langs de vaart, die onder betere 
omstandigheden best interessant kan zijn.

11 november 2002. Omgeving Zwinderen – Will Pannekoek en Bernhard de Vries
Nieuwsbrief Paddestoelen Werkgroep Drenthe 4, 2003
Traditioneel heeft Sint-Martinus-dag iets van: “Nu komen de echt donkere dagen en het wordt tijd om met een lampion te lopen”. 
Eigenlijk verwacht je dan dat je eenzaam teruggetrokken in een stil bosje met wat decemberliedjes in je hoofd een streep kunt gaan 
zetten onder het paddenstoelenseizoen. Het werd anders: we waren met z’n tienen en van enig contemplatief verblijf kwam niets. 
Een drukke dag !! Geduldig verdroeg de groep het povere resultaat van armzalige, kleine, gemengde bosjes. Af en toe werd er zelfs 
iemand enthousiast. Lieve mensen! Er was zelfs tijd voor korstjes en een gesprek met een ongeruste eigenaar. Het resulteerde in 
heel veel gewoons (121 soorten) in drie kilometerhokken, één Rode-lijstsoort op een dikke beukenstronk en een Modderzwavelkop 
(Psilocybe subericea) in een modderslootje. Maar er zijn weer een paar witte hokken in Drenthe minder!

1 oktober 2006. Omgeving Schoonebeek en Geeserveld – Rob Chrispijn
Nieuwsbrief Paddestoelen Werkgroep Drenthe 8, 2007
Alsof de excursieleider dit seizoen niet al voldoende te lijden had van uitdrogingsverschijnselen, moest hij ook nog eens op z’n vrije 
zondag naar het nog veel drogere Oost-Drenthe. Ondanks sombere verwachting trof hij op het verzamelpunt in Nieuw-Amsterdam 
zowaar nog twee deelnemers aan: Anneke en Wil. Hulde aan deze helden! Want erg was het. In een bosje langs de Katshaarweg 
konden we dankzij verwoede inspanningen net boven de tien soorten komen. We liepen er eigenlijk voor de kat z’n k. 
Na nog een ander bosje te hebben afgestruind (iets meer dan 25 soorten) zochten we troost in een plaatselijke snackbar achter 
een bord patat. We besloten om een echt bos op te zoeken en belandden in het Geeserveld. Wat een opluchting! We zagen weer 
regelmatig paddenstoelen en in een stuk met sitkaspar was het zowaar vochtig. Het meest interessant was een nabij gelegen perceel 
grasland waar een paar jaar terug de bodem was afgeschraapt. Ondanks de heerlijke strandtemperaturen van september stonden 
hier in het bemoste zand nog trechtertjes, zoals het Blauwgroen en het Oranjerood trechtertje….

het weekend gehouden ten behoeve van werkgroepsleden die 
op maandag moeten werken. Vaak werd als excursiedoel een 
gebied uitgekozen waarvan nog weinig paddenstoelengegevens 
bekend waren, omdat zo de grootste bijdrage aan het atlasproject 
kon worden geleverd. Het onbekende leverde vaak verrassingen 
op. In sommige jaren werd speciale aandacht geschonken aan 

een bepaald natuurterrein. Dat komt in de volgende sectie van dit 
hoofdstuk aan de orde. Sinds het afronden van het atlasbestand in 
2010 is het verkennen van slecht bekende terreinen – die zijn er nog 
altijd – minder urgent. De aandacht heeft zich in het programma nu 
verlegd naar veelbelovende gebieden waar interessante vondsten 
te verwachten zijn. Bovendien wordt het excursieprogramma van 
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Een heksenkring van paddenstoelenliefhebbers met een lunchpakketje op de Grote Startbaan bij Havelte, 6 oktober 2014.

9 september 2007. Evertsbos oftewel Landgoed ter Borg – Roeland Enzlin
Nieuwsbrief Paddestoelen Werkgroep Drenthe 9, 2008
Motto: Help, de excursieleider wil weg!
Met een klein clubje konden we pas uit Anloo vertrekken, nadat we met enige verbazing en een russula in de hand een megalange 
stoet Rolls Royces voorbij hadden zien rijden. Via een off-the-road route bereikten we het voor mij als Evertsbos bekend staande 
bos. Al lang op niveau volgens de representativiteitskaart, maar op 6 soorten na allemaal waarnemingen van meer dan 25 jaar 
geleden. Vanaf het parkeerplaatsje bij het Galgenwanderveen liepen we richting het schelpenfietspad van Eext naar Anloo. De 
eerste zwammen meldden zich aan, waarvan tig exemplaren van de Kaneelboleet de leukste waren. Bij het fietspad stonden veel 
paddenstoelen. Niet zomaar paddenstoelen, maar leuke soorten en in grote aantallen. Veel vezelkoppen (15 soorten in totaal!), 
hertenzwammen (5 soorten), parasolzwammen (5 soorten), noem maar op. Ongeveer drie uur en 100-den foto’s later waren we niet 
meer dan zo’n 200 meter opgeschoten… 
De eerste afvallers gingen naar huis, moe van de vele paddenstoelen. Ook ik had het met vier volle vakjesdozen wel gehad, maar op 
aandringen van één deelneemster gingen we door onder het mom: ́ Nooit genoeg geïnventariseerd!´. Weer langs een schelpenfietspad 
met vele zwammen. Hazenoren, aardsterren, vezelkoppen en gordijnzwammen vlogen voorbij. De lijst werd alsmaar langer. Vlak 
voordat we echt op de terugweg gingen, werd nog een zeer fraaie groep Bruinschubbige gordijnzwammen gevonden. Een eindje 
daar vandaan stonden donkere, vlekkerighoedige berkenboleten, de Bonte berkenboleet (Leccinum variicolor). Naast deze boleten 
stonden twee Taailing-achtige paddestoeltjes die ik niet kende. Ik dacht dat het wel eens zou kunnen gaan om de Takjesstinktaailing 
(Micromphale foetidum), vanwege de rotte koollucht. Thuis kwam ik al vrij snel op Collybia brassicolens, een soort die nog maar net 
uit Nederland bekend was! Een heel mooie afsluiting van een fantastische excursie met in totaal 212 soorten.

