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De paddenstoelenkartering in Drenthe maakt deel uit van de landelijke Paddestoelenkartering onder verantwoordelijkheid van de Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland (WPN) van de Nederlandse Mycologische
Vereniging. De methodiek is grotendeels gelijk. De topografische basis van de kartering wordt gevormd door het
raster van kilometerhokken op de topografische kaarten van Nederland. Alle 2844 kilometerhokken van Drenthe zijn
vanaf 1999 één of meer keren bezocht voor het verzamelen van gegevens over de mycoflora. De gegevens werden ter
plekke genoteerd in veldboekjes of op voorgedrukte formulieren, de zogenaamde streeplijsten. Aanvankelijk waren dat
landelijke streeplijsten van de WPN, later provinciale streeplijsten, ontwikkeld door de PWD, die waren aangepast aan
de samenstelling van de mycoflora in Drenthe. In veel gevallen werden tevens details over de standplaats genoteerd.
De gegevens werden gedigitaliseerd met het invoerprogramma SPOT en doorgegeven aan de districtscoördinator van
de paddenstoelenkartering in Drenthe. Na diverse controlerondes werden de data toegevoegd aan het landelijke NMVbestand, een procedure die één tot twee jaar in beslag nam. Om de beschikbaarheid van actuele gegevens voor Drenthe
te waarborgen hield de districtscoördinator daarnaast een eigen provinciaal databestand bij, het Atlasbestand. In dit
bestand zijn ook gegevens van vóór 1999 opgenomen en recente gegevens van waarnemers van buiten de PWD.
De Drentse paddenstoelenkartering wijkt af van andere karteringen in ons land door de planmatige en doelgerichte
aanpak, waardoor alle delen van Drenthe zijn onderzocht, ook de minder interessante streken, zoals grootschalige
cultuurgebieden. Vanaf het begin van de gerichte kartering in 1999 werd er naar gestreefd om een representatief
beeld te krijgen van de verspreiding van paddenstoelen in Drenthe. Hiertoe werd een verwachtingenkaart vervaardigd,
waarop in klassen werd aangegeven hoeveel soorten in een bepaald kilometerhok mochten worden verwacht op
basis van landschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld het aandeel van bossen en natuurterreinen in het desbetreffende
hok. Indien het minimale aantal soorten van de klasse was bereikt, werd het hok als ‘voldoende geïnventariseerd’ of
‘op niveau’ beschouwd. Aanvankelijk werd gestreefd naar het voldoende inventariseren van de helft van de Drentse
kilometerhokken, maar uiteindelijk werden door de activiteiten van de PWD in de periode 1999-2010 alle hokken op
niveau gebracht. In 2010 werd het veldwerk ten behoeve van deze atlas afgesloten. Daarna verzamelde gegevens
zijn niet meer in de kaarten en berekeningen verwerkt. Wel worden de nadien gemelde nieuwe soorten voor Drenthe
behandeld in een afzonderlijk hoofdstuk (hoofdstuk 11).
Het begrip ‘voldoende geïnventariseerd’ is in zoverre misleidend dat een kilometerhok voor paddenstoelen eigenlijk
nooit voldoende of volledig kan worden onderzocht. Daarvoor is de dynamiek van de vruchtlichamen te groot en zijn er
te veel onopvallende soorten die slechts bij gericht zoeken op bepaalde standplaatsen kunnen worden ontdekt. Hierop
wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan. In Drenthe is, evenals in de rest van ons land, veel meer aandacht besteed
aan het inventariseren van de gerenommeerde gebieden met een hoge soortenrijkdom en veel zeldzaamheden dan
van minder bekende en minder soortenrijke gebieden. Hierdoor is, ondanks de planmatige aanpak van de kartering,
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ook in Drenthe, een zekere onevenwichtigheid in het gegevensbestand te bespeuren. In andere delen van Nederland
en elders in Europa is deze geografische vertekening echter veel groter. Ook is meer aandacht geschonken aan de
grotere paddenstoelen dan aan moeilijk te ontdekken en te herkennen zeer kleine soorten.
Ten behoeve van de bewerking van de verspreidingsgegevens voor deze atlas is een speciaal computerprogramma
ZWAM ontwikkeld, waarmee allerlei standaardberekeningen en bewerkingen werden geautomatiseerd. In dit hoofdstuk
worden nadere details over dit programma besproken. Zonder dit programma was het schrijven van deze atlas vrijwel
onmogelijk geweest.

De Drentse paddenstoelenkartering als onderdeel van de
landelijke kartering
Uit de historische schets van het paddenstoelenonderzoek in
Drenthe (hoofdstuk 2) is al gebleken dat Nederlandse mycologen
zich lange tijd vooral richtten op taxonomisch onderzoek en het
aanleggen van collecties. Het noteren van veldwaarnemingen werd
als een onbelangrijke nevenactiviteit beschouwd en alleen van
landelijke excursies van de Nederlandse Mycologische Vereniging
(NMV) werden geregeld soortenlijsten bijgehouden. Het doelgericht
inventariseren van paddenstoelen in bepaalde gebieden, zoals dat
al vanaf het begin van de vorige eeuw in ons land in zwang was
voor vaatplanten (Mennema et al., 1980), kwam nauwelijks voor.
Dit verschil werd vooral veroorzaakt doordat de taxonomie van
paddenstoelen in de vorige eeuw nog volop in ontwikkeling was en
van een stabiele naamgeving was geen sprake. Ook ontbrak het aan
goede, gemakkelijk toegankelijke literatuur en vormde de noodzaak
van het gebruik van een microscoop voor velen een drempel. Het
ontbrak bovendien aan enige structuur om de gegevens centraal op
te slaan en te beheren.
In deze situatie kwam pas verandering met de oprichting binnen de
NMV van de Werkgroep Paddestoelenkartering Nederland (WPN) in
1980. Vanaf die tijd werd het steeds gebruikelijker om soortenlijsten
van excursies te maken en losse waarnemingen door te geven
aan de coördinator van deze werkgroep. De gegevens werden
opgeslagen in een centraal landelijk bestand, het NMV-bestand,
beheerd door de NMV. Essentieel voor de voortgang van de landelijke
kartering was de publicatie van een Standaardlijst van Nederlandse
paddenstoelen, waardoor er voor het eerst een overzicht van
Nederlandse paddenstoelen ter beschikking kwam en waardoor
taxonomische opvattingen en naamgeving van paddenstoelen binnen
ons land werden gestandaardiseerd (Arnolds, 1984). Hieruit kwam de
ontwikkeling van veldformulieren voort, in navolging van de floristen
‘streeplijsten’ genoemd. Daarmee konden veldgegevens op een
uniforme wijze worden vastgelegd, ook standplaatsgegevens met
behulp van ecocodes (zie hoofdstuk 4, Tabel 4.5-4.7). Aanvankelijk
werden deze papieren formulieren door de landelijke coördinator
ingezameld en met behulp van diverse instanties verponst voor
opslag in het centrale, geautomatiseerde NMV-bestand. Na de komst
van de pc werden steeds meer gegevens door waarnemers zelf in
digitale vorm aangeleverd met behulp van het programma SPOT,
dat speciaal voor mycologische gegevens was ontwikkeld door
Peter Frigge. Dit invoerprogramma was tot voor kort nog steeds in
gebruik. Ten behoeve van de coördinatie van het veldwerk en de
kwaliteitscontrole van de aangeleverde gegevens werd Nederland
verdeeld in een aantal districten, die meestal samenvielen met
provincies. Streeplijsten, losse gegevens en SPOT-bestanden
worden eerst gecontroleerd door de districtscoördinatoren alvorens
ze worden ingevoerd in het NMV-bestand.
Jaarlijks worden zo’n 70.000 tot 90.000 waarnemingen aan het
NMV-bestand toegevoegd. Daarin zaten in 2010 circa 2.100.000
waarnemingen (records) op het niveau van kilometerhokken of kleinere
oppervlakte-eenheden. Daarnaast zijn er zo’n 90.000 waarnemingen
op atlasblok-niveau (5 x 5 km), die bij verdere berekeningen verder

