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Droge, schrale graslanden
Hoofdstuk 16a

Droge, schrale graslanden kunnen ware paddenstoelenparadijzen zijn. Het gaat dan om oude, weinig productieve, 
mosrijke graslanden op onbemeste, matig zure tot basische grond met een langdurig ongestoorde bodem. Hiertoe 
behoren in ons land sommige duingraslanden langs de kust, kalkgraslanden op krijthellingen in Zuid-Limburg en 
graslanden op droge, matig tot zwak zure zand- en leembodems in het binnenland. Daar kan zich een zeer soortenrijke 
mycoflora ontwikkelen met tal van opvallende en zeldzame paddenstoelen, waaronder veel wasplaten, satijnzwammen, 
knotszwammen en aardtongen. Vanwege de opvallende rol van kleurrijke wasplaten worden zulke graslanden ook 
aangeduid als wasplatengraslanden. In een kader gaan we nader in op de kenmerken van deze graslanden.
In Drenthe hebben we alleen te maken met droge, schrale graslanden op zandige of lemige bodems. Deze worden 
vegetatiekundig ondergebracht in de klasse der droge graslanden op zandgrond, met als kenmerkende plantensoorten 
onder meer Buntgras, Zandhoornbloem, Vroege haver en Biggenkruid (Schaminée et al., 1996). De droge, zandige 
graslanden in het binnenland worden gerekend tot de Struisgras-orde. Daarbinnen hebben we in Drenthe te maken 
met twee plantengemeenschappen. Het Dwerghaver-verbond met de Vogelpootjes-associatie omvat pioniervegetaties 
met een open kruidlaag met veel eenjarige planten, zoals Vogelpootje, Zandblauwtje, Dwergviltkruid, Zilverhaver en 
Vroege haver. Deze open graslanden zijn vrij arm aan paddenstoelen en behoren niet tot de wasplatengraslanden. 
Het daarop in de successie volgende verbond van Gewoon struisgras met de associatie van Schapengras en Tijm 
heeft een meer gesloten kruidlaag van voornamelijk overblijvende planten als Fijn schapengras, Biggenkruid, 
Grasklokje en Muizenoortje. Tot dit vegetatietype worden hier ook floristisch verarmde vormen gerekend die vroeger 
werden onderscheiden als de associatie van Gewoon struisgras (Westhoff & Den Held, 1969; Arnolds, 1981), maar 
tegenwoordig als rompgemeenschap van Gewoon struisgras en Biggenkruid worden opgevat (Schaminée et al., 
1996). In de graslanden van het Struisgras-verbond kan een rijke mycoflora aanwezig zijn met veel bijzondere soorten. 
In Drenthe komen veel tussenvormen voor tussen graslanden van het verbond van Gewoon struisgras en heischrale 
graslanden (zie hoofdstuk 18a). Juist deze graslandjes zijn dikwijls in mycologisch opzicht ware pareltjes. Een van de 
mooiste voorbeelden was indertijd een graslandje bij de Beilersluis in het Linthorst-Homankanaal (zie kader aan het 
eind van de inleiding). 
Tot de droge, zandige graslanden behoren vegetatiekundig ook de zeer open pioniervegetaties op stuifzanden: het 
Buntgras-verbond met de associatie van Buntgras en Heidespurrie (Schaminée et al., 1996). In enigszins gestabiliseerde, 
door de vegetatie vastgelegde stuifzanden ontwikkelt zich een moslaag van Ruig haarmos en tal van korstmossen. 
Deze vegetaties komen in Drenthe lokaal voor in de weinige resterende terreinen met open stuifzandplekken, zoals 
het Drouwenerzand, Mantingerzand, Orvelterzand en Ter Horsterzand. De mycoflora is er zeer arm aan soorten en 
vruchtlichamen.
Graslanden van de Struisgras-orde kunnen van nature voorkomen op hoge kopjes in begraasde terreinen op enigszins 
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gebufferde zandgrond, bijvoorbeeld op rivierduintjes en stroomruggen langs riviertjes. Dat is onder andere het geval 
in sommige terreinen met natuurlijk reliëf langs de Overijsselse Vecht, bijvoorbeeld het Junner Koeland en Arriër 
Koeland. In Drenthe zijn de meeste beken te smal en te weinig dynamisch voor de vorming van zandruggen in het 
dal. Een uitzondering vormt de Hunze, waar vroeger diverse rivierduincomplexen aanwezig moeten zijn geweest. 
De meeste zijn echter vlak geschoven of afgegraven ten behoeve van wegenaanleg en bezanding van de weinig 
draagkrachtige veengronden. Het enige geaccidenteerde terrein is daar nu nog de Duunsche Landen bij Spijkerboor, 
waar een aantal kenmerkende paddenstoelen van droge schraallanden is aangetroffen (zie ook hoofdstuk 16c). Elders 
in Drenthe zijn zulke graslanden meestal ontstaan op plekken waar enigszins basenrijk, maar humusarm zand of leem 
door grondwerkzaamheden aan de oppervlakte is gekomen. Ze komen in deze provincie slechts plaatselijk voor en 
bedekken nooit grote oppervlakten. Goed ontwikkeld zijn ze bijvoorbeeld op de Grote Startbaan bij Havelte, waar bij 
de aanleg van een Duits vliegveld in de tweede wereldoorlog voedselarme, basenrijke leem is aangebracht. Meestal 
gaat het om bermen van wegen en (schelpen)fietspaden en overhoekjes in natuurterreinen waar in het verleden zand 
gewonnen is of lokaal enige verrijking heeft plaats gehad van droge, heischrale graslandjes. 
Van 28 kenmerkende soorten is de verdeling geschat van de vindplaatsen over verschillende landschapselementen 
in Drenthe (tabel 16-2). Hieruit blijkt dat schrale graslandjes in natuurterreinen en bermen van verharde wegen 
de belangrijkste habitats vormen voor deze soortengroep. De zeldzaamste soorten worden meestal alleen in 
natuurgebieden aangetroffen. Het agrarische landschap heeft voor soorten van schrale, droge graslanden helemaal 
afgedaan. Opmerkelijk is dat in enkele bossen op potklei in Noord-Drenthe (De Kleibosch en Het Vagevuur bij Roden) 
plaatselijk ook een wat verarmde mycoflora van wasplatengraslanden aanwezig is met behalve wasplaten enkele 
kenmerkende satijnzwammen en knotszwammen. Dit is ook elders in Nederland waargenomen, onder andere in 
het Bunderbos bij Elsloo, Bekendelle bij Winterswijk en het Coovels Bos bij Helmond, alle gelegen op vochtige, 
basenrijke beekleem. In het Coovels Bos zijn op een kleine oppervlakte vier wasplaten, twaalf graslandbewonende 
satijnzwammen, zeven knotszwammen en één aardtong geregistreerd (Lammers et al, 2005, 2012). Het is vooralsnog 
een raadsel waarom paddenstoelen van droge, schrale graslanden ook in zo’n ogenschijnlijk volkomen andere habitat 
kunnen groeien.
Natuurontwikkeling, waarbij minerale, niet te zure bovengrond aan de oppervlakte komt, biedt perspectieven voor de 
ontwikkeling van nieuwe droge, voedselarme graslanden. Het natuurontwikkelingsterrein Schepping bij Beilen heeft 
een belangrijk deel van zijn mycologische waarden te danken aan de nog vrij jonge schraallandjes aldaar (zie ook 
hoofdstuk 9). 
In totaal worden in Nederland 179 soorten paddenstoelen karakteristiek geacht voor droge, schrale graslanden (Arnolds 
& Veerkamp, 2008). In Drenthe gaat het om 110 soorten, een verbazend hoog aantal gezien de kleine oppervlakte van 
deze graslanden en de op het eerste gezicht niet erg aantrekkelijke habitat voor paddenstoelen. De bodem en het 
microklimaat zijn er immers droog en de strooiselproductie is gering. Vrijwel alle kenmerkende soorten zijn zeldzaam 
en een groot deel staat op de Rode Lijst. De paddenstoelen van schrale droge graslandjes wordt op tal van manieren 
bedreigd, onder meer door het ontbreken van beheer, met als gevolg verruiging en dichtgroeien met bomen; verder 
door verstoring van de bodem en door vermesting en verzuring als gevolg van luchtverontreiniging. Op de mycoflora 
van de verschillende typen droog schraalland, de ecologie van de paddenstoelen en beheersaspecten wordt hieronder 
nader ingegaan.

Taxonomische en functionele groepen
In droge, schrale graslanden domineren onder de kenmerkende 
soorten de plaatjeszwammen met een aandeel van 76%. De 
belangrijkste geslachten zijn satijnzwammen (Entoloma spp.) met 
32, wasplaten (Hygrocybe spp.) met 13 en trechtertjes (Omphalina 
spp.) met zeven karakteristieke soorten. In geen enkele ecologische 
(sub)groep komen zoveel knots- en koraalzwammen voor: elf 
soorten (10%), waarvan er vijf behoren tot het geslacht Clavaria 
en vier tot Clavulinopsis. De aantallen van andere taxonomische 
hoofdgroepen zijn laag. Opmerkelijk is de aanwezigheid van één 
korstzwam, die aantoont dat niet alle korstzwammen op hout groeien. 
De desbetreffende soort, de Warrige graskorstzwam (Laetisaria 
fuciformis) parasiteert op grassen.
Van het overgrote deel (87%) van de kenmerkende soorten wordt 
aangenomen dat ze saprotroof op humus of strooisel groeien. 
Daarnaast leven tien soorten paddenstoelen (9%) samen met 
mossen, die in droge graslanden vaak een hoge bedekking hebben. 
Soorten op dode en levende kruidachtige planten zijn schaars. 
In feite is van het grootste deel van de paddenstoelen van droge 
schraallanden de exacte leefwijze nog niet opgehelderd, onder meer 
van wasplaten, knotszwammen, aardtongen en graslandbewonende 
satijnzwammen. Voor wasplaten is onlangs aangetoond dat ze, 

althans ten dele, binnenin levende planten (endofytisch) kunnen 
leven. Wellicht geldt dat ook voor de andere genoemde groepen. 
Hierop wordt nader ingegaan in het kader ‘Waarvan leven wasplaten 
eigenlijk?’. 

Verspreiding, frequentie en trend
Van de paddenstoelen van droge schraallanden zijn slechts zes 
soorten in Drenthe vrij algemeen en vijf soorten matig algemeen 
(samen 10%). Dat betekent dat de overige 90% van de karakteristieke 
paddenstoelen (98 soorten) meer of minder zeldzaam is, een zeer 
hoog percentage. De grootste groep van 42 soorten (38%) is zelfs 
uiterst zeldzaam, dus van minder dan vier vindplaatsen in Drenthe 
bekend. Negen soorten (8%) zijn bovendien na 1999 niet meer 
aangetroffen. Van de kenmerkende graslandpaddenstoelen vertoont 
49% sinds 1999 een toename en 30% een afname. De resterende 23 
soorten (21%) zijn stabiel of de trend is twijfelachtig. 
Terwijl graslandpaddenstoelen bijna overal in Drenthe wordt 
aangetroffen, zijn kenmerkende soorten van droge, schrale 
graslanden nog niet in de helft (46%) van de kilometerhokken 
aanwezig, en daar dan meestal nog met slechts één of twee soorten 
(34% van de hokken). Er zijn maar 70 kilometerhokken (2,5%) die min 
of meer soortenrijk zijn met minimaal zeven karakteristieke soorten. 
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de noordkant van Assen (km 234-560 en 235-560). Hier komen zeven 
soorten wasplaten voor, waaronder twee zeer zeldzame en ernstig 
bedreigde soorten, de Violetgrijze wasplaat (Hygrocybe lacmus) en 
Apothekerswasplaat (Hygrocybe nitrata). Ook in het stroomgebied 
van de Drentsche Aa liggen veel soortenrijke hokken, vooral in het 
Eexterveld en in schrale bermen van wegen en schelpenpaden, 
bijvoorbeeld in de Gasterse Duinen (km 240-562) en in De Strubben 
bij Annen (km 242-564). Soms zijn kleine landschapselementen 
heel belangrijk voor deze kwetsbare groep paddenstoelen, zoals de 
omgeving van het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557), de 
Zwartedijksterschans bij Een-West (km 219-566) en begraafplaatsen 
bij Spijkerboor (km 248-567) en in Roden (km 224-572). 
In Centraal-Drenthe vallen de soortenrijke kilometerhokken ten 
zuiden van Beilen op. Het betreft hier vooral terreinen die in de jaren 
zeventig in het kader van mycosociologisch onderzoek uitvoerig zijn 
onderzocht, bijvoorbeeld een graslandje bij de Beilersluis (zie kader 
aan het eind van de inleiding), de dijk van het Linthorst-Homankanaal 
en een wegberm bij Smalbroek. Van al deze mooie terreintjes is door 
grondwerkzaamheden of vermesting niets meer over. Het toont de 
grote kwetsbaarheid van zulke droge graslandjes. Van de op de 
kaart aangegeven kilometerhokken is alleen de soortenrijkdom in 
Schepping bij Holthe (km 233-540) nog intact.
In Drenthe zijn in acht kilometerhokken 20 of meer soorten van droog 
schraalland aangetroffen. De belangrijkste regio voor paddenstoelen 
van deze ecologische subgroep ligt ten noorden van Havelte. Het 
gaat daarbij vooral om de Havelterberg (km 211-534) met 21 soorten, 
de Kleine Startbaan en schelpenpaden in de omgeving in het 

Eigenlijk is zeven soorten in een vierkante kilometer nog een armzalig 
aantal voor een groep die in totaal 109 soorten telt. De conclusie 
is dan ook gerechtvaardigd dat droge graslanden met een rijke 
mycoflora, doorgaans wasplatengraslanden (zie kader), in Drenthe 
uitermate schaars zijn. Vaak is waardevol terrein voor deze groep 
paddenstoelen binnen een kilometerhok beperkt tot een oppervlakte 
van enkele ares.
Het is opvallend dat mycologisch rijke droge schraallanden 
volledig ontbreken in de zuidoostelijke helft van de provincie en het 
meest worden aangetroffen in het noorden. Clusters soortenrijke 
kilometerhokken liggen in die regio onder andere tussen Assen en 
Taarlo, met onder meer de bermen van het Noord-Willems kanaal aan 
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Wasplatengraslanden

Wasplaten worden wel vergeleken met orchideeën omdat veel soorten opvallen door hun kleurige, gele, oranje of rode vruchtlichamen. 
Daardoor zijn ze populair onder natuurliefhebbers en fotografen. Ook ecologisch zijn er overeenkomsten: De meeste wasplaten 
zijn, evenals veel orchideeën, kenmerkend voor schrale graslanden die aan het begin van de twintigste eeuw in het toenmalige 
cultuurlandschap wijdverbreid waren. Door intensivering van de landbouw zijn beide groepen nu vrijwel geheel teruggedrongen 
tot natuurterreinen en refugia in schrale wegbermen en slootkanten. Bijna alle soorten wasplaten en orchideeën staan op de Rode 
Lijsten van paddenstoelen, respectievelijk planten.
Het was Schweers (1949) al opgevallen dat sommige graslanden opvallende concentraties van wasplaten herbergen. Deze amateur-
mycoloog introduceerde de term ‘Hygrophorus-weide’. Tegenwoordig spreken we liever van ‘wasplatengraslanden’ of ’Hygrocybe-
graslanden’ omdat graslandbewonende wasplaten niet meer tot het geslacht Hygrophorus worden gerekend, maar tot de geslachten 
Hygrocybe en Camarophyllopsis. Bovendien worden lang niet alle terreinen met veel wasplaten beweid.
In Nederland zijn nu 54 soorten wasplaten bekend (Arnolds & Van den Berg, 2013), waarvan er 25 in Drenthe zijn aangetroffen. 
Van de inlandse wasplaten groeit 90% voornamelijk in schrale graslanden, ook zeer lokaal in bossen. De resterende 10% groeit in 
moerassen. De meeste wasplaten zijn karakteristiek voor oude, onbemeste graslanden die al decennia als zodanig in gebruik zijn. 
In zulke terreinen kunnen opvallende concentraties soorten voorkomen, tot meer dan 20 op een oppervlakte van enkele hectares 
(Boertmann, 2010). Terreinen met vijf of meer soorten worden door mycologen aangeduid als wasplatengraslanden (Arnolds, 1980, 
1988). Zulke terreinen zijn ook altijd rijk aan andere karakteristieke paddenstoelen van droge schraallanden, vooral satijnzwammen 
(Entoloma), knots- en koraalzwammen (Clavaria, Clavuliniopsis, Ramariopsis) en aardtongen (Geoglossaceae).
De oppervlakte van wasplatengraslanden is in Nederland in de vorige eeuw met naar schatting ten minste 98% afgenomen (Arnolds, 
1994). Ook in het buitenland staan deze terreinen sterk onder druk. Verstoring is zeer gemakkelijk; het creëren van nieuwe wasp-
latengraslanden onder de huidige omstandigheden moeilijk, onder andere vanwege de hoge stikstofbelasting, en altijd een kwestie 
van lange adem. Wasplatengraslanden hebben een aantal gemeenschappelijke vegetatiekundige en bodemkundige kenmerken, 
waaraan potentieel interessante terreinen ook buiten het paddenstoelenseizoen herkenbaar zijn:

- De terreinen zijn al decennia als permanent grasland in gebruik. 
- Bemesting heeft niet of nauwelijks plaatsgevonden. De hoeveelheid beschikbare stikstof en fosfaat is altijd gering.
- Bodembewerking heeft recent niet plaats gehad.
- Langdurige inundaties (weken tot maanden) komen niet voor, ook niet in de winter
- De bodem kan verder sterk variëren, van klei tot zand of veen, van zuur tot basisch en van vochtig tot droog. 
- Vaak is er sprake van (licht) geaccidenteerde terreinen met een ongestoorde geomorfologie, zoals kronkelwaarden langs rivieren, 

duinen langs de kust en krijthellingen. Waardevolle wasplatengraslanden komen echter ook voor in kunstmatige landschappen, 
bijvoorbeeld op oude dijken, in wegbermen, op taluds langs kanalen en in gazons op oude begraafplaatsen.

- Het beheer bestaat uit begrazing of maaien en afvoeren. Daardoor heeft het grasland permanent of ten minste in het najaar, 
althans voor een groot deel, een korte vegetatie. Het maaibeheer mag intensief zijn. In Groot-Brittannië zijn zeer soortenrijke 
wasplatengraslanden te vinden in eeuwenoude grasvelden in landgoederen en op begraafplaatsen die als gazons worden beheerd.

- De productie van de vegetatie is laag, minder dan 3,5 ton/ha/jaar (Krieglsteiner, 2003).

Het Gewoon sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea) is de meest verbreide wasplaat. Hij kan plaatselijk massaal voorkomen en is 
een indicator voor mycologisch interessante graslanden.
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Westerzand (km 211-535) met 28 soorten en als meest waardevolle 
terrein van Drenthe de Grote Startbaan aan de noordkant van het dorp 
(km 212-533, 211-533) met respectievelijk 25 en 46 karakteristieke 
soorten. Plekjes met interessante schraallandpaddenstoelen 
worden bij Havelte daarnaast in tal van grazige bermen van wegen 
en fietspaden aangetroffen. Buiten die regio liggen soortenrijke 
kilometerhokken in de berm van een (voormalig) schelpenfietspad 
in de Gasterse Duinen bij Gasteren (km 240-562) met 20 soorten, 
bij de Beilersluis langs het Linthorst-Homankanaal (km 231-539) 
met 21 soorten, nabij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-
557) met 32 soorten en in Schepping bij Beilen (km 233-540) met 
47 soorten. Het is opvallend dat in bijna al deze terreinen dankzij 
menselijke invloed sprake is van goed gebufferde, kalkhoudende 
tot kalkrijke bodems met een pH-water tussen 5,5 en 7,5 (Arnolds, 
1981; ongepubl. metingen R. Chrispijn). De invloed kan bestaan uit 
het aan de oppervlakte brengen van basenrijke leem (Grote en Kleine 
Startbaan), de aanwezigheid van oude schelpenpaden (omgeving 
Havelte, Gasteren), cementresten afkomstig van een vroegere 
cementfabriek (Boekweitenveentje) en bekalken van keileem en 

zand in het kader van natuurontwikkeling (Schepping). Alleen bij de 
Beilersluis was sprake van een zuurdere bodem met een pH van 
4,3-5 (Arnolds, 1981). Hier is wel oorspronkelijk sprake van een 
opgebrachte, lemige ondergrond.

Paddenstoelen in verschillende typen droge schrale 
graslanden
De paddenstoelenflora van droge, zandige schraallanden is in 
Drenthe in detail onderzocht in 17 mycosociologische proefvlakken 
in de periode 1974-1976 (Arnolds, 1981, 1983). Vijf proefvlakken 
lagen in buntgrasgemeenschappen in stuifzanden, vier in 
pioniergemeenschappen van de Vogelpootjes-associatie en acht 
in de associatie van Schapengras en Tijm. De resultaten van dit 
onderzoek zijn samengevat in tabel 16.1 (inleiding hoofdstuk 16).
Van alle graslandtypen zijn de stuifzandbegroeiingen van het 
Buntgras-verbond het armst aan soorten en vruchtlichamen. 
Gemiddeld werden in een proefvlak acht soorten aangetroffen, 
waarvan zes strooiselverteerders en twee mosbewonende soorten, 
met een jaarlijkse gezamenlijke productie van 370 vruchtlichamen 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Freq.
in Dren-
the

Agrarisch 
grasland

Schraal 
grasland 
in 
natuur-
gebied

Begraaf-
plaatsen 
en 
parken

Bermen 
verharde 
wegen

Bermen 
schel-
pen-
paden

Taluds 
sloten en 
kanalen

Loof-
bos op 
potklei of 
kalkrijk 
zand

Bovista pusilla Kleine bovist Z -- ++++ -- + + -- --

Clavaria falcata Spitse knotszwam VZ ± +++ + + ± -- +

Clavulinopsis corniculata Sikkelkoraalzwam Z -- ++ ++ ++ ± -- --

Clavulinopsis helvola Gele knotszwam VA -- ++ ± ++ + ± ±

Clavulinopsis laeticolor Fraaie knotszwam VZ -- ++ + +++ -- -- ±

Entoloma atrocoeruleum Zwartblauwe satijnzwam UZ -- ++++ -- -- -- -- --

Entoloma chalybaeum Blauwplaatstaalsteeltje Z -- +++ ++ + + -- --

Entoloma griseocyaneum Grijsblauwe satijnzwam ZZ -- ++++ -- -- -- -- --

Entoloma incanum Groensteelsatijnzwam UZ -- ++++ -- -- -- -- --

Entoloma papillatum Tepelsatijnzwam VZ ± ++ ± +++ + ± --

Entoloma querquedula Olijfgroene 
zwartsneesatijnzwam

ZZ -- ++ -- -- ++ -- --

Entoloma sericellum Sneeuwvloksatijnzwam MA -- +++ + ++ + ± ±

Entoloma serrulatum Zwartsneesatijnzwam Z -- +++ ± ++ + ± --

Galerina unicolor Weidemosklokje VZ -- ++++ -- -- -- ± --

Geoglossum glutinosum Kleverige aardtong VZ -- ++++ ± ± ± ± --

Geoglossum umbratile Slanke aardtong VZ -- +++ + + ± ± --

Hygrocybe ceracea Elfenwasplaat MA -- ++ + ++ ± -- --

Hygrocybe conica Zwartwordende wasplaat VA ± ++ + +++ ± ± ±

Hygrocybe pratensis Weidewasplaat VZ -- +++ + ++ -- ± --

Hygrocybe psittacina Papegaaizwammetje VZ -- ++ + ++ -- -- --

Hygrocybe russocoriacea Geurende wasplaat ZZ -- ++ -- +++ -- -- --

Hygrocybe virginea Sneeuwzwammetje VA ± ++ ± +++ ± ± ±

Lepiota oreadiformis Gladde wolsteel-
parasolzwam

Z -- + -- ++++ -- -- --

Lycoperdon lividum Melige stuifzwam VZ -- ++++ ± + ± -- --

Mycena sepia Donkerbruine mycena VA ± ++++ ± + ± ± --

Octospora humosa Groot oranje mosschijfje MA -- ++++ -- ± -- ± --

Omphalina obscurata Somber trechtertje VZ ± ++++ + -- -- -- --

Ramariopsis tenuiramosa Bezemkoraaltje Z -- ++++ ± -- -- -- +

Tabel 16.2. Geschatte verdeling van een aantal kenmerkende paddenstoelen van droge, schrale graslanden over verschillende 
landschapselementen in Drenthe (naar Provincie Drenthe, 2010, gewijzigd).

Aangegeven is het geschatte percentage (in klassen) van het huidige aantal vindplaatsen (1999-2010) in de aangegeven habitats: ++++: 75-100%, +++: 50-75%, 
++: 25-50%, +: 10-25%, ±: <10%, --: (vrijwel) afwezig.
Kolom 3, Frequentie in Drenthe: ZZ: zeer zeldzaam, Z: zeldzaam, VZ: vrij zeldzaam, MA: matig algemeen, VA: vrij algemeen
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per 1000 m2. Deze armoede is te verklaren door het zeer lage 
organische stofgehalte (0,5-1,5%) in de zure bovengrond (pH-
water 4,5-5) en het extreem warme en droge microklimaat. In 
sommige droge jaren worden in open stuifzanden in het geheel geen 
paddenstoelen gezien. Er zijn geen goede kenmerkende soorten 
paddenstoelen voor dit vegetatietype. Trouwe stuifzandbewoners 
in lage dichtheden zijn de algemene Melksteelmycena (Mycena 
galopus) en de Heidesatijnzwam (Entoloma fernandae), die beide ook 
veel in heidevegetaties voorkomen. De eveneens vaak optredende 
Donkerbruine mycena (Mycena sepia) en het Zandkaalkopje 
(Deconica montana) zijn ook veel te vinden in droge graslanden 
van de Struisgras-orde. Opmerkelijk is het regelmatige optreden in 
stuifzandgemeenschappen van de Valse hanenkam (Hygrophoropsis 
aurantiaca), een strooiselverteerder die verder vooral in naaldbossen 
groeit en in andere graslandtypen nauwelijks is waargenomen 
(Arnolds, 1981). Onder bomen in stuifzandgebieden kunnen 
bijzondere mycorrhizapaddenstoelen voorkomen. Deze worden 
behandeld in hoofdstuk 28b.
De pioniergraslanden van de Vogelpootjes-associatie hebben 

een meer ontwikkelde kruid- en moslaag, groeien op iets rijkere, 
wat minder zure (pH-water 4,7-5,5) en meer humeuze bodems 
(organisch stofgehalte 1,5-3,5%) dan het Buntgras-verbond en ze 
staan nauwelijks bloot aan verstuivend zand. De mycoflora is er 
aanmerkelijk rijker met gemiddeld 19 soorten per proefvlak, waaronder 
zes mosbegeleiders, maar nog altijd betrekkelijk arm aan soorten. 
Het aantal vruchtlichamen is er vele malen hoger dan in het Buntgras-
verbond met een jaarlijks gemiddelde van 3040 per 1000 m2 (Arnolds, 
1981). Er zijn enkele soorten die in deze vegetaties hun optimum 
vinden, zoals het Groot oranje mosschijfje (Octospora humosa), 
de Strogele knotszwam (Clavaria straminea), de Dwergleemhoed 
(Agrocybe pusiola) en het Duinmostrechtertje (Omphalina 
galericolor). Karakteristieke soorten van wasplatengraslanden komen 
er echter nauwelijks voor. De enige wasplaat die er geregeld wordt 
waargenomen is het Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) 
en van de graslandsatijnzwammen is de Sneeuwvloksatijnzwam 
(Entoloma sericellum) er in deze pioniervegetaties relatief vroeg bij.
De meer gesloten vegetaties van het Struisgras-verbond groeien 
vaak op wat meer basenrijke, matig tot zwak zure bodems (pH-
water 5-6,5) met een nog wat hoger humusgehalte (organisch 
stofgehalte 2,5-5,5%). Van de onderzochte graslandtypen is dit type 
het rijkst aan paddenstoelen met gemiddeld 45 soorten, waaronder 
32 saprotrofe strooiselverteerders en acht met mos geassocieerde 
soorten. Ook de dichtheid van vruchtlichamen is er het hoogst met 
een jaarlijks gemiddelde van ruim 6700 exemplaren per 1000 m2 
voor deze twee functionele groepen (Arnolds, 1981). De meeste 
karakteristieke paddenstoelen van droge schrale graslanden zijn in 
Drenthe kenmerkend voor het Struisgras-verbond. Hieronder zijn 
veel wasplaten, zoals het Sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea), 
Papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina), Weidewasplaat 
(Hygrocybe pratensis) en Elfenwasplaat (Hygrocybe ceracea) 
en nog meer satijnzwammen, bijvoorbeeld de Tepelsatijnzwam 
(Entoloma papillatum), Zwartsneesatijnzwam (Entoloma 
serrulatum), Sneeuwvloksatijnzwam (Entoloma sericellum) en 
het Blauwplaatstaalsteeltje (Entoloma chalybaeum). Ook de 
meeste knotszwammen hebben hier hun optimum, waaronder 
de Wormvormige knotszwam (Clavaria fragilis), Gele knotszwam 

Aardtongen, zoals de Kleverige aardtong (Geoglossum glutinosum). 
behoren tot de vele kenmerkende paddenstoelen voor schrale, 
droge graslanden. Ze groeien vaak in gezelschap van wasplaten, 
satijnzwammen en knotszwammen.

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor droge, schrale 
graslanden.
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Waarvan leven wasplaten eigenlijk?