17 september 2007. Peize en omstreken – Cees Koelewijn
Nieuwsbrief Paddestoelen Werkgroep Drenthe 9, 2008
We begonnen de dag met een elftal en sloten hem af met drie mensen. Tussendoor werd er flink op los gescoord. De inventarisatie 
begon langs de provinciale weg tussen Peize en Groningen. Naast de Grootsporige champignon troffen we er de Kaneelboleet aan. 
De laatste zien we steeds meer en volgens mij was 2007 een topjaar. Eenmaal van deze weg af gingen we richting Roderwolde. 
Wat achteraf stond een huis met een flinke oprijlaan. Weliswaar privé terrein, maar onze aanwezigheid was vast en zeker voor de 
bewoner niet bezwaarlijk. Een fraai gutterende Eikenweerschijnzwam, in Drenthe uiterst zeldzaam, was een mooi object voor de 
fotografen. We waren halverwege de laan toen we plotseling een hevig gegrom hoorden dat zich vanaf het huis in onze richting 
begaf. Het bleek een enorme Argentijnse vechthond te zijn. We besloten Henk Pras als oudste op te offeren en stuurden hem op 
het gevaarte af. Mocht het misgaan, dan zat er genoeg taai vlees aan hem om de hond een tijdje bezig te houden en konden wij ons 
schielijk terugtrekken. Gelukkig verscheen het baasje in beeld en hij had het beest redelijk onder controle. We lieten hem enkele 
mooie vondsten zien en daar was hij zo verrukt over dat we nog even verder mochten kijken, als we maar niet te dicht bij zijn huis 
kwamen……

22 oktober 2012. Gieten, Gietenerveld - Eef Arnolds
Nieuwsbrief Paddestoelen Werkgroep Drenthe 14, 2013
Deze excursie stond in het teken van onze speurtocht naar waardevolle sparrenopstanden in Drenthe. Tijdens de wandeling werden 
de soorten in andere delen van het bos echter net zo goed genoteerd. De excursie werd ook bijgewoond door een aantal deelnemers 
aan de werkweek van de Nederlandse Mycologische Vereniging die dit jaar in Midlaren werd gehouden. Samen met het fraaie weer 
zorgde dit voor een hoge opkomst van 25 man en vrouw op de parkeerplaats in de noordelijke punt van de uitgestrekte Boswachterij 
Gieten. Mijn groep trok in de ochtend oostwaarts, richting de Gletsjerkuil (km hok 245-556). In het bos hing een prachtige herfstsfeer. 
Door de boomkruinen vielen bundels zonnestralen, gezeefd door de ochtendnevels. De grote hoeveelheid kleurige paddenstoelen 
droeg ook bij aan een feestelijk najaarsgevoel. Het was nog steeds hoogseizoen. De Gletsjerkuil bleek een ronde depressie begroeid 
met heide, omsloten door het bos. Ideaal voor een thermoskoffiepauze. In de heide stond het Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe 
miniata) knalrood te wezen; tussen veenmossen in het centrum van de kuil groeiden de Bleke veenmoszwavelkop (Psilocybe 
elongata) en Veenmycena (Mycena megaspora), zoals het hoort. Pas tegen het einde van de ochtendronde ontdekten we een 
mosrijk stukje sparrenbos met bomen van een jaar of dertig. Hier stonden een paar soorten van de betere sparrenbossen, zoals de 
Zwarte truffelknotszwam (Cordyceps ophioglossoides) op Korrelige hertentruffel (Elaphomyces granulatus), Olijfplaatgordijnzwam 
(Cortinarius scaurus), Zilversteelzwavelkop (Psilocybe marginata) en Ongesteelde krulzoom (Paxillus panuoides). We telden in dit 
kilometerhok uiteindelijk 133 soorten, een mooie score, maar geen echte zeldzaamheden….