buiten beschouwing blijven. Het aantal records oogt indrukwekkend,
maar als we beseffen dat Nederland circa 37.000 kilometerhokken telt
(exclusief hokken met uitsluitend open water), wordt het beeld minder
florissant: per kilometerhok zijn gemiddeld slechts 58 waarnemingen
bekend en per jaar worden uit elk kilometerhok gemiddeld in totaal
slechts 2-2,5 soorten gemeld (Arnolds & Enzlin, 2006). Daarbij
komt nog dat onder de waarnemingen veel meldingen zitten van
soorten die al eerder uit het desbetreffende kilometerhok waren
gemeld. Op grond van ons veldwerk in Drenthe fructificeren volgens
een voorzichtige schatting in een gemiddeld kilometerhok jaarlijks
in realiteit minstens 100 soorten. Jaarlijks wordt dus ongeveer 2%
van de Nederlandse mycoflora daadwerkelijk geregistreerd. De
landelijke paddenstoelenkartering is derhalve geen vlakdekkend
onderzoek, maar heeft het karakter van een beperkte steekproef.
Dat hoeft overigens geen belemmering te zijn voor het trekken van
conclusies over de verspreiding van soorten en een eventuele voorof achteruitgang, mits de steekproef maar voldoende representatief
is.
In Drenthe zijn tot en met 2010 ruim 404.000 records van paddenstoelen verzameld, dat wil zeggen gemiddeld 142 waarnemingen
per kilometerhok, 2,5 maal zo veel als gemiddeld in Nederland.
Bovendien is door de systematische opzet van de kartering het aantal
dubbelmeldingen per kilometerhok veel kleiner dan landelijk. Dit
laatste effect is verder niet exact berekend.
Inmiddels is de Standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen
aan zijn derde editie toe (Arnolds & Van den Berg, 2013) en zijn de
verspreidingsgegevens samengevat in twee gedrukte atlassen (Nauta
& Vellinga, 1995; Nederlandse Mycologische Vereniging, 2000) en
tegenwoordig on line te raadplegen in de digitale verspreidingsatlas
(NMV, 2013). Talloze andere publicaties zijn gebaseerd op de
verspreidingsgegevens in het NMV-bestand, onder meer drie
edities van de Rode Lijst van paddenstoelen en een overzicht van
de mycologische meest waardevolle terreinen in Nederland (Jalink,
1999). Gedurende de hele periode was de WPN verantwoordelijk voor
de methodeontwikkeling en de kwaliteitsbewaking van de gegevens.
Voor een meer gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van
de werkgroep verwijzen we naar de nieuwsbrieven van de WPN in
Coolia (o.a. Gutter, 2005, 2009).
De paddenstoelenkartering in Drenthe is een integraal onderdeel
van de landelijke kartering en werkt in principe volgens dezelfde
methodes. Alle door de Paddestoelen Werkgroep Drenthe verzamelde
gegevens zijn ook opgenomen in het NMV-bestand. De coördinatie
van de kartering in Drenthe was aanvankelijk in handen van Bernhard
de Vries, sinds 2005 van Roeland Enzlin. De activiteiten in deze
provincie wijken in sommige opzichten af van de landelijke aanpak:
- De kartering is gericht op een inventarisatie van de gehele provincie
binnen een beperkte periode volgens van te voren opgestelde,
kwantitatieve criteria. Met deze systematische kartering is
begonnen met de oprichting van de PWD in 1999. De kartering
ten behoeve van deze atlas is beëindigd met het veldseizoen van
2010. De periode van 1999-2010 wordt verder aangeduid als de
atlasperiode. Ook nadien zijn paddenstoelenwaarnemingen in
Drenthe verzameld, maar deze zijn niet meer in berekeningen en
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de hoofdtekst van deze atlas verwerkt. Alleen de in latere jaren
aangetroffen nieuwe soorten voor Drenthe zijn in een afzonderlijk
hoofdstuk (11) toegevoegd.
- De kartering was vanaf het begin gericht op de uitgave van een atlas
met representatieve, gedetailleerde kaarten van de verspreiding
van paddenstoelen op het niveau van kilometerhokken.
- De gegevens zijn niet alleen opgeslagen in het landelijke NMVbestand, maar ook in een ‘schaduwbestand’, het PWD-bestand of
Atlasbestand, om een snelle bewerking mogelijk te maken.
- Voor het bewerken van de gegevens ten behoeve van de Atlas
is door Marien van Westen in samenwerking met Roeland Enzlin
een speciaal computerprogramma ZWAM ontworpen.
Op de verschillende onderdelen van de methodiek wordt hieronder
nader ingegaan.

De schaal van de kartering en de omgrenzing van het
bestudeerde gebied
Voor de paddenstoelenkartering in Drenthe is uitgegaan van een
inventarisatie op de schaal van kilometerhokken, zoals aangegeven
op de Nederlandse topografische kaarten, bijvoorbeeld in de
Topografische atlas van Drenthe (ANWB, 2006) en de speciaal voor
veldwerk uitgegeven inventarisatieatlas (Vogelbescherming, 2007).
Deze topografische basis is in overeenstemming met provinciale
karteringen van andere groepen organismen, bijvoorbeeld van
vaatplanten (Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999). Op de
kaartbladen in deze atlassen zijn op onderlinge afstand van 1
km genummerde verticale lijnen (x-coördinaten) en horizontale
lijnen (y-coördinaten) aangebracht, de zogenaamde Amersfoort
coördinaten. Ieder kilometerhok kan daardoor worden aangeduid
met een unieke numerieke code. Het is gebruikelijk om daarvoor de
nummers te gebruiken die de linker onderhoek van het kilometerhok
vormen (Fig. 3.1). Deze coördinaten zijn bijvoorbeeld gebruikt om de
vindplaatsen aan te geven in de beschrijvingen van zeldzame soorten
en om de begrenzing van mycologisch belangrijke gebieden aan te
duiden (hoofdstuk 9).
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Figuur 3.2. Overzicht van atlasblokken (uurhokken) die geheel binnen
Drenthe vallen, grenshokken die al dan niet zijn meegeteld bij het
bepalen van het aantal atlasblokken waarin een soort voorkomt, en
grenshokken op het niveau van kilometerhokken (naar Werkgroep
Florakartering Drenthe, 1999).

250-545

Figuur 3.1. Detail van de topografische kaart tussen Borger en Exloo
met zwart omkaderd atlasblok 17-17 (in deze atlas ook aangeduid als
atlasblok 250-545) en daarbinnen kilometerhok 250-545.

Deze keuze houdt in de praktijk in dat bij veldwerk soortenlijsten
worden opgesteld voor kilometerhokken of voor gedeelten daarvan.
Bij het betreden van een ander kilometerhok wordt aan een nieuwe
lijst begonnen. Het kan dus voorkomen dat een betrekkelijk klein
natuurgebied in twee of meer aan elkaar grenzende kilometerhokken
valt en dat voor die delen dus afzonderlijke soortenlijsten worden
opgesteld. Een voorbeeld daarvan is het gebied Schepping bij Beilen
met een oppervlakte van 5,4 ha. Het kleinste, oostelijke deel daarvan
(1,4 ha) ligt in kilometerhok 232-540, de rest (4 ha) in kilometerhok
233-540 (zie terreinbespreking in hoofdstuk 9).
Voor een weergave van landelijke verspreidingspatronen is het
raster van kilometerhokken in veel gevallen te fijnmazig. Daar
wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van een raster van atlasblokken
van 5x5 km (Fig. 3.1), bijvoorbeeld op de landelijke kaarten van
paddenstoelen in de digitale verspreidingsatlas (NMV, 2013). De
indeling van Nederland in 1674 atlasblokken is niet aangegeven op
de gangbare topografische atlassen, wel in de inventarisatieatlas met
de daarbij behorende numerieke codes (Vogelbescherming, 2007).
Atlasblokken worden ook wel ‘uurhokken’ genoemd (‘een uur gaans
hoog en breed’), terwijl kilometerhokken vroeger werden aangeduid
als ‘kwartierhokken’ (‘een kwartier gaans hoog en breed’). Sinds de
laatste naam in onbruik is geraakt, is ook de term uurhok een enigszins
archaïsche uitdrukking geworden. In deze atlas zijn alle bewerkingen
gebaseerd op gegevens op het niveau van kilometerhokken. In
het verleden waren plaatsopgaven van paddenstoelen vaak zo
onnauwkeurig (bijvoorbeeld ‘omgeving van Dwingeloo’), dat een
deel van de oude waarnemingen slechts op het schaalniveau van
atlasblokken kon worden ingevoerd. Deze gegevens zijn in deze atlas
alleen bij zeldzame soorten op de verspreidingskaarten aangegeven
of in de tekst vermeld. Verder spelen atlasblokken in deze publicatie
een rol bij de vergelijking van bijvoorbeeld zeldzaamheid op
landelijk en provinciaal niveau, omdat op landelijk niveau geen
verspreidingskaarten op basis van kilometerhokken voorhanden zijn.
Kilometerhokken zijn een uitstekende oppervlakte-eenheid voor
het weergeven van de verspreiding van soorten op provinciale
schaal. Deze schaal is echter te grof voor praktische toepassingen,
bijvoorbeeld voor het omgrenzen van mycologisch waardevolle
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gebieden. Binnen een kilometerhok kan het vóórkomen van
bijzondere soorten beperkt zijn tot één schrale wegberm, een
moerasbosje of een oude begraafplaats. Gegevens op het niveau
van kilometerhokken zijn ook niet geschikt voor adviezen over
terreinbeheer, omdat beheer plaatsvindt op perceelniveau. Met de
komst van GPS is het eenvoudig geworden om vindplaatsen exact
vast te leggen tot op vijf meter nauwkeurig. Dit is ondoenlijk, en ook
niet zinvol, voor alle vindplaatsen van algemene soorten, maar wel
voor zeldzaamheden en Rode-lijstsoorten. De laatste jaren worden
steeds meer vindplaatsen van bijzondere paddenstoelen nauwkeurig
ingemeten, met name in het kader van projecten voor beherende
instanties en bijvoorbeeld het mycologisch onderzoek in het kader
van de Wet Ammoniak en Veehouderij (zie hoofdstuk 8). Het zou een
standaardprocedure moeten worden bij toekomstige inventarisaties.

Grenshokken
Het is evident dat de oppervlakte van het door ons gekarteerde
gebied in principe samenvalt met de provinciegrenzen van Drenthe.
Een speciaal geval vormen de grenshokken die voor een deel in
Duitsland liggen of in de aangrenzende provincies Groningen,
Friesland en Overijssel, in totaal 288 kilometerhokken ofwel 10% van
het totaal (Fig. 3.2). Gedurende de atlasperiode (1999-2010) hebben
we in grenshokken alleen de gedeelten op Drents grondgebied
geïnventariseerd. Alleen de kilometerhokken waarvan een miniem
deel van minder dan 5% in Drenthe ligt worden in deze atlas buiten
beschouwing gelaten, tenzij er veel waarnemingen uit Drenthe van
bekend zijn. Dit houdt in dat het bestudeerde gebied een oppervlakte
van 2844 kilometerhokken beslaat.
Bij de interpretatie van de gegevens kunnen de grenshokken soms
problemen opleveren. In het NMV-bestand worden immers alle
gegevens per kilometerhok opgeslagen, zodat in grenshokken
automatisch ook de gegevens uit aangrenzende provincies worden
meegeteld. Soms is het evident dat een bepaalde vondst inderdaad
van buiten Drenthe afkomstig moet zijn, maar in andere gevallen,
vooral bij oudere gegevens, is dat onduidelijk en moeilijk of niet meer
na te gaan. Om die reden zijn alle gegevens van grenshokken in deze
Atlas verwerkt. In het algemeen is de invloed hiervan te verwaarlozen,
omdat het aantal waarnemingen in de gedeelten van grenshokken

buiten Drenthe gering is. Er zijn echter enkele uitzonderingen: in twee
grenshokken bij Nietap (km 222-575, 222-576) ligt het overgrote deel
van de waarnemingen in het goed onderzochte landgoed Nienoord bij
Leek (provincie Groningen) en in een grenshok bij Een-West (km 216567) zijn vrijwel alle waarnemingen gesitueerd rond Volkshogeschool
Allardsoog (Friesland). Als gevolg hiervan worden in deze Atlas
enkele soorten behandeld die (nog) niet uit Drenthe bekend zijn,
zoals de Inktboleet (Boletus pulverulentus) en de Bleke melkzwam
(Lactarius pallidus), beide bekend van Nienoord.
Bij de bepaling van het aantal atlasblokken waarin een soort
voorkomt hebben grenshokken een veel grotere invloed, omdat het
aantal atlasblokken binnen de provincie een factor 25 kleiner is en
er dus relatief veel meer grenshokken zijn, namelijk 59 van de 138
atlasblokken (43%). Bovendien is in atlasblokken die slechts voor een
klein deel in Drenthe liggen het aantal soorten dat in de aangrenzende
provincie waargenomen is doorgaans veel groter. We hebben wat
betreft de omgrenzing van atlasblokken in deze atlas hetzelfde
criterium gebruikt als in de Atlas van de Drentse flora, namelijk dat ze
bij bewerkingen van data alleen meetellen als minimaal 1,5 km2 van
een atlasblok binnen Drenthe ligt (Werkgroep Florakartering Drenthe,
1999). Dat geldt voor 125 atlasblokken. Van 13 andere atlasblokken is
de oppervlakte binnen Drenthe dus zo gering dat ze bij berekeningen
op dit niveau niet worden meegeteld.