De kleurrijke vruchtlichamen van wasplaten zijn opvallend genoeg, maar mycelium is in de bodem onder de vruchtlichamen onvin-
dbaar. Het is dus niet mogelijk om in het veld na te gaan of ze eventueel in verbinding staan met wortels van planten of bepaalde 
bodemcomponenten.
Er is in het buitenland experimenteel onderzoek gedaan naar de leefwijze van graslandbewonende wasplaten, maar de uitkomsten 
daarvan zijn niet eenduidig. Een groot probleem bij een experimentele benadering is dat niemand er tot nu toe in geslaagd is om was-
platen onder gecontroleerde omstandigheden in cultuur te brengen en dat het zelfs nauwelijks lukt om sporen te laten kiemen (Griffith 
et al, 2002). Dat geldt ook voor graslandbewonende satijnzwammen, knotszwammen en aardtongen. De meeste auteurs nemen aan 
dat het gaat om saprotrofe afbrekers van humus in de bodem. Specialisatie op oude humusfracties zou kunnen verklaren waarom 
wasplaten alleen in oudere graslanden groeien (Arnolds, 1994). Anderen beschouwen wasplaten als mogelijke mycorrhizavormers 
(Kreisel, 1987). Ook een uitwisseling van nutriënten met mossen is als mogelijkheid geopperd (Griffith et al, 2004). 
Recent hebben moderne onderzoekmethoden nieuwe feiten aan het licht gebracht. De analyse van stabiele isotopen van koolstof 
en stikstof in vruchtlichamen van paddenstoelen kan indirect aanwijzingen geven voor een leefwijze als mycorrhizasymbiont dan 
wel een saprotrofe leefwijze (Hobbie et al, 2001). Toegepast op graslandbewonende wasplaten en knotszwammen leverde deze 
methode extreem hoge waarden van het stikstofisotoop 15N op die niet goed te verklaren waren (Griffith et al, 2002). Op grond van 
vergelijkbare analyses concluderen Seitzman et al (2011) dat wasplaten waarschijnlijk in symbiose leven met mossen of kruiden. Dat 
wordt bevestigd door de ontdekking dat DNA van sommige wasplaten aanwezig is in levende delen, waaronder wortels en zaden, 
van Smalle weegbree (Tello et al, 2013). Andere onderzoekers vonden bij enkele soorten wasplaten verbindingen tussen hyfen 
aan de steelbasis van vruchtlichamen en plantenwortels, waarbij de hyfen de wortels ook binnendringen (Halbwachs et al., 2013). 
Dit alles wijst dus op een vorm van symbiose, maar de aard van de samenleving is nog een mysterie. Een parasitaire leefwijze is 
onwaarschijnlijk omdat aan de planten geen nadelige effecten zichtbaar zijn. Mogelijk gaat het om een nog onbekende vorm van 
mycorrhiza.

De Puntmutswasplaat (Hygrocybe acutoconica) is een kalkminnende paddenstoel die zich al na een jaar of tien in verschralend grasland 
kan vestigen. In Drenthe vinden we hem vooral langs schelpenpaden en in wegbermen. Hier groeit hij in natuurontwikkelingsgebied 
Schepping in bekalkt grasland.
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(Clavulinopsis helvola), Fraaie knotszwam (Clavulinopsis laeticolor) 
en Sikkelkoraalzwam (Clavulinopsis corniculata). Hetzelfde geldt 
voor aardtongen, bijvoorbeeld de Kleverige aardtong (Geoglossum 
glutinosum), Brede aardtong (Geoglossum cookeanum) en Slanke 
aardtong (Geoglossum umbratile). Deze paddenstoelen hebben in 
andere delen van ons land hun optimum in andere typen graslanden, 
zoals duingraslanden in de kustduinen, kalkgraslanden in Zuid-
Limburg of Kamgrasweiden in Zeeland (Arnolds, 1988; Arnolds 
in Kuyper, 1994; Ozinga et al., 2013). Wegens het grote aantal 
gemeenschappelijke soorten en het opvallende optreden van 
wasplaten worden deze paddenstoelenrijke, (matig) droge graslanden 
tezamen vaak aangeduid als wasplatengraslanden (Arnolds, 1980; 
zie kader hierboven).
Graslandjes van het Struisgras-verbond worden ook aangetroffen in 
de stedelijke sfeer op sommige oude begraafplaatsen waar lange tijd 
een verschralend gazonbeheer is toegepast en waar geen kunstmest 
wordt gebruikt. Door het bijeen harken en afvoeren van gevallen 
bladeren worden extra nutriënten verwijderd. Door zo´n beheer 
ontstaan geleidelijk mosrijke grasveldjes met weinig grasproductie, 
een goede habitat voor wasplaten, knotszwammen en aardtongen. 
Zo groeien op het kerkhof te Roden onder andere de Fijngeschubde 
aardtong (Geoglossum fallax), Sneeuwvloksatijnzwam (Entoloma 
sericellum), Elfenwasplaat (Hygrocybe ceracea) en Strogele 
knotszwam (Clavaria straminea); in Zuidwolde de Elfenwasplaat en 
Gele knotszwam (Clavulinopsis helvola); in Annerveensche Kanaal de 
Weidewasplaat (Hygrocybe pratensis), Kabouterwasplaat (Hygrocybe 
insipida) en Blauwplaatstaalsteeltje (Entoloma chalybaeum); in Dalen 
de Kegelcelsatijnzwam (Entoloma tibiicystidiatum) en in Grollooo 
de Harige grauwkop (Lyophyllum tomentellum). In Groot-Brittannië 
behoren veel kerkhoven tot de mycologisch belangrijkste graslanden 

met soms meer dan 15 soorten wasplaten. Dit is alleen te danken 
aan eeuwen van verschralend gazonbeheer. De in mycologisch 
opzicht belangrijkste begraafplaatsen zijn daar aangewezen als 
natuurreservaten. Wat dat betreft is in Drenthe nog veel winst te 
behalen, want op de meeste kerkhoven wordt niet bewust rekening 
gehouden met natuurwaarden in de grasvelden.

Bedreiging en beheer
Van de paddenstoelen van droge schraallanden staan 147 soorten 
op de landelijke Rode Lijst, 82% van het totaal aantal kenmerkende 
soorten (Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe ligt dit percentage 
met 71% (78 soorten) wat lager. Slechts een kwart van de soorten 
wordt thans niet bedreigd. 

Een schraal, droog, zandig grasland in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Holthe met veel Schapenzuring, Muizenoortje en Gewoon 
struisgras, ontstaan op een voormalige akker. Ondanks 35 jaar verschralend beheer zijn er nog geen soorten van wasplatengraslanden ver-
schenen.

Schrale, zandige wegbermen met bijvoorbeeld Zandblauwtje kunnen 
voor graslandpaddenstoelen de moeite waard zijn, maar ze worden 
in Drenthe steeds schaarser.
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Het verloren wasplatenparadijsje bij de Beilersluis

Even ten zuiden van Beilen ligt bij de Beilersluis een klein eilandje van 1500 m2 ingeklemd tussen het Linthorst-Homankanaal en 
de sluiskom. In de jaren zeventig was dit een bloemrijk, schraal en mosrijk stukje grasland met onder meer Gewone veldbies, 
Muizenoortje, Margriet, Blauwe knoop en Tandjesgras. Het gras werd er permanent kort gehouden en door de sluiswachter in de 
zomer iedere twee weken trouw gemaaid, eerst met de zeis, later met een motormaaier. Het werd in de jaren 1974-1980 uitvoerig 
mycosociologisch onderzocht door Arnolds (1981) in het kader van een vergelijkende studie van graslandvegetaties in Drenthe. 
Het bleek verreweg het soortenrijkste van de 64 bestudeerde proefvlakken met in totaal 70 soorten op een oppervlakte van slechts 
400 m2. Daaronder waren zeven soorten wasplaten, sommige in enorme aantallen (tussen haken de maximale dichtheid van 
vruchtlichamen per 1000 m2 op één waarnemersdag): Gewoon sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea, 1032 vruchtlichamen), 
Slijmwasplaat (Hygrocybe laeta, 1010), Papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina, 465), Weidewasplaat (Hygrocybe pratensis, 72), 
Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica, 70), Elfenwasplaat (Hygrocybe ceracea, 38) en Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe 
miniata, 5). Verder groeiden hier acht satijnzwammen, twee aardtongen en vier knotszwammen, waaronder de Gele knotszwam 
(Clavulinopsis helevola) als talrijkste paddenstoel van allemaal met maximaal 2910 vruchtlichamen per 1000 m2. Andere in Drenthe 
zeer zeldzame soorten waren onder andere de Bruine weidechampignon (Agaricus cupreobrunneus), Grootsporige schijncantharel 
(Hygrophoropsis macrospora) en het Roze grasknotsje (Typhula incarnata). Alle reden dus om dit stukje niemandsland te koesteren 
als een kostbaar kleinood.
In 1978 dreigde het graslandje bij de Beilersluis te worden aangetast door het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing langs het 
kanaal en de sluiskom. In een brief aan de Provinciale Planologische Dienst en Provinciale Waterstaat van Drenthe werd het grote 
mycologische belang van het graslandje benadrukt en de werkzaamheden werden toen zorgvuldig uitgevoerd, zonder schadelijke 
gevolgen voor de mycoflora. In 1990 bleek het terrein echter onherkenbaar veranderd. In het kader van een ‘restyling’ van de 
kanaaloevers door Provinciale Waterstaat was het graslandje geploegd, opnieuw ingezaaid met een gazonmengsel en beplant met 
een paar lindebomen! Daarna werd het maaibeheer op oude voet voortgezet. In de jaren erna is het terrein herhaaldelijk bezocht, 
maar van wasplaten geen spoor. Er stonden slechts enkele triviale graslandbewoners: mycena’s en breeksteeltjes. Pas in 2012 
werden weer drie soorten wasplaten in kleine aantallen gezien. Het zal waarschijnlijk nog decennia duren voordat de oorspronkelijke 
mycologische rijkdom is teruggekeerd, zo dat er al ooit van komt.

Deze historische foto uit 1974 toont het graslandje bij de Beilersluis tussen Ter Horst en Holthe. Het was indertijd het rijkste 
wasplatengrasland van Drenthe. Door het omwerken van de grond en het inplanten met bomen is het onnodig verloren gegaan. 
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De kaart met het aantal Rode-lijstsoorten per kilometerhok geeft een 
nog scherper beeld van de ligging van waardevolle terreinen dan de 
kaart met de totale soortdiversiteit. De grootste concentratie Rode-
lijstsoorten bevindt zich in het westelijke deel van de Grote Startbaan 
ten noorden van Havelte (km 211-533) met 35 soorten. Dit terrein 
wordt wat betekenis voor deze ecologische subgroep betreft gevolgd 
door het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557) met 24 Rode-
lijstsoorten, de Kleine Startbaan met omgeving bij Havelte (km 211-
535) en Schepping bij Beilen (km 233-540) met elk 22 soorten. Deze 
terreinen behoren, ook op andere gronden, tot de mycologische 
kroonjuwelen van Drenthe en worden in hoofdstuk 9 uitgebreider 
besproken.
Het grote aantal Rode-lijstsoorten is symptomatisch voor de zeldzaam-
heid van oude, droge, schrale graslanden en voor de kwetsbaarheid 
van deze habitat. Bedreigingen op regionaal niveau zijn verzuring en 
vermesting door luchtverontreiniging, met als ongewenste gevolgen 
een dichtere, meer productieve vegetatie, toename van grassen als 
Bochtige smele en Gewoon struisgras en dominantie van de moslaag 
door dichte matten van Weidehaakmos. Op lokaal niveau zijn de 
belangrijkste bedreigingen veranderingen of verwaarlozing van beheer 
en habitatvernietiging door grondwerkzaamheden. De mycologische 
waarden worden in droge, schrale graslanden mede bepaald 
door een korte vegetatie in nazomer en herfst. Dit kan worden 
bereikt door natuurlijke factoren als een zeer geringe productie 
of konijnenbegrazing, dan wel door maaien of beweiden. Bij het 
wegvallen van deze factoren treedt vaak snel verruiging op of de 
terreinen groeien dicht met opslag van bomen en struiken. 
Een belangrijk deel van de mycologisch waardevolle droge graslanden 
ligt in bermen van openbare wegen en paden. Hier bestaat steeds 
het risico op sterke bodemverdichting door verhoogde verkeersdruk, 

graafwerkzaamheden voor leidingen, het aanbrengen van 
klinkerstroken, het verwijderen van de bovengrond voor een betere 
afwatering van het wegdek of juist het opvullen van hoogteverschillen 
tussen weg en berm met voedsel- en humusrijke grond. Dergelijke 
maatregelen leiden vaak tot het volledig verdwijnen van de bijzondere 
mycoflora ter plekke. Exemplarisch is de teloorgang van een van de 
eertijds meest waardevolle wasplatengraslanden in Drenthe bij de 
Beilersluis in het Linthorst-Homankanaal bij Ter Horst. De lotgevallen 
van dit terreintje worden beschreven in bijgaand kader. 
Paddenstoelen van droog schraalland komen in wegbermen en 
taluds van kanalen en watergangen geconcentreerd voor op een zeer 
beperkte oppervlakte. In Drenthe is meer dan 95% van de wegbermen 
momenteel ongeschikt voor kritische graslandpaddenstoelen, hetzij 
door een voedselrijke bovengrond, hetzij door het gevoerde beheer. 
Ze kunnen zich alleen handhaven bij verschralend beheer van maaien 
en afvoeren. Dit beheer vindt tegenwoordig bijna alleen plaats langs 
provinciale en rijkswegen. Daar zijn de laatste jaren dan ook diverse 
plekken met bijzondere graslandpaddenstoelen ontdekt, bijvoorbeeld 
langs de N34 ter hoogte van Drouwen en de N374 ten westen van 
Stadskanaal. Bermen van autowegen zijn niet zomaar toegankelijk 
en daarom door ons hoofdzakelijk geïnventariseerd ter hoogte van 
kruispunten en parkeerplaatsen. Vermoedelijk bevinden zich elders 
langs deze wegen nog andere onontdekte vindplaatsen. Het zou de 
moeite waard zijn om hieraan extra onderzoek te verrichten. Langs 
de meeste gemeentelijke wegen wordt het maaisel geklepeld en ter 
plekke achtergelaten. Daardoor treedt verruiging op, het eerst op 
van nature voedselrijke gronden. Schraallandpaddenstoelen hebben 
in productieve, ruige vegetaties geen kans. Alleen op zeer schrale, 
zandige bodems kunnen kenmerkende soorten zich ook bij klepelen 
of zonder maaien geruime tijd handhaven.

Op kalkhoudend lemig zand bij Havelte komen plaatselijk schrale graslandjes voor met planten als Kleine tijm en Grasklokje die rijk zijn aan 
bijzondere paddenstoelen, onder meer op de Grote en Kleine startbaan.
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Agaricus cupreobrunneus  Bruine weidechampignon

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 7, n>99: 2, trend ---, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1967. – Hab (n= 11): schraal, droog, zandig grasland 82%, matig 
bemest grasland 9%, droog heischraal grasland 9%.
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De Bruine weidechampignon heeft de habitus en het dunne ringetje 
van de Gewone weidechampignon (Agaricus campestris), maar de 
hoed is bezet met roodbruine tot purperbruine, vezelige schubjes. 
Van de hierna besproken Porfierchampignon (Agaricus lividonitidus) 
is hij met zekerheid alleen microscopisch te onderscheiden aan de 
grotere sporen van 7-9,5 x 5-6 µm. In Nederland is deze soort vrij 
algemeen in duingraslanden langs de kust, maar in het binnenland 
(zeer) zeldzaam (NMV, 2013). Dat laatste geldt ook voor Drenthe. 
Arnolds (1983) beschouwt de Bruine weidechampignon als een 
kensoort van de Struisgras-orde: schrale, kortgrazige graslanden 
op droge, tamelijk tot zwak zure zand- en leemgrond met een laag 
humusgehalte. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren 
zeventig is de Bruine weidechampignon in 33% van de proefvlakken 
in die plantengemeenschappen gevonden (Arnolds, 1981). Destijds 
lagen diverse vindplaatsen in schrale, jaarlijks gemaaide taluds 
langs het Linthorst-Homankanaal tussen Beilen en Wijster. Door 
het beëindigen van het maaibeheer is de vegetatie daar verruigd 
en ongeschikt geworden voor deze soort. Dat geldt ook voor twee 
vindplaatsen bij Havelte. Na 1999 is hij alleen nog in 2003 gevonden 
bij Odoorn en in 2009 bij Roden. De sterke achteruitgang van deze 
paddenstoel komt tot uiting in zijn positie als bedreigd op de Rode Lijst 

(Arnolds & Veerkamp, 2008) en wordt in Drenthe vooral veroorzaakt 
door het staken van maaibeheer in schrale bermen en taluds langs 
kanalen. 

Bij de aanleg van nieuwe wegen en grondsuppleties in bestaande 
bermen is het van groot belang om met voedselarm zand te werken 
dat weinig organische stof bevat. Met een goed beheer en het 
vermijden van onnodige verstoringen kunnen in wegbermen tegen 
relatief geringe kosten veel natuurwaarden worden (terug) gewonnen.
Belangrijke maatregelen voor het behoud en de ontwikkeling van 
mycologisch waardevolle, droge, schrale graslanden zijn dus:

- Vermijden van elke vorm van bodemverstoring. Bij eventuele 
plagwerkzaamheden ten behoeve van de plantengroei is een 
zeer kleinschalige benadering wenselijk waarbij periodiek een 
klein deel van het grasland (10-20%) wordt behandeld.

- Handhaven van een korte grasmat, ten minste in nazomer en 
herfst, door begrazing (eventueel door konijnen) en/of maaien en 
afvoeren van het maaisel.

- Vermijden van elke vorm van bemesting.
- In voorkomende gevallen het verwijderen van (een deel van de) 

bomen en struiken in en rond waardevolle terreinen om het open, 
lichte karakter te behouden en strooiselaccumulatie te voorko-
men. Het verdient aanbeveling om hier en daar een enkele boom 
te laten staan indien deze van belang is voor bijzondere mycorr-
hizapaddenstoelen, zoals in Drenthe op de Grote en Kleine Start-
baan bij Havelte het geval is.

- Eventueel incidenteel toevoegen van kalk (1-5 ton/ha) ter com-
pensatie van verzuring in het verleden of ter verhoging van de 
pH.

Natuurontwikkeling kan op langere termijn bijdragen tot het ontstaan 
van nieuwe droge schraallanden met een rijke mycoflora doordat 
daarmee vaak een gunstig uitgangspunt wordt gecreëerd in de vorm 
van voedselarme, minerale grond. De ervaring leert echter dat de 

ontwikkeling van de mycoflora langzaam gaat, veel trager dan van 
de vegetatie. Het duurt in het algemeen enkele decennia voordat 
de ecologische omstandigheden geschikt zijn voor soortenrijke 
wasplatengraslanden en wellicht meer dan een eeuw voordat ook 
de zeldzaamste soorten zich kunnen vestigen. 
Als voorbeeld kan de ontwikkeling genoemd worden in het 
particuliere natuurgebied Schepping bij Beilen, waar de mycoflora 
al sinds 1975 op de voet wordt gevolgd. Het terrein is qua bodem 
en beheer potentieel zeer geschikt voor paddenstoelen van droge 
graslanden. In grasland op voormalig akkerland met een licht 
humeuze bouwvoor boven droog dekzand, dat al 35 jaar beheerd 
wordt als onbemeste schapenweide, heeft zich tot nu toe alleen een 
klein aantal wijdverbreide soorten van droog schraalland gevestigd 
en nog geen enkele wasplaat of andere kenmerkende soort van 
wasplatengraslanden (zie het desbetreffende kader). In een ander 
perceel waar de bouwvoor is verwijderd en minerale zand en 
keileem aan de oppervlakte liggen is de ontwikkeling wat gunstiger. 
Daar hebben zich inmiddels, 25 jaar na de ontgronding, meer dan 
30 kenmerkende soorten van droge schraallanden gevestigd, 
waaronder vijf wasplaten, vijf satijnzwammen, drie knotszwammen 
en twee aardtongen. De meeste soorten vestigden zich op kleine 
delen met bekalkte keileem (zie ook hoofdstuk 9). In het Eexterveld 
bij Anderen zien we dat in langdurig verschraalde graslanden op 
keileem na circa 40 jaar de eerste wasplaten, knotszwammen en 
aardtongen verschijnen. De trage ontwikkeling van de mycoflora 
in droge graslanden benadrukt het enorme belang van het behoud 
van de weinige huidige waardevolle gebieden. Verwijderen van de 
bovengrond in het kader van natuurontwikkeling kan in dergelijke 
terreinen juist een desastreus effect hebben.
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Agaricus lividonitidus  Porfierchampignon

OPN 1995: Agaricus porphyrocephalus

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 2, n>99: 5, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1973.

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

0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 0 0

De Porfierchampignon lijkt sterk op de hierboven behandelde Bruine 
weidechampignon (Agaricus cupreobrunneus), maar heeft vaak een 
aan de basis verdikte steel en een wat minder dicht beschubde hoed. 
Met zekerheid is hij daarvan alleen door de kleinere sporen van 6-7 
x 4-5 µm te onderscheiden. In Nederland is de Porfierchampignon 
de zeldzaamste van de twee. Ook deze soort wordt het meest in de 
duinstreek waargenomen, maar de voorkeur voor duingraslanden is 
minder uitgesproken dan bij de vorige soort (NMV, 2013). In Drenthe 
is ook de Porfierchampignon zeer zeldzaam en hij wordt voornamelijk 
in het centrum van de provincie gevonden. Hij is kenmerkend voor 
schrale, kortgrazige, open graslanden op droge, zure tot zwak zure 
zand- en leemgrond, behorende tot de heischrale graslanden en het 
verbond van Gewoon struisgras (Arnolds, 1981). De groeiplaatsen 
liggen in natuurterreinen, bijvoorbeeld in het Scharreveld bij Westerbork 
en het Oosterveld bij Orvelte, maar ook in bermen van kanalen en 
wegen, zoals onder eiken in de schrale berm van de Borgerderweg 
te Odoorn (km 253-541, 2006, 2009). In natuurontwikkelingsgebied 
Schepping bij Beilen (km 233-540) is de populatieontwikkeling van 

deze paddenstoel nauwkeurig gevolgd. De Porfierchampignon 
vestigde zich hier in 2001 op één plek op een droge keileembult die in 
1991 door vergraving was ontstaan. Sindsdien fructificeert de soort hier 
jaarlijks. De groeiplaats heeft zich inmiddels uitgebreid tot circa 2000 
m2 met in goede jaren meer dan 200 vruchtlichamen. Het is opmerkelijk 
dat een humusafbreker met zulke forse vruchtlichamen succesvol kan 
zijn op verse leem met een zeer laag humusgehalte. Mogelijk heeft 
de soort meer een pionierkarakter dan de Bruine weidechampignon, 
hetgeen ook kan verklaren dat de Porfierchampignon dankzij 
natuurontwikkelingsprojecten in Drenthe is toegenomen, terwijl de 
Bruine weidechampignon juist sterk is afgenomen.

Agrocybe pediades  Grasleemhoed

Status: Matig algemeen, n= 168, n<99: 36, n>99: 138, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1940 – Hab (n= 79): droge bermen 28%, 
parken, plantsoenen, tuinen 25%, schraal, droog, zandig grasland 15%, 
matig bemest weiland 13%, droog heischraal grasland 5%, akkers 4%, droge 
lanen 3%, jonge bosaanplant 3%, rest 4%. – Sub (n= 59): humus 88%, 
humusarm zand 9%, strooisel 3%.

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

0 0 0 1 18 45 64 43 15 7 1 0

De Grasleemhoed is in veel kenmerken variabel, maar in het veld toch 
doorgaans goed herkenbaar aan de middelgrote vruchtlichamen met 
een okergele, matte, bij vochtig weer vettige, vaak wat gebarsten hoed 
in combinatie met de tabakbruine lamellen. Het is een karakteristieke 
zomersoort, maar hij kan tot laat in de herfst fructificeren. Na hevige 
buien kan hij op veel plaatsen tegelijk opduiken om kort daarna weer 
van het toneel te zijn verdwenen. In Drenthe is de Grasleemhoed 
matig algemeen, maar schaarser in de oostelijke en zuidelijke 
veenontginningen. Opvallend is de concentratie vindplaatsen bij 
Coevorden in de invloedsfeer van de Overijsselse Vecht en het 
vrijwel ontbreken in grote bosgebieden. Per vindplaats gaat het 
gewoonlijk slechts om enkele exemplaren. Hij groeit zowel in schrale 
natuurterreinen als in bermen van wegen en paden, langs slootkanten, 
in gazons en op kerkhoven, vaak in gezelschap van planten als 
Duizendblad, Vroege haver en Gewoon struisgras. In Drenthe is het 
een zwakke kensoort van open, kortgrazige graslanden op droge, 
matig tot zwak zure, vrij voedselarme zandgrond van de associatie 
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van Schapengras en Tijm (Arnolds, 1983). Tijdens mycosociologisch 
onderzoek in de jaren zeventig is de Grasleemhoed in 58% van de 
proefvlakken van dit type graslanden aangetroffen, gewoonlijk in kleine 
aantallen tot maximaal 50 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 1981). 
De soort is niet aan zulke voedselarme omstandigheden gebonden, 
maar groeit ook in matig bemeste weilanden en akkers. In stuifzanden 
en heischrale graslanden staat hij doorgaans op plekjes die verrijkt 
zijn door mest van konijnen of schapen. In enigszins verruigde en 
vervilte graslanden kan de Grasleemhoed zich lang handhaven; hij 
is goed bestand tegen bodemverstoring en geenszins kenmerkend 
voor wasplatengraslanden. In natuurontwikkelingsgebied Schepping 
bij Beilen werd hij reeds in het derde jaar na ontgronding talrijk 
aangetroffen (Arnolds n.p.). De soort is in Nederland wijdverspreid en 
zeer algemeen (NMV, 2013)

Agrocybe pusiola  Dwergleemhoed

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 4, n>99: 1, trend ---, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1973.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0

De Dwergleemhoed is inderdaad een lilliputter met een hoedje van 
een paar millimeter breed. Daardoor wordt hij gemakkelijk over het 
hoofd gezien, hoewel het okergele paddenstoeltje met tabakbruine 
lamellen in het veld wel goed kan worden herkend. Anders dan 
bij de meeste leemhoeden verschijnen de vruchtlichamen in 
de herfst. De soort komt in Nederland vooral voor op matig tot 
sterk kalkhoudende zandgronden in de duinstreek en langs de 
randmeren in Flevoland (NMV, 2013), elders sporadisch. Dat 
laatste geldt ook voor Drenthe, waar de Dwergleemhoed van 
vier plaatsen bekend is: in schraal grasland op de Havelterberg 
(km 211-533, 1976), langs een schelpenfietspad ten noorden 
van Gasteren (km 240-562, 1973-1976), nabij Wijster (km 230-
537, 1990) en in Schepping bij Beilen (km 233-540, 1994-2007). 
Het is een pioniersoort op open, bemoste plekken in kortgrazige 
graslanden, vaak tussen Purpersteeltje (Ceratodon purpureus) 
en Bleek dikkopmos (Brachythecium albicans), op droge, zwak 

zure, humusarme zand- en leemgrond (Arnolds, 1983). In Drenthe 
is het een kensoort van de Struisgras-orde (Arnolds, 1981). Op 
alle vindplaatsen was sprake van intensieve konijnenbegrazing 
en de vruchtlichamen staan vaak in de buurt van konijnenmest. 
Volgens Bas (1960) wordt de Dwergleemhoed ook rechtstreeks 
op konijnenkeutels gevonden. In Schepping bij Beilen verscheen 
de soort reeds vier jaar na het verwijderen van de bovengrond 
op een tiental plekken. Twee jaar later had hij zich uitgebreid 
tot 22 plekken met meer dan 100 vruchtlichamen, maar daarna 
is de soort nog maar in lage aantallen en lang niet ieder jaar 
gezien (Arnolds, n.p.). Dit bevestigt het pionierkarakter van deze 
paddenstoel. Gezien de vele recente natuurontwikkelingsprojecten 
in Drenthe zou een toename van de Dwergleemhoed in de lijn der 
verwachting liggen. Het tegendeel is het geval, evenals in de rest 
van Nederland (Arnolds & Veerkamp, 2008). Waarschijnlijk heeft 
dit direct of indirect te maken met de sterke afname van konijnen.

Bolbitius lacteus  Wit kleefhoedje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2000.

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

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

Het Wit kleefhoedje is nauw verwant met de algemene Dooiergele 
mestzwam (Bolbitius titubans) en de vruchtlichamen zijn even 
vergankelijk, maar de hoed is slechts 1 cm groot en melkwit 
van kleur. In Drenthe is dit paddenstoeltje twee keer gevonden 
op dezelfde plek in natuurgebied Schepping bij Holthe (km 233-
540, 2000, 2004, herb. L). Daar groeiden enkele exemplaren op 
dode grasstengels in een schraal, sterk bekalkt hooilandje op 

opgebrachte keileem. Van begrazing of bemesting is hier geen 
sprake, zodat ook de ecologie van deze soort verschilt van de 
Dooiergele mestzwam. Ook elders in Nederland en overig West-
Europa is het Wit kleefhoedje zeer zeldzaam (NMV, 2013). Hij is 
onder meer bekend van een kalkgrasland bij Nijswiller (Arnolds in 
Noordeloos et al., 2005), een sterk verwant milieutype. Over de 
ecologie is verder weinig bekend.

Agrocybe pediades

Bovista aestivalis  Melige bovist

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2004.