36 Historische schets van de mycologie in Drenthe

de PWD sinds 2011 gecombineerd met dat van de Mycologische 
Werkgroep Groningen, zodat de wekelijkse excursies nu afwisselend 
in Drenthe en Groningen plaatsvinden. Dat betekent een minder hoge 
belasting voor het kleine aantal beschikbare excursieleiders.
Elk paddenstoelenseizoen worden drie of vier werkgroepavonden 
georganiseerd, waarbij alle werkgroepsleden paddenstoelen 
kunnen meenemen ter determinatie. Ze zijn een voortzetting van de 
succesvolle avondzittingen die in de jaren negentig op het Biologisch 
Station werden gehouden. De bijeenkomsten vinden plaats in het 
‘Biologisch Station’ van Eef Arnolds te Holthe, waar een uitgebreide 
mycologische bibliotheek en microscopen beschikbaar zijn. De 
kenmerken van de vondsten worden uitgebreid besproken en soms 
vergeleken met de literatuur. Vervolgens worden ze doorgegeven 
in de kring, die in grootte varieert van vier tot twintig personen. 
Sommige avonden zijn thematisch van opzet, waarbij getracht wordt 
zoveel mogelijk vertegenwoordigers van een bepaalde groep bijeen 
te brengen, bijvoorbeeld gordijnzwammen of boleten. Vooral het 
ter plekke vergelijken van een aantal verwante soorten levert een 
belangrijke bijdrage aan de kennisoverdracht van het kader naar 
andere leden van de werkgroep.
Vanaf 2002 kwam daar de Drentse zwamdag bij, een bijeenkomst van 
de werkgroep met lezingen, hapjes, drankjes en gezelligheid. Het was 
aanvankelijk een zwammiddag in november aan het einde van het 
paddenstoelenseizoen. De beschikbare tijd was echter aan de krappe 
kant en er bestond bovendien behoefte aan een ontmoetingspunt 
van de werkgroep in de lange periode tussen het einde van het 
paddenstoelenseizoen eind november en het begin van het volgende 
in augustus. Daarom werd vanaf 2008 de hele eerste zaterdag in 
februari voor de zwamdag uitgetrokken, zodat er in de middagpauze 
ook ruim gelegenheid was voor informeel persoonlijk contact. Het 
programma bestaat uit afwisselende presentaties door leden van de 
werkgroep, met als vaste onderdelen de voortgang van de kartering 
en het Atlasproject en een overzicht van bijzondere vondsten van 
het afgelopen seizoen. Gewoonlijk tonen onze hoffotografen Geert 
de Vries en Jaap Veneboer, en diverse anderen, daarbij een aantal 
fraaie foto’s. Ook de zwamdagen worden steeds gehouden in het 
‘Biologisch Station’ in Holthe, een ruimte die net groot genoeg was om 
de maximaal 35 deelnemers onder te brengen. Ze worden ook steeds 
bezocht door enkele belangstellenden van buiten Drenthe.
Bernhard de Vries organiseerde voor belangstellenden binnen 
de PWD enkele malen een korte cursus microscopie. Dankzij 
afgeschreven microscopen uit een ziekenhuis in Groningen kon een 
aantal mensen voor een gering bedrag, bestemd voor reparatie en 
achterstallig onderhoud, over een microscoop beschikken. 
De nieuwsbrief van de PWD verschijnt jaarlijks in de zomer in een 
oplage van 150-200 exemplaren. Behalve aan werkgroepsleden 
wordt hij ook toegestuurd aan terreinbeherende organisaties, 
zoals Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting 
Het Drentse Landschap en de verschillende waterschappen. De 
nieuwsbrief bevat als vaste onderdelen het programma van activiteiten 
voor de volgende herfst en verslagen van de excursies in het 
voorgaande jaar. Een bloemlezing uit deze verslagen is opgenomen 
in bijgaand kader. Daarnaast worden artikelen over wisselende 
mycologische onderwerpen opgenomen, die veelal betrekking hebben 
op door de PWD georganiseerde projecten. De nieuwsbief wordt 
vermenigvuldigd en gedistribueerd met de onontbeerlijke hulp van de 
Provincie Drenthe. Vanaf 2012 wordt de nieuwsbief voornamelijk in 
digitale vorm verspreid en sinds 2013 heeft de werkgroep ook een 
eigen website (www.paddestoelenkartering.drenthe.nl) waarop het 
programma bekend wordt gemaakt.
Dat de werkwijze van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe succesvol 
is, blijkt op de eerste plaats uit het feit dat de publicatie van deze 

atlas is gerealiseerd, maar bijvoorbeeld ook uit de groter wordende 
opkomst bij excursies. De excursieverslagen van 1999 gewagen 
van drie tot acht deelnemers (De Vries, 2000); in 2005 waren dat 
er al elf tot twintig (Arnolds et al., 2005) en de laatste jaren ligt het 
in het hoofdseizoen nog wat hoger, met uitschieters van meer dan 
dertig personen. Daaronder zitten oude rotten in het vak, maar ook 
beginners en natuurfotografen als Geert de Vries en Jaap Veneboer, 
van wie de foto’s menige pagina van deze atlas sieren. Vanaf de eerste 
excursies bleek dat de herkomst van de deelnemers niet beperkt 
bleef tot Drenthe. Groningen is vaak royaal vertegenwoordigd met 
onder andere Inge Somhorst en Kor Raangs die ook hun bijdragen 
aan deze atlas hebben geleverd. Sommige enthousiastelingen uit 
Overijssel, Friesland en Gelderland weten eveneens de weg naar 
Drenthe te vinden. De activiteiten van de PWD fungeren in feite als 
mycologische kadervorming voor heel Noord-Nederland.
Door de toename van mycologische kennis gingen geleidelijk 
individuele leden en groepjes steeds meer zelfstandig gebieden 
inventariseren in het kader van de paddenstoelenkartering van 
Drenthe. Daarbij moet met name de Paddenstoelenwerkgroep van 
de IVN-afdeling Roden genoemd worden die onder leiding van Cees 
Koelewijn en met assistentie van Henk Pras wekelijks wisselende 
gebieden in het noorden van Drenthe bezocht en daarnaast een 
groot aantal meetpunten in het kader van het paddenstoelenmeetnet 
adopteerde. Van de individuele leden verdient Anneke Palthe uit 
Oudemolen speciale vermelding. Ze wist zich vanaf de kennismaking 
met de PWD in 2004 binnen enkele jaren vanuit het niets op te werken 
tot een uitstekend veldmycoloog, die ieder najaar vrijwel dagelijks 
eropuit trok om onbekende kilometerhokken te inventariseren. In het 
waarnemingenbestand zitten ruim 38000 meldingen die door haar zijn 
ingebracht, bijna 10% van het totale aantal waarnemingen (Fig. 2.3).