Eigenschappen van paddenstoelen in relatie tot
inventarisatiemethodes
Ieder groep organismen kent zijn specifieke problemen als het gaat
om inventarisaties en karteringen. Veel zoogdieren hebben een
nachtelijke of verborgen leefwijze en hun aanwezigheid kan vaak
slechts worden aangetoond met behulp van speciale technieken, zoals
lifetraps, batdetectors, cameravallen of de analyse van braakballen
van roofvogels. Dagvlinders vliegen in een beperkte periode van het
jaar en zijn slechts actief tijdens bepaalde weersomstandigheden.
De meeste vaatplanten zijn gedurende een groot deel van het
jaar herkenbaar, maar sommige soorten zijn alleen in het voorjaar
bovengronds zichtbaar of ze vallen alleen op gedurende een beperkte
bloeiperiode.
In vergelijking met bijvoorbeeld vaatplanten kent het inventariseren

De vergankelijkheid van vruchtlichamen van veel paddenstoelen is een handicap bij pogingen om een bepaald gebied volledig te inventariseren.
De vruchtlichamen van inktzwammen leven maar enkele uren of dagen, zelfs van een grote soort als de Geschubde inktzwam (Coprinus
comatus), hier in zijn laatste fase van verwelking.
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van paddenstoelen veel complicaties, vooral door het variabele
optreden in de tijd. Deze eigenschappen zijn in hoofdstuk 1 reeds
besproken en passeren hieronder nogmaals kort de revue in relatie
tot de methodiek van het mycologische veldwerk.
De gevolgen voor de interpretatie van karteringsgegevens worden in
de sectie ‘Over representativiteit en volledigheid’ nader belicht.
- Vruchtlichamen zijn geen complete organismen. Zoals
eerder aangegeven zijn paddenstoelen de vruchtlichamen
van schimmels. Het vegetatieve deel van het organisme, het
mycelium, leeft meestal verborgen en is vrijwel nooit in het veld
te determineren. De aanwezigheid van vruchtlichamen bewijst
dus weliswaar dat de desbetreffende soort aanwezig is, maar de
afwezigheid ervan betekent niet dat een soort afwezig is. Mogelijk
treedt fructificatie in dat geval op in een ander seizoen, een ander
jaar of onder andere weersomstandigheden of is de soort alleen
vegetatief als mycelium aanwezig.
- Vruchtlichamen zijn efemeer. De vruchtlichamen van de meeste
soorten hebben een beperkte levensduur in de orde van dagen
of weken, soms zelfs slechts van enkele uren, zoals van sommige
inktzwammen (Coprinellus spp., Coprinopsis spp.) .
- Vruchtlichamen verschijnen gedurende een korte tijd. De meeste
soorten paddenstoelen hebben een sterke periodiciteit: Ze
fructificeren slechts in een beperkt deel van het jaar.
- Vruchtlichamen vertonen sterke fluctuaties. De productie van
vruchtlichamen varieert vaak sterk van jaar tot jaar, vooral onder
invloed van de weersomstandigheden.
- Vruchtlichamen zijn vaak moeilijk te vinden. Veel soorten
produceren kleine, weinig opvallende vruchtlichamen of groeien
op verborgen plaatsen, zoals aan de onderkant van dood hout of
onder de grond.
- Gespecialiseerde standplaatsen. Veel soorten paddenstoelen
groeien op speciale standplaatsen die vaak slechts tijdelijk ergens
aanwezig zijn. Goede voorbeelden zijn specialisten op mest en
brandplekken.
In vergelijking met andere organismen betekenen deze eigenschappen
dat een representatieve inventarisatie of kartering van paddenstoelen
veel lastiger en tijdrovender is dan het inventariseren van bijvoorbeeld
vaatplanten en mossen die het hele jaar of een groot deel daarvan in
het veld herkenbaar zijn. Een min of meer volledige soortenlijst van
een terrein kan feitelijk alleen worden verkregen door een wekelijkse,
vlakdekkende inventarisatie van alle taxonomische groepen
gedurende een periode van meerdere jaren. Ten opzichte van planten
staan er bij paddenstoelen ook een paar voordelen tegenover:
Alle vindplaatsen van paddenstoelen zijn authentiek; uitzaaien en
verwilderen uit cultuur komt hoogstzelden voor; paddenstoelen
reageren snel op veranderende milieuomstandigheden en daardoor
vormt de mycoflora een goede afspiegeling van de actuele
situatie, zonder naijleffecten zoals bij planten. Bovendien hebben
paddenstoelen een veel grotere verbreidingscapaciteit dan de meeste
planten en daardoor is het ontbreken van bepaalde soorten vrijwel
nooit te wijten aan een gebrek aan verbreidingscapaciteit, zoals bij
veel plantensoorten wel het geval is (Ozinga, 2008).
Een goede illustratie van deze eigenschappen leveren paddenstoelen
die gespecialiseerd zijn op verbrand hout en asresten. Ondanks
het schaarse, kleinschalige en tijdelijke optreden van dit substraat,
worden ook geïsoleerde brandplekken meestal door één of meer
soorten gekoloniseerd. Ze kunnen hier slechts enkele maanden tot
een paar jaar van de specifieke milieuomstandigheden profiteren en
zijn daarna weer verdwenen. Dit komt uitgebreider aan de orde in
hoofdstuk 29.

De basis van de atlas: het veldwerk en het nawerk
daarvan
Het veldwerk in het kader van de paddenstoelenkartering is in
wezen een eenvoudige activiteit: het bezoeken als individu of in
groepsverband van een bepaald terrein en het noteren van alle
vondsten, waarbij de grenzen van kilometerhokken in de gaten
worden gehouden. De minimale eis daarbij is het aanstrepen van de
aanwezigheid van soorten. Facultatief zijn het invullen van codes
voor talrijkheid, voor habitat, substraat en geassocieerd organisme
(waardplant) en het aangeven van een meer exacte locatie (GPScoördinaten). De voornaamste complicatie bij deze ogenschijnlijk
simpele procedure is dat veel paddenstoelen lastig te herkennen
zijn en dat vooral door beginners de moeilijkheidsgraad van de
mycologie vaak wordt onderschat, waardoor veel determinatiefouten
worden gemaakt. Een simpele veldgids volstaat absoluut niet.
Alleen met enkele boekenplanken met specialistische literatuur,
vaak in het Engels, Frans of Duits, kan men binnen allerlei groepen
paddenstoelen betrouwbare determinaties verrichten. Bovendien
moet vaak materiaal uit het veld worden meegenomen om thuis
met behulp van een microscoop op naam te worden gebracht,
vaak bij een vergroting van 1000 maal. De benodigde tijd voor
microscopisch onderzoek en nadeterminaties overtreft veelal de
in het veld doorgebrachte tijd. De PWD beschikte daarbij over
het voordeel van de inbreng van twee voormalige professionele
mycologen, Eef Arnolds en Bernhard de Vries, die beschikten
over professionele apparatuur en een uitgebreide mycologische
bibliotheek. Ook sommige andere werkgroepsleden beschikten
over een goede microscoop en een flinke hoeveelheid literatuur,
zoals Rob Chrispijn, Roeland Enzlin, Henk Pras, Inge Somhorst
en Kor Raangs. Ze hebben gezamenlijk ook vele determinaties
voor andere veldwerkers verricht. Van zeer bijzondere vondsten
werden beschrijvingen van vers materiaal gemaakt, alvorens dit
werd gedroogd en in een herbariumcollectie opgeborgen.
Door veel waarnemers werden de veldgegevens in notitieboekjes
genoteerd, eventueel samen met details over de standplaats. Door
anderen werd aanvankelijk gebruikgemaakt van veldformulieren
(‘streeplijsten’) van de Werkgroep Paddestoelenkartering
Nederland. Het gebruik van streeplijsten bevordert het hanteren
van eenduidige taxonomische opvattingen en een uniforme
naamgeving. Bovendien zijn de gegevens veel eenvoudiger te
controleren en te digitaliseren, ook door derden, en met minder
risico op invoerfouten. Nadelen van het gebruik van de landelijke
streeplijst waren in de praktijk de grote omvang van de lijst,
waardoor het invullen in het veld tijdrovend was, en het opslaan
van al die lijsten onpraktisch. Bovendien was de selectie van
voorgedrukte soorten niet afgestemd op het soortenpalet dat in
Drenthe het meest wordt aangetroffen. Daarom is voor gebruik in
Drenthe in 2004 een vereenvoudigde streeplijst ontwikkeld die op
één A4-tje paste en afgestemd was op de provinciale behoeften.
Een voorbeeld van een in het veld ingevulde streeplijst wordt
gegeven in figuur 3.4.
Een nadeel van het compacte formulier was dat ecocodes alleen
konden worden ingevuld bij de bijgeschreven soorten. Hierdoor
is het aantal gemelde ecologische gegevens sinds 2005 sterk
teruggelopen. Dit werd vooral als een gemis gevoeld bij het
vervaardigen van soortbeschrijvingen voor deze atlas. Bovendien
zijn recente ecologische notities vooral beperkt tot de zeldzame,
niet voorgedrukte soorten en vondsten van algemenere soorten
in sterk afwijkende habitats of op bijzondere substraten. Hierdoor
kan voor sommige soorten een enigszins vertekend beeld zijn
ontstaan van de verdeling van waarnemingen over verschillende
standplaatsen (zie ook hoofdstuk 4).
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Naar een systematische aanpak van de kartering in
Drenthe
Het databestand van de Nederlandse Mycologische Vereniging is een
min of meer toevallige verzameling van allerlei waarnemingen van
paddenstoelen: losse waarnemingen uit heden en verleden, lijsten
uit excursierapporten, de resultaten van langjarige inventarisaties
in bepaalde terreinen, soortgerichte karteringen (zie bijvoorbeeld
Jansen & Van Dobben, 1987; Van Tweel, 2002), resultaten van
mycosociologische studies en van het paddenstoelenmeetnet
(zie hoofdstuk 2), meldingen uit de literatuur, etiketgegevens van
herbariumcollecties, enzovoorts. Er is nooit sprake geweest van een
planmatige aanpak om de paddenstoelen landelijk in kaart te brengen.
Daardoor gaven veel verspreidingskaarten van paddenstoelen tot in
de jaren tachtig eerder een beeld van de verspreiding van mycologen
en hun favoriete excursiegebieden dan van de desbetreffende