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

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

Deze kleine, min of meer peervormige stuifzwam is in het 
voorbijgaan niet te onderscheiden van de verderop beschreven 
Kleine bovist (Bovista pusilla). Pas als een exemplaar wordt 
geplukt, valt op dat de basis daarvan oranjebruin tot koperrood 
is aangelopen. Bij doorsnijden blijkt bovendien dat onderin het 
vruchtlichaam een laagje sponzig, steriel weefsel aanwezig 
is (de subgleba), dat bij de Kleine bovist ontbreekt. In ons 

land is de Melige bovist een typische duinsoort met een vrijwel 
aaneengesloten areaal van Walcheren tot Schiermonnikoog. 
Hij heeft daar een optimum in droge, kortgrazige, mosrijke 
graslanden op kalkhoudend zand achter de zeereep, behorend 
tot het Duinsterretjes-verbond. Daar is hij plaatselijk talrijk. In 
het binnenland is deze stuifzwam een zeldzaamheid op het 
pleistoceen en in Zuid-Limburg (NMV, 2013). Veel vindplaatsen 
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Bovista plumbea Loodgrijze bovist

Status: Matig algemeen, n= 149, n<99: 28, n>99: 125, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 50): droge, voedselarme 
bermen 22%, schraal, droog, zandig grasland 20%, parken, begraafplaatsen, 
tuinen 18%, matig bemest grasland 16%, droge lanen 8%, droog, voedselarm 
gemengd bos 6%, droog heischraal grasland 2%, sterk bemest grasland 2%, 
rest 6%. – Sub (n= 24): humus 88%, humusarm zand 8%, rest 4%.

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

0 2 1 0 1 9 29 31 33 38 13 1

De Loodgrijze bovist ontwikkelt zich op gelijke wijze uit een witte bol 
als de Zwartwordende bovist (Bovista nigrescens; zie aldaar). Hij 
verschilt daarvan bij rijpheid door de loodgrijze vliezige binnenwand 
en de olijfgroene sporenmassa. De Loodgrijze bovist is in Drenthe, 
evenals in de rest van ons land, de algemeenste van de twee en 
verspreid door de gehele provincie in open gebieden te vinden, doch 
nergens in grote aantallen. Het is net als de Zwartwordende bovist 
een karakteristieke paddenstoel van droge graslanden, maar hij kan 
bemesting veel minder goed verdragen: Van de habitatopgaven heeft 
slechts 18% betrekking op bemeste graslanden tegen 67% bij de 
Zwartwordende bovist. Daarom is de Loodgrijze bovist bij een andere 
ecologische subgroep ingedeeld. Hij heeft een voorkeur voor droge, 

zijn daar verdwenen, waardoor de soort als kwetsbaar op de Rode 
Lijst is beland (Arnolds & Veerkamp, 2013). In Drenthe zijn twee 
waarnemingen bekend, uit het centrale deel van het Balloërveld 
(km 239-559, 2004) en uit het Buinerveld (km 251-549, 2007). 

Details over de standplaatsen ontbreken, maar waarschijnlijk is 
de Melige bovist in deze terreinen gevonden in de kalkhoudende, 
grazige bermen van schelpenfietspaden, die op beide locaties 
voor een deel door droge, zandige heide lopen.

min of meer schrale, grazige wegbermen, onbemeste gazons en 
kortgrazige, droge, zandige graslanden in natuurterreinen. Dit komt 
overeen met de uitkomsten van mycosociologisch onderzoek in de 
jaren zeventig, waarbij de Loodgrijze bovist werd aangetroffen in 25% 
van de proefvlakken van de Struisgras-orde (n= 12) en als kensoort 
van dat vegetatietype wordt beschouwd. Het omvat kortgrazige, 
open graslanden op tamelijk voedselarme, zwak zure zandgrond 
met een laag humusgehalte (Arnolds, 1981, 1983). In Schepping 
bij Beilen vestigde de soort zich al in het vierde jaar na verwijdering 
van de bouwvoor in een ijle mosvegetatie op vrijwel onbegroeid 
zand. Landelijk gezien is de soort algemeen, met een optimum in 
duingraslanden (NMV, 2013).

Bovista pusilla Kleine bovist

Status: Zeldzaam, n= 25, n<99: 4, n>99: 21, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1971. – Hab (n= 40): jeneverbesstruweel 35%, 
zandverstuivingen 20%, schraal, droog, zandig grasland 15%, droge heide 
en heischraal grasland 15%, bermen van wegen en spoorwegen 15%. – Sub 
(n= 14): humus 57%, humusarm zand 44%.

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

1 0 0 0 1 0 1 3 5 7 13 1

De bolvormige tot peervormige vruchtlichamen van de Kleine bovist 
worden niet meer dan 3 cm breed. Bij rijpheid is de papierdunne 
buitenwand bleek beige en vrijwel kaal tot iets korrelig. Ze kunnen 
verward worden met kleine exemplaren van de Afgeplatte stuifzwam 
(Vascellum pratense) en de Melige stuifzwam (Lycoperdon lividum) 
die vaak in hetzelfde schrale milieu groeien. Die soorten hebben 
echter onderin het vruchtlichaam sponsachtig, steriel weefsel 
dat bij de Kleine bovist geheel ontbreekt. In Drenthe is de Kleine 
bovist zeldzaam in de zandgebieden, met een voorkeur voor 
grotere natuurgebieden, zoals de heideterreinen bij Havelte, het 
Mantingerveld en het Hijkerveld. In laagveengebieden en de 
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Clavaria daulnoyi  Grijze knotszwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1988.

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

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

De Grijze knotszwam is in Drenthe de enige knotszwam met grijze 
tot okergrijze vruchtlichamen. Hij is hier een grote zeldzaamheid en 
alleen waargenomen in de beschaduwde grasberm van de Zuurse 
weg bij Peize (km 229-573, 1988) en bij Midlaren (km 241-570, 
1993). Landelijk is deze paddenstoel matig algemeen en het meeste 
aangetroffen langs de randmeren in Flevoland, in Zuid-Limburg en in 
het noordelijke kleigebied (NMV, 2013). De Grijze knotszwam groeit 
daar vooral in graslanden, op dijken en in open bossen op basenrijke 
klei, leem of zand, vaak op kale plekjes (Huijser in Arnolds et al., 
1995). 

Clavaria falcata Spitse knotszwam 

Status: Vrij zeldzaam, n= 47, n<99: 5, n>99: 44, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 15): vochtig voedselrijk loofbos 26%, 
droog en vochtig heischraal grasland 20%, schraal, droog, zandig grasland 
20%, parken en tuinen 13%, matig bemest grasland 13%, droog, voedselarm 
naaldbos 7%. – Sub (n= 11): leem 55%, humus 45%.

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

0 0 0 0 0 0 1 1 4 19 19 5

De witte vruchtlichamen van de Spitse knotszwam groeien verspreid 
of in groepjes bijeen. Ze worden ongeveer 15-60 mm hoog en 1-3 mm 
breed en zijn in het algemeen slanker en meer toegespitst dan die van 
de hieronder besproken, eveneens witte Wormvormige knotszwam 
(Clavaria fragilis). Beide soorten kunnen zonder microscopische 
controle toch gemakkelijk verward worden. De sporen van de Spitse 
knotszwam zijn met 7-10 x 5,5-8 µm beduidend groter. Vermoedelijk 
heeft een deel van de oudere Drentse opgaven van de Wormvormige 
knotszwam in werkelijkheid betrekking op de Spitse knotszwam. 
Deze soort is regionaal vrij zeldzaam, met zwaartepunten op 
lemige gronden op de Hondsrug, nabij Roden en ten westen van 
Havelte bij Darp. Hij groeit vooral in schrale, kortgrazige, mosrijke 
graslanden op zwak zure, basenhoudende leemgronden en 
leemhoudend zand, zowel in natuurterreinen als in wegbermen. 
De Spitse knotszwam is een kensoort van de Struisgras-orde, 
maar niet tot dit vegetatietype beperkt. Van de graslandbewonende 
knotszwammen is dit de minst kritische soort. Hij kan zich vrij snel 

veenkoloniën is hij zeer zeldzaam en aangewezen op aangevoerd 
zand. Het is een karakteristieke soort van mosrijke, kortgrazige 
vegetaties op zonnige, droge, zandige standplaatsen, vaak op 
min of meer basenrijke bodem. De Kleine bovist groeit in Drenthe 
bijvoorbeeld in de randzone van stuifzanden, op open plekken in 
jeneverbesstruwelen, in schrale graslandjes van het Dwerghaver-
verbond en in zandige bermen van schelpenpaden en wegen. 
Landelijk gezien is de Kleine bovist matig algemeen, maar algemeen 
in de kustduinen (NMV, 2013). In Drenthe lijkt hij sterk toegenomen, 
maar dit is mogelijk ten dele een gevolg van een betere herkenning 
van de soort.

Bovista pusilla
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vestigen in natuurontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld in Schepping 
bij Beilen 15 jaar na ontgronding. Twintig jaar na de inrichting is de 
soort hier al vrij talrijk. Bij verschraling van voormalige agrarische 
graslanden kan hij optreden in een nog tamelijk voedselrijk stadium 
met veel Weidehaakmos (Rhytidiadelphus squarrosus), vaak samen 
met soorten als Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica) en 
Vuurzwammetje (Hygrocybe miniata), bijvoorbeeld talrijk in het 
Anserveld in 2009. Daarnaast is deze knotszwam in Noord-Drenthe 
herhaaldelijk gevonden in een heel ander milieu, namelijk op kale 
potklei in essen-elzenbossen in Natuurschoon en De Kleibosch, ook 
daar samen met diverse andere graslandsoorten (zie inleiding tot 
dit deelhoofdstuk). De gegevens suggereren een sterke uitbreiding, 
wellicht mede als gevolg van natuurontwikkeling. Landelijk is de 
Spitse knotszwam vrij algemeen en wijdverbreid (NMV, 2013).

Clavaria fragilis Wormvormige knotszwam

Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 12, n>99: 8, trend --, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1958.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 10 0

De witte vruchtlichamen van de Wormvormige knotszwam zijn met een 
hoogte tot 10 cm in het algemeen forser dan bij de Spitse knotszwam 
(Clavaria falcata), aan de top meer afgerond en daar 3-5 mm breed. 
Bovendien groeit hij doorgaans in dichtere en grotere bundels, maar 
voor een zekere determinatie is microscopische controle vereist. De 
sporen van de Wormvormige knotszwam zijn kleiner en meten 4,5-6 
x 3-4 µm. Deze soort is in Drenthe zeldzaam, met een opvallende 
concentratie vindplaatsen ten noorden van Havelte. Hij bewoont 
soortgelijke schrale, mosrijke graslandvegetaties als de Spitse 
knotszwam, maar stelt hogere eisen aan het basengehalte van de 
grond en aan de ouderdom van de graslanden. Ook de Wormvormige 
knotszwam is een kensoort van de Struisgras-orde. Hij heeft zich 
tot nu toe niet gevestigd in recent ontgronde of verschralende 

natuurontwikkelingsterreinen. In Drenthe zijn ook geen vondsten uit 
bosgebieden bekend. Het is opvallend dat het aantal vindplaatsen 
van de Wormvormige knotszwam sinds 1999 sterk is afgenomen, 
terwijl dat van de Spitse knotszwam juist toenam. Mogelijk zijn enkele 
oudere opgaven destijds niet goed op naam gebracht. Het is dus niet 
zeker of de soort in Drenthe werkelijk achteruit is gegaan, zoals in 
de rest van het land (Arnolds & Veerkamp, 2008). De Wormvormige 
knotszwam is in ons land matig algemeen (NMV, 2013).

Clavaria greletii Donkere knotszwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 2010.

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

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

De slanke, onvertakte vruchtlichamen van deze knotszwam groeien 
alleen of in groepjes en kunnen wel 9 cm hoog worden. Ze vallen op 
door hun rookgrijze tot sepiabruine kleur. De enige andere inlandse 
knotszwam met dergelijke tinten is de Grijze knotszwam (Clavaria 
daulnoyi; zie hierboven), maar die is bleker grijs tot grijsgeel en 
slechts tot 5 cm hoog. Volgens Maas Geesteranus (1976) verschilt 
die soort ook door de sporen met één grote of enkele wat kleinere 
oliedruppels, terwijl ze bij de Donkere knotszwam met talrijke kleine 

druppeltjes gevuld zijn. De sporenmaten vertonen een grote overlap. 
In Drenthe is deze soort aangetroffen in een schrale, kortgrazige 
berm op droge, zure, lemige zandgrond van het Noord-Willemskanaal 
aan de noordkant van Assen (km 234-560, 2010). De desbetreffende 
berm wordt regelmatig gemaaid en er heeft zich plaatselijk een 
wasplatengrasland ontwikkeld met begeleidende soorten als 
Weidewasplaat (Hygrocybe pratensis), Slijmwasplaat (Hygrocybe 
laeta) en Gele knotszwam (Clavulinopsis helvola). In Nederland is de 
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Clavaria straminea Strogele knotszwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 2, n>99: 5, trend ±, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1974.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 1

Vanwege de fletsgele tinten kan de Strogele knotszwam in het veld 
met de Heideknotszwam (Clavaria argillacea) worden verwisseld, maar 
de eerste soort is op doorsnede van binnen verrassend intens geel. 
Bovendien zijn de sporen heel anders van vorm: breed elliptisch tot 
bijna bolrond en 6,5-9 x 5,5-8 µm groot (Maas Geesteranus, 1976). 
De Strogele knotszwam is in Drenthe zeer zeldzaam op verspreide 
plekken, maar op de vindplaatsen kan hij lokaal talrijk zijn met enige 
tientallen, soms honderden vruchtlichamen. In Drenthe is de Strogele 
knotszwam een kensoort van de Vogelpootjes-associatie: open, 
kortgrazige, mosrijke pioniergraslanden op voedselarme, droge 
bodems. Hij heeft een sterke voorkeur voor lemig zand en keileem. 
Vindplaatsen zijn bijvoorbeeld schrale, lemige bermen langs het 
Linthorst-Homankanaal bij Wijster en bij de Havelterberg, een lemige 
berm met eiken in Bankenbosch bij Veenhuizen, een mosrijk gazon 
op het kerkhof van Roden en open grasland op keileem in Schepping 

bij Holthe. In dat laatste terrein verscheen de soort 20 jaar na het 
verwijderen van de bouwvoor op schamel begroeide keileem. De 
vindplaats bij Veenhuizen is afwijkend door het beschaduwde karakter 
en de humeuze bodem ter plekke. De Strogele knotszwam groeide 
daar op enkele vierkante meters in gezelschap van een paar andere 
knotszwammen en wasplaten die gewoonlijk in open grasland groeien, 
een nog onvoldoende verklaard fenomeen (zie inleiding bij dit hoofdstuk). 
Sinds 2000 is deze knotszwam in Nederland slechts in zes atlasblokken 
aangetroffen (Arnolds & Veerkamp, 2008). De Drentse vindplaatsen zijn 
niet alleen van nationale betekenis, maar ook in Europees perspectief 
van belang, want de Strogele knotszwam is overal zeer zeldzaam.

Clavulinopsis corniculata Sikkelkoraalzwam

Status: Zeldzaam, n= 18, n<99: 4, n>99: 14, trend ++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1967. – Hab (n= 12): parken en begraafplaatsen 33%, droge 
heide en heischraal grasland 33%, schraal, droog, zandig grasland 17%, 
droge, voedselarme lanen 17%.

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

0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 14 3

De Sikkelkoraalzwam is de enige gele, koraalachtig vertakte 
paddenstoel in graslanden en daardoor gemakkelijk te herkennen. 
De vruchtlichamen worden circa 2-8 cm hoog en iets minder breed. 
De soort is in Drenthe zeldzaam op zeer verspreide vindplaatsen, 
zowel op het plateau als in de oostelijke veenkoloniën, met een kleine 
verdichting bij Havelte. Hij is kenmerkend voor kortgrazige, mosrijke 
graslanden op droge, niet te zure zand- en leemgronden en een 
kensoort voor de associatie van Schapengras en Tijm (Arnolds, 1983). 
De Sikkelkoraalzwam groeit soms ook in heischrale graslanden, 
maar alleen in goed ontwikkelde, soortenrijke vegetaties op enigszins 
gebufferde, basenhoudende leem, zoals op de Grote Startbaan bij 
Havelte. In bemest agrarisch grasland is hij nooit gezien. Ook in 
ontgronde natuurontwikkelingsgebieden is de Sikkelkoraalzwam 
nog niet gesignaleerd, vermoedelijk doordat de bodems nog 

Donkere knotszwam zeer zeldzaam op ver uiteenliggende plekken, 
onder meer in de duinen, Zuid-Limburg en langs de randmeren in 
Flevoland, maar ook op enkele plekken in Brabant (NMV, 2013). 
Door sterke achteruitgang staat hij als ernstig bedreigd op de Rode 

Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Ook elders in Europa is het een 
bijzondere verschijning die vooral in kalkgraslanden voorkomt, maar 
ook op open plekken in bossen en, merkwaardigerwijs, soms op 
brandplekken (Knudsen & Vesterholt, 2012).



31Hoofdstuk 16a

te jong zijn. De soort groeit meestal in gezelschap van diverse 
aardtongen, wasplaten, satijnzwammen en andere knotszwammen. 
Op de groeiplaatsen is het vaak een trouwe verschijning; op diverse 
vindplaatsen wordt hij van reeksen jaren gemeld. De helft van de 
Drentse vindplaatsen ligt in de kilometerhokken met meer dan 10 
kenmerkende soorten van droge schrale graslanden (zie inleiding tot dit 
hoofdstuk). De Sikkelkoraalzwam is daarom een goede indicatorsoort 
voor mycologisch waardevolle wasplatengraslanden. Dat wil niet 
zeggen dat deze soort beperkt is tot natuurgebieden: De helft van 
de Drentse vindplaatsen ligt in gazons op oude begraafplaatsen en 
in geregeld gemaaide wegbermen. Daardoor is de Sikkelkoraalzwam 
gevoelig voor modegrillen in het beheer van deze vegetaties. Zowel 
bemesting als het achterwege blijven van maaibeheer of beweiding 
leiden tot zijn verdwijning. De soort is in Nederland vrij algemeen, met 
een duidelijke voorkeur voor kalkhoudende bodems in Zuid-Limburg, 
de duinen en het rivierengebied (NMV, 2013).

Clavulinopsis fusiformis  Bundelknotszwam

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1928.

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

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

De Bundelknotszwam lijkt met zijn goudgele vruchtlichamen op de 
hierna besproken Gele en Fraaie knotszwam (Clavulinopsis helvola 
en Clavulinopsis laeticolor), maar hij groeit in dichte bundels en heeft 
een bittere smaak. Bovendien zijn de sporen groter: 5-9 x 4,5-8,5 µm. 
Uit Drenthe zijn twee collecties bekend uit de omgeving van Wijster 
(atlasblok 225-535, 1928; km 230-537, 1958). De laatste vondst 
stamt uit een schraal, droog, zandig graslandje met o.a. Muizenoortje 
(Hieracium pilosella) (Maas Geesteranus, 1976). Het is dus meer dan 
een halve eeuw geleden dat de Bundelknotszwam in Drenthe gezien 
is. De soort is ook elders in Nederland zeer sterk achteruitgegaan. 
In deze eeuw is nog slechts één vindplaats bekend (Arnolds & 
Veerkamp, 2008), terwijjl de soort in het begin van de vorige eeuw nog 
als vrij algemeen te boek stond (Cool, 1928). De Bundelknotszwam is 
afgenomen door vermesting, verzuring en verwaarlozing van schrale 
graslanden, maar het is onduidelijk waarom deze soort zoveel sterker 
is afgenomen dan andere knotszwammen van deze habitat.

Clavulinopsis helvola Gele knotszwam

Status: Vrij algemeen, n= 210, n<99: 37, n>99: 188, trend +++, RL08: 
Gevoelig (trend), eerste jaar: 1973. – Hab (n= 76): schraal, droog, zandig 
grasland 38%, droge, voedselarme lanen 9%, droge, voedselarme bermen 
8%, vochtig heischraal grasland 8%, matig bemest grasland 7%, droog 
heischraal grasland 7%, voedselrijk loofbos 6%, parken en begraafplaatsen 
5%, nat, (matig) voedselarm hooiland 5%, rest 7%. – Sub (n= 21): humus 
62%, leem 19%, mossen 10%, rest 9%.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 33 140 102 12

De heldergele, tot 7 cm hoge vruchtlichamen van de Gele knotszwam 
groeien alleen of in groepjes bijeen. Aan de determinatie van deze soort 
moet altijd een microscoop te pas komen, want hij verschilt van zijn 
dubbelganger, de hierna besproken Fraaie knotszwam (Clavulinopsis 
laeticolor), uitsluitend in de gestekelde in plaats van gladde sporen. 
Er zijn 10 opgaven uit Drenthe van de verzamelsoort (Clavulinopsis 
helvola sensu lato), die op beide soorten betrekking kunnen hebben. 
In Drenthe is de Gele knotszwam vrij algemeen en veruit de talrijkste 
van dit tweetal. Hij is schaars in de laag gelegen gebieden rond 
Meppel en ten noorden van Roden en bereikt zijn grootste dichtheid 
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op de noordelijke Hondsrug, in het gebied tussen Vries en Roden 
en, opmerkelijk genoeg, ten oosten van Schoonebeek. De Gele 
knotszwam is een kensoort van de Struisgras-orde; kortgrazige, 
schrale, mosrijke graslanden op matig tot zwak zure, voedselarme 
zandgrond (Arnolds, 1983). Hier werd hij in de jaren zeventig in 42% 
van de proefvlakken (n= 12) gevonden, op optimale standplaatsen in 
dichtheden tot 3000 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 1981). De 
soort heeft veel minder een pionierkarakter dan de Strogele knotszwam 
(Clavaria straminea) en komt vooral voor in varianten met een goed 
ontwikkelde moslaag, met een sterke voorkeur voor Groot laddermos 
(Pseudoscleropodium purum) en Weidehaakmos (Rhytidiadelphus 
squarrosus) (Arnolds, 1983). Ecologisch is hij te vergelijken met 
het Sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea) en andere wasplaten, 
waarmee hij vaak samen groeit. De Gele knotszwam groeit zowel in 
natuurterreinen als in wegbermen, schrale gazons op begraafplaatsen 
en langs slootkanten, waar hij dikwijls al genoeg heeft aan een 
paar vierkante meters schrale vegetatie. Alle vindplaatsen in de 
veenontginningen liggen in dergelijke lintbegroeiingen. Nabij Roden 
en Peize groeit de Gele knotszwam in enkele essen-elzenbossen op 
vochtige, vruchtbare potklei, ogenschijnlijk een volkomen ander milieu, 
maar wel in gezelschap van diverse andere graslandpaddenstoelen 
(zie ook inleiding tot dit hoofdstuk). Ook in de rest van Nederland is de 
soort vrij algemeen, behalve in zeekleigebieden (NMV, 2013).

Clavulinopsis laeticolor Fraaie knotszwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 58, n<99: 12, n>99: 50, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1974. – Hab (n= 19): droge, voedselarme lanen 42%, schraal, 
droog, zandig grasland 21%, droge, voedselarme bermen 16%, loofbos en 
gemengd bos 11%, bossingels 5%, parken en begraafplaatsen 5%. – Sub 
(n= 11): humus 82%, leem 18%.

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

1 0 0 0 0 0 0 1 10 27 32 3

De Fraaie knotszwam lijkt als twee druppels water op de hiervoor 
behandelde Gele knotszwam (Clavulinopsis helvola) en is daarvan 
alleen microscopisch te onderscheiden aan de gladde sporen. De 
Fraaie knotszwam is in Drenthe vrij zeldzaam en voornamelijk in het 
noordelijke deel van de provincie gevonden, inclusief enkele plekken 
in de veenkoloniën. In Zuidoost-Drenthe, waar de Gele knotszwam 
vrij veel voorkomt, is hij echter niet aangetroffen. Opvallend is het 
grote aantal vindplaatsen langs kanalen, in het bijzonder langs het 
Oranjekanaal tussen Orvelte en Odoornerveen, maar ook langs de 
Hoogeveensche Vaart tussen Zwinderen en Holsloot en het Noord-
Willemskanaal bij Assen. Ecologisch vertonen beide knotszwammen 
grote overeenkomsten. Ze komen vaak gezamenlijk in dezelfde 
wasplatengraslandjes voor; in 35 % van de kilometerhokken met de 
Fraaie knotszwam is ook de Gele knotszwam aangetroffen. De Fraaie 
knotszwam is in Drenthe eveneens een kensoort van de associatie 
van Schapengras en Tijm en in de jaren zeventig in 25% van de 
proefvlakken (n= 8) gevonden met dichtheden tot 400 vruchtlichamen 
per 1000 m2 (Arnolds, 1981). De soort groeit echter veel vaker dan 
de Gele knotszwam in schrale, gemaaide, al dan niet beschaduwde 
wegbermen en veel minder in natuurgebieden. Het is onduidelijk 
waardoor dit accentverschil wordt veroorzaakt. Landelijk is de Fraaie 
knotszwam vrij algemeen, maar het aantal bezette atlasblokken is 
bijna de helft van dat van de Gele knotszwam (NMV, 2013). De Fraaie 

knotszwam heeft de grootste dichtheden in gebieden met kalkhoudende 
bodems, zoals de kustduinen en Zuid-Limburg (NMV, 2000). Dit duidt 
op een voorkeur voor zwak zure tot basische bodems. Ook de Fraaie 
knotszwam is in Drenthe enkele malen in loofbos op kalkhoudende 
leem gevonden, namelijk bij Foxwolde, Roden en Veenhuizen.

Clavulinopsis helvola
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Clitopilus popinalis Zwartwordende zalmplaat

OPN 1995: Rhodocybe popinalis

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 2, n>99: 4, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1973.

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

0 0 0 0 0 0 1 2 1 11 3 0

De grauwbruine hoed van de Zwartwordende zalmplaat heeft een 
karakteristiek mat, berijpt uitziend en vaak wat gebarsten oppervlak. 
De aflopende lamellen en sporenfiguur zijn vleeskleurig roze, een 
onderscheid met trechterzwammen (Clitocybe spp.). Kenmerkend 
voor deze soort zijn verder de meelgeur en bittere smaak van het vlees 
en een meer of minder sterke zwarte verkleuring bij ouderdom. De 
Zwartwordende zalmplaat is een uitgesproken kalkminnende soort die 
in Nederland vrij veel voorkomt in de kustduinen en op de schelpenrijke 
zandgronden in de Flevopolders en het Lauwersmeer, plaatselijk 
ook in Zuid-Limburg en langs de grote rivieren (NMV, 2013). Op de 
pleistocene zandgronden is deze paddenstoel zeer zeldzaam en dat 
geldt ook voor Drenthe. Hij groeit hier vooral in schrale, kortgrazige 
graslandvegetaties van de associatie van Schapengras en Tijm op 
basenrijke, droge, voedselarme, zwak zure tot neutrale zandgrond, 
bijvoorbeeld aan de zuidkant van de Havelterberg (km 211-533, 1974-
1976, herb. WBS) en in een schrale wegberm bij Smalbroek (km 229-
539, 1975-1976, herb. WBS) (beschrijving in Arnolds, 1983). Op beide 
locaties groeiden andere kalkindicatoren, zoals de Puntmutswasplaat 
(Hygrocybe acutoconica). Inmiddels zijn deze vindplaatsen door 
verruiging van de vegetatie ongeschikt geworden voor dergelijke 

soorten. Verder is de Zwartwordende zalmplaat bekend van een 
schraal gazon op het kerkhof te Roden (km 224-572, 2007), in de 
grazige rand van een schelpenpad in het Buinerveld (km 251-549, 
2006, 2007), de Kymmelsdijk bij Smilde (km 225-551, 2007) en 
aan de rand van een gazon in een tuin te Rolde op een plek waar 
bouwpuin heeft gelegen (km 239-556, 2004, 2005). De soort is vooral 
in Flevoland en op het pleistoceen achteruitgegaan en staat daarom 
als kwetsbaar op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Clitopilus scyphoides Kleine molenaar

Status: Zeldzaam, n= 21, n<99: 7, n>99: 15, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1968.

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

0 0 0 0 0 0 0 4 12 9 4 0

De Kleine molenaar is een tengere plaatjeszwam met een dunvlezige, 
spierwitte, matte, wat viltige hoed van 5-20 mm breed en een kort, dun, 
vaak iets excentrisch geplaatst steeltje. De dicht opeenstaande, roze 
lamellen en sterke meelgeur maken verdere identificatie eenvoudig. 
Landelijk is de Kleine molenaar matig algemeen, met een voorkeur 
voor streken met kalkrijke bodems, zoals Zuid-Limburg, de oevers 
van de randmeren in Flevoland en het Deltagebied (NMV, 2013). In 
Drenthe is het een zeldzame soort zonder duidelijk patroon. Volgens 
veel auteurs heeft de soort een voorkeur voor onbemeste graslanden 
op droge, kalkrijke zand- en leemgrond (Arnolds, 1983). Hierbij sluiten 
de groeiplaatsen bij Havelte aan, waar de Kleine molenaar geregeld 
gevonden is in kortgrazig, mosrijk grasland op kalkrijke keileem op 
zowel de Grote Startbaan (km 211-533) als de Kleine Startbaan (km 
211-535). De soort heeft echter een veel wijdere ecologische amplitudo. 
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren zeventig is hij 
gevonden in twee droge, matig tot sterk bemeste graslanden (Arnolds, 
1983, als Clitopilus cf cretatus) en in de jaren tachtig in verschillende 

lanen op voedselarme tot voedselrijke, humeuze zandgrond (Keizer, 
1993), steeds op kale plekjes in grazige vegetaties. Daarnaast is dit 
paddenstoeltje in Drenthe onder andere gevonden in elzen-essenbos 
op vochtige, basenrijke potklei bij Roden, in lemige bermen langs paden 
in het Asserbosch en in een jonge sparrenaanplant op voormalige 
cultuurgrond bij Valthe. De grote variatie in standplaatsen voor zo’n 
zeldzame soort is opmerkelijk en moeilijk te verklaren. Uit Zuid-
Duitsland wordt een vergelijkbaar breed spectrum aan standplaatsen 
genoemd (Krieglsteiner, 2003). De forsere variëteit intermedius is in 
Drenthe alleen bekend van de Kleine Startbaan bij Havelte (km 211-
535, 2005), waar hij samen groeit met var. scyphoides. 
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Conocybe dumetorum Dwergbreeksteeltje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2010.