Mycologische inventarisaties en andere 
onderzoekprojecten
In de loop van de jaren heeft de PWD speciale aandacht besteed 
aan de paddenstoelen in enkele Drentse natuurgebieden, soms op 
eigen initiatief, soms op verzoek van terreinbeheerders. In die laatste 
gevallen werd een rapport opgesteld met onze bevindingen en 
aanbevelingen voor een paddenstoelenvriendelijk beheer. Hiervoor 
werd veelal een kleine vergoeding ontvangen die gedeeltelijk ten 
goede kwam aan de opstellers daarvan, gedeeltelijk aan de kas van 
de werkgroep om te zijner tijd de uitgave van de nagestreefde atlas 
te kunnen bekostigen.
In 1999, het eerste jaar van de werkgroep, werd op eigen initiatief 
bijzondere aandacht geschonken aan paddenstoelen op de Kleine 
Startbaan bij Havelte, waarover in de nieuwsbrief verslag werd gedaan. 

Het fotograferen van paddenstoelen is een belangrijke activiteit bij 
PWD-excursies. Hier  fotografeert Geert de Vries tonderzwammen 
op een Beuk.
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Impressies van bijeenkomsten van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe. – a. De bijeenkomsten van de PWD vinden vanaf 1999 plaats in de 
werkruimte van Eef Arnolds in Holthe, getooid met de borden van het vroegere Biologisch Station te Wijster. – b. Op de jaarlijkse zwamdag 
in februari (hier jaargang 2011) wordt teruggeblikt op het afgelopen paddenstoelenseizoen. – c. Eef Arnolds laat op een werkgroepavond 
de Gegordelde berkengordijnzwam (Cortinarius bivelus) zien, samen met een afbeelding in een boek. Zijn omvangrijke mycologische 
bibliotheek vormt een belangrijke bron van informatie op deze studiebijeenkomsten, die in het seizoen drie of vier keer worden gehouden. 
Op de foto verder Rob Chrispijn (links) en Joop Verburg (rechts). – d. Op de werkgroepavonden kan iedereen verzamelde paddenstoelen 
meenemen. – e. Een werkgroepavond op 4 november 2014 met van links naar rechts Eef Arnolds, Joop Verburg, Roel Smit, Gert Diepeveen, 
Els Prins, Anneke Palthe en Rob Chrispijn. – f. Sommige vondsten worden onder de microscoop bestudeerd. Achter de microscoop Eef 
Arnolds; omstanders van links naar rechts Gert Diepeveen, Joop Verburg, Anneke Palthe en Roel Smit.

Het terreintje bleek opvallend rijk aan satijnzwammen, waaronder 
een paar grote zeldzaamheden (Arnolds, 2000). Het daaropvolgende 
jaar werd op verzoek van de Vereniging Natuurmonumenten een 
paddenstoeleninventarisatie uitgevoerd in de Anserdennen bij Ansen, 
een westelijke uitloper van Nationaal Park Het Dwingelderveld 
(Arnolds & De Vries, 2003). In 2001 en 2002 werden daar aanvullende 
gegevens verzameld. Deze inventarisatie was een aanvulling op 

het paddenstoelenonderzoek door Ozinga (2001) in de overige 
bossen van het Nationaal Park, beheerd door Staatsbosbeheer. In 
de Anserdennen werden 350 soorten aangetroffen, waaronder een 
verrassend hoog aantal van 34 Rode-lijstsoorten (Arnolds, 2001; 
Arnolds & De Vries, 2003). De herfst van 2001 stond in het teken 
van mycologisch onderzoek in De Kleibosch bij Foxwolde, een 
terrein van Het Drentse Landschap, waar bijna 300 soorten werden 
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genoteerd (Chrispijn, 2002). Tijdens het veldwerk werd een stukje 
verruigde eikenlaan ontdekt dat de belangrijkste vindplaats blijkt te 
zijn van soorten van kleilanen in Drenthe (zie ook hoofdstuk 21c). Op 
ons verzoek werd hier door Het Drentse Landschap een maaibeheer 
ingesteld ten behoeve van de bijzondere mycoflora. 
Een veel omvangrijker project was de inventarisatie van het oostelijke 
en centrale deel van het Nationaal Park Het Drents-Friese Wold 
in opdracht van Staatsbosbeheer in de jaren 2008-2010 (Arnolds 
& Chrispijn, 2011). Het werd gevolgd door een aanvullende 
inventarisatie van het westelijke gedeelte in 2011 en 2012 in opdracht 
van de beheerders in dat gebied: Stichting Het Drentse Landschap, 
Vereniging Natuurmonumenten en de Maatschappij van Weldadigheid 
(Arnolds & Chrispijn, 2014). De resultaten van het mycologisch 
onderzoek in Het Drent-Friese Wold vormden de directe aanleiding 
voor de PWD voor het starten van een project om de mycologisch 
waardevolle fijnsparrenbossen in de provincie in kaart te brengen. 
Het veldwerk hiervoor werd vooral verricht in de jaren 2010-2012 en 
een voorlopig eindrapport werd in 2013 uitgebracht. De resultaten 
van dit project komen in deze atlas nader aan de orde in hoofdstuk 
28c over bossen van ingevoerde naaldbomen.
Een opdracht van enigszins andere aard was de inventarisatie van 
269 kleinere natuurgebieden in Drenthe in het kader van de Wet 
Ammoniak en Veehouderij. Hierbij werden indicatorsoorten en Rode-
lijstsoorten gekarteerd die gevoelig zijn voor verzuring en vermesting 
(Arnolds, 2010). In het provinciale ammoniakbeleid kon op grond 
van de resultaten rekening worden gehouden met de ligging van 
waardevolle gebieden (zie ook hoofdstuk 8).