Het Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) is een algemene
soort op de pleistocene zandgronden en in de duinen. Vooral op het
niveau van kilometerhokken is de dichtheid in Drenthe aanmerkelijk
groter dan in andere zandgebieden dankzij het intensieve veldwerk
gedurende de atlasperiode (1999-2010).

a

b

c

d

Figuur 3.3. De verspreiding van twee soorten paddenstoelen in Nederland op het niveau van atlasblokken en kilometerhokken. – a. Gewoon
vuurzwammetje (Hygrocybe miniata), atlasblokken (zwart vierkantje vóór 1990, rood rondje na 1990). – b. Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe
miniata), kilometerhokken, alleen na 1990. – c. Gewoon zwavelkopje (Hypholoma fasciculare), atlasblokken (zwart vierkantje vóór 1990, rood
rondje na 1990). – d. Gewoon zwavelkopje (Hypholoma fasciculare), kilometerhokken, alleen na 1990.

Hoofdstuk 3
soorten. (bijvoorbeeld Bas, 1967). Pas bij de voorbereiding van de
eerste Nederlandse paddenstoelenatlas (Nauta & Vellinga, 1995) is
er landelijk extra aandacht besteed aan het verrichten van veldwerk
in atlasblokken waaruit destijds nog geen waarnemingen bekend
waren. In Drenthe hebben vooral Eef Arnolds en Peter-Jan Keizer zich
ingespannen om begin jaren negentig de grootste witte vlekken op de
kaart ten dele weg te werken. Toch zijn de onderzoekinspanningen
in ons land nog zeer onevenwichtig verdeeld. Een veelzeggende
conclusie in dit verband is dat de 37 meest populaire km-hokken, die
tezamen dus maar 0,1% van de oppervlakte van Nederland uitmaken,
in totaal goed zijn voor 132.922 waarnemingen ofwel 10% van alle
records in het bestand (Arnolds & Enzlin, 2006).
Het resultaat van de tamelijk willekeurige verzameling van gegevens
is dat de verspreidingspatronen van veel soorten in Nederland
nog steeds sterk worden beïnvloed door waarnemerseffecten:
artefacten die veroorzaakt worden doordat niet alle delen van het
land en niet alle soorten even intensief zijn onderzocht. Veel soorten
vertonen concentraties waarnemingen die weinig met de werkelijke
verspreiding van soorten te maken hebben, bijvoorbeeld in de
omgeving van mycologenbolwerken. Waarnemerseffecten spelen het
minst een rol bij de zeer algemene soorten, omdat langzamerhand
alle atlasblokken in ons land een paar keer op paddenstoelen zijn
onderzocht, zodat de meest algemene soorten er wel zijn vastgesteld.
Waarnemerseffecten zijn ook relatief klein bij goed herkenbare, zeer
zeldzame soorten, omdat hiervan doorgaans alle waarnemingen
worden doorgegeven.
De invloed van waarnemerseffecten wordt hier geïllustreerd aan de
hand van de landelijke verspreiding van het Gewoon vuurzwammetje
(Hygrocybe miniata) en de Gewone zwavelkop (Hypholoma

fasciculare). Het Gewoon vuurzwammetje is een vrij algemene soort
waarvan op grond van de standplaats een homogene verspreiding
over de pleistocene zandgronden mag worden verwacht, met
daarbuiten minder vindplaatsen in de duinen en laagveengebieden
(Fig. 3.3a). We zien op het niveau van atlasblokken een hoge dichtheid
in Drenthe dankzij de systematische, vlakdekkende kartering aldaar.
Dit beeld wordt versterkt op de kaart op basis van kilometerhokken
(Fig. 3.3b). Ook Texel heeft een hoge dichtheid van het Gewoon
vuurzwammetje dankzij intensief onderzoek naar wasplaten aldaar.
De Gewone zwavelkop is een van de meest algemene soorten in ons
land die in 78 % van de atlasblokken is aangetroffen en dus een vrijwel
gesloten verspreidingspatroon heeft, met wat lagere dichtheden in
het westen en noorden van het land (Fig. 3.3c). Op het niveau van
kilometerhokken is het beeld echter geheel anders. Daar springt
de hoge dichtheid in Drenthe onmiddellijk in het oog (Fig. 3.3d),
wederom dankzij de systematische opzet en hoge dekkingsgraad
van de kartering. De dichtheid in Drenthe benadert de realiteit veel
beter dan in de rest van ons land, alwaar de Gewone zwavelkop
in alle streken met bomen ongetwijfeld even wijd verbreid is, maar
waar doorgaans geen planmatige kartering is uitgevoerd. Illustratief
hiervoor is ook de hoge dichtheid in en rond Amsterdam. Daar zijn
in de jaren negentig mycologische inventarisaties uitgevoerd in alle
kilometerhokken (Chrispijn, 1999).
Ook de verspreiding van paddenstoelen in Drenthe laat aan het
begin van de systematische kartering in 1998 een tamelijk gekunsteld beeld zien: De grootste concentraties relatief soortenrijke
kilometerhokken vinden we in het noorden van de provincie dankzij
excursies van Groningse mycologen en in de omgeving van Wijster
door mycosociologisch onderzoek vanuit het voormalige Biologisch

Figuur 3.4. Voorbeeld van een ingevulde Drentse streeplijst van een bezoek aan kilometerhok 216-549 op 4 oktober 2006. De meest verbreide
soorten zijn hierop afgekort voorgedrukt. Zeldzamere soorten kunnen op de achterzijde worden vermeld. In totaal zijn enkele duizenden
streeplijsten met het programma SPOT ingevoerd in het NMV-bestand.
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Naar een Atlas van Drentse Paddestoelen
Eef Arnolds

Een van de voornaamste doelstellingen van de PWD is het samenstellen en publiceren van een atlas met verspreidingskaarten en
informatie over de standplaatsen en ecologie van alle in Drenthe voorkomende paddestoelsoorten. Dat is om diverse redenen een
project van lange adem.
Op de eerste plaats is onze kennis over de verspreiding van paddestoelen in Drenthe nog zeer onvolledig. Slechts uit 1263
kilometerhokken is thans één of meer soorten bekend, dat wil zeggen uit 45% van alle 2822 kilometerhokken in de provincie. De
huidige verdeling van de soortenrijkdom is weergegeven op bijgaand kaartje. Slechts in 134 kilometerhokken zijn meer dan honderd
soorten geregistreerd, terwijl in de meeste hokken dit aantal zeker verwacht mag worden. Alleen in grootschalige landbouwgebieden
zullen in realiteit minder dan honderd soorten per km2 groeien. De hoogste aantallen soorten komen voor in de grotere bosgebieden.
Dit is een afspiegeling van de werkelijkheid aangezien veel paddestoelen alleen of voornamelijk in bossen groeien.
Het aantal soorten paddestoelen is zeer groot. Van de 3700 inlandse soorten zullen er zeker meer dan 2000 in Drenthe kunnen worden
aangetroffen. Een volledige Flora van Nederlandse paddestoelen bestaat niet. Voor de determinatie moeten soms verschillende
boeken worden geraadpleegd, veelal in vreemde talen gepubliceerd. Sommige soorten kunnen alleen op grond van microscopische
kenmerken of door specialisten worden gedetermineerd. Bovendien zijn nogal wat paddestoelen uitermate variabel. Dit maakt de
mycologie tot een avontuurlijke, maar niet eenvoudige hobby. Het aantal ervaren paddestoelenkenners is relatief gering en dat
belemmert een snelle inventarisatie. Gelukkig zijn er ook de nodige soorten die gemakkelijk in het veld herkenbaar zijn. Daardoor
kunnen allerlei natuurvrienden een bijdrage aan de kartering van Drenthe leveren.
Tenslotte werken ook de paddestoelen zelf door hun eigenschappen niet mee aan een vlotte algehele kartering. De meeste soorten
vertonen zich slechts kortstondig en gedurende een bepaalde periode in het jaar. De nazomer en herfst vormen het drukste
veldseizoen voor mycologen, maar er zijn ook specifieke voorjaarspaddestoelen. Veel paddestoelen laten bij ongunstig weer een
bepaald jaar helemaal verstek gaan. Daarnaast zijn veel soorten klein of ze leven op verborgen plekjes, bijvoorbeeld op de onderkant
van takken. Elke excursie levert dan ook verrassingen op in de vorm van onverwachte en zeldzame vondsten, soms van soorten die
niet eerder in Nederland waren vastgesteld.
Dit alles heeft tot gevolg dat het karteren van paddestoelen in Drenthe nog de nodige jaren zal duren, voordat een representatief
beeld van hun verspreidingspatronen zal zijn verkregen. Zelfs dan zal onze kennis verre van volledig zijn, want een werkelijk complete
inventarisatie van deze wonderlijke organismen is zelfs in een klein gebied in de praktijk onmogelijk.
Uit Nieuwsbrief Paddestoelen Werkgroep Drenthe 1: 9. 2000.