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

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

Zelfs voor een breeksteeltje is deze soort een lilliputter met een 
oranjebruin hoedje van 5-10 mm en een draaddun, tot 20 mm lang 
steeltje. Behalve de kleine afmetingen vormt ook de kleur van de fijn 
berijpte steel in het veld een goede aanwijzing voor deze soort. Die is 
spoedig tweekleurig: aan de top roomwit, naar onderen via geelbruin 
overgaand in een roestbruine tot donkerbruine basis. Zekerheid 
over zijn identiteit geeft het Dwergbreeksteeltje pas prijs onder de 
microscoop: de sporen zijn zeer klein, 5,5-7,5 x 3,5-4 µm, ten dele 
amandelvormig of zelfs papillaat, en zeer fijn ruw onder olieimmersie. 
Het is in Nederland een zeldzame en bedreigde soort die vooral 
bekend is van streken met basenrijke klei: Noord-Groningen, de Kop 
van Noord-Holland, Flevoland, het rivierengebied en Zuid-Limburg 
(NMV, 2013). Niet een paddenstoeltje dat je in eerste instantie in 
Drenthe zou verwachten. Het heeft hier toch één geschikte groeiplaats 
gevonden: een stukje aangelegd, sterk bekalkt hooiland op gestorte 
zware keileem in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen 
(km 233-540, 2010, herb. L). Er groeide één exemplaar op de kale 
leem. Volgens de Europese expert van breeksteeltjes, Hausknecht, 
groeit het Dwergbreeksteeltje op schaduwrijke plekken op kale 
grond in loofbossen en gemengde bossen (Hausknecht, 2009). In 

Nederland is hij daarnaast echter geregeld aangetroffen in open 
kalkgraslanden en in glanshaverhooilanden op rivierdijken (Arnolds 
in Noordeloos et al., 2005). Ook in Baden-Württemberg wordt het 
Dwergbreeksteeltje vooral van droge, schrale graslanden op kalkrijk 
zand gemeld; daarnaast uit vochtige, rivier- en beekbegeleidende 
bossen (Krieglsteiner, 2003).

Conocybe mesospora Weidebreeksteeltje

Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 2, n>99: 11, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1984.

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

1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 1

Het Weidebreeksteeltje lijkt met zijn levendig oranjebruine hoed van 
1-4 cm en berijpte steel op het algemenere Roestbruin breeksteeltje 
(Conocybe rickeniana) en is daarvan alleen microscopisch te 
onderscheiden, onder meer door de kleine knop van 3-5,5 µm op de 
cheilocystiden. De soort is in Drenthe zelden opgegeven, maar stellig 
wijder verbreid dan het kaartbeeld suggereert. Het Weidebreeksteeltje 
is in deze streken een typisch graslandpaddenstoeltje dat groeit in niet 
of zwak bemeste weilanden en schrale wegbermen op matig vochtige 
tot droge, matig voedselarme tot tamelijk voedselrijke, zandige en 
lemige bodems. Hij heeft een duidelijke voorkeur voor basenrijke, 
zwak zure tot basische grond en heeft landelijk gezien waarschijnlijk 
zijn optimum in Limburgse kalkgraslanden. In Drenthe is hij vooral 
in grazige bermen langs schelpenpaden gevonden, waar de pH 

door uitgespoelde kalk verhoogd is. In Schepping bij Beilen groeit 
hij alleen in een bekalkt deel van een hooiland op droge keileem. 
Afwijkend is een betrouwbare waarneming uit een nat elzenbroekbos 
op zure veengrond bij Hijken. In Centraal-Europa wordt de soort 
meer in bossen gevonden (Hausknecht, 2009). In Nederland is het 
Weidebreeksteeltje matig algemeen met een sterke voorkeur voor 
zwaardere, basenrijke gronden in het noorden en westen van het 
land, Flevoland, het rivierengebied en Zuid-Limburg (NMV, 2013).
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Conocybe pulchella Harig breeksteeltje

OPN 1995: Conocybe pseudopilosella

Status: Zeldzaam, n= 17, n<99: 11, n>99: 6, trend --, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1973. – Hab (n= 12): schraal, droog, zandig grasland 25%, 
voedselarme bermen en lanen 25%, matig tot sterk bemest grasland 17%, 
jonge bosaanplant 17%, erven 8%, jeneverbesstruweel 8%.

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

0 0 0 0 1 0 0 1 0 12 6 0

Een ervaren waarnemer kan de identiteit van het Harig breeksteeltje in 
het veld vaak al vermoeden vanwege de tengere vruchtlichamen met 
een klokvormig, roodbruin hoedje van 4-12 mm dat evenals de steel 
donzig behaard is. Onder de microscoop geven de vrij grote sporen 
(11,5-16,5 x 6,5-9 µm), viersporige basidiën en de aanwezigheid 
van geknopte cystiden tussen de haren op de steel de doorslag. 
In Nederland is het Harig breeksteeltje op basis van atlasblokken 
matig algemeen (NMV, 2013). In Drenthe komt de soort volgens het 
waarnemingenbestand zeldzaam en zeer verspreid voor. Vermoedelijk 
is de soort in werkelijkheid ook hier matig algemeen. Het Harig 
breeksteeltje groeit voornamelijk in kortgrazige, mosrijke graslanden 
en zonnige wegbermen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, 
zwak zure bodems. De soort is ook gemeld uit een jeneverbesstruweel 
en uit rijkere milieus: zwak tot sterk bemest weiland, erven en een jonge 
elzenaanplant met grazige ondergroei. Het Harig breeksteeltje is als 
een van de weinige breeksteeltjes in Drenthe sterk achteruitgegaan, 
hoewel de kennis over en aandacht voor deze groep juist zijn 
toegenomen. Ook landelijk is er sprake van een afname, waardoor hij 
nu op de Rode Lijst staat (Veerkamp & Arnolds, 2008). Vermoedelijk 
is het Harig breeksteeltje met zijn voorkeur voor relatief voedselarme 

standplaatsen gevoelig voor verzuring en vermesting en de daarmee 
gepaard gaande verruiging van de vegetatie.

Conocybe subxerophytica Platsporig breeksteeltje

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Niet beschouwd, 
eerste jaar: 1974.

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

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

Het Platsporig breeksteeltje lijkt met een kegelvormige tot gewelfde, 
oranje- tot roodbruine hoed van 8-15 mm en een berijpte steel op 
diverse andere breeksteeltjes, maar in tegenstelling tot de meeste 
verwante soorten is de hoed ook in vochtige toestand ongestreept. De 
soort is al in 1974 in Drenthe gevonden, maar toen gedetermineerd 
en beschreven als Gewelfd breeksteeltje (Conocybe semiglobata) 
(Arnolds, 1983). Het Platsporig breeksteeltje is als zodanig pas 
herkend bij een recente revisie van breeksteeltjes in Nederland op 
grond van de wat kleinere, enigszins afgeplatte sporen van 9,5-12,5 
x 6-7,5 µm (Arnolds, 2005). Het Drentse materiaal hoort tot var. 

brunnea. Het Platsporig breeksteeltje is indertijd gevonden aan de 
zuidrand van de Havelterberg (km 211-533, 1974, herb. WBS) in 
een kortgrazig, mosrijk graslandje op droge, kalkhoudende, lemige, 
humusarme zandgrond (associatie van Schapengras en Tijm). Dat 
sluit goed aan bij de standplaatsen in Centraal-Europa, waar de 
soort karakteristiek is voor graslanden en zandduinen op droge, 
kalkhoudende grond (Hausknecht, 2009). In Nederland is het 
Platsporig breeksteeltje verder alleen bekend van de Pietersberg bij 
Maastricht. Het is ongetwijfeld een zeldzame soort van specifieke, 
kwetsbare standplaatsen.

Contumyces rosellus Roze ruitertje

OPN 1995: Marasmiellus rosellus

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1998.

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

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

Vanwege zijn kleine, geheel roze vruchtlichamen met een trechter-
vormige hoed en aflopende lamellen ziet het Roze ruitertje er eerder 
uit als een roze trechtertje. Oorspronkelijk is dit paddenstoeltje 
dan ook beschreven als een Omphalia en later is het wisselend 
ondergebracht bij Mycena, Clitocybe of Marasmiellus. Op grond 
van microscopische en moleculaire kenmerken is er recent een 
eigen geslacht, Contumyces, voor opgericht (Redhead et al., 2002). 
Van het Roze ruitertje is in Drenthe slechts één exemplaar bekend 
uit natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen (km 233-540, 
1998, herb. WBS). Het groeide daar in open, mosrijk grasland op 
matig droge, zwak zure keileem die in 1990 door ontgronding aan 
de oppervlakte was komen te liggen. De soort is in Nederland maar 
enkele malen gevonden, na 1990 verder alleen op Texel (NMV, 2013). 
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Crinipellis scabella Piekhaarzwammetje

Status: Zeldzaam, n= 23, n<99: 3, n>99: 20, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1973. – Hab (n= 12): droge, voedselarme bermen 
33%, schraal, droog, zandig grasland 33%, droge, voedselarme lanen 8%, 
vochtige, voedselarme bermen 8%, rest 18%.

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

0 0 0 0 0 0 2 5 4 6 6 1

Het Piekhaarzwammetje is een kleine, goed herkenbare plaatjeszwam 
met een taaie consistentie die doet denken aan een Taailing 
(Marasmius). Hoed en steel zijn bezet met lange, bruine haren die 
vaak tot schubje zijn verkleefd. Evenals taailingen kan de soort bij 
droog weer helemaal verschrompelen om zich na een regenbui weer 
te ontplooien. In Nederland is dit karakteristieke paddenstoeltje zeer 
algemeen en talrijk in de kustduinen en wat minder algemeen in Zuid-
Limburg, langs de grote rivieren en op zeeklei in Noord-Groningen en 
Zeeland. In pleistocene zandgebieden komt het Piekhaarzwammetje 
zeldzaam en zeer lokaal voor (NMV, 2013). Dat geldt ook voor 
Drenthe. Het Piekhaarzwammetje groeit voornamelijk op dode 
stengels van grassen en kruiden in open tot vrij dichte en hoge, grazige 
vegetaties op droge, kalkrijke, humusarme zandgrond. In Drenthe is 
hij voornamelijk in zonnige wegbermen en kanaaltaluds gevonden, 
bijvoorbeeld op vier plaatsen langs de Drentsche Hoofdvaart. Hij 
groeit ook in grasranden langs straten in steden als Meppel, Emmen 
en Coevorden. De vindplaatsen bij Coevorden vormen een uitloper 
van de basenrijke zandgronden langs de Overijsselse Vecht, waar het 
Piekhaarzwammetje meer verbreid is. In Schepping bij Holthe is dit 
zwammetje één maal gevonden in een pas aangelegd hooilandje van 

enkele ares op keileem waar een grote hoeveelheid gemalen mergel 
op was gebracht. Kennelijk weten sporen de juiste kalkrijke plekjes 
vanaf grote afstand te vinden.

Door beginnende paddenstoelenliefhebbers wordt het Zand-
kaalkopje nogal eens op één hoop gegooid met andere lastige 
‘kleine bruintjes’. Toch is deze soort in het veld doorgaans goed te 
onderscheiden aan het gewelfde, glanzende, kastanjebruine hoedje 
van 5-15 mm, de breed aangehechte, bijna zwarte lamellen met een 
wit gewimperde snede, en het korte, aan de basis roodbruine steeltje. 
Vruchtlichamen met een sterk kleverige hoed werden tot voor kort 
als een aparte soort beschouwd, het Kleverig kaalkopje (Psilocybe 
muscorum) (Arnolds, 1983; Arnolds et al. 1995), maar tegenwoordig 
als een onbetekenende variant van het Zandkaalkopje (Noordeloos 
in Bas et al., 1999; Noordeloos, 2011). Het Zandkaalkopje is in 
Drenthe vrij algemeen en wijdverspreid in zandstreken. De soort 
wordt veel minder aangetroffen in de hoogveenontginningen, brede 
beekdalen en laagveengebieden. De soort is kenmerkend voor 
kortgrazige, mosrijke, schrale vegetaties op droge, voedselarme, 
zure tot basische zandgrond. Hiertoe behoren recent vastgelegd 
stuifzand, mosrijke graslandjes van het Dwerghaver-verbond, 
zandige plekken in jeneverbesstruweel en droge heidevegetaties, 
alsmede zeer schrale, geëxponeerde wegbermen, ook op 
aangevoerd zand in hoogveenontginningen. Het Zandkaalkopje is 
een uitstekende kensoort van de klasse der droge graslanden op 
zandgrond, die tevens graslanden in de kustduinen omvat (Arnolds, 

Deconica montana Zandkaalkopje

OPN 1995: Psilocybe montana sensu lato

Status: Vrij algemeen, n= 245, n<99: 45, n>99: 218, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 280): droog, schraal 
grasland 32%, zandverstuivingen23%, jeneverbesstruweel 14%, droge, 
voedselarme lanen en bermen 11%, droge heide en heischraal grasland 9%, 
kruipwilgstruweel 2%, droog, voedselarm naald- en loofbos 2%, rest 7%. – 
Sub (n= 44): humusarm zand 43%, humus 25%, levend mos 22%, rest 9%.

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

12 1 1 3 9 9 4 8 29 113 160 51

1981; Schaminée et al., 1996). Tijdens mycosociologisch onderzoek 
in de jaren zeventig is dit paddenstoeltje aangetroffen in 80% van 
de proefvlakken van het Buntgras-verbond (n= 5), 75% van het 
Dwerghaver-verbond (n= 4) en 100% van het verbond van Gewoon 
struisgras (n= 8), soms met meer dan 300 vruchtlichamen per 1000 

Hij geldt als ernstig bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Ook in 
overig Noordwest-Europa is het Roze ruitertje een extreem zeldzame 

soort van kortgrazige, voedselarme graslanden (Krieglsteiner, 2001; 
Knudsen & Vesterholt, 2008). 
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Dermoloma cuneifolium Grauwe barsthoed

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2005. 

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

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

Barsthoeden zijn in het veld goed te herkennen aan hun matte, 
grijsbruine hoed van 1-4 cm; de witte, buikige, bijna vrijstaande, dikke 
lamellen en de sterke meelgeur. Het hoedoppervlak vertoont onder de 
loep een wat korrelige structuur doordat de hoedhuid uit bolvormige 
cellen bestaat. Het vertoont dikwijls onregelmatige barstjes waarin het 
witte vlees zichtbaar is. De Grauwe barsthoed is van andere soorten 
voornamelijk microscopisch te onderscheiden aan de niet amyloide 
sporen van 5-6,5 x 4-5 µm. Het is een indicatorsoort voor oude, 
schrale wasplatengraslanden op kalkrijke bodem (Arnolds, 1992). 
De Grauwe barsthoed is in ons land vrij zeldzaam en vrijwel alleen 
bekend van kalkrijke bodems in Zuid-Limburg, de duinstreek en het 
gebied van de grote rivieren (NMV, 2013). Op de overwegend zure 
bodems in Drenthe is hij eigenlijk nauwelijks te verwachten. Toch is 
deze soort in deze provincie één keer gevonden nabij Rolde (km 240-
556, 2005), op een grazig, schraal, zandig talud van een kwelsloot op 

de flank van het beekdal van het Rolder Diep. De Grauwe barsthoed 
is in Nederland sterk afgenomen en staat als bedreigd op de Rode 
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).

m2 (Arnolds, 1981). Het Zandkaalkopje groeit bijna steeds tussen 
mossen zonder dat een duidelijke verbinding tussen vruchtlichamen 
en mosplanten kan worden vastgesteld. Waarschijnlijk leeft hij 
parasitisch of saprotroof op allerlei mossen (Noordeloos, 2011). 
In Drentse graslanden groeit het Zandkaalkopje bij voorkeur op 
Ruig haarmos (Polytrichum piliferum, 20 x), gevolgd door Groot 
laddermos (Pseudoscleropodium purum, 11x), Bleek dikkopmos 

(Brachythecium albicans, 10 x) en Purpersteeltje (Ceratodon 
purpureus, 8x) (Arnolds, 1983). Hij kan zich in vergraven 
natuurontwikkelingsgebieden zeer snel vestigen, bijvoorbeeld in 
Schepping bij Holthe twee jaar na ontgronding. Landelijk is het 
Zandkaalkopje zeer algemeen in de duinstreek en algemeen op het 
pleistoceen, maar schaars op zwaardere gronden in het westen van 
het land (NMV, 2013).

Dermoloma pseudocuneifolium Kleine barsthoed

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2010.

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

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

Evenals andere barsthoeden heeft dit paddenstoeltje een bruine, 
opvallend matte hoed, waarvan de huid vaak plaatselijk gebarsten 
is, zodat het witte vlees zichtbaar wordt. De hoedhuid bestaat uit 
sterk opgezwollen cellen en ziet er daardoor onder een loep een 
beetje korrelig uit. Opvallend is de sterke meelgeur, eveneens een 
gemeenschappelijke eigenschap van de soorten van dit kleine 
geslacht. De Kleine barsthoed heeft een relatief kleine hoed van 1-3 
cm breed die donkerder bruin is dan die van andere soorten, maar 
voor een zekere determinatie is de microscoop onontbeerlijk. Dan 
blijkt dat de sporen met 6-8 x 3,5-5 µm relatief groot en langgerekt 
zijn. Bovendien zijn ze amyloïd: ze kleuren violet in Melzer’s 

reagens. In Drenthe is de Kleine barsthoed alleen bekend van een 
kortgrazig stukje mosrijk grasland op droog, basenrijk, lemig zand 
op de Grote Startbaan bij Havelte (km 211-533, 2010), een hotspot 
voor bijzondere graslandpaddenstoelen in de provincie. De soort 
is in ons land zeldzaam, vooral op schrale, grazige dijkhellingen in 
het rivierengebied en kleistreken van Groningen, Noord-Holland en 
Zeeland, vroeger ook in kalkgraslanden van Zuid-Limburg (NMV, 
2013). Hij is een enkele keer in loofbosjes aangetroffen. Ook in 
Zuidwest-Duitsland is de Kleine barsthoed een karakteristieke 
soort voor schrale graslanden op kalkrijke grond (Krieglsteiner, 
2001).

Entoloma argenteostriatum  Zilverige heidesatijnzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 4, n>99: 5, trend -, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1975.

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

0 0 0 0 0 0 3 2 4 3 0 0

De Zilverige heidesatijnzwam verschilt van de veel algemenere 
Heidesatijnzwam (Entoloma fernandae; zie aldaar) door de zilverwit 
gestreepte steel en diep doorschijnend gestreepte hoed. De soort 
is in 1979 beschreven uit de berm van een karrenspoor langs het 
Linthorst-Homankanaal bij Wijster (km 232-536), waar hij in 1975 en 
1976 vrij talrijk voorkwam in een open, schrale, mosrijke begroeiing 
op sterk lemige, zwak zure zandgrond (Arnolds & Noordeloos, 1979). 
Inmiddels is deze typelocatie geheel met struiken dichtgegroeid en is 
de soort er verdwenen (zie ook hoofdstuk 10). Nadien is de Zilverige 
heidesatijnzwam op zeven andere, verspreide plekken in Drenthe 

gevonden, meestal in schrale, kortgrazige, mosrijke vegetaties van 
het verbond van Gewoon struisgras op droge lemige zandgrond 
en keileem, zowel in natuurgebieden als in bermen van wegen en 
schelpenpaden. Hij kan als een kensoort van dit vegetatietype 
worden beschouwd, maar veel vindplaatsen hebben een sterke 
inslag van heischrale graslanden. Hij verscheen in een dergelijke 
mengvegetatie in Schepping bij Beilen (km 233-540) 15 jaar na 
het verwijderen van de bouwvoor en wordt daar sindsdien bijna 
jaarlijks gevonden. De Zilverige heidesatijnzwam groeit overwegend 
in meer grazige en mosrijke vegetaties en op minder zure bodems 
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Entoloma atrocoeruleum Zwartblauwe satijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1999.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0

De Zwartblauwe satijnzwam lijkt door zijn aanvankelijk bijna 
anthracietkleurige hoed en donkerblauwe, gepolijste steel op het 
eerste gezicht sterk op het verderop besproken, minder zeldzame 
Blauwplaatstaalsteeltje (Entoloma chalybaeum), maar verschilt 
daarvan in het veld door de aanvankelijk witte lamellen zonder 
blauwe tint. Voor een zeker onderscheid met andere verwante 
soorten is microscopisch onderzoek noodzakelijk, waarbij onder 
meer de afwezigheid van cystiden aan de lamelsnede van belang 
is. De Zwartblauwe satijnzwam is kenmerkend voor oude, schrale 
wasplatengraslanden en in Drenthe bekend uit drie terreinen die 
tot de mycologische ‘kroonjuwelen’ mogen worden gerekend: op de 
overgang van heischraal grasland naar blauwgrasland in de Reitma 
bij Elp (km 240-543, 1999, herb. WBS), in een heischraal grasland 
op keileem op de Kleine Startbaan bij Havelte (km 211-535, 1999, 
2000) en in een mosrijke padrand bij het Boekweitenveentje bij 
Gieten (km 245-557, 2000, 2005). Deze gebieden hebben gemeen 
dat de bodem aangerijkt is met basen: in de Reitma door basenrijk 
grondwater, bij Havelte door de aanwezigheid van kalkrijke keileem 

en in het Boekweitenveentje door specieresten van een voormalige 
cementfabriek. Na sluiting van het atlasbestand is een rijke nieuwe 
vindplaats van de Zwartblauwe satijnzwam ontdekt bij het pompstation 
van de Waterleiding Maatschappij Drenthe bij Gasselte (km 248-
553, 2013) in een klein relict van matig droog heischraal grasland 
op basenrijke keileem met veel Valkruid. Elders in Nederland is deze 
paddenstoel zeer zeldzaam op schelpenkalk bij Winterswijk en in 
kalkgraslanden in Zuid-Limburg (NMV, 2013).

De Blauwe molenaarssatijnzwam is een forse satijnzwam met de 
allure van een ridderzwam, in jonge toestand onmiskenbaar door de 
blauwe tot violette, gladde hoed. Later wordt de hoed violetbruin. Hij 
is in Drenthe alleen bekend van een soortenrijk, heischraal grasland 
op matig vochtige, kalkhoudende keileem op de Kleine Startbaan bij 
Havelte (km 211-535, 2000). Daar groeide deze fraaie paddenstoel 
met enkele vruchtlichamen op één plekje, samen met tal van andere 
bijzondere satijnzwammen en wasplaten. De soort geldt in heel Europa 
als vlaggenschip van de mycoflora in oude, ongestoorde, schrale 

Entoloma bloxamii Blauwe molenaarssatijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2000.

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

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

graslanden en is overal zeldzaam en sterk bedreigd (ECCF, 2001). 
De Blauwe molenaarssatijnzwam is zeer gevoelig voor vermesting, 
verzuring en verstoring van de bodem. Hij wordt in ons land regelmatig 
gevonden in enkele kalkgraslanden in Zuid-Limburg en is ook bekend 
van een paar plekken op kalkrijke leem in Gelderland, Overijssel en 
Noord-Brabant (NMV, 2013). De Drentse vindplaats wordt goed beheerd 
door maaien en afvoer van het maaisel, maar het hier toegepaste 
kleinschalig plaggen ten behoeve van bedreigde plantensoorten kan 
voor de Blauwe molenaarssatijnzwam desastreus uitpakken. 

dan de Heidesatijnzwam die in het hoofdstuk van heidesoorten 
wordt behandeld. Buiten Drenthe is de Zilverige heidesatijnzwam in 
Nederland bekend van een paar vindplaatsen op het pleistoceen en in 
Flevoland (NMV, 2013) en van één plek in Schotland (Legon & Henrici, 
2005). Drenthe heeft dus een internationale verantwoordelijkheid 
voor het behoud van deze soort.

Entoloma argenteostriatum
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De Bruine zwartsneesatijnzwam is een in het veld goed herkenbaar 
staalsteeltje aan de van aanvang af bruine hoed in combinatie met 
een inktblauwe, vlokkige lamelsnede en blauwgrijze steel. Een wat 
afwijkende vorm met diep genavelde hoed uit de omgeving van 
Beilen is beschreven onder de naam Entoloma purpureomarginatum 
(Arnolds, 1983), maar deze valt bij nader inzien binnen de variatie 
van de soort. De nauw verwante Zwartsneesatijnzwam (Entoloma 
serrulatum) heeft een zwartblauwe hoed. In Drenthe is de Bruine 
zwartsneesatijnzwam zeldzaam en beperkt tot de noordwestelijke helft 
van de provincie, met een kleine cluster van vindplaatsen bij Havelte. 

Entoloma caesiocinctum  Bruine zwartsneesatijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 4, n>99: 13, trend ++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1974. – Hab (n= 17): schraal, droog, zandig grasland 29%, 
vochtige heide en heischraal grasland 24%, droge, voedselarme bermen 
12%, droog heischraal grasland 12%, nat voedselarm hooiland 12%, parken 
en begraafplaatsen 6%, zandverstuivingen6%. – Sub (n= 11): humus 91%, 
veen 9%.

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

0 0 0 0 0 0 2 3 13 11 1 0

van basenrijk kwelwater. Zo nu en dan duikt hij op onverwachte 
plaatsen in zijn eentje op, zonder gezelschap van andere veeleisende 
graslandpaddenstoelen, bijvoorbeeld in een mosrijke slootkant of in 
de berm van een schelpenfietspad. De Bruine Zwartsneesatijnzwam 
kan zich waarschijnlijk wat eerder op voorheen verstoorde bodems 
vestigen dan de meeste soorten van wasplatengraslanden. Hij 
verscheen bijvoorbeeld in een spontaan graslandje op het talud van 
een gegraven tuinvijver te Holthe (km 233-540) 15 jaar na aanleg 
van de vijver en fructificeert daar sindsdien vrijwel ieder jaar. De 
Bruine zwartsneesatijnzwam is in Nederland vrij zeldzaam op de 
hogere zandgronden en in de kustduinen (NMV, 2013). Hij staat als 
kwetsbaar op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Het is een karakteristieke bewoner van wasplatengraslanden en heeft 
daarbinnen een vrij wijd bereik: kortgrazige graslandjes, wegbermen 
en schrale gazons van het verbond van Gewoon struisgras op droge, 
zandige, zwak zure grond; heischrale graslanden op kalkhoudende 
keileem; blauwgraslanden op vochtige venige bodem onder invloed 

Deze satijnzwam lijkt in jonge toestand sterk op diverse andere 
staalsteeltjes, in het bijzonder op de hieronder behandelde 
Blauwzwarte satijnzwam (Entoloma corvinum). Het Verkleurend 
staalsteeltje is forser met een aanvankelijk blauwzwarte of 
donkerblauwe, fijn geschubde en ongestreepte hoed die tot 5 cm 
breed kan worden. De lamellen zijn wit, dan roze, zonder blauwe 
tint en de steel is glad en gekleurd als de hoed. Karakteristiek is de 
verkleuring van de hoed en steel naar bruin tot bruinlila bij oudere 

Entoloma caeruleum Verkleurend staalsteeltje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 1994.

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

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

exemplaren. De enige Nederlandse vondst tot nu toe is afkomstig 
van de omgeving van het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-
557, 1994, herb. L). De exacte standplaats aldaar is onbekend. Deze 
waarneming is nog niet ingevoerd in het NMV-bestand, waardoor 
de soort ontbreekt in de Standaardlijst (Arnolds & Van den Berg, 
2013). Het Verkleurend staalsteeltje is in heel Europa zeldzaam in 
graslanden op venige, zure grond, in hoogvenen en onder Kruipwilg 
in de duinen (Noordeloos, 1992; Krieglsteiner, 2003)

Entoloma chalybaeum Blauwplaatstaalsteeltje

Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 8, n>99: 15, trend ±, RL08: Kwetsbaar, eerste 
jaar: 1973. – Hab (n= 16): schraal, droog, zandig grasland 50%, parken en 
begraafplaatsen 25%, vochtig heischraal grasland 13%, droge, voedselarme 
bermen 6%, rest 6%. – Sub (n= 8): humus 100%.

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

0 0 0 0 0 0 1 7 17 20 0 0

De hoed van het Blauwplaatstaalsteeltje is aanvankelijk inktblauw 
tot anthracietzwart, een bijzondere kleur voor een paddenstoel. 
Jonge exemplaren zijn van verwante soorten goed te onderscheiden 

door de grijsblauwe lamellen met een gelijkgekleurde snede. Later 
worden de lamellen grijsroze en is het verschil met enkele andere 
staalsteeltjes een stuk lastiger. Er bestaan van deze soort twee 
variëteiten: Variëteit lazulinum met een doorschijnend gestreepte 
hoed is in Drenthe talrijker dan var. chalybaeum met ongestreepte 



40 Droge, schrale graslanden

hoed, maar meestal is de variëteit niet genoteerd. In Drenthe is 
het Blauwplaatstaalsteeltje een zeldzaamheid, met een voorkeur 
voor lemige gronden op de Hondsrug en in de omgeving van Roden 
en Havelte. Op de vindplaatsen groeit het gewoonlijk samen met 
diverse andere satijnzwammen, wasplaten en knotszwammen en 
het is een uitstekende indicatorsoort voor mycologisch waardevolle 
graslandvegetaties. Het Blauwplaatstaalsteeltje is in Drenthe een 
kensoort voor schrale, kortgrazige vegetaties van de associatie 

De Dikplaatsatijnzwam is nauw verwant aan de verderop besproken, 
algemenere Tepelsatijnzwam (Entoloma papillatum) en misschien 
slechts een extreme variant daarvan. Hij zou alleen verschillen door 
de donkerder kleur van de vruchtlichamen en de dikkere lamellen 
(Noordeloos, 1992). De Dikplaatsatijnzwam is van drie plaatsen 
in Drenthe opgegeven: de grazige berm van een schelpenpad ten 
noorden van Gasteren (km 240-562, 1974, herb. WBS), een relatief 
droog deel van het blauwgrasland in de Reitma bij Elp (km 240-543, 
1976, herb. WBS) en een kortgrazig graslandje op droog, basenrijk, 
lemig zand op de Grote Startbaan bij Havelte (km 211-533, 1982, 

Entoloma clandestinum Dikplaatsatijnzwam

Status: Verdwenen, n= 3, n<99: 3, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1974.