Het paddenstoelenmeetnet in Drenthe
In 1999 werd in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring 
een landelijk paddenstoelenmeetnet in het leven geroepen 
(Veerkamp & Arnolds, 1999) met de bedoeling om van een aantal 
soorten paddenstoelen statistisch verantwoorde gegevens te 
verzamelen over de aantallen vruchtlichamen op een reeks vaste 
meetpunten. Dit project is een samenwerkingsverband tussen de 
Nederlandse Mycologische Vereniging (verzamelen veldgegevens), 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (statistische verwerking 
van de gegevens) en het toenmalige Ministerie van Landbouw, 
Voedselveiligheid en Natuurbeheer (financiering). Het meetnet 
richtte zich op bospaddenstoelen op zandgronden in verband met de 
gebleken achteruitgang van deze soortengroep in voorgaande jaren 
en vanwege de indicatiewaarde van veel soorten voor verzuring en 
vermesting van het milieu. 
De meetpunten worden uitgezet in loof- en naaldbossen met een 
standaardgrootte van 1000 m2 en in wegbermen met bomen met een 
standaardgrootte van 500 m2. In de meetpunten worden drie tot vijf 
keer per jaar, gemiddeld eens per maand, tellingen door vrijwilligers 
uitgevoerd van de vruchtlichamen van de aldaar aanwezige telsoorten. 
Voor dit project werden 110 in het veld goed herkenbare soorten 
geselecteerd uit verschillende functionele groepen, overwegend 
mycorrhizapaddenstoelen, maar ook afbrekers van strooisel en hout 
(Arnolds & Veerkamp, 1999). In de lijst van telsoorten zijn zowel 
zeer algemene als zeer zeldzame soorten opgenomen. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen indicatorsoorten en aandachtsoorten. 
De 59 indicatorsoorten staan niet op de Rode Lijst en zijn min of 
meer wijdverbreid. Ze zijn representatief voor de verschillende 
functionele groepen in zandige bossen en beboomde wegbermen. 
De 51 aandachtsoorten zijn uitgekozen wegens hun aanwezigheid 
op de toen geldende Rode Lijst van paddenstoelen (Arnolds & Van 
Ommering, 1996). Daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen 32 
selectieve aandachtsoorten en 19 integrale telsoorten. De selectieve 
aandachtsoorten zijn weliswaar achteruitgegaan, maar nog niet al te 

zeldzaam. Van deze soorten wordt getracht om een representatief 
deel van de vindplaatsen te monitoren, in de praktijk minimaal 25 
meetpunten op landelijke basis. De integrale telsoorten zijn in ons 
land zeldzaam met hooguit 25 bekende vindplaatsen. Bij deze soorten 
is het streven om zoveel mogelijk bekende populaties te monitoren.
In Drenthe zijn in totaal 97 meetpunten uitgezet, waarvan de 
verspreiding per atlasblok is weergegeven op bijgaand kaartje 
(Fig. 2.1). De meetpunten liggen tamelijk gelijkmatig verspreid 
over het Drentse zandplateau en zijn goed verdeeld over de vier 
onderscheiden habitattypen. De tellingen op deze punten worden 
voornamelijk uitgevoerd door leden van de Paddestoelen Werkgroep 
Drenthe. Het meetnet valt niet onder de taken van de werkgroep, 
maar onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging, waar twee coördinatoren zorg dragen voor het begeleiden 
van de deelnemers en het bijeenbrengen van de gegevens. De 
werkgroep heeft wel een rol gespeeld bij het promoten van het 
meetnet onder haar leden, bijvoorbeeld door de rubriek ‘Nieuws van 
het paddenstoelenmeetnet’ die in de eerste zes afleveringen van de 
PWD-nieuwsbrief verscheen. Lokale verdichtingen van het meetnet 
zijn op het kaartje niet te zien. Een opvallende concentratie van 15 
meetpunten ligt in de regio rond Roden en Norg. Die worden allemaal 
gemonitord door leden van de paddenstoelenwerkgroep van het IVN-
Roden onder leiding van Cees Koelewijn (Koelewijn, 2006). Rondom 
Beilen, zo ongeveer  tussen Dwingeloo, Wijster en Zwiggelte, worden 
18 meetpunten geteld door Eef Arnolds, tot en met 2011 een van de 
coördinatoren van het landelijke meetnet. 
Over de landelijke resultaten van het meetnet wordt jaarlijks gerap-
porteerd in Coolia, het blad van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging. Daarbij spelen trends van de verschillende soorten en 
soortgroepen over de waarnemingsperiode een belangrijke rol. 
De meeste telsoorten laten een negatieve trend zien, opvallend 
vaak veroorzaakt door allerlei verstoringen binnen de meetpunten 
(Veerkamp & Arnolds, 2008). Ook voor de verschillende provincies 
worden trends berekend, maar deze zijn veel minder gauw significant 
doordat het aantal meetpunten veel kleiner is dan landelijk. Op 
veranderingen in de meetpunten in Drenthe wordt in hoofdstuk 6 
nader ingegaan.