Station te Wijster (Fig. 3.8a; De Vries, 2000). Uit meer dan de helft
van de kilometerhokken was destijds nog geen enkele soort bekend.
Het is opvallend dat in grotendeels lege gebieden vaak één of twee
kilometerhokken binnen een atlasblok afwijken door een veel hoger
soortenaantal. Dat is te danken aan de hierboven genoemde pogingen
van Eef Arnolds en Peter-Jan Keizer om begin jaren negentig de
grootste lacunes in landelijke verspreidingspatronen op basis van
atlasblokken op te vullen.
De doelstelling van de Drentse paddenstoelenkartering was vanaf
het begin het bijeenbrengen van representatieve gegevens over het
voorkomen van paddenstoelen waarbij alle delen van Drenthe zouden
worden onderzocht. De doelstellingen en methodische problemen
van een dergelijke kartering zijn al in de eerste nieuwsbrief van de
PWD geformuleerd (Arnolds, 2000; zie bijgaand kader). Deze worden
hieronder nader uitgewerkt.

Een belangrijke stap voorwaarts: de verwachtingenkaart
en representativiteitskaart
De doelstellingen van de paddenstoelenkartering in Drenthe zijn in
de loop van de tijd geleidelijk ambitieuzer geworden. Aanvankelijk
werd er door het bestuur van de PWD naar gestreefd om voor de uit
te geven paddenstoelenatlas in alle Drentse atlasblokken ten minste
40% van alle daartoe behorende kilometerhokken minstens één maal
in het paddenstoelenseizoen te bezoeken, dus minimaal 10 van de 25
kilometerhokken in een volledig atlasblok en in grenshokken navenant

minder. Hiervoor werd een periode van tien jaar uitgetrokken (19992008). Als gevolg van een onverwacht snelle toename van het
aantal bezochte hokken werd dit streven in 2005 verruimd tot het
verkrijgen van gegevens over paddenstoelen in alle 2844 Drentse
kilometerhokken. Bovendien werden toen voor alle kilometerhokken
minimale soortenaantallen vastgesteld die daar gevonden zouden
moeten worden, de zogenaamde verwachtingswaarde (Arnolds,
2005). Een bezoek met als resultaat één soort zou voortaan vrijwel
nooit voldoende representatief zijn voor de mycoflora van een
kilometerhok.
Om praktische redenen is de verwachtingswaarde gedefinieerd
als het aantal te verwachten soorten in een kilometerhok op één
excursie in het hoogseizoen (september-oktober) onder gunstige
weersomstandigheden. Dit is uiteraard slechts een modelmatige
benadering. Eenzelfde aantal soorten kan ook worden bereikt tijdens
twee of drie excursies onder matige omstandigheden of nog meer
excursies onder slechte condities, vooral indien deze over verschillende
maanden worden uitgespreid. In de praktijk was bij een tweede
bezoek, eveneens onder gunstige omstandigheden, gemiddeld de
helft van de aangetroffen soorten nieuw ten opzichte van het eerste
bezoek. In feite ligt het aantal potentiële soorten paddenstoelen in elke
kilometerhok dus veel hoger dan de verwachtingswaarde vanwege
de verschillende seizoensaspecten en de sterke jaarlijkse fluctuaties,
maar het zou bij voorbaat onhaalbaar zijn om hogere eisen aan het
veldonderzoek te stellen. Omdat optimale omstandigheden in de
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Tabel 3.1. Aantal (n) kilometerhokken in Drenthe met te verwachten aantallen soorten paddenstoelen in zes klassen en het percentage van
het totale aantal kilometerhokken.
Verwachtingsklasse

n soorten per klasse

n km-hokken

%

1

0

1

0

2

1–10

47

2

3

11–25

254

9

4

26–50

1096

39

5

51–100

979

34

6

100–200

467

16

praktijk zelden optreden betekende dit dat veel kilometerhokken toch
meer dan één maal door ons zouden moeten worden bezocht, dus
vaker dan aanvankelijk de bedoeling was. De verwachtingswaarde is
door Eef Arnolds voor ieder Drents kilometerhok ingeschat op grond
van de opbouw van het landschap op de topografische kaart, de
aanwezigheid en omvang van natuurgebieden en eigen veldkennis.
Op grond van landschapskenmerken zijn zes klassen onderscheiden
met een naar verwachting toenemende soortenrijkdom (Enzlin &
Arnolds, 2006):
- Klasse 1. Verwachting 0 soorten, open water
- Klasse 2. Verwachting 1-10 soorten, bijvoorbeeld grootschalig akkerland zonder wegen of woningen, stadscentra met weinig openbaar groen.
- Klasse 3. Verwachting 11-25 soorten, bijvoorbeeld grootschalig
cultuurland met wegbermen, erven en/of een enkele houtsingel;
stadswijken met weinig openbaar groen.
- Klasse 4. Verwachting 26-50 soorten, bijvoorbeeld cultuurland
met kleine bosjes en/of kleine natuurterreinen; cultuurland met
schrale wegbermen met bomen; stadswijken met parken; heidevelden zonder bos.
- Klasse 5. Verwachting 51-100 soorten, bijvoorbeeld kilometerhokken met een flink aandeel bos; kleinschalige, boomrijke landschappen.

Figuur 3.5. Detail van de topografische kaart tussen Borger en Exloo
met per kilometerhok de verwachtingswaarde, dat wil zeggen de
klasse van het aantal soorten dat verwacht wordt gedurende een
veldbezoek in een gunstige periode: 11: 11-25 soorten, 26: 26-50
soorten, 51: 51-100 soorten, 101: 101-200 soorten.

- Klasse 6. Verwachting meer dan 100 soorten, bijvoorbeeld kilometerhokken met overwegend bos, zoals boswachterijen.
Als voorbeeld van de schatting van klassen van soortenrijkdom is
een fragment van deze kaart weergegeven in figuur 3.5. Het betreft
een atlasblok (dus 5 x 5 km2) ten noorden van Exloo, gelegen op de
overgang van de Hondsrug in het westen naar de veenkoloniën in het
oosten. De mycologische verwachtingen zijn voor de verschillende
kilometerhokken zeer verschillend. In de centraal gelegen uitgestrekte
bossen van Boswachterij Exloo worden veelal meer dan 100 soorten
verwacht, in de veenkoloniën minder dan 26. Het kleinschalige
landschap ten westen van de staatsbossen neemt met 50–100
soorten een tussenpositie in.
De verdeling van de kilometerhokken in Drenthe over de verschillende verwachtingsklassen is weergegeven in Tabel 3.1. We zien
dat in de meeste kilometerhokken op een excursie onder goede
omstandigheden tussen de 26 en 100 soorten werden voorzien.
Slechts in één kilometerhok werden helemaal geen paddenstoelen
verwacht, namelijk een hok met open water in het Zuidlaardermeer.
De verwachtingswaarden zijn aanvankelijk met de hand ingekleurd
op een verwachtingenkaart. Die kaart is in 2005 gedigitaliseerd (Fig.
3.6; Enzlin & Arnolds, 2006) en vanaf dat moment werd deze kaart
veelvuldig geraadpleegd bij veldwerk.
Uiteraard zitten in de bepaling van de verwachtingswaarde
onzuiverheden. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om de mycologische
kwaliteit van wegbermen te beoordelen op grond van een kaartbeeld
alleen. Het werkelijk aanwezige soortenaantal kan dus in de praktijk
tegenvallen of meevallen. Bij een evaluatie achteraf blijkt toch dat
de verwachtingswaarde op grond van landschapskenmerken in ten
minste 90% van de kilometerhokken overeenkomt met de realiteit.
Een afgeleide van de verwachtingenkaart is de representativiteitskaart
(aanvankelijk volledigheidskaart genoemd). Deze kaart geeft per
kilometerhok het verschil weer tussen de verwachtingswaarde en
het actuele aantal bekende soorten. De representativiteitskaart
verandert dus met het vorderen van het veldwerk. De eerste
representativiteitskaart uit 2006 (Enzlin & Arnolds, 2006) is
weergegeven in figuur 3.7. De grootte van het verschil tussen
de verwachtingswaarde en de actuele soortdiversiteit was in
feite maatgevend voor de inventarisatie inspanningen die in een
kilometerhok nog geleverd moesten worden. Ook hierbij werden zes
klassen onderscheiden:
- Inventarisatie voldoende: het bekende aantal soorten in een kilometerhok komt minimaal overeen met de verwachtingenkaart,
bijvoorbeeld als er meer dan 100 soorten bekend zijn, terwijl er
ook minimaal 101 soorten worden verwacht.
- Inventarisatie bijna voldoende: het bekende aantal soorten ligt
één klasse onder de klasse op de verwachtingenkaart, bijvoorbeeld als er 50-100 soorten bekend zijn, maar er minimaal 101
worden verwacht.
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Het aantal te verwachten soorten paddenstoelen in een kilometerhok (de verwachtingswaarde; zie figuur 3.5, 3.6) wordt grotendeels bepaald
door de structuur van het landschap. – a. In een kilometerhok met een cultuurlandschap met houtsingels en kleine bosjes, hier in het gebied van
de Geeserstroom, worden doorgaans 51-100 soorten verwacht tijdens een excursie onder gunstige omstandigheden. – b. In een kilometerhok
met overwegend bossen, zoals rond havezate Overcinge bij Havelte, zijn bij een bezoek al gauw meer dan 100 soorten te verwachten.