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

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

herb. WBS). Hij groeide steeds in gezelschap van een aantal andere 
bijzondere satijnzwammen en enkele wasplaten en is ongetwijfeld 
karakteristiek voor wasplatengraslanden. Op twee plekken werd 
hij samen met de Tepelsatijnzwam waargenomen. Ook elders in 
Nederland is de Dikplaatsatijnzwam zeer zeldzaam (NMV, 2013), maar 
de verspreiding is wellicht onvolledig bekend. Het is opvallend dat de 
soort uit Drenthe na 1982 niet meer is gemeld, hoewel de inventarisatie 
inspanningen sindsdien sterk zijn toegenomen. Mogelijk hebben 
sommige recente meldingen van de Tepelsatijnzwam betrekking op 
de Dikplaatsatijnzwam, maar is hij niet als zodanig herkend.

Entoloma corvinum Blauwzwarte satijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2009.

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

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

De Blauwzwarte satijnzwam is een van onze mooiste staalsteeltjes. 
De wetenschappelijke naam is afgeleid van Corvus, de latijnse 
naam voor de Kraai. Hoed en steel zijn diepblauw tot bijna zwart. Ze 
bleken bij ouder worden nauwelijks uit en contrasteren fraai met de 
aanvankelijk zuiver witte, later roze lamellen. Het is voor een zekere 

van Schapengras en Tijm op droge lemige zandgrond en keileem 
(Arnolds, 1983), met een presentie van 25% in acht proefvlakken 
(Arnolds, 1981). De soort is ook regelmatig aangetroffen in wat 
zuurdere, droge en vochtige heischrale graslanden. De groeiplaatsen 
beslaan doorgaans slechts enkele ares en zijn daardoor kwetsbaar. 
Ze liggen in natuurgebieden, bermen van wegen en schelpenpaden 
en mosrijke, schrale gazons van begraafplaatsen, bijvoorbeeld 
in het Asserbosch, Borger en Drouwenerveen. Op sommige 
vindplaatsen is het Blauwplaatstaalsteeltje al een lange reeks van 
jaren bekend, zoals nabij het Boekweitenveentje te Gieten (1994 
- 2006) en van de Havelterberg (1982 - 2004). In ons land is de 
soort matig algemeen en vooral in de duinen en Zuid-Limburg 
waargenomen (NMV, 2013).

determinatie raadzaam om toch de microscoop erbij te pakken en te 
controleren of de lamelsnede bezet is met knotsvormige cystiden. 
De Zwartblauwe satijnzwam (Entoloma atrocoeruleum) – de naam 
zegt het al – kan even donkergekleurd zijn, maar heeft een fertiele 
lamelsnede. Bovendien verkleurt bij die soort de hoed op den duur 

Entoloma chalybaeum



41Hoofdstuk 16a

bruinachtig. De Blauwzwarte satijnzwam is in ons land zeldzaam, 
met een sterke voorkeur voor de kalkrijke duinen en heel weinig 
vindplaatsen in het binnenland (NMV, 2013). Hij is uitermate 
karakteristiek voor oude, schrale, kortgrazige wasplatengraslanden 
op voedselarme, basenhoudende zand- en leembodems, met in 
ons land een optimum in de duingraslanden van het verbond Galio-
Koelerion (Schaminée et al, 1996). In Drenthe is de soort recent in 
klein aantal verschenen in een extensief begraasd, verschralend 
grasland op matig vochtige, kalkhoudende, zware leem in het 
Eexterveld bij Anderen (km 243-559, 2009). Een duidelijk signaal dat 
het in dat terrein met de ontwikkeling van vegetatie en mycoflora 
voorspoedig gaat. 

Entoloma exile Roodvoetstaalsteeltje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1995.

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

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

Het Roodvoetstaalsteeltje kan herkend worden aan de wat onbe-
stemde bleke tinten: de steel is licht grijsbruin met groenige inslag 
en de diep doorschijnend gestreepte hoed is flets geelbruin. Niet 
zelden verkleurt de steelvoet oranjerood bij aanraking; deze variant 
wordt vaak als een aparte variëteit beschouwd (var. pyrospilum). 
Bij de enige Drentse vondst was dat overigens niet het geval. Die 
waarneming is afkomstig van een schraal stukje mosrijk, kortgrazig 
grasland (associatie van Schapengras en Tijm) op droge, basenrijke, 
voedselarme keileem op de Grote Startbaan bij Havelte (km 212-533, 
1995). In Nederland is het Roodvoetstaalsteeltje zeldzaam, met een 
voorkeur voor kalkgraslanden in Zuid-Limburg (NMV, 2013).

Het Melig staalsteeltje is een vrij onopvallende satijnzwam met 
een donkerbruine, sterk gestreepte hoed voorzien van een 
verdiept, wat ruw of schubbig centrum, grijsbruine lamellen en een 
bruinig grijze steel. Het is echter een van de weinige soorten van 
het subgenus Leptonia met een meelgeur en -smaak en daaraan 
is het Melig staalsteeltje al in het veld te herkennen. Onder de 
microscoop zijn de vrij kleine sporen van 8-10 x 6,5-7,5 µm en 
de aanwezigheid van gespen belangrijke kenmerken. Het Melig 
staalsteeltje is als nieuwe soort beschreven op grond van twee 
collecties uit een wegberm langs de secundaire weg van Spier 
naar Beilen ter hoogte van Smalbroek (km 229-539, 1975, 1976, 
herb. WBS) (Arnolds, 1983). Hij groeide daar vrij talrijk in een 
schrale, kortgrazige vegetatie van de associatie van Schapengras 
en Tijm op droge, kalkhoudende, bijna neutrale zandgrond, 
samen met andere kalkminnende paddenstoelen, zoals de 
Puntmutswasplaat (Hygrocybe acutoconica) en Geurende 

Entoloma farinasprellum Melig staalsteeltje

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1975.

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

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

wasplaat (Hygrocybe russocoriacea). Inmiddels is de vindplaats 
sterk verruigd en beschaduwd en voor graslandpaddenstoelen 
totaal ongeschikt geworden. Een andere Drentse vondst uit 
1975 werd verzameld langs het Linthorst-Homankanaal bij 
Holthe (km 231-539, 1975, herb. WBS) op een door schapen 
beweide, lichtbemeste dijk op droog, humeus, matig zuur zand, 
maar pas in 2011 herkend bij een nadere bestudering van 
herbariummateriaal. Deze collectie is aanvankelijk beschreven 
onder de naam Ranzige elzensatijnzwam (Entoloma caccabus) 
(Arnolds, 1983). Deze vindplaats is verloren gegaan door sterke 
bemesting (Arnolds, 1989). Het Melig staalsteeltje is buiten 
Drenthe op een paar plaatsen op de Waddeneilanden en in Noord-
Brabant gesignaleerd (NMV, 2013), maar in dit millennium zijn 
geen vondsten uit Nederland bekend. De soort wordt derhalve als 
ernstig bedreigd beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Een 
aquarel van het Melig staalsteeltje is opgenomen in hoofdstuk 10.

Entoloma griseocyaneum Grijsblauwe satijnzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 2, n>99: 4, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1994.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 8 2 0 0

De Grijsblauwe satijnzwam is een van de meest forse staalsteeltjes, 
in het veld goed herkenbaar aan de combinatie van een lichtbruine, 
geschubde hoed van 15-50 mm en een bleekblauwe, zilverwit 
gestreepte steel van 3-8 mm dik. In Drenthe is deze soort een grote 

zeldzaamheid, bekend van vier kilometerhokken, waarvan drie bij 
Havelte: op de Kleine Startbaan (km 211-535, 1999-2009) en op 
diverse plekken op de Grote Startbaan (km 211-533, 212-533, 1998-
2010). Daarnaast is hij regelmatig gevonden bij het Boekweitenveentje 
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Dit is een van de staalsteeltjes die een grijsbruine hoed combineert 
met een grijsblauwe steel. Zondermeer fraaie paddenstoeltjes, maar 
vaak lastig op naam te brengen en zonder microscoop een bijkans 
onmogelijke opgave. De hoed van het Tweesporig staalsteeltje is diep 
doorschijnend gestreept met een iets verdiept, fijnschubbig centrum, 
evenals bij onder meer het Schubbig staalsteeltje (Entoloma asprellum) 
en het Bleekbruin staalsteeltje (Entoloma sodale). Het Tweesporig 
staalsteeltje onderscheidt zich daarvan doordat de steel vaak een 
zweem van violet heeft en vooral doordat de basidiën grotendeels 

Entoloma huijsmanii Tweesporig staalsteeltje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2010.

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

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

2-sporig zijn. De sporen zijn met 9,5-14 x 6-9 µm aan de grote kant. 
Deze soort is recent ontdekt in een kortgrazig stukje mosrijk grasland 
op droog, lemig zand op de Grote Startbaan bij Havelte (km 211-533, 
2010), een terrein dat al veel bijzondere graslandpaddenstoelen, in 
het bijzonder satijnzwammen, heeft opgeleverd. In Nederland is het 
Tweesporig staalsteeltje zeldzaam met enkele groeiplaatsen op het 
pleistoceen, in Zuid-Limburg en Noordwest-Overijssel (NMV, 2013). 
Ook in de rest van Europa is dit paddenstoeltje een zeldzaamheid 
(Noordeloos, 1992; Knudsen & Vesterholt, 2008).

bij Gieten (km 245-557, 1994-2001). Het is opvallend dat deze 
paddenstoel op alle vindplaatsen gedurende een reeks van jaren 
is waargenomen. Kennelijk fructificeert hij met grote regelmaat en 
kan hij lang op een bepaalde plek standhouden. Op de genoemde 
vindplaatsen groeit de Grijsblauwe satijnzwam in kleine aantallen 
samen met tal van andere zeldzame satijnzwammen en wasplaten in 
stabiele, kortgrazige, mosrijke wasplatengraslandjes van het verbond 
van Gewoon struisgras met een heischrale inslag op vrij droge, 
zwak zure tot neutrale, voedselarme en kalkrijke keileem of op met 
cementresten verrijkte zandgrond. Dit milieu sluit goed aan bij zijn 
optimale standplaats in kalkgraslanden en duingraslanden, waar de 
Grijsblauwe satijnzwam plaatselijk talrijk kan zijn (Arnolds, n.p.). In 
Nederland is de soort zeldzaam in de kustduinen en Zuid-Limburg 
met daarbuiten een paar verspreide plekken op het pleistoceen (NMV, 
2013).

Entoloma incanum Groensteelsatijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1974.

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

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

De Groensteelsatijnzwam is een onmiskenbare soort door de helder 
geelgroene steel die bij beschadiging blauwgroen verkleurt. Ook de 
sterke, onaangename geur, volgens velen precies als een muizen- of 
hamsterkooi, is karakteristiek. De hoedkleur varieert in het algemeen 
van geelgroen tot groenbruin. Een afwijkende collectie van de 
zuidkant van de Havelterberg (km 211-533, 1974, herb. WBS) met 
citroengele steel en bruine hoed is door Arnolds (1983) beschreven 
als var. citrinobrunneum, maar wordt tegenwoordig algemeen als 
een onbelangrijke variant van de Groensteelsatijnzwam beschouwd 
(Noordeloos, 1992). Ook de twee andere Drentse vondsten stammen 
uit de omgeving van Havelte, van de Kleine Startbaan (km 211-535, 
2004) en de Grote Startbaan (km 212-533, 2010). De vindplaatsen zijn 
stabiele, kortgrazige mosrijke graslandjes op droge, kalkhoudende 
keileem of lemig zand, behorend tot de associatie van Schapengras 
en Tijm, met een inslag van heischraal grasland. Beide terreinen zijn 
zeer rijk aan wasplaten en andere satijnzwammen. Landelijk bezien 
is de Groensteelsatijnzwam vrij zeldzaam (NMV, 2013) en een van 

de meest kenmerkende soorten voor oude wasplatengraslanden op 
basenrijke, lemige grond, bijvoorbeeld in kalkgraslanden, de kalkrijke 
duinen en op schrale rivierdijken. De soort gaat landelijk sterk achteruit 
door verzuring, vermesting en verwaarlozing van beheer en staat 
daarom als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). 
Een aquarel van var. citrinobrunneum is opgenomen in hoofdstuk 10.

De Fijnschubbige satijnzwam is goed herkenbaar aan de 
middelgrote vruchtlichamen met een gebochelde, donkerbruine 
hoed van 1,5-6 cm, die geheel fijn geschubd is, in combinatie met 

Entoloma jubatum Fijnschubbige satijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 2002.

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

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

de opvallend donker grijsbruine lamellen, later met een roze waas 
van de rijpe sporen. Van deze paddenstoel is in Drenthe slechts 
één exemplaar aangetroffen in de kortgrazige, schrale berm van 
een schelpenpad door droge heide op het Balloërveld (km 239-
560, 2002). De soort is karakteristiek voor oude, soortenrijke 

Entoloma griseocyaneum
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wasplatengraslanden, vooral op kalkhoudende grond. Op de 
Drentse vindplaats kwamen echter geen andere kenmerkende 
graslandpaddenstoelen voor. De Fijnschubbige satijnzwam is 

Met zijn middelgrote vruchtlichamen, donkerbruine, gladde hoed en 
witgestreepte, bruine steel lijkt de Stopverfsatijnzwam sterk op de 
algemene Bruine satijnzwam (Entoloma sericeum; zie aldaar), maar de 
geur verschilt. Die is niet melig, maar sterk ranzig met een chemische 
component, zoals van stopverf (Noordeloos, 1992). Voor een zekere 
determinatie is echter microscopische controle nodig, waarbij de 
grote sporen van 10-14 x 7-9 µm en de aanwezigheid van slanke 
cheilocystiden belangrijk zijn. De Stopverfsatijnzwam is in Drenthe 

Entoloma kuehnerianum Stopverfsatijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2006.

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

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

bekend van een schrale, grazige berm langs een breed pad in het bos 
bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 2006, herb. L) en 
de begraafplaats van Drouwenerveen (km 254-554, 2006, herb. L), 
waar hij groeit in schraal, mosrijk, als gazon beheerd grasland bij een 
schelpenpaadje, samen met allerlei andere kenmerkende soorten van 
wasplatengraslanden. De soort is in Nederland zeldzaam en vrijwel 
beperkt tot duingraslanden, met daarnaast enkele vondsten op kalkrijk 
zand langs de randmeren van Flevoland en in Zeeland (NMV, 2013).

De naam Vaalgeel staalsteeltje is enigszins misleidend aangezien 
de steel niet blauw of grijs is, zoals van een staalsteeltje verwacht 
mag worden, maar geelbruin tot grijsbruin, evenals de diep 
doorschijnend gestreepte, in het midden geschubde hoed. Voor een 
zekere determinatie is microscopische inspectie van de lamelsnede 
belangrijk, die grote, knotsvormige cystiden draagt. Hoewel het 
Vaalgeel staalsteeltje in Drenthe in de categorie zeldzaam valt, is het 
toch een van de meer verbreide satijnzwammen van het subgenus 
Leptonia. Ook deze soort heeft een kleine cluster vindplaatsen bij 
Havelte. Op sommige plekken is hij regelmatig gevonden, bijvoorbeeld 
in de Reitma bij Elp (km 240-543, 1975-2010), op het Eexterveld (km 
243-558, 1975-1999) en bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 
245-557, 1994-2000). De aantallen vruchtlichamen zijn hier altijd 
klein. Het Vaalgeel staalsteeltje is een variabele soort, waarvan drie 
variëteiten worden onderscheiden. In Drenthe behoren de meeste 
vondsten tot var. sarcitulum met sporen van 10-14,5 x 6-9 µm, een 
zwak hygrofane hoed en een geelachtige steel. Variëteit longistriatum 
heeft gelijke sporenmaten maar een sterk hygrofane hoed en een 
bruine steel. Deze is alleen bekend van het Lheebroekerzand (km 
225-539, 1968). Variëteit microsporum met sporen van 6,5-10 x 

Entoloma longistriatum Vaalgeel staalsteeltje

Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 8, n>99: 6, trend --, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1967. – Hab (n= 17): nat, voedselarm hooiland 31%, vochtige 
heide en heischraal grasland 31%, schraal, droog, zandig grasland 15%, 
jeneverbesstruweel 15%, wilgenstruweel 8%.

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

0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 0 0

in Nederland zeer zeldzaam op ver uiteengelegen vindplaatsen 
(NMV, 2013). Hij is hard achteruitgegaan en thans ernstig bedreigd 
(Arnolds & Veerkamp, 2008).

5,5-9 µm is van twee plekken opgegeven: de Reitma bij Elp (km 
240-543, 1999) en landgoed Mensinge (km 225-571, 2007). Het 
Vaalgeel staalsteeltje is een indicatorsoort voor soortenrijke, oude 
wasplatengraslanden (Vesterholt, 2002), maar heeft daarbinnen 
een ruime ecologische range (Arnolds, 1983). In Drenthe is het 
Vaalgeel staalsteeltje bekend van vochtige heischrale graslanden 
op kalkhoudende leem, blauwgraslanden op vochtige veengrond 
onder invloed van basenrijke kwel, kortgrazige vegetaties van de 
associatie van Schapengras en Tijm op droge, matig zure zandgrond, 
en (hei)schrale, grazige plekken in jeneverbesstruwelen. De soort is 
alleen bekend van natuurgebieden en niet van schrale bermen en 
slootkanten zoals veel andere staalsteeltjes. Het Vaalgeel staalsteeltje 
is recent in Drenthe duidelijk achteruitgegaan, vooral door verruiging 
van vegetaties als gevolg van verminderde konijnenactiviteit of 
staken van maaibeheer. In Nederland is dit staalsteeltje vrij zeldzaam 
met de hoogste dichtheid in de duinen (NMV, 2013). Ook landelijk is 
er sprake van een sterke achteruitgang (Arnolds & Veerkamp, 2008). 
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Een kleine, geheel donkerbruine satijnzwam met een mycena-achtig 
uiterlijk en een gladde steel is in Drentse graslanden vrijwel altijd 
de Tepelsatijnzwam. Van kleine vormen van de Bruine satijnzwam 
(Entoloma sericeum; zie aldaar) is hij te onderscheiden door de 
hoed met een papil, de dunne, ongestreepte steel en het gewoonlijk 
ontbreken van een meelgeur. De nauw verwante Dikplaatsatijnzwam 
(Entoloma clandestinum) is hierboven beschreven. De Tepelsatijnzwam 
is in Drenthe vrij zeldzaam, maar wijdverbreid op de zand- en 
leemgronden van het plateau met een concentratie vindplaatsen 
ten noorden van Havelte en een kleinere langs het Oranjekanaal 
bij Odoornerveen. In de veenontginningen en laagveengebieden 
ontbreekt hij. De Tepelsatijnzwam is een trouwe en relatief talrijke 
kensoort van de associatie van Schapengras en Tijm op droge, licht 
humeuze, zure tot neutrale zand- en leemgronden (Arnolds, 1983). In 
dit vegetatietype werd deze soort in de jaren zeventig aangetroffen 
in 63% van acht mycosociologische proefvlakken, met dichtheden tot 
480 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 1981). Naar de voedselarme 
kant wordt de Tepelsatijnzwam soms waargenomen in droge, 
heischrale graslanden op leem of lemig zand, naar de voedselrijke kant 
in zwak bemeste, verschralende weilanden. Hij groeit gewoonlijk in 
gezelschap van andere satijnzwammen, wasplaten en knotszwammen 
en is een goede indicatorsoort voor mycologisch waardevolle 
graslanden. De meeste vindplaatsen liggen in natuurgebieden, maar 
de soort is ook bekend uit diverse schrale bermen van wegen en 

Entoloma papillatum Tepelsatijnzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 30, n<99: 18, n>99: 17, trend --, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1973. – Hab (n= 43): schraal, droog, zandig grasland 61%, 
droge, voedselarme lanen 12%, droog heischraal grasland 9%, matig bemest 
grasland 7%, vochtige heide en heischraal grasland 5%, rest 7%. – Sub (n= 
12): humus 92%, levende mossen 8%.

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

0 0 0 0 0 1 3 2 19 43 11 0

Entoloma poliopus Somber staalsteeltje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1994.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Het Somber staalsteeltje heeft een donker 
grijsbruine, al dan niet gestreepte hoed en een 
diepblauwe steel. Deze soort wordt ‘somber’ 
genoemd omdat de hoed donkerder is dan van 
de meeste verwante soorten. Er zijn echter 
meer soorten met een dergelijk uiterlijk en 
microscopisch onderzoek moet daarom altijd 
uitsluitsel geven. De sporen meten gewoonlijk 
9-11,5 x 6-9 µm en de lamelsnede is altijd steriel 
en bezet met spoel- tot knotsvormige cystiden 
van 20-80 x 5-20 µm. Bij sommige populaties 
hebben deze cystiden een bruine inhoud en de 
lamellen zijn daardoor voorzien van een bruine 
snede. Ze behoren tot var. poliopus. Variëteit 
discolor heeft een kleurloze lamelsnede en 
variëteit parvisporigerum onderscheidt zich door 
kleinere sporen van 8-11 x 6-8 µm. In Drenthe 
is het Somber staalsteeltje uiterst zeldzaam en 
zijn alle drie de variëteiten gevonden. Variëteit 
poliopus is bekend van het Boekweitenveentje bij 
Gieten (km 245-557, 1994, 2000, herb. L) en De 
Strubben bij Annen (km 242-564, 2010); variëteit 
discolor uitsluitend van het Boekweitenveentje 
(km 245-557, 1994, 2000, herb. L) en variëteit 

parvisprorigerum van De Reitma bij Elp (km 240-543, 2010). Het Somber staalsteeltje is 
gevonden in vrij droog heischraal grasland op kalkhoudend zand, in kortgrazig, mosrijk 
grasland langs een schelpenpad en in een vochtig gedeelte van een blauwgrasland 
onder invloed van basenrijke kwel. In Baden-Württemberg wordt de soort vermeld van 
halfnatuurlijke graslanden op kalkrijke bodem (Krieglsteiner, 2003). In Nederland is het 
Somber staalsteeltje vrij zeldzaam, met een sterke voorkeur voor de kalkrijke duinen en 
Zuid-Limburg (NMV, 2010).

schelpenpaden, alsmede van enkele begraafplaatsen, onder andere 
te Zuidlaren. De soort is in Drenthe sinds de jaren zeventig duidelijk 
afgenomen door verruiging als gevolg van stikstofdepositie, geringere 
konijnenbegrazing en veranderingen in maaibeheer. In Nederland is 
de Tepelsatijnzwam matig algemeen met de hoogste dichtheid in de 
duinen en Zuid-Limburg (NMV, 2013).
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Entoloma pseudoturci Grauwbruin staalsteeltje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 2, trend --, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1995.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0

Zoals de naam al suggereert is het Grauwbruin staalsteeltje een 
tamelijk saaie satijnzwam met een iets ingedrukte, fijn geschubde, 
ongestreepte, donker grijsbruine hoed en een bleek grijsbruine steel, 
die de eretitel ‘staalsteeltje’ absoluut niet verdient. Hij is met zekerheid 
alleen microscopisch van de hieronder besproken Rozevoetsatijnzwam 
(Entoloma turci) te onderscheiden aan de kleinere sporen van 8,5-
10 x 6,5-7 µm. Het Grauwbruin staalsteeltje is in Drenthe een grote 
zeldzaamheid en alleen aangetroffen nabij Havelte. De soort groeit hier 
al een reeks van jaren op meerdere plekken op de Grote Startbaan 
(km 211-533, 1995; km 212-533, 1998, 2010) in droge, kortgrazige, 
mosrijke graslandjes op goed gebufferd, lemig zand, behorend tot de 
associatie van Schapengras en Tijm met een inslag van heischraal 
grasland. Het Grauwbruin staalsteeltje heeft daar recent, met vele 
andere graslandpaddenstoelen, geprofiteerd van het kappen van 
opslag door de nieuwe beheerder, Vereniging Natuurmonumenten. 
Hij is ook bekend uit een soortgelijk terrein nabij de Johannes Post 

kazerne (km 209-534, 2010). Het Grauwbruin staalsteeltje is in 
Nederland zeldzaam met een hoofdverspreiding in de kalkrijke duinen 
en daarbuiten slechts enkele vindplaatsen (NMV, 2013).

Entoloma querquedula Olijfgroene zwartsneesatijnzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1999.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0

Vanwege de opvallende, donkerblauwvlokkige lamelsnede en de 
bruine hoed lijkt de Olijfgroene zwartsneesatijnzwam op de Bruine 
zwartsneesatijnzwam (Entoloma caesiocinctum; zie aldaar), maar 
de eerste soort valt op door de vrij bleke, blauwig groene steelkleur 
die in afgezwakte vorm ook in de olijfgroene hoedrand zichtbaar is. 
Soms is de hoed geheel blauwgroen, zoals bij de vruchtlichamen 
op de foto. De Olijfgroene zwartsneesatijnzwam is in Drenthe zeer 
zeldzaam en alleen bekend van vier toplocaties van satijnzwammen, 
waarvan drie in de omgeving van Havelte. Noordelijk van Havelte 
groeit de Olijfgroene zwartsneesatijnzwam bijna jaarlijks op de 
fameuze Kleine Startbaan (km 211-535, 1999, 2002, 2009, herb. 
WBS), samen met tal van andere bijzondere satijnzwammen, in een 
soortenrijk, geregeld gemaaid heischraal grasland op matig droge, 
basenrijke keileem. In de omgeving van de Kleine Startbaan is 
deze fraaie paddenstoel ook aangetroffen op enkele grazige plekjes 
langs schelpenpaden door de heide, soms in groepjes van tientallen 
vruchtlichamen. Recent is de soort op enkele plekken op de Grote 
Startbaan ontdekt (km 211-533, 212-533, 2010). Hier groeit hij in een 
wat droger en zandiger milieu met Muizenoortje, Gewone veldbies en 
andere soorten van het verbond van Gewoon struisgras. De vierde 
vindplaats ligt bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 
2000). Na sluiting van het atlasbestand is een nieuwe vindplaats 

van de Olijfgroene zwartsneesatijnzwam ontdekt bij het pompstation 
van de Waterleiding Maatschappij Drenthe bij Gasselte (km 248-
553, 2013) in een klein relict van matig droog heischraal grasland 
op basenrijke keileem met veel Valkruid. De soort is in Nederland 
zeldzaam en beperkt tot enkele terreinen in de kalkrijke duinen 
en geïsoleerde plekken bij Elsloo (Limburg) en Winterswijk (NMV, 
2013). Ook internationaal is de Olijfgroene zwartsneesatijnzwam 
een zeldzaamheid en het behoud van de relatief grote populaties bij 
Havelte is daarom van groot belang.

Entoloma resutum Grauwsteelsatijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n=1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1994.

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

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

De Grauwsteelsatijnzwam is een van de weinige satijnzwammen 
met een kegelvormige tot gewelfde en tegelijk geheel fijnschubbige 
hoed. Hij is in het veld verder herkenbaar aan de vrij kleine, 
gedrongen vruchtlichamen met een hoed van 10-30 mm en een 
steel van 15-35 x 3-6 mm, helemaal met donker grijsbruine tinten, 
ook op de lamellen, in combinatie met een meelgeur. De soort is 

in Nederland zeer zeldzaam en voornamelijk in de kustduinen 
gevonden (NMV, 2013). De enige Drentse vondst is afkomstig van 
het satijnzwammenparadijs bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 
245-557, 1994, herb. L). De Grauwsteelsatijnzwam groeit gewoonlijk 
in graslanden op basenrijke, zandige bodem (Noordeloos, 1992; 
Knudsen & Vesterholt, 2008).
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Entoloma rusticoides Kortstelige satijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1976.

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

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

Met een donkerbruine, genavelde hoed van 5-20 mm, een kort 
steeltje en bruine, aflopende lamellen met nauwelijks een roze tint lijkt 
de Kortstelige satijnzwam eerder op een van de grauwe trechtertjes 
(Omphalina obscurata en verwanten) dan op een satijnzwam. In 
het veld is een vergissing zo gemaakt, maar onder de microscoop 
geven de hoekige sporen direct uitsluitsel. Microscopische inspectie 
is ook nodig voor het onderscheid met de Grauwe trechtersatijnzwam 
(Entoloma phaeocyathus; zie aldaar), die van de Kortstelige 
satijnzwam alleen verschilt in de aanwezigheid van gesepteerde 
cheilocystiden en de afwezigheid van bruin intracellulair pigment in de 
hoedhuid. De Kortstelige satijnzwam is in Drenthe slechts van twee 
plekken bekend: de berm van de VAM-weg ten zuiden van Drijber (km 
230-533, 1976, herb. WBS) en de omgeving van het Blauwe Meer bij 
Geeuwenbrug (km 223-544, 1990). Hij groeide in beide gevallen in 
open, mosrijk grasland op recent verstoorde, zwak zure tot basische, 
droge zandgrond. Ook het milieu van deze soort vertoont dus grote 
overeenkomsten met dat van trechtertjes (Omphalina). In Duitsland 

wordt de Kortstelige satijnzwam eveneens opgegeven van droge 
graslanden op basische bodem (Krieglsteiner, 2003; Kreisel, 1987), 
maar hij wordt ook vermeld uit een geheel ander milieu: humusrijke 
plaatsen in tuinen, parken en loofbossen (Noordeloos, 1992). In 
Nederland is dit paddenstoeltje vrij zeldzaam in het midden en zuiden 
van het land en uiterst zeldzaam in het noorden (NMV, 2013).