Figuur 2.1. Verspreiding van meetpunten van het padden-
stoelenmeetnet in verschillende habitattypen in Drenthe (naar 
gegevens Paddenstoelenmeetnet Nederlandse Mycologische 
Vereniging).
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Het Atlasproject
Bij de oprichting van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe in 1999 
werd reeds als een van de hoofddoelstellingen de publicatie van een 
provinciale paddenstoelenatlas op basis van een inventarisatie van 
kilometerhokken genoemd (De Vries, 2000; Arnolds, 2000). Gezien 
het geringe aantal actieve en deskundige (amateur)mycologen in de 
provincie en het grote aantal vrijwel lege hokken waren de ambities 
aanvankelijk bescheiden: een steekproefsgewijze inventarisatie 
van slechts een deel van de kilometerhokken en publicatie van een 
boek met gegevens over een beperkt aantal geselecteerde soorten. 
Het veldwerk vorderde echter sneller dan verwacht en leverde 
zoveel interessante waarnemingen op dat langzamerhand het plan 
rijpte om de gehele provincie vlakdekkend te onderzoeken. Een 
belangrijke stap daarbij was de ontwikkeling van een methodiek 
voor een representatieve inventarisatie van de te onderzoeken 
kilometerhokken op basis van landschapsecologische kenmerken 
(Arnolds, 2005; Arnolds & Enzlin, 2007). Die kenmerken werden 
gekoppeld aan een minimaal aantal soorten dat bij een uitgebreid 
bezoek in het hoogseizoen in het desbetreffende kilometerhok 
verwacht kon worden. Daarnaast was het essentieel dat Roeland 
Enzlin zich binnen de werkgroep inzette voor een efficiënte digitale 
verwerking van de verzamelde gegevens, zodat het bijhouden en 
raadplegen van een actueel overzicht van de gegevens mogelijk werd 
(Enzlin & Arnolds, 2006). Dit leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van 
een eigen provinciaal computerprogramma ZWAM dat op eenvoudige 
wijze allerlei bewerkingen van het databestand mogelijk maakte. 
Het werd vervaardigd door Marien van Westen, en was geënt op 
een eerder door hem ontworpen programma voor het bewerken 
van verspreidingsgegevens over Sieralgen, zijn specialisme. In 
de loop der jaren werd ZWAM steeds verder verfijnd en aan de 
behoeften van gegevensverwerking aangepast. De ontwikkeling 
van de methodiek voor de systematische kartering van Drenthe en 
de gegevensverwerking komt veel uitgebreider aan de orde in het 
desbetreffende hoofdstuk 3. 
Lange tijd bleef de inventarisatie van de uitgestrekte, padden-
stoelenarme veenkoloniale gebieden in Oost- en Zuid-Drenthe een 
punt van zorg, hoewel ook hier soms verrassende ontdekkingen 
werden gedaan (Chrispijn, 2003). Na twaalf jaar veldwerk kon aan het 
einde van het veldseizoen van 2010 worden geconcludeerd dat alle 
Drentse kilometerhokken volgens de van te voren opgestelde criteria 
waren onderzocht en dat er voldoende gegevens bijeengebracht 
waren om tot publicatie over te gaan. Alle gegevens tot dan toe, 
ruim 404.000 data, werden samengebracht in een werkbestand, het 
zogenaamde Atlasbestand. Inmiddels waren de gedachten over een 

atlas ook zo ver geëvolueerd dat besloten werd om alle soorten in 
een boek te behandelen. Een ambitieus plan, maar het resultaat ligt 
na vier jaar noeste arbeid nu voor ons. 
Ook na 2010 zijn er nog waarnemingen van paddenstoelen in Drenthe 
gedaan, zij het lang niet zo intensief als de daaraan voorafgaande 
jaren. Die gegevens zijn wel opgenomen in het Drentse bestand, 
maar ze zijn niet meer gebruikt voor de verspreidingskaarten, teksten 
en berekeningen in het boek. Wel is een hoofdstuk gewijd aan soorten 
die in de jaren 2011-2014 als nieuw voor Drenthe zijn geregistreerd 
(hoofdstuk 11).
De invloed van de oprichting van de PWD en de voortgang van het 
atlasproject komen goed tot uiting in staafdiagrammen waarin het 
aantal waarnemingen in een bepaalde periode wordt weergegeven. 
Figuur 2.2a toont het aantal gegevens in het Drentse bestand vanaf 
de eerste waarnemingen in 1828 tot heden per periode van tien 
jaar (decennia). Er is goed te zien dat er tot 1960 in de provincie 
nauwelijks gegevens over paddenstoelen zijn verzameld, om precies 
te zijn 851 ofwel 0,2% van alle opgaven in het bestand. In de jaren 
zestig en zeventig stijgt het aantal data iets als gevolg van activiteiten 
vanuit het Biologisch Station Wijster, maar pas vanaf de oprichting 
van de Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland in 1980 worden 
er aanzienlijke aantallen gegevens vastgelegd, rond de 50.000 per 
decennium. Dit aantal vertoont opnieuw een enorme stijging sinds de 
oprichting van de PWD in 1999. Van alle gegevens in het Atlasbestand 
is 65% vanaf het jaar 2000 bijeengebracht.
Dit beeld is voor de laatste twintig jaar uitvergroot in figuur 2.2b. We 
zien in de periode 1990-1998 een vrij constante gegevensstroom 
die schommelt tussen 2800 en 5900 waarnemingen per jaar. Deze 
aantallen worden uiteraard niet alleen beïnvloed door de activiteiten 
van veldmycologen, maar ook door de weersomstandigheden. 
Vanaf de oprichting van de PWD in 1999 verdubbelt het aantal 
verzamelde data tot rond de 10.000 per jaar. In 2004 treedt nogmaals 
een verdubbeling op door de invoering van verwachtingskaarten 
en automatisering van het Drentse databestand. Naar mate de 
dekkingsgraad van Drenthe steeds hoger wordt, neemt de intensiteit 
van het veldwerk toe teneinde de gehele provincie volgens plan 
te onderzoeken, met een maximum aantal data van bijna 46000 
in 2009. Het laatste veldjaar binnen de atlasperiode, 2010, werd 
vooral gebruikt om de laatste lege plekken met waarnemingen te 
vullen, terwijl het werkgroepkader ook al veel tijd besteedde aan de 
uitwerking en controle van de gegevens en voorbereidingen voor de 
uitgave van een atlas.
In totaal hebben 202 personen een bijdrage geleverd aan deze 
atlas door waarnemingen van paddenstoelen aan de PWD door 