- Inventarisatie matig: het bekende aantal soorten ligt twee klassen
onder de klasse op de verwachtingenkaart, bijvoorbeeld als er 2550 soorten bekend zijn, maar er minimaal 101 worden verwacht.
- Inventarisatie slecht: het bekende aantal soorten ligt drie klassen
onder de klasse op de verwachtingenkaart, bijvoorbeeld als er 1025 soorten bekend zijn, maar er minimaal 101 worden verwacht.
- Inventarisatie zeer slecht: het bekende aantal soorten ligt vier
klassen onder de klasse op de verwachtingenkaart, bijvoorbeeld
als er 1-10 soorten bekend zijn, maar er minimaal 101 worden
verwacht.
- Inventarisatie afwezig: het bekende aantal soorten ligt vijf klassen
onder de klasse op de verwachtingenkaart, bijvoorbeeld als er 0
soorten bekend zijn, maar er minimaal 101 worden verwacht.
Een afgeleide van de verwachtingenkaart is de urgentiekaart die
in 2008 werd geïntroduceerd (Enzlin & Arnolds, 2008). Op deze
kaart zijn alleen de kilometerhokken aangegeven die nog niet aan

Figuur 3.6. Verwachtingenkaart van Drenthe met voor elk kilometerhok
de verwachtingswaarde: de klasse van het aantal soorten dat te
verwachten is gedurende een veldbezoek in een gunstige periode.

de verwachtingenkaart voldeden, verdeeld in klassen die de grootte
van het verschil aanduidden. Ook deze kaart vormde een belangrijke
stimulans voor de planning van het veldwerk.

Voortschrijdend inzicht
De nieuwsbrieven van de PWD laten mooi zien hoe de criteria voor
afdoende veldwerk in de loop der jaren voortdurend werden verfijnd
en aangescherpt. De representativiteitskaart veranderde uiteraard
voortdurend naarmate het veldwerk vorderde. Daarom werd vanaf
2006 in iedere nieuwsbrief van de PWD een nieuwe versie opgenomen
die in feite de vorderingen van de Drentse paddenstoelenkartering
in één oogopslag weergaf. De publicatie van de verwachtingenkaart
en de periodiek aangepaste representativiteitskaarten hebben een
enorme stimulans betekend voor het veldwerk in Drenthe. Ze daagden
veldwerkers uit om onvoldoende bekende hokken door aanvullende
inventarisaties naar het niveau ‘voldoende geïnventariseerd’ te tillen.
De representativiteitskaarten werden tijdens veldwerk en het plannen

Figuur 3.7. Representativiteitskaart van Drenthe anno 2006. De
negatieve afwijking van het aantal tot dan toe gevonden soorten per
kilometerhok ten opzichte van het verwachte aantal soorten volgens
de verwachtingskaart (Fig. 3.6). Vijf klassen verschil wil dus zeggen
dat er ten minste 101 soorten in een kilometerhok worden verwacht,
maar dat er op dat moment nog geen enkele soort uit bekend was.
Verdere toelichting in de tekst.
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van werkgroepexcursies veelvuldig gebruikt om prioriteiten voor
inventarisaties vast te stellen.
We zien dan ook vanaf 2006 bijna een verdubbeling van het aantal
waarnemingen ten opzichte van eerdere jaren (zie Fig. 2.5b; Arnolds
& Enzlin, 2007). In 2005 voldeed slechts 28% van de Drentse
kilometerhokken aan het criterium ‘voldoende geïnventariseerd’
en was 24% onvoldoende tot zeer slecht onderzocht. In 2006
was het aandeel voldoende geïnventariseerde kilometerhokken
al opgelopen tot 50%, in 2007 tot 69% van alle hokken. Naar
aanleiding van de boven verwachting voorspoedige gang van
zaken werden de criteria voor afronding van het veldwerk door het
bestuur van de PWD nogmaals aangescherpt: Minimaal de helft van
het aantal kilometerhokken binnen ieder atlasblok moet voldoende
geïnventariseerd zijn; de overige kilometerhokken moeten bijna
voldoende geïnventariseerd zijn en er mogen geen hokken zijn zonder
soorten (Enzlin & Arnolds, 2008). Ingrijpender was het besluit om
deze criteria alleen te hanteren voor waarnemingen vanaf het begin
van het atlasproject in 1999, zodat een actueel beeld kon worden
gevormd over de Drentse mycoflora dat niet verstoord zou kunnen
worden door oude waarnemingen. Dat betekende in de praktijk dat
het aantal voldoende onderzochte hokken, nu beperkt tot recente

waarnemingen, in 2007 daalde tot 59% van het totaal. Dat mocht
het enthousiasme niet drukken. In 2008 was volgens de bijgestelde
criteria al 72% van de kilometerhokken ‘op niveau’; in 2009 98%. Het
laatste jaar van veldwerk in de atlasperiode, 2010, werd gebruikt om
ook de laatste zwakke plekken op de representativiteitskaart weg te
werken. Iedereen was allang vergeten dat we al tevreden zouden zijn
met een voldoende voor minimaal de helft van de kilometerhokken….
De voortgang van de paddenstoelenkartering in Drenthe is
weergegeven in vier kaartbeelden met het op dat moment bekende
aantal soorten per kilometerhok (3.8a-d). We zien dat vóór de aanvang
van het karteringsproject in 1999 soortenrijke kilometerhokken vooral
bekend waren uit het noorden van de provincie, de omgeving van
Wijster en plaatselijk op de Hondsrug en in het zuidwesten. Uit de
hoogveenontginningen waren zeer weinig waarnemingen bekend
(Fig. 3.8a). In de eerste vier jaren van de systematische kartering
(1999-2002) werden de meeste gegevens verzameld in de
zuidwestelijke helft van de provincie, vooral dankzij de activiteiten van
Rob Chrispijn, Bernhard de Vries en Eef Arnolds in de omgeving van
hun woonplaatsen, respectievelijk Vledderveen, Hoogeveen en Beilen
(Fig. 3.8b). De opvallende cluster soortenrijke hokken op de Hondsrug
is te danken aan het veldwerk door Piet Glazenburg in de omgeving

a

b

c

d

Figuur 3.8. Het aantal bekende soorten per kilometerhok op verschillende tijdstippen vóór en gedurende de planmatige paddenstoelenkartering
van Drenthe. – a. periode 1800-1998. – b. periode 1999-2002. – c. periode 1999-2006. – d. periode 1999-2010.
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van zijn woonplaats Odoorn. Het beeld was toen dus nog verre van
representatief. Vier jaar later (Fig. 3.8c) was reeds het merendeel
van de kilometerhokken bezocht, met de meeste lege plekken in het
zuidoosten en uiterste noorden van de provincie. Bij de afsluiting
van het veldwerk voor deze atlas na het paddenstoelenseizoen van
2010 waren uit alle Drentse kilometerhokken paddenstoelen bekend
(Fig. 3.8d). Bovendien voldeden alle hokken aan de van te voren
geformuleerde verwachtingswaarden. De aanwezigheid van relatief
veel soortenarme hokken (<26 soorten) in de oostelijke veenkoloniën,
ten noorden van Meppel en bij het Leekstermeer is realistisch gezien
de dominantie van uitgestrekte, boomarme landbouwgebieden aldaar.

Digitale verwerking van de veldgegevens
Na het veldseizoen, meestal rond december, brak voor de veldwerkers
de tijd aan voor het invoeren van de door hen verzamelde gegevens.
Aanvankelijk werden de gegevens door paddenstoelenwaarnemers
ingevuld op gestandaardiseerde formulieren van de Werkgroep
Paddestoelenkartering Nederland, waarna ze door een ponsbureau
gedigitaliseerd werden. Al vrij snel ontstond de mogelijkheid om
de waarnemingen zelf vanuit excursieboekjes of streeplijsten in te
voeren met het programma SPOT. Dit programma was bij de aanvang
van het Drentse Atlasproject al operationeel. Een groot deel van de
streeplijsten van de PWD werd niet ingevoerd door de waarnemers
zelf, maar door het NMV-lid Grieta Fransen (Maassluis).
De SPOT-bestanden werden vervolgens doorgestuurd naar de
districtscoördinator. Tot 2005 was dat voor Drenthe Bernhard de
Vries, daarna Roeland Enzlin. De taak van de districtscoördinator
is de controle van de lijsten of bestanden op ontbrekende of
onduidelijke gegevens en het eventueel opvragen van extra informatie
over bepaalde bijzondere soorten. Na deze controle gingen de
gedigitaliseerde gegevens van een seizoen in één bestandspakket
naar Ad van den Berg, de coördinator van de landelijke kartering door
de NMV. Hij voerde een serie controles en aanpassingen uit voordat
de gegevens aan het landelijke NMV-bestand werden toegevoegd.
In bijna elk bestandspakket zaten één of meerdere probleempunten
die eerst opgelost moeten worden. Een veel voorkomend euvel was
dat op formulieren namen van nieuwe soorten worden toegevoegd
die nog geen nummer hadden in de Standaardlijst van Nederlandse
paddenstoelen. Nieuwe soorten doorlopen binnen de WPN een
aparte goedkeuringsprocedure wat betreft betrouwbaarheid van de
waarneming, taxonomische status en correcte naamgeving. Door
dergelijke complicaties duurde het vaak twee jaar voordat het hele
pakket gegevens aan het NMV-bestand werd toegevoegd. Pas
daarna werd het teruggestuurd naar de districtscoördinator en waren
de gegevens toegankelijk voor gebruikers zoals onze werkgroep.