Entoloma sacchariolens Karamelsatijnzwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1989.

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

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

De Karamelsatijnzwam is een slanke soort uit het ondergeslacht 
Nolanea met een grijs- tot geelbruine, gewelfde hoed die makkelijk 
uitdroogt naar grijzig-oker en een gelijkgekleurde, gladde steel. Een 
goed veldkenmerk is de sterke, zoetige geur. Die heeft de Zoetgeurende 
satijnzwam (Entoloma ameides) weliswaar ook, maar die soort heeft 
een sterk zilverwit gestreepte steel. Onder de microscoop is een 
belangrijk verschil dat de Karamelsatijnzwam aan de lamelsnede 
verspreid slanke cheilocystiden heeft. Door Krieglsteiner (2003) wordt 
hij slechts als een variëteit van de Zoetgeurende satijnzwam opgevat. 

In Nederland is de Karamelsatijnzwam zeer zeldzaam op geïsoleerde 
plekken (NMV, 2013). In Drenthe is er één oude waarneming in 
een matig vochtig, onbemest gazon met veel pinksterbloemen en 
Weidehaakmos achter het toenmalige Biologisch Station in Wijster 
(km 230-537, 1989). Ten tijde van het Overzicht (Arnolds et al., 1995) 
was de Karamelsatijnzwam in Nederland slechts van één groeiplaats 
bekend, in een vochtig duinstruweel met Kruipwilg en Riet. In 
Scandinavië groeit de Karamelsatijnzwam in graslanden en heide 
met jeneverbes, bij voorkeur op kalkrijke grond.

Entoloma sericellum Sneeuwvloksatijnzwam

Status: Matig algemeen, n= 92, n<99: 22, n>99: 76, trend ++, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 49): schraal, droog, zandig 
grasland 45%, droge heide en heischraal grasland 20%, droge, voedselarme 
bermen 8%, parken en begraafplaatsen 6%, droge, voedselarme lanen 6%, 
elzenbroekbos 4%, vochtige heischraal grasland 2%, vochtig voedselrijk 
loofbos 2%, rest 7%. – Sub (n= 25): humus 92%, leem 4%, humusarm zand 
4%.

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

0 0 0 0 0 0 0 4 31 76 24 1

De gewelfde hoed van de Sneeuwvloksatijnzwam is 5-40 mm 
breed en in het centrum vaak ingedrukt, overwegend wit van kleur 
of in het centrum bleek geel, geheel fijn radiaal vezelig bekleed en 
ook in vochtige toestand niet gestreept. De vaak wat aflopende, 
zalmroze lamellen steken daar mooi bij af. Aan deze kenmerken 
is de soort in het veld doorgaans goed te herkennen. Van de vele 
satijnzwammen die kenmerkend zijn voor droge, schrale graslanden 
is de Sneeuwvloksatijnzwam in Drenthe de meest verbreide soort. Hij 
is matig algemeen met een paar clusters vindplaatsen rond Havelte, in 
het Dwingelderveld en nabij Veenhuizen. In de hoogveenontginningen 
is deze paddenstoel vrijwel afwezig. De Sneeuwvloksatijnzwam is 
een uitstekende kensoort van de Struisgras-orde (Arnolds, 1983) die 
weinig productieve, open, mosrijke graslanden op matig tot zwak zure, 
droge zandige bodems omvat. Tijdens mycosociologisch onderzoek 
in graslanden in de jaren zeventig is dit paddenstoeltje aangetroffen 
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in 50% van de proefvlakken van die vegetaties (n= 12), meestal in 
lage aantallen, maar soms met dichtheden tot 400 vruchtlichamen 
per 1000 m2 (Arnolds, 1981). In andere graslandtypen werd de 
Sneeuwvloksatijnzwam toen niet gezien, maar gedurende later veldwerk 

is hij ook regelmatig gezien in droge vegetaties met een heischrale 
inslag. Behalve in voedselarme natuurgebieden groeit hij in grazige 
bermen van wegen, lanen en schelpenpaden, in schrale gazons en af 
en toe in een heel andere habitat: elzen- en essenbossen op vochtige, 
lemige of venige grond. In Zuidwest-Duitsland is een nog grotere 
ecologische range vastgesteld. Behalve uit diverse graslandtypen en 
vochtige loofbossen is de Sneeuwvloksatijnzwam daar ook bekend van 
kalkmoerassen en warmteminnende struwelen (Krieglsteiner, 2003). 
De paddenstoel kan zich vestigen in een vrij vroeg stadium van de 
vegetatie ontwikkeling op vergraven grond, bijvoorbeeld in Schepping 
bij Beilen na circa 15 jaar zowel op het heischrale talud van een 
tuinvijver als op een opgeworpen, met mossen en grassen begroeide 
keileemheuvel. Landelijk is de soort vrij algemeen op het pleistoceen 
en in de kustduinen, maar hij ontbreekt nagenoeg op zeeklei en 
laagveen (NMV, 2013). De Sneeuwvloksatijnzwam staat als kwetsbaar 
op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). 

Entoloma sericeonitens Glanzende satijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1989.

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

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

De Glanzende satijnzwam behoort met de Meelgeursatijnzwam 
(Entoloma ortonii; zie aldaar) en de Zijdeglanssatijnzwam 
(Entoloma lucidum) tot een groepje slecht bekende, verwante 
soorten met tengere, bruine vruchtlichamen die van elkaar 
verschillen door subtiele verschillen in sporenmaten en -vorm 
(Noordeloos, 1988, 1992). De Glanzende satijnzwam wordt 
gekenmerkt doordat de sporen 9-10,5 x 7-8 µm meten en duidelijk 
langer zijn dan breed. Hij is in Drenthe gevonden in een tamelijk 

schraal, mosrijk gazon op matig vochtig, humeus zand bij het 
voormalige Biologisch Station in Wijster (km 230-537, 1989) en in 
een schrale, geregeld gemaaide wegberm op droog, humeus zand 
langs het Oranjekanaal bij Emmer Esch (km 254-535, 1993, herb. 
WBS). Verder is de Glanzende satijnzwam in Nederland alleen 
bekend van het Korenburgerveen bij Winterswijk (Noordeloos in 
Bas et al., 1988). Mogelijk is deze paddenstoel meer verbreid maar 
niet herkend.

Entoloma serrulatum Zwartsneesatijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 29, n<99: 6, n>99: 26, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1974. – Hab (n= 15): schraal, droog, zandig grasland 47%, 
droog heischraal grasland 27%, droge, voedselarme lanen en bermen 20%, 
vochtige heide 7%. 

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

0 0 0 0 0 0 3 9 24 23 1 0

De Zwartsneesatijnzwam is in het veld goed te herkennen aan de 
combinatie van een blauwzwarte, ongestreepte, wat beschubde hoed, 
de gelijkgekleurde steel en de aanvankelijk bleekblauwe lamellen met 
een vlokkige, inktblauwe snede. De hoed wordt op den duur bruin en 
oude vruchtlichamen kunnen daardoor verward worden met de eerder 
beschreven Bruine zwartsneesatijnzwam (Entoloma caesiocinctum). 
Van alle staalsteeltjes (Entoloma subgenus Leptonia) is de 
Zwartsneesatijnzwam in Drenthe het meest verbreid, al is ook deze 
soort zeldzaam. Hij is voornamelijk waargenomen op leemhoudende 
zandgronden in het noordelijk deel van de provincie en nabij 
Havelte. Ook deze soort is kenmerkend voor wasplatengraslanden: 

ongestoorde, schrale, kortgrazige, mosrijke graslandvegetaties 
op stikstofarme, matig vochtige tot droge bodems. Daar groeit dit 
fraaie paddenstoeltje, gewoonlijk in klein aantal, samen met diverse 
andere satijnzwammen, wasplaten en knotszwammen. In Drenthe 
is de Zwartsneesatijnzwam een kensoort van de associatie van 
Schapengras en Tijm met een presentie van 25% in acht proefvlakken 
(Arnolds, 1981). Hij groeit zowel op kortgrazige, vaak door konijnen 
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Entoloma sodale Bleekbruin staalsteeltje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1994.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0

Het Bleekbruin staalsteeltje is een elegante satijnzwam met een 
geelbruine, doorschijnend gestreepte hoed met een ingedrukt, 
fijnschubbig centrum en een gladde, grijsblauwe steel. Het hiervoor 
behandelde Somber staalsteeltje (Entoloma poliopus) heeft een 
donkerder hoed en onder de microscoop minder brede cheilocystiden. 
Het Schubbig staalsteeltje (Entoloma asprellum; zie aldaar) is in 
het veld nauwelijks te onderscheiden, maar heeft helemaal geen 
cheilocystiden (Noordeloos in Bas et al., 1988). Het Bleekbruin 
staalsteeltje is in Drenthe zeer zeldzaam en bekend van vier 
natuurgebieden: het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 1994-
2010), De Reitma bij Elp (km 240-534, 1999, herb. WBS), De Grote 

Startbaan bij Havelte (km 212-533, 2010) en de Bendersche Berg in de 
Dwingelosche Heide bij Ruinen (km 223-534, 1999). De soort behoort 
tot de karakteristieke paddenstoelen van wasplatengraslanden en is 
in Drenthe gevonden in heischrale vegetaties en de gemeenschap 
van Schapengras en Tijm op vochtige tot droge, basenrijke, lemige 
grond en in een overgang van blauwgrasland naar heischraal 
grasland onder invloed van kalkrijke kwel. Vermoedelijk heeft deze 
soort een voorkeur voor duingraslanden en kalkgraslanden op 
kalkhoudende, zwak zure tot basische bodems. In de rest van ons 
land is het Bleekbruin staalsteeltje zeldzaam en voornamelijk in de 
duinen waargenomen (NMV, 2013). Een foto van het Bleekbruin 
staalsteeltje is opgenomen in de inleiding van hoofdstuk 16.

Entoloma solstitiale Grauwstelige helmsatijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2005.

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

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

De Grauwstelige helmsatijnzwam lijkt sterk op de algemenere 
Helmsatijnzwam (Entoloma infula; zie aldaar) en verschilt daarvan 
door de grijsbruine steelbasis die contrasteert met de geelbruine hoed, 
terwijl de Helmsatijnzwam vrijwel eenkleurig geelbruin is zonder grijze 
tint (Noordeloos, 1992). Bovendien ontbreekt bij de Grauwstelige 
helmsatijnzwam onder de microscoop incrusterend pigment in de 
hoedhuid. De enige waarneming in Drenthe komt uit een vrij droge, 
verschralende weide bij Nieuw-Balinge (km 235-531, 2005). De 

Grauwstelige helmsatijnzwam is een weinig bekende soort, ook 
wat betreft zijn ecologische range. Uit Zuidwest-Duitsland wordt hij 
vermeld uit zeer uiteenlopende vegetaties: een heischraal grasland, 
een droog schraalland op kalkrijke leem, de randzone van een 
laagveenmoeras en een berken-elzenbroekbos (Krieglsteiner, 2003). 
In Nederland is de Grauwstelige helmsatijnzwam verder waargenomen 
op Schiermonnikoog, bij Deventer en bij Den Bosch (NMV, 2013). Hij 
wordt als bedreigd beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Een foto 
van de Grauwstelige helmsatijnzwam is opgenomen in de inleiding van 
hoofdstuk 16.

Entoloma tibiicystidiatum Kegelcelsatijnzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1976.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0

De Kegelcelsatijnzwam is een onopvallend, bruin paddenstoeltje 
met een zilverig gestreepte steel en een meelgeur. In het veld 
is hij gemakkelijk met andere satijnzwammen te verwarren, 
bijvoorbeeld met slanke vormen van de algemene Bruine satijnzwam 
(Entoloma sericeum f. nolaniforme). Onder de microscoop zijn de 
kegelvormige randharen aan de lamelsnede echter karakteristiek. 
De Kegelcelsatijnzwam is oorspronkelijk beschreven op grond van 
materiaal uit een goed ontwikkeld Dotterbloem-hooiland op natte, 
venige bodem langs de Reest bij De Havixhorst (km 214-521, 1976, 

herb. WBS) (Arnolds & Noordeloos, 1979, 1981). Sindsdien is hij van 
drie andere plaatsen in Drenthe gemeld: een heischraal grasland bij 
Mooi Zeegse (km 240-565, 2004, herb. L), een schrale, vrij droge 
wegberm bij Nieuw-Schoonebeek (km 266-520, 2007) en een droog, 
mosrijk gazon op het kerkhof van Dalen (km 247-524, 2007). Blijkbaar 
is de Kegelcelsatijnzwam niet aan natte biotopen gebonden. Buiten 
Drenthe is hij vastgesteld bij Budel en in de omgeving van Utrecht 
(NMV, 2013). Mogelijk is de soort soms over het hoofd gezien, maar hij 
is ook in Europees verband beslist zeldzaam (Noordeloos, 1992). Een 
aquarel van de Kegelcelsatijnzwam is opgenomen in hoofdstuk 10.

Entoloma turci Rozevoetsatijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1982.

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

0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0

De Rozevoetsatjnzwam heeft een pluizige tot geschubde, 
ongestreepte, grauwbruine hoed met ingedrukt centrum, een wat 
lichter gijsbruine steel en roze lamellen. Vaak verkleurt de steelbasis 
roze bij druk, vandaar de Nederlandse naam, maar deze reactie is 
soms niet of nauwelijks te zien. In dat geval zijn de wat grotere sporen 
(9-12,5 x 6-9 µm) het voornaamste criterium voor het onderscheid 

met het eerder behandelde Grauwbruin staalsteeltje (Entoloma 
pseudoturci). Ook de Rozevoetsatijnzwam is in Drenthe uiterst 
zeldzaam en bekend van drie vindplaatsen: op de Grote Startbaan 
bij Havelte (km 211-533, 1982, herb. WBS) in soortenrijk kortgrazig, 
mosrijk grasland op droog kalkhoudend lemig zand, samen met het 
Grauwbruin staalsteeltje; op de Kleine Startbaan bij Havelte (km 211-

begraasde plekjes in natuurgebieden, als in schrale wegbermen. Hier 
en daar staat hij ook in schrale mosrijke gazons, bijvoorbeeld op de 
begraafplaatsen in Roden en bij Nieuw Annerveen. Net als de meeste 
soorten uit deze groep is de Zwartsneesatijnzwam zeer kwetsbaar 

voor bodemverstoring, vermesting, verzuring en verwaarlozing van 
maai- of graasbeheer. De soort is landelijk matig algemeen, met een 
zwaartepunt in de duinstreek (NMV, 2013) en staat als kwetsbaar op 
de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Entoloma undatum Geribbelde satijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 6, n>99: 12, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1975.

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

0 0 0 0 0 1 1 10 7 11 0 0

De Geribbelde satijnzwam heeft het uiterlijk van een trechtertje 
(Omphalina) en is goed te herkennen aan de matte, radiaal wat 
gerimpelde, grijsbruine hoed met enkele donkerder concentrische 
zones in combinatie met de vleeskleurige lamellen. Een collectie 
met een sterke meelgeur uit het Eexterveld (km 243-559, 1976) is 
indertijd beschreven als een nieuwe soort onder de naam Entoloma 
undatoides (Arnolds, 1983), maar dit kenmerk wordt niet meer als 
onderscheidend beschouwd (Noordeloos, 1992). In Drenthe is de 
Geribbelde satijnzwam wijdverbreid maar zeldzaam en beperkt tot 
de noordwestelijke helft van de provincie. In sommige terreinen is hij 
gedurende langere periodes gevonden, zoals het Boekweitenveentje 
bij Gieten (km 245-557, 1994-2004) en Schepping bij Beilen (km 
233-540, 1993-2010), maar wel op telkens wisselende plekken 
binnen die terreinen. De standplaats van de Geribbelde satijnzwam 
varieert sterk. Hij is bekend van schrale, open graslanden en gazons 
op humusarme en voedselarme zand- en leemgrond; bermen van 
lanen, wegen en schelpenpaden; matig bemeste weilanden, maar 
ook uit sier- en moestuinen, parken en essen-elzenbos op vochtige, 
voedsel- en humusrijke bodems. Hij groeit daarbinnen voornamelijk 

535, 1999) in een soortgelijke habitat met een sterke heischrale inslag. 
Verder is de soort geregeld te zien in het bos bij het Boekweitenveentje 
bij Gieten (km 245-557, 2005, 2009, 2010), waar hij groeit in een 
dikke laag mos op de restanten van een betonnen muurtje. Landelijk 
is de Rozevoetsatijnzwam zeer zeldzaam met een hoofdverspreiding 
in de kalkrijke duinen en het zuiden van Limburg (NMV, 2013). De 
soort is afgenomen en bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008) door 
verzuring, vermesting en in de duinen ook door het wegvallen van 
konijnenbegrazing.

op recent gestoorde, open plekjes, bijvoorbeeld op omgewerkte 
grond, oude molshopen en bij konijnenholen (Arnolds, 1983). In 
Schepping is de Geribbelde satijnzwam ook enkele malen aan 
de rand van een oude brandplek gevonden. De soort is dus niet 
gebonden aan oude, ongestoorde graslanden, maar heeft meer een 
pionierkarakter. Krieglsteiner (2003) vermeldt uit Zuid-Duitsland een 
vergelijkbare enorme variatie in standplaatsen. Gemeenschappelijke 
factor van de standplaatsen is naast verstoring een basenrijke, zwak 
zure tot basische, bodem. In Nederland is de Geribbelde satijnzwam 
matig algemeen, met een voorkeur voor de kalkrijke duinen en de 
oeverzones van de randmeren in Flevoland (NMV, 2013). Op het 
pleistoceen komt hij zeldzaam en zeer lokaal voor. Op de Rode Lijst 
staat hij als kwetsbaar (Arnolds & Veerkamp, 2008), maar in Drenthe 
zijn er geen indicaties voor een afname.

Entoloma xanthochroum Geelplaatstaalsteeltje

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1994.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0

Het Geelplaatstaalsteeltje is nauw verwant aan de Gele satijnzwam 
(Entoloma formosum; zie aldaar). Beide soorten vallen op door een 
helder gele of oranjegele tot bruingele hoed. Het Geelplaatstaalsteeltje 
verschilt evenwel door de aanvankelijk bleek okergele lamellen met 

een bruine lamelsnede en microscopisch door iets grotere sporen 
(10-15 x 6,5-9,5 µm). De soort is in Drenthe zeldzamer dan de Gele 
satijnzwam en bekend van vier terreinen: het Boekweitenveentje bij 
Gieten (km 245-557, 1994, herb. Enzlin), het Westerzand ten noorden 
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Galerina caulocystidiata Harig mosklokje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1976.

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

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

Het is niet eenvoudig om het zeer zeldzame Harig mosklokje te ontdekken 
tussen de vele duizenden vruchtlichamen van het Barnsteenmosklokje 
(Galerina vittiformis) die elk jaar in Drenthe te voorschijn komen. De 
vruchtlichamen van beide soorten zijn even groot, hebben een roodbruin 
verkleurende, donzig behaarde steel en een kale hoed. Het Harig 
mosklokje heeft echter een duidelijk velum dat een wit vezelig ringetje 
op de steel achterlaat. Een meer fundamenteel microscopisch verschil 
is het ontbreken van pleurocystiden op de lamellen. Dit mosklokje is als 
nieuwe soort beschreven op grond van een vondst in het Eexterveld bij 
Anderen (km 243-559, 1976, herb. WBS) (Arnolds, 1983). Hij groeide 
daar tussen Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) in een 
voormalig boerenweiland op matig zure, vrij droge, lemige zandgrond, 
in verschralingsbeheer door schapenbegrazing. Daarna is het Harig 
mosklokje tussen 1994 en 2005 enkele malen gevonden in open, schraal, 
mosrijk grasland op vrij droge keileem in natuurontwikkelingsgebied 
Schepping bij Holthe (km 233-540, herb. WBS). De soort is ook elders 
in Nederland zeer zeldzaam (Nederlandse Mycologische Vereniging, 

2013) en daarbuiten alleen uit Vlaanderen bekend (De Haan & 
Walleyn, 2006). Het is duister waarom hij zo veel zeldzamer is dan het 
Barnsteenmosklokje, dat op soortgelijke plekken groeit.

Galerina clavus  Dwergmosklokje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2010. 

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

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

Het Dwergmosklokje is een onaanzienlijk 
paddenstoeltje met een roestbruin, bij vocht gestreept 
hoedje van 0,5-1 cm, vrij ver uiteenstaande lamellen 
van dezelfde tint en een naar verhouding kort, 
oranje- tot roodbruin steeltje zonder velumresten. 
Smaak en geur zijn onopvallend tot wat melig. 
Voor een mosklokjeskenner is de spoedig vrijwel 
vlakke hoed een signaal dat het iets bijzonders zou 
kunnen zijn. Voor taxonomen is het Dwergmosklokje 
een uitdaging. Met zijn gladde, iets dikwandige 
sporen van 8-10 x 4,5-5,5 µm, variabele cheilo- en 
pleurocystiden en ketens van opgezwollen cellen in 
de hoedhuid is de soort nergens goed te plaatsen. 
Hij verenigt kenmerken van mosklokjes met die van 
donsvoetjes (Tubaria) en vloksteeltjes (Flammulaster) 
(De Haan & Walleyn, 2009). Het Dwergmosklokje 
is in Nederland zeldzaam met een opvallende 
concentratie vindplaatsen aan de oostkant van 
Amsterdam (NMV, 2013). Hier is dit paddenstoeltje 
plaatselijk talrijk aangetroffen tussen mossen op 
kalkrijk, recent opgespoten zeezand (Chrispijn, 
1999). Het is niet verbazend dat het daarnaast op 
enkele plekken in de kalkrijke duinen groeit waar 
dezelfde milieuomstandigheden voorhanden zijn. In 

Vlaanderen is het Dwergmosklokje zeer zeldzaam en eveneens aangetroffen tussen 
grassen en mossen (Duinsterretje en Purpersteeltje) op kalkrijk zand, maar daarnaast 
op een kale plek in een gazon in een tuin (De Haan & Walleyn, 2009). In Drenthe is 
hij recent één keer opgemerkt, in een stukje mosrijk, heischraal grasland op droge, 
zandige grond in de buurt van een schelpenpad in het Buinerveld bij Buinen (km 251-
549, 2010, herb. L). Het Dwergmosklokje schijnt overal erg zeldzaam te zijn en is van 
veel Europese landen helemaal niet bekend.

van Havelte (km 212-536, 2004), tussen Assen en Loon (km 236-
558, 2005, herb. Enzlin) en de Kleine Startbaan bij Havelte (km 211-
535, 2009). Hij groeit in de laatste drie terreinen in drogere en wat 
minder zure milieus dan de Gele satijnzwam en prefereert stabiele, 
kortgrazige, mosrijke graslandvegetaties van het verbond van 
Gewoon struisgras, soms met een inslag van heischraal grasland, 
op min of meer droge, zwak zure, goed gebufferde, zandige bodems. 
Bij het Boekweitenveentje stond de soort evenwel op een zeer 
schrale, mosrijke plek in doorgeschoten eikenhakhout, samen met 

het Oranjegeel koraaltje (Ramariopsis crocea). Na sluiting van het 
atlasbestand is een nieuwe vindplaats van het Geelplaatstaalsteeltje 
ontdekt bij het pompstation van de Waterleiding Maatschappij 
Drenthe bij Gasselte (km 248-553, 2013) in een klein relict van matig 
droog heischraal grasland op basenrijke keileem met veel Valkruid. 
Het Geelplaatstaalsteeltje is zowel in natuurgebieden gevonden als 
langs wegen en schelpenpaden. Buiten Drenthe is de soort bekend 
van enkele plekken in de duinen, Noord-Brabant en Limburg (NMV, 
2013).
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Het Grasmosklokje is vaak al in het veld te herkennen aan de 
tengere, overwegend geel gekleurde vruchtlichamen met een 
oker- tot honinggele hoed, gele lamellen en een bleekgele, zeer 
fijn behaarde steel. Onder de microscoop vallen de geknopte 
cheilocystiden en dunwandige, fijn gepuncteerde sporen op 
die in een preparaat vaak verfrommeld zijn. Het Grasmosklokje 
is vooral een soort van kortgrazige graslanden op basenrijke 
bodems en daardoor algemeen in de kustduinen, Zuid-Limburg 
en plaatselijk in klei- en laagveengebieden (NMV, 2013). In 
Drenthe is dit paddenstoeltje tamelijk zeldzaam, maar gelijkmatig 
over de provincie verspreid. Hij moet zich hier meestal behelpen 
met enigszins met basen verrijkte, mosrijke bermen van wegen 
en schelpenpaden en met schrale gazons in parken, tuinen en 
kerkhoven. Een enkele keer wordt het Grasmosklokje aangetroffen 

Galerina graminea Grasmosklokje

OPN 1995: Galerina laevis

Status: Vrij zeldzaam, n= 68, n<99: 10, n>99: 60, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1965. – Hab (n= 20): lanen en wegbermen 
35%, parken en tuinen 25%, nat, matig voedselarm hooiland 10%, droog 
heischraal grasland 10%, matig bemest weiland 5%, rest 15%. – Sub (n= 10): 
humus 80%, humusarm zand 10%, oude brandplek 10%.

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

1 0 0 0 0 0 0 0 6 27 27 8

in natte beekdalhooilanden onder invloed van basenrijke kwel 
en in zwak bemeste, droge weilanden (Arnolds, 1983). Er is één 
melding van een brandplek. Ook in Vlaanderen is hij af en toe op 
brandplekken gevonden (De Haan & Walleyn, 2002). De soort 
groeit ook in recent aangelegde grasvelden en is niet karakteristiek 
voor oude wasplatengraslanden. Het is niet duidelijk of het 
Grasmosklokje aan mossen gebonden is. De sterke toename is 
zeker voor een deel een waarnemerseffect als gevolg van een 
betere herkenning in het veld in recente jaren.

Het Weidemosklokje is een bodembewonend mosklokje met een duidelijk 
vliezig tot vezelig ringetje aan de steel. Het lijkt overigens sterk op het 
Bundelmosklokje (Galerina marginata; zie aldaar) dat in bundels op 
rot naaldhout groeit. Volgens sommige auteurs is het Weidemosklokje 
niets anders dan een grondbewonende vorm van die soort en moleculair 
onderzoek wijst ook in die richting (Gulden et al., 2005; De Haan & Walleyn, 
2009). De groeiwijze en standplaats van beide mosklokjes lijken echter zo 
verschillend dat ze hier vooralsnog als aparte soorten worden beschouwd. 
Het Weidemosklokje is in Drenthe vrij zeldzaam, maar plaatselijk talrijk 
in zandstreken. De soort is zeer schaars in hoogveenontginningen 
en ontbreekt in het lage zuidwesten en noorden van de provincie. Dit 
mosklokje fructificeert opvallend laat in het jaar met een optimum in 
de tweede helft van november. Hij groeit vooral in schrale, kortgrazige, 
mosrijke graslandjes op min of meer zure, voedselarme, droge, humusarme 
zandgrond. Het Weidemosklokje is een kensoort van de Struisgras-
orde, waar de soort gedurende mycosociologisch onderzoek in de jaren 
zeventig in 75% van de proefvlakken is aangetroffen (n= 12), soms met 
dichtheden van meer dan 500 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 
1981). De vruchtlichamen groeien vrijwel altijd tussen (maar niet op) allerlei 
bladmossen, met een voorkeur voor Ruig haarmos (Polytrichum piliferum), 
Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) en Heideklauwtjesmos 

Galerina unicolor Weidemosklokje

Status: Vrij zeldzaam, n= 43, n<99: 19, n>99: 26, trend -, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1971. – Hab (n= 37): droog, schraal, zandig grasland 
60%, droge heide en heischraal grasland 11%, jeneverbesstruweel 11%, jonge 
bosaanplant 8%, vochtig heischraal grasland 3%, zandverstuivingen3%, rest 
4%.

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

1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 36 8

(Hypnum jutlandicum) (Arnolds, 1983). Vermoedelijk leeft hij parasitisch 
of saprotroof op deze mossen, die in het veld geen zichtbare schade 
ondervinden. In Nederland geldt het Weidemosklokje als matig algemeen, 
maar het verspreidingspatroon is niet geheel betrouwbaar door mogelijke 
verwisseling met verwante soorten (NMV, 2013).
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Zoals de Nederlandse naam suggereert, verschilt de Brede aardtong 
van andere zwarte aardtongen in de sterk afgeplatte, relatief brede, 
spatelvormige vruchtlichamen met een nagenoeg gladde, slanke 
steel. Voor een zekere determinatie is evenwel microscopische 
controle zinvol, waarbij de achtcellige, donkere sporen en de rechte 
parafysen met korte, elliptische tot bolvormige eindcellen doorslag 
gevend zijn. In Drenthe is de Brede aardtong een grote zeldzaamheid 
die op een handvol ver uiteengelegen plaatsen is aangetroffen. Het 
is een kenmerkende paddenstoel van oude, ongestoorde, mosrijke, 
kortgrazige graslanden op vochtige tot droge, niet te zure, basenrijke 
bodems, bij voorkeur door konijnen begraasde graslanden in de 
kalkrijke duinen (Maas Geesteranus, 1964). Hij groeit bijna altijd 
samen met diverse wasplaten en knotszwammen. Vindplaatsen 
bevinden zich in Drenthe in stabiele, mosrijke, kortgrazige graslandjes 
van het verbond van Gewoon struisgras, bijvoorbeeld in Schepping 

Geoglossum cookeanum Brede aardtong

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 3, n>99: 4, trend -, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1982.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0

bij Beilen; in heischrale graslanden op kalkhoudende keileem, zoals 
op de Grote Startbaan bij Havelte; in verschralende voormalige 
agrarische weilanden op basenrijke potklei, zoals in het Eexterveld; en 
in oude, schrale gazons, bijvoorbeeld op de begraafplaats ten oosten 
van Oud-Annerveen. In Nederland is de Brede aardtong vrij algemeen 
op kalkrijke zandgronden van de duinen, de stranden van Flevoland 
en het Lauwersmeer, maar elders is hij zeldzaam (NMV, 2013).