Figuur 2.2. Verdeling van paddenstoelenwaarnemingen in het Drentse atlasbestand over de tijd.
a. Aantal paddenstoelenwaarnemingen per decennium in het Drentse atlasbestand in de periode 1821-2010.
b. Aantal paddenstoelenwaarnemingen per jaar in het Drentse atlasbestand in de periode 1990-2010.
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te geven. Ze worden in alfabetische volgorde vermeld in bijlage 
2.1 bij dit hoofdstuk. De omvang van deze bijdragen is heel 
verschillend. Zoals in veel werkgroepen van natuuronderzoekers 
is het leeuwendeel van de gegevens bijeengebracht door een 
kleine actieve kern. In totaal 27 personen hebben meer dan 1000 
waarnemingen aangeleverd, goed voor 94% van het totaal. Het 
aandeel van de meest actieve waarnemers in het atlasbestand is 
weergegeven in een diagram (Fig. 2.3). Sommigen van hen gingen 
er in het paddenstoelenseizoen jarenlang vrijwel dagelijks op uit om 
veldwerk te verrichten in lege en onvoldoende geïnventariseerde 
kilometerhokken. Bij de grafiek moet worden aangetekend dat alle 
gegevens verzameld op de excursies van de PWD op naam staan 
van de excursieleiders en niet allemaal van henzelf afkomstig zijn. 
Ook bij andere excursies in groepjes is altijd alleen de schrijver van 
het inventarisatieformulier als waarnemer genoteerd. 
Behalve leden van de PWD hebben uiteraard ook anderen een bij-
drage aan de kennis van de Drentse mycoflora geleverd. Speciale 
vermelding verdienen enkele werkweken van de Nederlandse 
Myco-logische Vereniging in het noorden van het land, zoals in 
1996 in Roden, 1999 in Aalden en 2003 bij Bakkeveen. Daarbij zijn 
in Drenthe veel waardevolle gegevens verzameld, vaak ook over 
taxonomische groepen waarover de PWD weinig kennis in huis had, 
zoals kleine ascomyceten.
De uitwerking van de gegevens tot de publicatie van deze atlas 
heeft vier jaar in beslag genomen (2011-2014). In totaal zijn zeven 
auteurs betrokken geweest bij het vervaardigen van deze publicatie. 
Eef Arnolds heeft het grootste deel van de teksten geschreven en 
fungeerde als eindredacteur. Rob Chrispijn heeft de teksten van 
enkele omvangrijke hoofdstukken voor zijn rekening genomen, 
alsmede het verzamelen en selecteren van de duizenden foto’s die 
als illustratiemateriaal werden ingebracht. Roeland Enzlin leverde 
een wat minder opvallende, maar essentiële bijdrage door het 
verwerken van alle data ten behoeve van de atlas en het vervaardigen 
van kaarten en periodiciteitdiagrammen. Gedrieën vormen ze de 
eindredactie. Bernhard de Vries heeft de meerderheid van de teksten 
vervaardigd voor korstzwammen en kleine ascomyceten, verdeeld 
over vele hoofdstukken. Inge Somhorst en Kor Raangs hebben 
bijgedragen aan de soortteksten in enkele hoofdstukken en Cees 
Koelewijn aan het beschrijven van enkele kroonjuwelen in hoofdstuk 
9. De belangrijkste auteurs worden bij ieder hoofdstuk vermeld. 
Door voortschrijdend inzicht werden sommige soortbeschrijvingen 
in de loop der tijd naar andere hoofdstukken overgebracht, zodat ze 

wat betreft auteurschap heterogeen werden. Alle auteurs, alsmede 
Aad Termorshuizen (Doorwerth), Cecile van Mierlo (Beilen), Joop 
Verburg (Hoogeveen) en Yvonne Dijkman (Zaltbommel), hebben 
een bijdrage geleverd aan het corrigeren van de drukproeven van 
deze publicatie.
In totaal is aan het vervaardigen van deze atlas naar schatting 37 
mensjaren besteed, alles door vrijwilligers. Deze inspanningen zijn 
verdeeld over 16 jaar veldwerk, 7 jaar nadeterminaties en uitwerking 
van gegevens, 2,5 jaar foto’s en andere afbeeldingen, 3 jaar data-
verwerking en bestandsbeheer en 8,5 jaar aan het samenstellen 
van de publicatie.

Bijlage 2.1. Personen die door het doorgeven van 
paddenstoelenwaarnemingen hebben bijgedragen 
aan het databestand van de Paddestoelen Werkgroep 
Drenthe