Het Drentse schaduwbestand
De grote vertraging die optrad tussen het invoeren van waarnemingen
en terugkoppeling van de gevalideerde gegevens via de coördinator
van de landelijke kartering vormde voor de voortgang van de Drentse
kartering een grote handicap. Het was immers bij deze gang van zaken
niet mogelijk om actuele kaarten te vervaardigen van aantallen soorten
per kilometerhok en de voor planning van veldwerk zo belangrijke
representativiteitskaarten. Om die reden werd door Roeland Enzlin
in 2005 een ´schaduwbestand´ opgezet, het Atlasbestand, in feite
een werkbestand ten behoeve van het Drentse karteringsproject. Het
bijhouden van het Atlasbestand was gericht op een snelle verwerking
van gegevens ten behoeve van de voortgang van de kartering,
bijvoorbeeld het opstellen van excursieprogramma’s, kaarten van
aantallen soorten en representativiteitskaarten. Bestanden met
waarnemingen die aan de landelijke coördinator werden toegezonden,
werden ook direct aan het schaduwbestand toegevoegd. Sommige

Sommige meldingen in het Atlasbestand zijn gebaseerd op goed
herkenbare afbeeldingen met een opgave van een vindplaats, zoals
deze aquarel van het Oranjerood trechtertje (huidige naam Loreleia
postii) door Beijerinck uit 1940. Vaak is de vindplaats bij dergelijke
oude bronnen alleen te herleiden tot het niveau van een atlasblok,
niet tot een kilometerhok. Dat is ook hier het geval.

problemen werden hierbij omzeild, bijvoorbeeld door meldingen van
nieuw aangemelde soorten te parkeren in een afzonderlijk bestand.
Het Atlasbestand bevat niet alleen de waarnemingen van PWDleden sinds de oprichting van de provinciale werkgroep in 1999. Ook
veldmycologen uit andere delen van Nederland hebben bijgedragen
aan de recente kennis van de Drentse mycoflora, onder andere
gedurende enkele werkweken van de Nederlandse Mycologische
Vereniging. Het aandeel van deze waarnemingen in het recente
Atlasbestand is niet nagegaan, maar bedraagt vermoedelijk minder
dan 5%. Deze gegevens werden verkregen uit het landelijke NMVbestand. In toenemende mate worden ook paddenstoelenvondsten
doorgegeven via de alom bekende websites waarneming.nl en
Telmee.nl (Dam & Gotink, 2010. Deze meldingen worden tot op heden
onvoldoende gevalideerd en een groot deel wordt als onbetrouwbaar
beschouwd, niet alleen door de PWD, maar ook door de WPN. Om
die reden worden deze waarnemingen tot op heden niet aan het
landelijke NMV-bestand of het Atlasbestand toegevoegd. Ze zijn dus
in deze atlas buiten beschouwing gelaten.
De ‘oude’ waarnemingen van vóór 1999 zijn voor het grootste
deel afkomstig uit het landelijke NMV-bestand. Deze gegevens
zijn afkomstig uit verschillende bronnen, onder meer verspreide
opgaven in de literatuur, excursierapporten van NMV-excursies,
soortenlijsten van individuele inventarisaties, losse meldingen van
bijzondere soorten, vindplaatsaanduidingen op aquarellen van
diverse personen, onder meer van W. Beijerinck en N. Jansonius,
gegevens uit mycosociologische studies vanuit het voormalige
Biologisch Station te Wijster en gegevens van herbariummateriaal
uit de collecties van het Rijksherbarium te Leiden en het Biologisch
Station (beide tegenwoordig ondergebracht bij Naturalis in Leiden).
Hoewel dit deel van het bestand dus waarnemingen uit het verleden
bevat, is het niet compleet. Lang niet alle etiketgegevens van
herbariumcollecties zijn gedigitaliseerd en in het landelijke bestand
ingevoerd. Het was in het kader van deze atlas ondoenlijk om de
tienduizenden paddenstoelencollecties in Naturalis (Leiden) door
te nemen op zoek naar materiaal uit Drenthe. Bovendien is er vaak
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behoefte aan een degelijke revisie van determinaties in het licht
van recente ontwikkelingen in de taxonomie. Ook een deel van
de bestaande literatuurgegevens is nog niet gedigitaliseerd. In het
kader van deze atlas hebben we ons wel moeite getroost om enkele
belangrijke bronnen van gegevens in te voeren, bijvoorbeeld de
gegevens over paddenstoelen in Drentse beboomde wegbermen
uit het proefschrift van Peter-Jan Keizer (1993) en gegevens over
paddenstoelen in het Dwingelderveld van Wim Ozinga (Ozinga,
2001).

Van ZWAMNEUS naar ZWAM
Een probleem met het Atlasbestand was dat SPOT geschikt is als
invoerprogramma voor gegevens maar zeer weinig mogelijkheden
biedt om de gegevens automatisch te ordenen en allerlei
berekeningen uit te voeren. Met het naderbij komen van het schrijven
van deze Atlas werd de behoefte hieraan steeds groter. Voor
sommige basale toepassingen werd door Roeland Enzlin in 2005
voor gebruik binnen de PWD de database ZWAMNEUS opgezet,
gebaseerd op het programma ACCESS (Microsoft Office 2003).
In 2010 is overgestapt op het programma ZWAM, dat door ons
werkgroepslid Marien van Westen is ontwikkeld. Als uitgangspunt
daarbij diende een programma voor het beheren en bewerken
van een waarnemingenbestand van sieralgen, DesmidDatabase,
dat speciaal voor deze groep organismen in eigen beheer was
ontwikkeld. Dat programma werd in samenspraak met Roeland
Enzlin geheel aangepast aan de behoeftes van de Paddestoelen
Werkgroep Drenthe. ZWAM is gaandeweg steeds verder verfijnd
en is nu aan zijn tweede versie toe. De bewerkingen met
behulp van ZWAM liggen ten grondslag aan de statusgegevens,
vermeld in de soortbeschrijvingen in deze atlas. Het programma
is zeer gebruikersvriendelijk en maakt onder meer de volgende
automatische bewerkingen van gegevens mogelijk op soortniveau:
- Het vervaardigen van verspreidingskaarten van paddenstoelen
in Drenthe, al dan niet in een bepaalde periode, op het
niveau van kilometerhokken met verschillende topografische
ondergronden en desgewenst verschillende symbolen voor
verschillende periodes. Daarbij kunnen variëteiten afzonderlijk
worden behandeld of worden samengenomen met de soorten.
Ook de verspreiding van soortcomplexen of soortengroepen
kan desgewenst worden weergegeven. Als illustratie is hier
een screenprint met een kaart van de Fraaie gifgordijnzwam
(Cortinarius rubellus) weergegeven (Fig. 3.9).

- Voor alle soorten wordt een berekening gemaakt van het
aantal meldingen en het aantal bezette kilometerhokken in
Drenthe in totaal en gesplitst vóór en na 1999. Op grond van
het aantal kilometerhokken wordt automatisch de bijbehorende
frequentieklasse berekend. Op grond van verschillen tussen de
frequentie vóór en na 1999 wordt automatisch de trend berekend
volgens de criteria genoemd in hoofdstuk 4. Het splitsingsjaar kan
gewijzigd worden. De trend wordt dan automatisch aangepast.
- Voor alle soorten wordt een berekening gemaakt van het
aantal meldingen met een bepaalde habitatcode volgens de
Standaardlijst (Arnolds & Van den Berg, 2013; zie ook Tabel 4.74.9), alsmede de procentuele verdeling over de verschillende
habitats. Datzelfde geldt voor codes van substraat en organisme.
- Voor alle soorten wordt een periodiciteitsdiagram gemaakt, met
daarin de verdeling van de meldingen over de verschillende
decades van het jaar.
Naast de soortenmodule kent ZWAM ook een gebiedsgerichte
module. Hierbinnen bestaan onder meer de volgende
mogelijkheden:
- Het vervaardigen van een volledige soortenlijst van een bepaald
kilometerhok, al dan niet met inachtneming van variëteiten en
soortcomplexen. Deze lijsten kunnen ook worden gegenereerd
voor een bepaalde periode.
- Berekening van het aantal soorten, het aantal Rode-lijstsoorten en
de Mycologische Waarde (‘Rode-lijstindex’) voor een kilometerhok
volgens de methode Jalink (1999). Zie ook hoofdstuk 9.
- Het vervaardigen van een chronologische lijst van alle bronnen
(bijvoorbeeld excursieverslagen, streeplijsten en losse meldingen)
waarop de soortenlijst is gebaseerd.
- Het combineren van gegevens uit verschillende kilometerhokken
tot een terreinlijst, bijvoorbeeld van een bepaalde Boswachterij of
natuurgebied. Van deze functie is in deze atlas gebruikgemaakt bij
de beschrijving van de mycologische kroonjuwelen in hoofdstuk 9.
- Het exporteren van de informatie naar andere mappen in de
computer.
Het programma ZWAM kan uiteraard ook worden toegepast op
databestanden met een vergelijkbare structuur. Het wordt nu ook
gebruikt voor dataverwerking door de Mycologische Werkgroep
Groningen die een (gedeeltelijke) kartering van die provincie beoogt.

Figuur 3.9. Screenprint van het programma ZWAM met de verspreidingskaart van de Fraaie gifgordijnzwam (Cortinarius rubellus) in
Drenthe.
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Over representativiteit en volledigheid van de
paddenstoelenkartering
De Drentse benadering van de paddenstoelenkartering werd ook
uiteengezet in een publicatie in Coolia, het blad van de Nederlandse
Mycologische Vereniging (Arnolds & Enzlin, 2006). Dit leidde tot enige
discussie over de voorgestelde methode en de gehanteerde begrippen
(Dam, 2006). Een van de suggesties was om de verwachtingenkaart
niet te baseren op het aantal soorten dat te verwachten is op één
excursie onder optimale omstandigheden, maar op de totale
verwachtingswaarde: het totale aantal soorten paddenstoelen dat in
een kilometerhok te verwachten zou zijn. Dit is echter in de praktijk
van een provinciale kartering een onwerkbaar concept, omdat
de aantallen te verwachten soorten dan vele malen hoger zouden
uitvallen dan de nu gehanteerde verwachtingswaarden, zoals
verderop wordt gedemonstreerd aan de hand van enkele voorbeelden
van intensief geïnventariseerde terreinen. Bovendien is de schatting
van de totale verwachtingswaarde in een kilometerhok op grond van
de weinige beschikbare informatie vrijwel onmogelijk. Het bereiken
van de totale verwachtingswaarde zou tientallen terreinbezoeken aan
ieder kilometerhok nodig maken; een onhaalbare opgave bij 2844
te inventariseren kilometerhokken. Van dergelijke streefcijfers zou
ook geen stimulerend effect uitgaan naar veldwerkers toe. Het zou
eerder ontmoedigend werken, omdat de doelstellingen ver buiten
de praktische mogelijkheden van een provinciale kartering liggen
(Arnolds & Enzlin, 2007).
Verder heeft Dam (2006) reserves tegen de opzet van de
representativiteitskaart. Hij betoogt: ‘Ook als je die kaart samenstelt
op basis van de verwachtingenkaart volgens bovenstaand recept, dan
kun je nog steeds geen conclusies trekken over het al-dan-niet stabiel
zijn van de cumulatieve soortenaantallen per km-hok’. Dit is op zich
een juiste constatering, maar in de praktijk is deze benadering alleen
bruikbaar bij inventarisaties van terreinen van beperkte omvang
(Arnolds & Enzlin, 2007).
Door de eigenschappen van paddenstoelen kan een min of
meer volledige soortenlijst van een terrein feitelijk alleen worden
verkregen door een wekelijkse, vlakdekkende inventarisatie van
alle taxonomische groepen gedurende een periode van meerdere
jaren. Pogingen in deze richting leveren spectaculaire resultaten