De Fijngeschubde aardtong kan alleen herkend worden onder 
de microscoop, met name aan de traag donker verkleurende, 
banaanvormige sporen met 9-14 cellen. De parafysen zijn aan de top 
gekruld, zoals ook het geval is bij de Slanke aardtong (Geoglossum 
umbratile). Recent is gebleken dat in Nederland onder de 
Fijngeschubde aardtong nog een tweede soort schuilgaat, namelijk 
de Kortsporige aardtong (Geoglossum elongatum), die verschilt 
in kortere sporen (gemiddeld 60 µm lang, tegen 85 µm voor fallax) 
(Roobeek, 2010). In de duinen blijkt de Kortsporige aardtong veruit 
de algemeenste van de twee, maar in Drenthe is het onderscheid 
tussen deze soorten gedurende de paddenstoelenkartering niet 
gemaakt. Hier is de Fijngeschubde aardtong (inclusief Kortsporige 
aardtong) zeldzaam op verspreide vindplaatsen, met zwaartepunten 

Geoglossum fallax  Fijngeschubde aardtong

Status: Zeldzaam, n= 28, n<99: 0, n>99: 28, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2001.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 2

bij Gasteren, aan de noordkant van Assen en ten zuiden van 
Veenhuizen. De soort is pas in 2001 voor het eerst in de provincie 
vastgesteld. Vermoedelijk speelt bij de opmerkelijke uitbreiding zowel 
de vermindering van de stikstofbelasting en verzuring een rol, als 
een betere herkenning van de soort. In de Rode Lijst van 1996 stond 
de Fijngeschubde aardtong nog als bedreigd te boek wegens sterke 
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Geoglossum glutinosum Kleverige aardtong

Status: Vrij zeldzaam, n= 51, n<99: 9, n>99: 43, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 17): droog, schraal, zandig grasland 
41%, heischraal grasland en heide 18%, voedselarme bermen 6%, matig 
bemest weiland 6%, wilgenstruweel 6%, bossingels 6%, rest 17%.

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

1 0 1 0 0 0 0 0 1 19 34 5

Van andere aardtongen is de Kleverige aardtong in vochtige toestand 
eenvoudig te onderscheiden door de glanzende, sterk kleverige 
steel. Het is in Drenthe de meest verbreide aardtong die zowel in 
natuurgebieden als in wegbermen in het cultuurland voorkomt. Ook 
deze soort heeft een voorkeur voor stabiele, kortgrazige, mosrijke 
‘wasplatengraslanden’ op matig vochtige tot droge, voedselarme, 
goed gebufferde zand- en leemgrond. De Kleverige aardtong is een 
kensoort van de Struisgras-orde, waar hij gedurende mycosociologisch 
onderzoek in de jaren zeventig in 25% van de proefvlakken is 
aangetroffen (n= 12), met dichtheden tot 85 vruchtlichamen per 1000 
m2 (Arnolds, 1981). Meer dan andere aardtongen groeit de Kleverige 
aardtong echter ook in uitgesproken zure milieus, zoals op schrale, 
grazige plekken in heidevelden. De soort is in Nederland matig 
algemeen met enige voorkeur voor de duinstreek (NMV, 2013). In 
de Rode Lijst van 1996 stond hij nog als bedreigd genoteerd wegens 
sterke achteruitgang (Arnolds & Van Ommering, 1996). Inmiddels 
heeft de soort zich landelijk hersteld door verminderde milieubelasting, 
zodat hij niet langer op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008).

achteruitgang in de voorgaande decennia (Arnolds & Van Ommering, 
1996). Inmiddels heeft de soort zich ook landelijk goed hersteld zodat 
hij niet langer op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). 
In Drenthe is deze aardtong een karakteristieke soort van schrale, 
mosrijke, kortgrazige bermen van wegen, kanalen en schelpenpaden 
op matig vochtige tot droge, niet te zure zand- en leemgrond, in 
vegetaties behorend tot het Verbond van Gewoon struisgras. Zo is 
hij in sommige jaren vrij talrijk langs de wegen tussen Anderen en 

Gasteren en Anderen en Anloo. Daarnaast is de Fijngeschubde 
aardtong aangetroffen in droog, mosrijk heischraal grasland en schrale 
gazons op goed gebufferde, zwak zure bodems, bijvoorbeeld op het 
kerkhof van Roden. De soort groeit vaak, maar niet altijd, samen met 
wasplaten en andere indicatoren van oude graslanden. In Nederland 
is de soort matig algemeen met een voorkeur voor de duinstreek en 
een opvallend cluster op Texel (NMV, 2013), ongetwijfeld te danken 
aan gericht onderzoek aan graslandpaddenstoelen aldaar.

De Slanke aardtong is in het veld niet te onderscheiden van enkele 
zwarte verwanten. Onder de microscoop zijn de 8-cellige sporen en 
de aan de top sterk gekrulde parafysen, als bij een sinterklaasstaf, 
doorslaggevend. De soort is in Drenthe iets minder algemeen dan 
de Kleverige aardtong (Geoglossum glutinosum) en heeft globaal 
eenzelfde verspreidingspatroon. Ook de Slanke aardtong is een 
paddenstoel van kortgrazige, mosrijke wasplatengraslandjes. In 
Drenthe is hij een kensoort van de Struisgras-orde. Gedurende 

Geoglossum umbratile Slanke aardtong

Status: Vrij zeldzaam, n= 44, n<99: 17, n>99: 28, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1958. – Hab (n= 33): droog, schraal, zandig grasland 67%, 
voedselarme bermen 9%, jeneverbesstruweel 6%, parken en begraafplaatsen 
3%, vochtig heischraal grasland 3%, droog, voedselarm gemengd bos 3%, 
rest 9%.

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

1 0 0 0 0 0 1 0 1 27 31 9

mycosociologisch onderzoek in de jaren zeventig is deze aardtong 
in 63% van de proefvlakken van dat vegetatietype aangetroffen (n= 
12), met een maximale dichtheid van 175 vruchtlichamen per 1000 
m2 (Arnolds, 1981). Groeiplaatsen bevinden zich in overhoekjes 
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Hemimycena cucullata Gipsmycena

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2008.

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

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

Voor een Schijnmycena (Hemimycena) is de Gipsmycena vrij fors met 
een hoed van 5-20 mm breed. Van de bekende Sneeuwwitte mycena 
(Hemimycena lactea) verschilt hij onder meer door de opvallend dicht 
opeenstaande lamellen en microscopisch door de hoedhuidstructuur 
met dicht opeenstaande, flesvormige pileocystiden. In Drenthe is 
de Gipsmycena één maal gevonden in natuurontwikkelingsgebied 
Schepping bij Beilen (km 233-540, 2008) op droge, licht humeuze, 
bekalkte zandgrond in een open, mosrijk grasland. Dat is bepaald 

niet zijn normale habitat, want de soort groeit gewoonlijk in bossen 
op strooisel, dode takken en stronken van loofbomen, soms van 
naaldbomen, zowel op kalkrijke als kalkarme grond (Krieglstiener, 
2001; Antonin & Noordeloos, 2004). Genoemde auteurs vermelden 
echter ook enkele vondsten op resten van Pitrus, tussen mossen en 
op de grond. In de rest van Nederland is de Gipsmycena vrij zeldzaam, 
met enkele kleine clusters in Zuid-Limburg, rond Eindhoven en rond 
Zwolle (NMV, 2013), wellicht ten dele waarnemerseffecten.

De Puntmutswasplaat is een elegante paddenstoel die lijkt op de 
hierna besproken, vrij algemene Zwartwordende wasplaat (Hygro-
cybe conica), maar de hoed is wat kleverig, de lamellen zijn hel-
der geel tot oranje en de vruchtlichamen verkleuren niet zwart bij 
ouderdom of kneuzen. Ze verschijnen vooral in regenrijke zomers, 
maar kunnen tot in november worden gevonden. In Drenthe is de 
Puntmutswasplaat zeldzaam met zwaartepunten ten noorden van 
Havelte en bij Annen. Het is een karakteristieke soort van schrale 
graslanden op droge, zwak zure tot basische, kalkhoudende zand- 
en leembodems (Arnolds, 1980), die in Nederland in de duinen vrij 
algemeen is maar elders zeldzaam (NMV, 2013). In Drenthe is de 
Puntmutswasplaat een kensoort van de associatie van Schapen-
gras en Tijm: kortgrazige, mosrijke graslanden op droge, humus-
arme, zwak zure grond. Gedurende mycosociologisch onderzoek 
in de jaren zeventig is hij in 25% van de proefvlakken van dat ve-

Hygrocybe acutoconica Puntmutswasplaat

Status: Zeldzaam, n= 17, n<99: 8, n>99: 12, trend -, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1974. – Hab (n= 21): droog, schraal, zandig grasland 33%, droog 
heischraal grasland 19%, voedselarme bermen 14%, vochtig heischraal 
grasland 14%, voedselarme lanen 14%, rest 5%.

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

0 0 0 0 0 2 2 8 15 11 1 0

van natuurgebieden, langs schelpenpaden, in wegbermen en oude, 
schrale gazons. Ook landelijk is de Slanke aardtong vrij zeldzaam, 
met de grootste dichtheid in de duinstreek en op de strandstroken van 
Flevoland (NMV, 2013). De Kleverige aardtong en de Fijngeschubde 
aardtong (Geoglossum fallax) zijn sinds de eeuwwisseling in Drenthe 
sterk toegenomen, maar de Slanke aardtong is stabiel gebleven 

en landelijk zelfs enigszins achteruitgegaan (Arnolds & Veerkamp, 
2008). De oorzaak van dit verschil is niet duidelijk. Mogelijk is er 
voor die tijd onvoldoende gelet op de vrij subtiele verschillen tussen 
Fijngeschubde en Slanke aardtong en omvatten oudere opgaven 
van de laatste soort in werkelijkheid ook enkele vondsten van de 
eerste.

getatietype aangetroffen (n= 
8), met een maximale dicht-
heid van 40 vruchtlichamen 
per 1000 m2 (Arnolds, 1981). 
Nabij Havelte is de Puntmuts-
wasplaat op kalkrijke keileem 
gevonden in overgangen van 
deze vegetatie naar heischra-
le graslanden, onder meer op 
de Kleine en Grote Startbaan, 
in het laatste terrein geregeld 
tussen 1974 en 2004. Daar-
buiten is de soort voorna-
melijk bekend van schrale, 
grazige bermen langs schel-
penfietspaden, bijvoorbeeld 
in het Fochteloërveen en in 
het Kniphorstbosch bij Anloo. 
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Hygrocybe ceracea Elfenwasplaat

Status: Matig algemeen, n= 93, n<99: 7, n>99: 87, trend +++, RL08: Gevoelig 
(trend), eerste jaar: 1963. – Hab (n= 22): droog, schraal, zandig grasland 
27%, droge, voedselarme bermen 27%, parken en begraafplaatsen 18%, 
matig bemest grasland 14%, jeneverbesstruweel 9%, droog heischraal 
grasland 5%.

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

0 0 0 0 0 0 0 3 4 42 65 16

Wie de Elfenwasplaat vindt, gaat onmiddellijk van wasplaten houden. 
Deze vrij kleine paddenstoel is geheel dooiergeel tot oranje en heeft 
een lichtgewelfde tot afgeplatte diep gestreepte, licht kleverige hoed 
van 1-4 cm. In Drenthe was de soort tot voor kort uitgesproken 
zeldzaam, maar recent is er sprake van een sterke toename. Maar 
liefst 92% van de vindplaatsen dateert van na 1999 en meer dan 
65% van 2005 of later. De Elfenwasplaat is tegenwoordig matig 
algemeen en komt opvallend veel meer voor in het noordelijke deel 
van de provincie dan in het zuiden. Dat patroon zien we bij veel 
wasplaten en geldt zowel voor de hogere zandgronden als voor de 
veenontginningen. Het verschil wordt ten dele veroorzaakt doordat 
er in het noorden door sommige waarnemers gericht naar wasplaten 
is gezocht, maar ook doordat er meer geschikte groeiplaatsen zijn. 
De Elfenwasplaat is landelijk een karakteristieke soort voor stabiele, 
kortgrazige wasplatengraslanden, maar heeft daarbinnen een wijde 
amplitudo. Hij groeit op allerlei voedselarme bodemtypen: zand, 
leem en veen, nat tot droog en zuur tot basisch. In Drenthe is de 
Elfenwasplaat een kensoort van het verbond van Gewoon Struisgras 
(Arnolds, 1981). In verschralende en nieuwe graslanden kan hij zich 
relatief snel, na een jaar of 20, vestigen, in volgorde na het Gewoon 

Ook is hij in bermen van enkele verharde wegen gevonden, o.a. bij 
Smalbroek en langs het Oranjekanaal bij Odoornerveen. De Punt-
mutswasplaat groeit meestal samen met enkele andere bijzonde-
re graslandpaddenstoelen, maar is niet aan oude schraallanden 
gebonden, zoals veel andere wasplaten. In geschikte terreinen 

kan hij al na een jaar of 15 verschijnen (Arnolds, ongepubl.). In 
naruurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen verscheen hij in 
2010, 20 jaar na het verwijderen van de bovengrond, uitsluitend 
op een gedeelte met lemig zand dat vier jaar daarvoor een sterke 
kalkgift (gemalen mergel) had ontvangen.

vuurzwammetje, Gewoon sneeuwzwammetje en de Zwartwordende 
wasplaat. Meer dan de helft van de vindplaatsen ligt in schrale, 
geregeld gemaaide bermen van wegen, sloten en kanalen. Veel 
groeiplekken zijn recente vestigingen, een positief gevolg van 
verminderde stikstofdepositie en plaatselijk bevorderd door jarenlang 
verschralend beheer, vooral langs enkele provinciale wegen. De soort 
komt ook voor in oude, mosrijke gazons in parken en kerkhoven. De 
overige groeiplaatsen liggen in natuurgebieden. Waarschijnlijk was 
de Elfenwasplaat in de eerste helft van de vorige eeuw een talrijke 
paddenstoel in allerlei halfnatuurlijke graslanden, maar daarover is in 
Drenthe niets bekend. De recente toename moet dus veeleer gezien 
worden als een bescheiden herstel als gevolg van verminderde 
vermesting en plaatselijk beter beheer, dan als een reële uitbreiding. 
De soort is tegenwoordig in Nederland vrij algemeen (NMV, 2013), 
maar staat nog steeds als gevoelig op de Rode Lijst (Arnolds & 
Veerkamp, 2008).

Hygrocybe colemanniana Bruine wasplaat

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2008.

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

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

De Bruine wasplaat heeft het postuur van een fors Sneeuwzwammetje 
(Hygrocybe virginea), maar de hoed is bruin met een slechts iets 
lichtere randzone. De soort is pas in 2008 in Drenthe ontdekt op twee 
plekken in de schrale, regelmatig gemaaide berm langs het Noord-
Willemskanaal aan de noordkant van Assen (km 235-560, km 236-
562, herb. L). Hij groeit daar samen met enkele andere wasplaten en 
knotszwammen van oude, onbemeste graslanden. In 2010 werd één 
vruchtlichaam gevonden in natuurontwikkelingsgebied Schepping 
bij Beilen (km 233-540, herb. L) in een kalkgraslandvegetatie op 
keileemheuveltjes die in 1990 waren aangelegd en die sindsdien 
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De Zwartwordende wasplaat is een markante verschijning met zijn 
oranjegele tot oranjerode puntmuts, die evenals de rest van het 
vruchtlichaam bij ouderdom en beschadiging via olijfbruin naar 
zwart verkleurt. Hij is in Drenthe vrij algemeen en na het Gewoon 
vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) en het Sneeuwzwammetje 
(Hygrocybe virginea) de meest verbreide wasplaat. De Zwartwordende 
wasplaat komt het meest voor in het noorden en zuidwesten van 
de provincie. Op de meeste vindplaatsen staat hij in klein aantal, 
maar in het keileemgebied ten noorden van Havelte is hij op veel 
plaatsen talrijk. De Zwartwordende wasplaat is kenmerkend voor 
weinig productieve, onbemeste graslanden, maar heeft daarbinnen 
een brede range wat betreft zuurgraad, bodemsamenstelling en 
waterhuishouding. In Drenthe ligt het merendeel van de vindplaatsen 
in kortgrazige, mosrijke graslanden op droge, zwak zure, goed 
gebufferde zand- en leemgronden, zowel in natuurgebieden als 
langs wegen, schelpenpaden en in schrale gazons. Regionaal is de 
Zwartwordende wasplaat een kensoort van het verbond van Gewoon 
struisgras (Arnolds, 1983). Gedurende mycosociologisch onderzoek 
in de jaren zeventig is hij in 88% van de proefvlakken van dat 
vegetatietype aangetroffen (n= 8), met een maximale dichtheid van 

Hygrocybe conica Zwartwordende wasplaat

Status: Vrij algemeen, n= 213, n<99: 35, n>99: 193, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 83): droog, schraal, zandig 
grasland 37%, voedselarme bermen 14%, lanen en bossingels 14%, parken 
en begraafplaatsen 10%, droge heide en heischraal grasland 7%, vochtige 
heide en heischraal grasland 6%, (matig) voedselarm, nat hooiland 4%, 
voedselarm loofbos en gemengd bos 4%, rest 4%. – Sub (n= 36): humus 
92%, humusarm zand 5%, rest 3%.

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

0 0 0 0 0 2 2 23 63 153 88 16

f. pseudoconica f. conica

var. chloriodes var. conicopalustris

regelmatig met gemalen mergel waren behandeld. In Nederland is 
de Bruine wasplaat zeldzaam en kenmerkend voor goed ontwikkelde 
wasplatengraslanden op kalkrijke grond. Hij is vooral aangetroffen 
in Zuid-Limburg, de duinstreek en langs de Overijsselse Vecht 
(NMV, 2013). De vindplaatsen van de Bruine wasplaat langs het 

Noord-Willemskanaal zijn kwetsbaar voor ingrepen in de bodem 
en veranderingen in beheer, te meer daar één vindplaats grenst 
aan het nog in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Messchenveld. 
Voortzetting van verschralend beheer van de mycologisch zeer 
waardevolle kanaalberm is van groot belang.

600 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 1981). Daarnaast groeit 
hij in basenrijke blauwgraslanden op natte veengrond, in vochtige tot 
droge, zure heischrale graslanden en een enkele keer in loofbossen 
en gemengde bossen op voedselarme bodem. De soort kan zich vrij 
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snel vestigen op verstoorde bodems, bijvoorbeeld in open grasland 
in Schepping bij Beilen 15 jaar na ontgronding (Arnolds, n.p.). De 
Zwartwordende wasplaat is een buitengewoon variabele soort, of 
misschien zelfs een soortencomplex. De kleine, dunstelige vorm 
met een meestal oranjerode hoed van 15-30 mm (forma conica) is 
in Drenthe het meest verbreid en groeit gewoonlijk in kortgrazige 
vegetaties. Een grotere, dikstelige vorm (forma pseudoconica) met 
een vuurrode, tot 70 mm brede hoed, is vrij zeldzaam in wat meer 
productieve vegetaties. Variëteit conicopalustris wijkt af door een 
nog kleiner formaat met hoedjes tot 15 mm breed en is beperkt tot 
natte, basenrijke standplaatsen, zoals blauwgraslanden en veenmos-
rietlanden. Deze variëteit wordt niet zelden als aparte soort opgevat. 

Hij is in Drenthe bekend van Roden (km 223-572, 2009), De Heest 
bij Taarlo (km 239-561, 2010), het Horstveen bij Ekehaar (km 237-
552, 2005), het Hingsteveen bij Hooghalen (km 236-549, 2007) en 
een blauwgrasland langs het Oostervoortsche diep ten zuiden van 
Lieveren (km 226-568, 2009). Op beide laatste terreinen groeiden 
tientallen exemplaren, zonder overgangsvormen naar forma 
conica. De zeer zeldzame variëteit chloroides heeft vruchtlichamen 
van gemiddelde grootte maar verschilt door een van aanvang af 
citroengele tot groengele hoed. Hij is in Drenthe op drie plekken 
gevonden: in Roden (km 223-572, 2009), de begraafplaats in het 
Asserbosch (km 233-555, 2004) en het Zwiggelterveld (km 236-546, 
2008).

Hygrocybe constrictospora Vermiljoenwasplaat

Status: Uiterst zeldzaam, n=1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2010.

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

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

In het veld valt de Vermiljoenwasplaat vaak op door de tamelijk 
gewelfde, oranjerode tot scharlakenrode hoed van 5-35 mm met 
een smalle oranjegele zoom en de slanke, vaak gebogen en wat 
toegespitste steel. Dit is een van de minder bekende kleine, rode 
wasplaten die vaak verward wordt met andere soorten, vooral 
met het algemene Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) 
en de Kabouterwasplaat (Hygrocybe insipida). Microscopische 
controle is altijd nodig voor een zekere determinatie. De 
Vermiljoenwasplaat heeft een droge hoed, maar geen schubjes 
zoals het vuurzwammetje; de hoedhuid bestaat uit dunne, 
cilindrische hyfen en de sporen zijn van voren niet verbreed. De 
soort verschilt van de Kabouterwasplaat door de niet kleverige 
hoed en grotere sporen van 7-9 x 3,5-4,5 µm. Bij beide soorten 
is een groot deel van de sporen ingesnoerd. In Drenthe is de 

Vermiljoenwasplaat één keer gevonden, in een verschralend, door 
hooglanders beweid grasland op matig vochtige, basenrijke leem 
in het Eexterveld bij Anderen (km 243-559, 2009). De soort is in 
Nederland zeldzaam en het meest aangetroffen in de duinen, waar 
hij groeit in schrale, mosrijke duingraslanden op kalkhoudende tot 
kalkrijke zandgrond. Daarnaast zijn er zeer verspreide vindplaatsen 
op het pleistoceen (NMV, 2013). Ook elders in Noordwest-Europa 
is de Vermiljoenwasplaat een zeldzaamheid met een voorkeur voor 
graslanden in de kustduinen, waar hij soms ook in kruipwilgstruwelen 
groeit (Knudsen & Vesterholt, 2008; Boertmann, 2010). Vanwege 
verwarring met andere soorten is hij voor de Nederlandse Rode 
Lijst niet beoordeeld (categorie ‘onvoldoende gegevens’, Arnolds 
& Veerkamp, 2008), maar de Vermiljoenwasplaat valt gezien het 
kwetsbare milieu stellig in de categorie kwetsbaar of bedreigd.

Hygrocybe irrigata Grauwe wasplaat

OPN 1995: Hygrocybe unguinosa

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2001.

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

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

De Grauwe wasplaat is even 
ongrijpbaar glibberig als de 
Slijmwasplaat (Hygrocybe laeta), 
maar het hele vruchtlichaam is 
grijsbruin tot rookgrijs en daardoor 
is deze paddenstoel haast 
onmiskenbaar. In Drenthe zijn één 
keer twee exemplaren gevonden in 
een gemengd bos van es, els en eik 
op basenrijke, vochtige potklei in De 
Kleibosch bij Foxwolde (km 227-575, 
2001). Hij groeide daar samen met 
de Hooilandwasplaat (Hygrocybe 
glutinipes), Gele knotszwam 
(Clavulinopsis helvola) en diverse 
andere graslandpaddenstoelen. Het 
is, voor zover bekend, in Nederland 
de enige keer dat de Grauwe wasplaat 
in het bos is gevonden. Elders in 
ons land groeit deze paddenstoel 
in oude, schrale, onbemeste 
graslanden op zwaardere, basenrijke 
gronden, bij uitzondering op zand 

(Arnolds in Bas et al., 1990). Kreisel (1987) meldt de Grauwe wasplaat evenwel ook uit vochtige Eiken-
Haagbeukenbossen in Oost-Duitsland. Het is in Nederland een vrij zeldzame soort met zwaartepunten 
op Texel en in Zuid-Limburg (NMV, 2013).
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De Weidewasplaat is een gemakkelijk herkenbare, vrij forse 
wasplaat met een droge, abrikooskleurige tot oranjebruine hoed 
en wat lichtere, wijd uiteenstaande, aflopende lamellen. Er bestaat 
ook een bijna witte variëteit (var. pallida) maar die is in Drenthe nog 
nooit gevonden. De soort was tot voor kort in Drenthe een grote 
zeldzaamheid maar vertoont ten opzichte van de periode vóór 1999 
een enorme toename: Van de 41 bezette kilometerhokken dateren er 
35 (86%) van na 1999. Hij is nu vrij zeldzaam met veruit de grootste 
dichtheid in het noordelijke deel van de provincie, ten noorden van 
Assen, een patroon dat we ook bij de Elfenwasplaat (Hygrocybe 
ceracea) en andere graslandbewonende wasplaten tegenkomen. Dit 
wordt ten dele veroorzaakt doordat er in het noorden door sommige 
waarnemers recent gericht naar wasplaten is gezocht, maar ook 
doordat er meer geschikte groeiplaatsen zijn. De Weidewasplaat 
is een indicatorsoort voor mycologisch waardevolle graslanden en 
karakteristiek voor oudere, kortgrazige wasplatengraslanden met een 
stabiel beheer. Daarbinnen heeft hij een wijde amplitudo. Hij groeit 
op allerlei bodemtypen: zand, leem en veen, nat tot droog en zuur 
tot basisch (Arnolds, 1980). In Drenthe is de Weidewasplaat een 
kensoort van het verbond van Gewoon struisgras (Arnolds, 1981) 
en dat blijkt ook uit de ecologische statusgegevens. We vinden de 
soort in die vegetatie zowel in kortgrazige delen van natuurgebieden, 
bijvoorbeeld in de Duunsche Landen, een rivierduinencomplex 
langs de Hunze, als in schrale, regelmatig gemaaide wegbermen, 
bijvoorbeeld langs de Taarlosche weg, aan het Noord-Willems 

Hygrocybe pratensis Weidewasplaat

Status: Vrij zeldzaam, n= 43, n<99: 6, n>99: 37, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1918. – Hab (n= 21): droog, schraal, zandig grasland 57%, 
droge, voedselarme bermen 24%, droog heischraal grasland 10%, parken 
en begraafplaatsen 5%, nat, voedselarm hooiland 14%.

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

1 0 0 0 0 0 0 0 4 28 28 8

Kanaal ten noorden van Assen en langs de Kielsterachterweg in 
Annerveenschekanaal. De soort komt ook voor in oude, mosrijke 
gazons in parken en kerkhoven, bijvoorbeeld op de begraafplaats in 
het Asserbosch. Naar de zure, droge kant groeit de Weidewasplaat 
soms in heischrale graslanden, zoals op de Benderse Berg in de 
Dwingelosche Heide; naar de basische, natte kant in blauwgraslanden, 
zoals vroeger in de Burgvallen bij Anloo. Buiten Drenthe is het ook 
een trouwe component van de mycoflora in krijthellinggraslanden. 
Bij uitzondering groeit de Weidewasplaat ook in bossen op vochtige, 
basenrijke leem, zoals in Natuurschoon bij Roden (km 222-574, 
2010). De Drentse populaties zijn in het algemeen klein met enkele 
tot zelden enkele tientallen vruchtlichamen. Waarschijnlijk was de 
Weidewasplaat in de eerste helft van de vorige eeuw een talrijke 
paddenstoel in allerlei halfnatuurlijke, destijds agrarisch gebruikte 
graslanden, maar daarover is in Drenthe niets bekend. De recente 
toename moet eerder beschouwd worden als een bescheiden herstel 
als gevolg van verminderde vermesting en plaatselijk beter beheer, 
dan als een reële uitbreiding. De soort staat nog steeds als kwetsbaar 
op de Nederlandse Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Hij is 
landelijk matig algemeen met de grootste dichtheid in Zuid-Limburg 
en de duinstreek (NMV, 2013).

Hygrocybe psittacina Papegaaizwammetje

Status: Vrij zeldzaam, n= 41, n<99: 8, n>99: 35, trend +++, RL08: Gevoelig 
(trend), eerste jaar: 1973. – Hab (n= 36): droog, schraal, zandig grasland 
58%, parken en begraafplaatsen 17%, droge, voedselarme bermen 14%, 
vochtig heischraal grasland 6%, nat, voedselarm hooiland 3%, rest 3%.

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

1 0 0 0 1 0 0 0 8 38 25 5

Van het Papegaaizwammetje word je vrolijk. In jonge toestand is het 
een prachtig paddenstoeltje met zijn sterk glanzende, heldergroene, 
slijmerige hoed; wasachtige, groene lamellen met gele snede 
en een groene steel met gele basis. In dat stadium is de soort 
onmiskenbaar, maar tussen gras kan hij wel eens over het hoofd 
worden gezien. Afhankelijk van de weersomstandigheden verkleurt 
het vruchtlichaam vlekkerig naar een mengeling van bleekgroene, 
violette, gele en vuiloranje tinten. De lamellen behouden het langst 
hun groene tint. In een oud stadium is het Papegaaizwammetje wat 
minder gemakkelijk te herkennen en ligt met name verwarring met de 
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verschijning, zoals recent nog in Groot-Brittannië (Orton, 1960). Hij 
is landelijk vrij algemeen met de grootste dichtheid in de duinstreek 
(NMV, 2013).