H. van der Aa (Baarn), G. Abbingh (Assen), J. Alferink (Nijverdal), J. Anema 
(Capelle aan de IJssel), E. Apol (Groningen), A. Aptroot (Soest), E. Arends-
Kaindl (Coevorden), E. Arnolds (Beilen), J. Baar (Velp), K. Bakker, L. Bakker-
Walter (Wassenaar), J. Barkman (Wijster), H. Baron (Terwipsel), C. Bas 
(Leiden), A. Becker (Heemstede), W. Beijerinck (Wijster), F. Benjaminsen 
(Eindhoven), M. Berends (Elp), A.P. van den Berg (Capelle aan de IJssel), T. 
van den Berg (Wijhe), J. Berghuis (’t Waar), H. Berg- Van Houten (Hengelo), 
D. Bergveld, E. Bettenbroek (Assen), P. Billekens (Venlo), H. Bisperink-
Meyer (Hoogeveen), T. Blom, G. van Bochove (De Groeve), J. Bodegraven 
(Boskoop), B. Boelens (Klazienaveen), Y. Boerema, K. Booy (Nieuweroord), L. 
Bos (Apeldoorn), G. Bosma (Groningen), J. Braam, W. Braam (Glimmen), M. 
Broekema (Son), E. Brouwer (Renkum), F. Brouwer (Groningen), N. Bulthuis-
Hanenburg (Eindhoven), R. ten Cate (Wassenaar), R. Chrispijn (Vledderveen), 
J. Colpa (Assen), J. Daams (Hilversum), N. Dam (Malden), W. van Dam 
(Bunnik), M. Dekker (Epe), P. Dekker (Wijster), J. Dieker (Zutphen), E. Dijkman 
(Oudeschild), Y. Dijkman (Zaltbommel), A. Dijkstra (Assen), E. van den Dool 
(Utrecht), R. Douwes (Groningen), J. Duinkerken (Norg), E. von Dulmen 
Krümpelman, G. van Duuren (Dronten), F. van Eerde (Heerenveen), J. Eggink, 
R. Enzlin (Rolde), J. Everaards (Veendam), T. Evert, F. Fennema (Leersum), J. 
Fokkema (Menaldum), W. Folkerts (Vries), G. Fransen-Batenburg (Maassluis), 
J. Frencken (Hilversum), J. Frentrop (Oud-Zevenaar), G. Frese, T. Geerinck 
(Sleen), J. Geesink (Den Helder), J. van Ginkel (Orvelte), F. Ginsel (Exloo), P. 
Glazenburg (Odoorn), R. Gorissen (Wychen), S. Greydanus (Houtigehage), 
S. de Groot, H. Haaze (Wolvega), G. Haga (Heerenveen), W. Hanegraaff 
(Amsterdam), H. van Haren, Y. Haykens, C. Heideveld (Emmen), C. Held-
Jager (Gouda), S. Helleman (Boxmeer), J. Hengstmengel (Leiden), J. van ’t Hof 
(Westerbork), H. van Hooff (Geldrop), H. Huiskes (Wageningen), W. van Hulst, 
M. Hunneman (Gorredijk), A. Jacobs (Geldermalsen), L. Jalink (Oegstgeest), 
M. Jalink (Zeist), A. Jansen (Aars, Denemarken), E. Jansen (Oosterbeek), P. 
Jansen (Wageningen), N. Jansonius (Zuidlaren), C. Jongkind (Wageningen), J. 
van der Kamp, K. Kanis (Zuidlaren), G. Keizer (Neede), P.J. Keizer (Utrecht), 
E. Kerkhof (Assen), A. Klinkhamer (Zuidlaren), H. Kloen (Wageningen), B. 
Knegtering (Twist, Duitsland), C. Koelewijn (Roden), R. de Kok (Leiden), T. van 
der Kooij (Burum), H. Kroeze (Eexterzandvoort), W. Kuijs (Goes), G. Kuiper-
Jong, Th. Kuyper (Wageningen), L. Laarman-Hageraats (Arnhem), M. de Ligny 
(Oegstgeest), W. Ligterink (Rijssen), R. Maas Geesteranus (Oegstgeest), F. 
Mager (Tiendeveen), R. Mensinck (Elim), H. de Meulder (Hoboken, België), H. 
Moorlag (Hoogeveen), M. Nauta (Oegstgeest), A. Neutel (Leek), M. Noordeloos 
(Gouda), G. Oost (Emmen), A. Oosterbaan (Den Burg), J. Oosterloo, M. Oud 
(Alkmaar), J. Oudega (Wijster), B. Oving (Wildervank), W. Ozinga (Gieterveen), A. 
Palthe (Oudemolen), W. Pannekoek (Ruinen), I. Pater (Roden), G. Piepenbroek 
(Wilp), W. van der Poel, J. Pols (Groningen), H. Pras (Stadskanaal), E. Prins 
(Havelte), K. Raangs (Groningen), A. Reijnders (Amersfoort), C. Rietkerk, A. 
van Rijn, T. Rissalada, J. Roosma (Assen), F. Rudolphy (Terwispel), H. Ruiter 
(Ommen), M. Schoenmaker, P. Schouw, J. Schreurs (Eldersloo), R. Schut, 
A. Schweers (Mook), H. Sieben (Zwolle), J. van der Slikke (Den Haag), H. 
Snater (Haarlem), I. Somhorst (Glimmen), L. Sparrius (Breda), L. Spoormakers 
(Maastricht), L. Steenbeek (Norg), F. Steenge, W. van Steenis (Utrecht), A. 
Stroo (Leiden), G. Swanenburg de Veye (Alkmaar), R. Swart-Velthuysen 
(Savoillans, Frankrijk), A. Termorshuizen (Doorwerth), H. Tiemens, F. Tjallingii 
(Doorwerth), C. Trooster (Assen), M. van Tweel (Zwolle), G. Udding (Gieten), 
C. Vandermaelen (Koekangerveld), K. van der Veen (Meppel), K. Veenema, J. 
van der Veer (Leiden), M. Veerkamp (Werkhoven), E. Vellinga (Berkeley, USA), 
J. Veneboer (Steenwijk), C. Venne (Maassluis), J. Verburg (Hoogeveen), S. 
Verduin (Leiden), P. Verheessen (Meerssen), E. Vis (Oostvoorne), R. Vlagsma 
(Heerenveen), M. de Vos (Havelte), A. de Vries, B. de Vries (Hoogeveen), F. 
de Vries (Assen), G. de Vries (Baarn), G. de Vries ( Tweede Exloërmond), D. 
Wanningen (Almelo), H. Wassink (Ruurlo), M. van Westen (Assen), P. Wijkel 
(Rolde), L. Wildervanck (Groningen), J. Wisman (Leusden), G. van Zanen 
(Nieuwendam), J. Zefat (Weerdinge), O. Zijlstra (Enschede), E. Zindel (Assen), 
G. Zuidersma (Surhuisterveen), A. de Zwart (Emmen).

Figuur 2.3. Verdeling van paddenstoelenmeldingen in het Drentse 
atlasbestand over verschillende waarnemers .
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