Figuur 3.10. Kilometerhokken in Drenthe met aan het einde van het
atlasproject in 2010 een aantal soorten paddenstoelen dat ten minste
één klasse hoger ligt dan de vooraf ingeschatte verwachtingswaarde
(Fig. 3.6).

op. Zo werden twee gebieden bij Helmond door de plaatselijke
paddenstoelenwerkgroep gedurende een reeks van jaren wekelijks
bezocht. In de Stiphoutse Bossen, een heidebebossing van 4
km2 op zandgrond, werden in de jaren 1985-1993 1142 soorten
waargenomen (Lammers & Raaijmakers, 1994). In de periode 19932010 werd door deze werkgroep een geheel ander bostype intensief
bestudeerd, namelijk het grotendeels op beekleem gelegen Coovels
Bos van circa 80 ha. Daar werden gedurende circa 2000 bezoeken
2001 soorten vastgesteld, slechts weinig minder dan het aantal in
de gehele provincie Drenthe (Lammers et al. 2012)! Hierbij moet
wel worden aangetekend dat honderden soorten behoren tot de
slijmzwammen (myxomyceten) en groepen kleine ascomyceten die
in Drenthe bewust buiten de kartering zijn gehouden. Ook werd een
aantal soorten opgekweekt op uit het veld meegenomen substraten.
Een ander topgebied is landgoed Nijenrode bij Breukelen, waar 1121
soorten zijn vastgesteld, voornamelijk grotere paddenstoelen. In
dit terrein van ongeveer 70 ha werkt de paddenstoelenkenner Gert
Immerzeel al vele jaren als beheerder, waardoor hij vrijwel dagelijks
in het veld is en weinig nieuws op mycologisch gebied hem ontgaat.
In Drenthe benadert de inventarisatie van Schepping bij Beilen deze
hoge onderzoekintensiteit, dankzij het feit dat dit natuurgebied de
achtertuin is van Eef Arnolds. Gedurende een periode van bijna 40 jaar
werden hier op een oppervlakte van 5,4 ha 700 soorten vastgesteld,
waarbij moet worden opgemerkt dat aan kleine ascomyceten en aan
slijmzwammen weinig aandacht is geschonken. Daarmee is dit kleine
natuurgebied het soortenrijkste terrein van Drenthe (zie hoofdstuk 9).
Het staat buiten kijf dat bij een even grote onderzoekinspanning in
andere terreinen aanmerkelijk hogere aantallen soorten zouden worden
gevonden. Ook het relatief kleine bos bij het Boekweitenveentje (50
ha) mag zich in een grote populariteit bij veldmycologen verheugen.
Hier werden in 40 jaar tijd tijdens ruim 100 bezoeken 670 soorten
vastgesteld (hoofdstuk 9). Ook in deze twee mycologisch ‘afgekloven’
terreinen worden nog jaarlijks nieuwe soorten ontdekt. Daarbij kan
het gaan om soorten die voordien over het hoofd werden gezien of
fructificeerden in een periode dat er geen mycologisch onderzoek
plaatsvond, dan wel om werkelijk nieuwe vestigingen van soorten die
voordien afwezig waren. Uiteraard danken deze terreinen hun enorme
soortenrijkdom niet alleen aan intensief onderzoek, maar ook aan een

Figuur 3.11. Het aantal waarnemingsdata (data waarop één of
meer soorten paddenstoelen zijn gemeld) per kilometerhok in de
atlasperiode (1999-2010).
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grote afwisseling van mycologisch waardevolle habitats. De invloed
van de onderzoekintensiteit op de vastgestelde soortenaantallen is
echter onmiskenbaar zeer groot.
Een indicatie voor de intensiteit van het mycologische veldwerk
in Drenthe kan worden afgeleid uit de verhouding tussen het te
verwachten aantal soorten in een kilometerhok (Fig. 3.6) en het
aantal soorten dat uiteindelijk na afloop van de Atlasperiode in dat hok
is vastgesteld (Fig. 3.10). We zien dat het aangetroffen soortenaantal
in het overgrote deel van de kilometerhokken overeenkomt met de
verwachtingswaarde. Indien het aantal aangetroffen soorten één of
meer klassen hoger ligt dan het volgens het landschapspatroon te
verwachten aantal soorten, kan dat worden veroorzaakt door een
meer intensieve inventarisatie dan het minimum vereiste van één
excursie onder goede omstandigheden. Een andere mogelijkheid
is een aanvankelijk te lage inschatting van het te verwachten
soortenaantal. Dat laatste is in Drenthe vooral het geval geweest in
de oostelijke veenkoloniën.
De kilometerhokken die minstens een klasse hoger eindigden,
liggen over de gehele provincie verspreid, met concentraties in het
noorden van de provincie als gevolg van relatief uitgebreid veldwerk.
Slechts 32 hokken (1%) kunnen bogen op meer dan twee maal het
soortenaantal volgens de verwachtingswaarde.
Een meer directe uitdrukking voor de onderzoekintensiteit is
uiteraard het aantal bezoeken dat aan een bepaald kilometerhok
is gebracht. Dit is voor de periode 1999-2010 weergegeven in
figuur 3.11. Daarbij zijn per hok de dagen geteld waarin er één of
meer paddenstoelenwaarnemingen zijn genoteerd. Een eenmalige
waarneming van een soort en een excursielijst met meer dan 100
soorten tellen dus beide als één bezoek. Opgaven van paddenstoelen
uit verschillende bronnen voor eenzelfde dag tellen slechts één keer
mee. Uit de kaart blijkt dat het zuidoostelijke deel van de provincie
duidelijk minder intensief onderzocht is dan de rest. Door de lagere
dichtheid van mycologen en de in het algemeen minder interessante
gebieden is daar vaak met de minimum inspanning volstaan om aan
de verwachtingswaarde te voldoen.
Daarentegen zijn in de provincie ruim 80 kilometerhokken op meer
dan 20 dagen bezocht. Een groot deel hiervan betreft hokken
met één of meer reeds lang gemonitorde meetpunten van het
paddenstoelenmeetnet (zie hoofdstuk 2), bijvoorbeeld rond Roden en
in het Dwingelderveld. Deze herhaalde tellingen van een beperkte
set soorten op een kleine, vaste oppervlakte leiden niet noodzakelijk
tot een hoog soortenaantal. Ook sommige gerenommeerde gebieden
met een bijzondere mycoflora zijn de afgelopen twaalf jaar intensief
bekeken, bijvoorbeeld het Boekweitenveentje bij Gieten en de
Kleibosch bij Foxwolde (zie hoofdstuk 9). Andere zeer vaak bezochte
hokken liggen in de directe omgeving van woonplaatsen van actieve
paddenstoelenkarteerders, bijvoorbeeld in Stadskanaal (Henk Pras),
Beilen (Eef Arnolds), Rolde (Roeland Enzlin), Oudemolen (Anneke
Palthe) en Hoogeveen (Bernhard de Vries). De resultaten van onze

kartering worden dus enigszins gekleurd door de genoemde
verschillen in onderzoekintensiteit, maar in verhouding tot andere
provincies zijn waarnemerseffecten van beperkte omvang (zie Fig.
3.3b, d).
In verband met de representativiteit van paddenstoeleninventarisaties
kan worden opgemerkt dat ook de volledigheid van relatief
gemakkelijk te inventariseren organismen als vaatplanten in
belangrijke mate wordt beïnvloed door de intensiteit van het
veldwerk. In Drenthe deed bijvoorbeeld Venema zeer intensief
floristisch onderzoek in twee kilometerhokken bij Meppel,
waarbij hij ze herhaaldelijk gedurende één of twee seizoenen
bezocht (Venema, 2004, 2005). Hij doorzocht alle uithoeken en
maakte aparte lijsten voor alle 100 hectarehokken binnen de
kilometerhokken. Zo kwam hij tot een score van respectievelijk
575 en 537 soorten. Tijdens standaard floristische inventarisaties
(twee tot drie bezoeken in een jaar waarbij steekproefgewijs alle
belangrijke biotopen worden bezocht) werden eerder door andere
waarnemers in dezelfde km-hokken respectievelijk 184 en 252
soorten vastgesteld (Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999).
Ook bij vaatplanten springen zeer intensief onderzochte hokken
wat soortenaantal betreft uit de toon ten opzichte van met minder
aandacht bedeelde terreinen.

Evaluatie van de aanpak van de paddenstoelenkartering
in Drenthe
De vlakdekkende inventarisatie van paddenstoelen in Drenthe
is onverwacht voorspoedig verlopen. Aanvankelijk werd voor de
kartering van een steekproef van 40% van de kilometerhokken
een periode van tien jaar uitgetrokken. Uiteindelijk werden binnen
twaalf jaar (1999-2010) alle 2844 kilometerhokken in de provincie
geïnventariseerd. Cruciaal voor het welslagen van de onderneming
zijn de volgende punten (Arnolds & Enzlin, 2007):
- Het opstellen van een verwachtingenkaart met het minimale
aantal te verwachten soorten per kilometerhok, waarmee
concrete kwantitatieve doelstellingen voor de kartering werden
vastgesteld.
- Het jaarlijks vervaardigen van een representativiteitskaart
en een urgentiekaart, waarmee de prioriteiten voor verder
veldwerk werden aangegeven.
- Het jaarlijks publiceren van deze kaarten en de vorderingen van
de kartering in de nieuwsbrief van de paddenstoelenwerkgroep.
- Het bijhouden van een actueel provinciaal gegevensbestand.
- De ontwikkeling van een gebruikersvriendelijk computerprogramma voor de verwerking van de gegevens.
Dankzij deze inspanningen is Drenthe mondiaal de eerste
regio waar verspreidingsgegevens over paddenstoelen op een
gestandaardiseerde en representatieve wijze zijn verzameld. Daar
mogen we als werkgroep van vrijwilligers best trots op zijn!
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