Slijmwasplaat (Hygrocybe laeta; zie aldaar) op de loer. De verschillen 
worden bij die soort besproken. Het Papegaaizwammetje lijkt wat 
standplaats en verspreiding betreft sterk op de hierboven besproken 
Weidewasplaat. Vaak worden beide soorten tegelijk in een bepaald 
terrein aangetroffen. Ook het Papegaaizwammetje laat sinds 1999 
een sterke toename zien, vooral in Noord-Drenthe. Hij heeft een 
vergelijkbare grote ecologische range: bij voorkeur in kortgrazige, 
zwak zure graslanden van het Struisgras-verbond, maar ook in zuur, 
droog heischraal grasland; vochtig, basenrijk blauwgrasland; schrale, 
zwak bemeste weilanden van de Kamgrasweide en, buiten Drenthe, 
in droge, basische kalkgraslanden. Tijdens mycosociologisch 
onderzoek in de jaren zeventig werd het Papegaaizwammetje 
aangetroffen in 25% van de proefvlakken van het verbond van 
Gewoon struisgras (n= 8), met een maximum van 465 vruchtlichamen 
per 1000 m2 (Arnolds, 1981). De indruk bestaat dat deze wasplaat 
zich in een wat eerder successiestadium van graslanden kan vestigen 
dan de Weidewasplaat. Zo verscheen het Papegaaizwammetje na 
ongeveer 20 jaar verschralend beheer in 2010 op diverse plaatsen 
in het Eexterveld, terwijl de Weidewasplaat daar nog nergens te 
vinden is. In Drenthe wordt het Papegaaizwammetje wat minder 
in bermen gezien en meer in schrale gazons in oude parken en op 
begraafplaatsen, zoals in Roden en ten oosten van Spijkerboor. Ook 
deze wasplaat was hoogstwaarschijnlijk in het agrarische landschap 
van de eerste helft van de twintigste eeuw een zeer gewone 

Hygrocybe punicea Granaatbloemwasplaat

Status: Verdwenen, n= 1 n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1917.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Van alle wasplaten is de Granaatbloemwasplaat de meest imposante 
soort met zijn diep bloedrode, tot 15 cm brede hoed en stevige, rood 
en geel gestreepte steel. Deze onmiskenbare soort is een eeuw 
geleden één maal vermeld uit de omgeving van Yde en Glimmen 
(atlasblok 235-570, 1917). Het is niet duidelijk of de vindplaats in 
Drenthe of Groningen lag. Aan het begin van de vorige eeuw moet de 
Granaatbloemwasplaat in Nederland vrij algemeen zijn geweest (Cool 
& Van der Lek, 1935). Dat is nu onvoorstelbaar. Er zijn slechts een 
paar recente vindplaatsen in Zuid-Limburg en de kuststrook (NMV, 
2013) in zeer oude, stabiele graslanden en schrale wegbermen op 
kalkhoudende, droge zand- en leemgrond. In heel Europa wordt deze 
majestueuze paddenstoel sterk bedreigd door intensivering van het 
graslandgebruik.

Hygrocybe radiata Bruingestreepte wasplaat

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99:1, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2004.

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

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

De Bruingestreepte wasplaat is een weinig bekende 
en lastig te herkennen soort. Hij lijkt het meest op de 
Bruine wasplaat (Hygrocybe colemanniana), maar de 
vruchtlichamen zijn kleiner en er is een opvallend contrast 
tussen het donkerbruine hoedcentrum en een brede, 
lichte en sterk radiaal gestreepte randzone. In Drenthe 
is de Bruingestreepte wasplaat één maal gevonden in 
een vrij recent geplagd, vochtig, door schapen begraasd 
heischraal graslandje op sterk lemige grond bij Taarlo (km 
237-562, 2004, herb. L). Andere recente vindplaatsen in 
Nederland liggen in Gaasterland en bij Castricum (NMV, 
2013). De soort is ook elders in Europa erg zeldzaam 
(Boertmann, 2010).
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De Geurende wasplaat lijkt sterk op het hierna behandelde 
Sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea), maar de soort valt iedereen 
met een bruikbare neus direct op door de sterke, aangename, fris-
zoetige geur die de één doet denken aan vers gelooid leer, de 
ander aan cederhout (potloodhout, sigarenkistjes) of bepaalde typen 
aftershave. Sommige lieden kunnen deze geur echter niet waarnemen 
en dan is het verschil lastig. De Geurende wasplaat is doorgaans 
wat kleiner en slanker dan het Sneeuwzwammetje en de hoed is 
meer okergeel van kleur. Dat blijft ten opzichte van de laatste, zeer 
variabele soort een wankele basis. Goede microscopische verschillen 
zijn er niet. In Drenthe is de Geurende wasplaat zeer zeldzaam op 
ver uiteenliggende vindplaatsen. Hij is een kensoort van kortgrazige, 
mosrijke graslandjes op droge, zwak zure, lemige zandgrond, 
behorend tot het verbond van Gewoon struisgras. De soort komt 
hier vooral voor in schrale, grazige wegbermen, bijvoorbeeld bij 
Smalbroek, langs het Oranjekanaal bij Odoornerveen en ten zuiden 
van het Bunnerveen, maar ook in natuurgebieden als de Kleine 
Startbaan ten noorden van Havelte. In tegenstelling tot veel andere 

Hygrocybe russocoriacea Geurende wasplaat

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 4, n>99: 3, trend --, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1973.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2

wasplaten is de Geurende wasplaat in Drenthe recent afgenomen in 
plaats van vooruitgegaan. De achtergrond van dit verschil in trend 
is niet duidelijk. Hij is wellicht gevoeliger voor verzuring dan veel 
andere soorten, maar juist de verzuring is de laatste twintig jaar sterk 
gedaald. Wel heeft de soort een beduidend nauwere ecologische 
reikwijdte. Hij heeft in ons land een uitgesproken optimum in droge 
duingraslanden en kalkgraslanden op kalkhoudende tot kalkrijke 
grond en ontbreekt vrijwel in zure en vochtige graslanden. Landelijk is 
de Geurende wasplaat matig algemeen met hoge dichtheden in Zuid-
Limburg en in de kustduinen (NMV, 2013). Op het pleistoceen is hij 
altijd veel schaarser geweest, maar in de laatste twintig jaar opvallend 
sterk afgenomen, dus niet alleen in Drenthe. De soort staat nu als 
bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Hygrocybe virginea Sneeuwzwammetje

Status: Vrij algemeen, n= 225, n<99: 27, n>99: 208, trend +++, RL08: 
Gevoelig (trend), eerste jaar: 1918. – Hab (n= 77): droog, schraal, zandig 
grasland 42%, voedselarme bermen 25%, voedselarme lanen 17%, parken 
en begraafplaatsen 5%, heide en heischraal grasland 4%, matig voedselarm, 
nat hooiland 3%, matig bemest weiland 1%, voedselarm gemengd bos 1%, 
rest 2%. – Sub (n= 36): humus 91%, grond onbepaald 9%.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 12 120 174 40

Het Sneeuwzwammetje is gemakkelijk te herkennen aan de witte 
tot roomkleurige vruchtlichamen met een doorschijnend gestreepte, 
wat vettige hoed en ver uiteenstaande, dikke, wasachtige lamellen. 
Toch wordt de soort in het voorbijgaan wel verward met de Bleke 
veldtrechterzwam (Clitocybe agrestis; zie aldaar) die even bleek 
van kleur is en vaak in hetzelfde milieu groeit, maar die dunne, dicht 
opeenstaande lamellen heeft en dientengevolge ook een veel fijner 
gestreepte hoed. Het Sneeuwzwammetje is in Drenthe vrij algemeen 
en na het Vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) de meest verbreide 
wasplaat. Hij wordt vooral aangetroffen in het noordelijke deel van de 
provincie en rond Havelte. De soort is karakteristiek voor onbemeste, 
kortgrazige, mosrijke graslanden (‘wasplatengraslanden’) op 
ongestoorde, voedselarme, vochtige tot droge zand- en leemgronden. 
Ten opzichte van de zuurgraad is hij tamelijk onverschillig (Arnolds, 
1980). Vroeger moet het Sneeuwzwammetje in het overwegend 
schrale cultuurlandschap zeer algemeen zijn geweest maar 
tegenwoordig ontbreekt hij geheel in agrarische percelen en zelfs in 



61Hoofdstuk 16a

zwak bemeste weilanden is het een grote zeldzaamheid geworden. 
In natte schraallanden is de soort eveneens zeer schaars. Hij moet 
het in Drenthe tegenwoordig vooral hebben van schrale bermen 
en lanen. Op de kaart is goed te zien hoe de soort de regelmatig 
gemaaide taluds volgt van het Oranjekanaal, de Hoogeveensche 
Vaart en het noordelijke deel van de Drentsche Hoofdvaart. Buiten 
bermen groeit het vooral in natuurgebieden in kortgrazige graslandjes 
van het verbond van Gewoon struisgras, waarvoor het een kensoort 
is. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren zeventig werd het 
Sneeuwzwammetje aangetroffen in 50% van de proefvlakken van dat 
vegetatietype (n= 8), met een maximum van ruim 1000 vruchtlichamen 
per 1000 m2 in het verdwenen graslandje bij de Beilersluis nabij Ter 
Horst (Arnolds, 1981). Daarnaast werd de soort gesignaleerd in één 
proefvlak in een zwak bemeste Kamgrasweide. Na toediening van 
een flinke dosis stalmest en gier was de soort hier direct verdwenen 
(Arnolds, 1989). In vergraven natuurontwikkkelingsgebieden is het 
Sneeuwzwammetje nog niet gesignaleerd, vermoedelijk omdat de 

humuslaag in de bodem onvoldoende ontwikkeld is. Een vorm met 
een bleek lederkleurige hoed en een sterke voorkeur voor kalkrijke 
bodems wordt wel onderscheiden als var. ochraceopallida. Deze is in 
Drenthe één maal gemeld van de omgeving van Eldersloo (km 238-
553, 2002). 

Hygrocybe vitellina  Verblekende wasplaat

OPN 1995: Hygrocybe luteolaeta

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2008.

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

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

De Verblekende wasplaat is goed te herkennen aan de kleine, sterk 
kleverige vruchtlichamen met een dooiergele, opvallend verblekende 
hoed en dooiergele lamellen met een gelatineuze snede. Hij is in Drenthe 
alleen gevonden in een verschralend, mosrijk grasveld in landgoed 
De Braak bij Paterswolde, (km 233-574, 2008, herb. Somhorst), 

samen met de Weidewasplaat (Hygrocybe pratensis) en het Gewoon 
vuurzwammetje (Hygrocybe miniata). De Verblekende wasplaat is 
in Nederland zeldzaam en vrijwel beperkt tot de kustduinen, met een 
voorkeur voor de Waddeneilanden (NMV, 2013), waar hij plaatselijk talrijk 
is in vochtige tot vrij droge, min of meer zure, mosrijke duingraslanden.

Laetisaria fuciformis  Warrige graskorstzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend --, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1980.

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

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

De Warrige graskorstzwam, bij plantenziektekundigen beter bekend 
onder de naam Rooddraad, is een parasiet op grassen. Om die 
reden wordt deze soort soms beschouwd als een gevaar voor 
de agrarische sector. Het aantal vondsten is echter zo gering dat 
de vraag zich aandient of niet de agrarische sector een gevaar is 
voor dit zwammetje. Aangetaste grassen gaan niet dood en, indien 
gewenst, kan de schimmel eenvoudig worden bestreden door 
stikstofbemesting. De Warrige graskorstzwam is te verwarren met 
het nog zeldzamere, in Drenthe nog onbekende Roze graskorstje 
(Limonomyces roseipellis) of Pseudorooddraad, dat microscopisch 

onder meer verschilt door de aanwezigheid van gespen. De Warrige 
graskorstzwam groeit in de zomer en de herfst als plukjes rode draden 
aan levende bladeren van grassen. Meestal is dit het ongeslachtelijke 
(anamorf) stadium met zeer variabele ongeslachtelijke sporen 
(conidiën) van 10-50 x 5-17 µm. Het geslachtelijke (teleomorfe) 
stadium met basidiën en sporen van 8-12 x 5-6 µm is veel zeldzamer. 
De Warrige graskorstzwam is in Drenthe met zekerheid slechts van 
drie plaatsen bekend: natuurontwikkelingsgebied Schepping bij 
Beilen (km 233-540, 1994, herb. WBS), nabij Zwiggelte (km 234-
542, 2010) en aan de oever van de Entekoele bij Zuidwolde (km 
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Lepiota erminea Duinparasolzwam

OPN 1995: Lepiota alba

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2002.

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

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

De Duinparasolzwam is van vrijwel alle andere parasolzwammen 
eenvoudig te onderscheiden door de bijna witte hoed met bleek oker 
centrum en de witte steel die onder een vergankelijke ring wollig-vlokkig 
bekleed is. Verwisseling is alleen mogelijk met de Bleke parasolzwam 
(Lepiota subalba) die gewoonlijk aanmerkelijk tengerder is en slechts 
enkele vlokkige gordels op de steel heeft. Onder de microscoop is het 
een fluitje van een cent: de Duinparasolzwam heeft amandelvormige 
sporen van 10-21 x 5-7 µm; de Bleke parasolzwam sporen van 7,5-10 
x 2,5-3,5 µm met een grote uitstulping. De Duinparasolzwam heeft een 
bijna aaneengesloten verspreiding in de kustduinen (NMV, 2013). Het 

is een zeer kenmerkende en vaak talrijke paddenstoel voor kortgrazige, 
open, mosrijke duingraslanden op droog, kalkhoudend zand achter 
de zeereep. In het binnenland zijn enkele vindplaatsen, voornamelijk 
op kalkrijk zand in het Lauwersmeergebied en langs de randen van 
Flevoland. In Drenthe heeft de soort eigenlijk niets te zoeken. Toch 
is de Duinparasolzwam op één plek aangetroffen, in een strook mooi 
ontwikkeld, droog, schraal, zandig grasland met onder andere Gewone 
vleugeltjesbloem op een helling langs een schelpenfietspad in het 
Westerzand bij Havelte (km 212-536, 2002, herb. L). Een milieu met 
grotere gelijkenis met de kustduinen is in Drenthe dan ook nauwelijks 
te vinden!

 Lepiota oreadiformis  Gladde wolsteelparasolzwam

Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 2, n>99: 10, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1960.

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

0 0 0 0 0 0 0 4 8 2 1 0

Vanwege zijn vrijwel gladde, geelbruine hoed kan de Gladde 
wolsteelparasolzwam op enige afstand verward worden met de 
Weidekringzwam (Marasmius oreades), die even groot is en vaak in 
hetzelfde milieu groeit. Die gelijkenis komt in de wetenschappelijke 
naam tot uitdrukking. Van nabij blijken er grote verschillen te 
zijn: de Gladde wolsteelparasolzwam is breekbaar, hij heeft dicht 
opeenstaande, dunne lamellen en een vezelige steel onder een rafelig 
ringetje. De gladde of zeer fijn geschubde hoed is een belangrijk 
verschil met verwante parasolzwammen. In Drenthe is de soort 
zeldzaam met een voorkeur voor de zuidwesthoek. Hij is voornamelijk 
gevonden in grazige wegbermen op droge, voedselarme tot tamelijk 
voedselrijke, zwak zure tot neutrale zandgrond, vaak onder aldaar 
aangeplante eiken. Daarnaast is er een opgave van kortgrazig 
grasland op basische zandgrond op de Grote Startbaan bij Havelte 
en een melding uit een jong geplant bosje op voedselrijke grond. Het 
is opmerkelijk dat de Gladde wolsteelparasolzwam in de vorige eeuw 
in Drenthe slechts twee keer gevonden is, in 1960 en 1988. De elf 
overige meldingen stammen uit de jaren 2006-2010, waarvan zes uit 

september 2010. Deze forse toename 
is ongetwijfeld reëel maar moeilijk 
verklaarbaar aangezien geschikte 
groeiplaatsen in droge, schrale bermen 
eerder zijn afgenomen dan toegenomen. 
Ook elders in Nederland is de Gladde 
wolsteelparasolzwam vrij zeldzaam 
in zandstreken en Zuid-Limburg, met 
een duidelijk optimum in de kalkrijke 
duinen van Holland (NMV, 2013). 
Voor een landelijke toename zijn geen 
aanwijzingen. In de Rode Lijst staat 
de soort zelfs als achteruitgaand en 
kwetsbaar te boek (Arnolds & Veerkamp, 
2008).

224-521, 2010). Daarnaast is er een oude melding van eikenblad 
in de omgeving van Emmen (atlasblok 255-530, 1980, herb. L) 
die gezien het opgegeven substraat hoogst twijfelachtig is. Het 
herbariummateriaal is door ons niet gecontroleerd. De Warrige 
graskorstzwam groeit meestal in vochtige tot droge graslanden met 

een korte grasmat die matig of niet bemest zijn, ook in gazons. In 
Drenthe is hij alleen op Gewoon struisgras gesignaleerd, maar in de 
literatuur worden Rood zwenkgras en Engels raaigras als belangrijke 
waardplanten vermeld (Jülich, 1984). Ook elders in Nederland is de 
soort zeldzaam en bovendien sterk achteruitgegaan (NMV, 2013). 
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Lepista panaeolus  Vale schijnridderzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99:1, n>99: 1, trend ?, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2006.

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

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

De vruchtlichamen van de Vale schijnridderzwam hebben hetzelfde 
forse postuur als van de alom bekende Paarse schijnridderzwam 
(Lepista nuda), maar missen elke paarse tint. De hoed is beige tot 
grijsbruin van kleur en nabij de rand is vaak een concentrische zone 
van donkerbruine druppelvlekken te zien. De bij rijpheid vuilroze 
lamellen verraden de roze kleur van de sporenfiguur. In Drenthe is 
de Vale schijnridderzwam een grote zeldzaamheid met slechts twee 
vindplaatsen: één exemplaar in een lange tijd onbemest, verschralend 
weiland in het Noorderveld bij Lhee ten zuiden van Smitsveen (km 
223-536, 1982, herb. WBS) en twee maal een groepje in een schraal, 
gemaaid grasland op basenrijke, zandige leem op de Grote Startbaan 
bij Havelte (km 212-533, 1995, 2000). Uit waarnemingen elders 
blijkt dat deze paddenstoel kenmerkend is voor oude, niet of zwak 
bemeste graslanden op droge, basenrijke zand- of leembodems, 

bijvoorbeeld in duingraslanden en krijthellinggraslanden. Daar kan 
de Vale schijnridderzwam indrukwekkende heksenkringen vormen 
met tientallen vruchtlichamen in cirkels van tien meter of meer in 
doorsnede (Kreisel, 1981). De heksenkringen blijven vaak ook 
zonder vruchtlichamen zichtbaar als donkergroene cirkels in de 
vegetatie, veroorzaakt door het vrijkomen van nutriënten uit strooisel 
door myceliumactiviteit. In Drenthe ontbreken optimale milieus en 
lijdt deze soort een marginaal bestaan. De enige stabiele groeiplaats 
bij Havelte is door plagwerkzaamheden verstoord. De Vale 
schijnridderzwam is in Nederland vrij algemeen in de kustduinen en 
vrij schaars in het rivierengebied, Flevoland en Zuid-Limburg (NMV, 
2013). Op het pleistoceen is de soort zeer zeldzaam en ook het 
meest achteruitgegaan, waardoor hij thans als bedreigd op de Rode 
Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). 

Lycoperdon lividum  Melige stuifzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 70, n<99: 11, n>99: 62, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1949. – Hab (n= 36): schraal, droog grasland 64%, 
droge, voedselarme wegbermen 17%, lanen 6%, parken, begraafplaatsen, 
ruigtes 6%, zandverstuivingen3%, droog heischraal grasland 3%. – Sub (n= 
9): humus 78%, humusarm zand 22%.

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

0 0 0 1 1 0 1 7 18 42 24 3

De Melige stuifzwam heeft wat van een miniatuur Parelstuifzwam 
(Lycoperdon perlatum). De vruchtlichamen worden maar 1-4 cm 
hoog en het geelbruine oppervlak is bepoederd door fijne korreltjes 
die geleidelijk verdwijnen en geen netvormige tekening achterlaten. 
De steel bevat onderin steriel, sponzig weefsel dat vaak een 
opvallend violetbruine tint heeft en dat niet scherp is gescheiden 
van de olijfbruine sporenmassa. Dit is een belangrijk verschil met 
het diafragma van de Afgeplatte stuifzwam (Vascellum pratense) 
waarmee de Melige stuifzwam wel wordt verward. In Nederland is 
deze stuifzwam zeer algemeen in de kustduinen, waar hij talrijk is 
in mosrijke duingraslanden achter de zeereep. Ook op de kalkrijke 
zandgronden van het Lauwersmeergebied en Flevoland is het een 
gewone soort, maar op de hogere zandgronden is hij veel minder 
algemeen (NMV, 2013). In Drenthe is de Melige stuifzwam vrij 
zeldzaam, vooral in zandgebieden, bijvoorbeeld veel bij Havelte, maar 
ook hier en daar op bezande gronden in de hoogveenontginningen. 
Hij is een karakteristieke bewoner van kortgrazige, mosrijke 
graslanden op droge, zwak zure tot basische, voedselarme, weinig 
humeuze zandgrond (Arnolds, 1983). De Melige stuifzwam is in het 
binnenland een kensoort van het verbond van Gewoon struisgras en 
hij kwam tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren zeventig in 
63% proefvlakken van de proefvlakken voor (n= 8), soms met hoge 

dichtheden tot 500 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 1981). 
Dergelijke vegetaties komen plaatselijk voor in heideterreinen en 
natuurontwikkelingsgebieden, maar ook in bermen van wegen, 
schelpenpaden en spoorwegen en in schrale gazons van parken en 
begraafplaatsen.

Marasmiellus tricolor Driekleurig ruitertje

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 2, n>99: 9, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1993.

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

0 0 0 0 1 1 1 4 3 1 0 0

Van boven is het Driekleurig ruitertje een tamelijk onopvallend, 
witachtig paddenstoeltje, maar bij nadere beschouwing doet het zijn 
naam eer aan: De ver uiteenstaande, aflopende lamellen zijn lichtroze 
en de steel verkleurt vanaf de basis bruinzwart tot groenig zwart. 
De soort is in Drenthe zeer zeldzaam met een kleine concentratie 
vindplaatsen ten zuiden van Beilen. Het Driekleurig ruitertje verschijnt 
vooral in natte zomers in extensief begraasde, verder niet of weinig 

bemeste weilanden op vochtige tot droge, zandige of lemige grond. 
De soort is ook vermeld van een beboomde wegberm op voedselarm 
zand en een vochtig, heischraal grasland. De vruchtlichamen groeien 
op dode stengels van grassen of ogenschijnlijk op de grond, maar 
dan vaak in verbinding met afgestorven graswortels (Antonin & 
Noordeloos, 2010). Het Driekleurig ruitertje heeft een voorkeur voor 
kale plekjes met verdichte bodem, bijvoorbeeld veepaadjes. Het 
kan zich ook snel vestigen op schaars begroeide leem of zand in 
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ontgronde natuurontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld in Schepping 
bij Beilen reeds drie jaar na de inrichting van het gebied. Hij is hier 
15 jaar later nog steeds vrij talrijk op kale, lemige plekken in het 
open schrale grasland. Elders in Nederland is dit paddenstoeltje vrij 
zeldzaam op zeer verspreide plaatsen door het gehele land (NMV, 
2013). Zowel landelijk als regionaal is er sprake van een toename, 
zonder dat de oorzaak daarvan duidelijk is.

Mycena aetites  Grijsbruine grasmycena

Status: Vrij algemeen, n= 340, n<99: 6, n>99: 336, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1986. – Hab (n= 346): droog heischraal 
grasland en droge heide 26%, droog, schraal, zandig grasland 24%, droge 
lanen 11%, droog, voedselarm loofbos 10%, zandverstuivingen 8%, vochtig 
heischraal grasland en pijpenstrootjesveld 6%, matig bemest weiland 6%, 
droge wegbermen 3%, rest 6%. – Sub (n= 32): humus 84%, strooisel 13%, 
humusarm zand 3%.

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

0 0 0 0 0 0 1 4 23 110 207 14

De Grijsbruine grasmycena is in het veld van verwante soorten te 
onderscheiden door de relatief forse vruchtlichamen met een hoed van 
10-30 mm en een steel van 25-80 x 1-3 mm, de donkere bruingrijze 
hoedkleur, duidelijk grijs getinte lamellen en vooral de karakteristieke, 
radijsachtige geur. Onder de microscoop zijn de spoelvormige, 
sterk toegespitste cheilocystiden van belang. In Drenthe werd de 
Grijsbruine grasmycena voor het eerst in 1986 geregistreerd. Hij wordt 
pas de laatste tien jaar goed herkend en vermoedelijk geldt dat ook 
voor andere delen van Nederland. Dat verklaart de enorme toename 
van het aantal meldingen sinds 1999. Voor die tijd werd hij dikwijls 
voor een wat zwak ruikende vorm van de Stinkmycena (Mycena 
leptocephala) gehouden. Inmiddels weten we dat de Grijsbruine 
grasmycena in Drenthe vrij algemeen is, met de grootste dichtheden in 
de oostelijke hoogveenontginningen en rond Norg en Roden. De soort 

heeft een sterke voorkeur voor al dan 
niet beschaduwde, matig productieve 
tot schrale, grazige wegbermen op 
droge, matig zure tot basische, zandige 
grond. Daarnaast duikt hij nogal eens 
op in mosrijke, onbemeste gazons. 
In zowel agrarische graslanden als 
natuurgebieden is hij nauwelijks te 
vinden. De Grijsbruine grasmycena is 
in Nederland algemeen, voornamelijk 
op de hogere zandgronden, in de 
duinstreek en Zuid-Limburg (NMV, 
2013).

Marasmiellus tricolor
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Mycena chlorantha  Groene mycena

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2002.

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

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

Dit paddenstoeltje is een van de weinige mycena’s met een 
overwegend groen getinte hoed, variërend van geelgroen tot 
olijfgroen of olijfbruin met een wat lichtere randzone. De lamellen 
hebben een gele tot olijfkleurige snede en de vruchtlichamen 
ontwikkelen bij opdrogen een jodoformgeur. De Groene mycena is in 
Nederland een karakteristieke en algemene soort van grasstrooisel 
in de zeeduinen, waar hij zowel groeit tussen Helm in de zeereep 
als in schrale duingraslanden wat verder van zee. In het binnenland 
is de soort gemeld van een klein aantal, ver uiteenliggende plekken 
(NMV, 2013). Het is twijfelachtig of deze opgaven allemaal correct 
zijn, want naar onze ervaring is de soort buiten de duinen uitermate 

schaars en wordt hij af en toe verward met de Bundelmycena 
(Mycena arcangeliana; zie aldaar) die eveneens een groenige 
hoed heeft en naar jodoform kan ruiken, maar die de gekleurde 
lamelsnede mist en doorgaans in bundeltjes op hout groeit. In 
Drenthe is er één betrouwbare waarneming van de Groene mycena 
van een grazige plek in het met cementresten verrijkte bosje bij het 
Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 1993). Een opgave uit 
grenshok 245-557 (1982) heeft betrekking op de omgeving van 
Allardsoog bij Bakkeveen in Friesland. Ook in Scandinavië wordt de 
Groene mycena beschouwd als een kenmerkende soort van duinen, 
die vooral bij Helm groeit (Knudsen & Vesterholt, 2008).

Mycena sepia Donkerbruine mycena

Status: Vrij algemeen, n= 289, n<99: 93, n>99: 212, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 346): droog heischraal grasland 
en droge heide 26%, droog, schraal, zandig grasland 24%, droge lanen 
11%, droog, voedselarm loofbos 10%, zandverstuivingen8%, vochtig 
heischraal grasland en pijpenstrootjesvelden 6%, matig bemest weiland 6%, 
droge wegbermen 3%, rest 6%. – Sub (n= 32): humus 84%, strooisel 13%, 
humusarm zand 3%.

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

1 0 0 0 0 0 1 0 9 232 269 44

De Donkerbruine mycena behoort tot het nog niet goed uitgezochte 
complex rond de zeer algemene Draadsteelmycena (Mycena filopes; 
zie aldaar). Hij heeft net als die soort bij het opdrogen een opvallende 
jodoformgeur en onder de microscoop een lamelsnede met opgeblazen 
cystiden, dichtbezet met wratjes of vingervormige uitsteeksels. De 
Donkerbruine mycena verschilt van de Draadsteelmycena door de 
geheel middel- tot donkerbruine, nooit berijpt aandoende hoed zonder 
lichtere rand, de lichtbruine in plaats van witte lamellen, het ontbreken 
van een uitstekend hoedrandje en in het algemeen door een meer 
gedrongen habitus. In veel determinatiewerken worden beide soorten 
samengenomen (Maas Geesteranus, 1992; Knudsen & Vesterholt, 
2008). In Drenthe is de Donkerbruine mycena vrij algemeen, 
met een lichte voorkeur van zandgebieden boven beekdalen en 
(voormalige) veenstreken. Ook ecologisch verschilt deze soort van de 
Draadsteelmycena, al is er enige overlap. De Donkerbruine mycena 
heeft een uitgesproken voorkeur voor open, grazige plaatsen op 
droge, zure, (matig) voedselarme zandgrond en groeit hoogstzelden 
in bossen (Arnolds, 1983). De Draadsteelmycena komt juist veel 
voor in allerlei bostypen en heeft buiten het bos een voorkeur voor 

vochtiger habitats. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren 
zeventig werd de Donkerbruine mycena gevonden in alle proefvlakken 
van stuifzandvegetaties van het Buntgras-verbond (n= 5) en in alle 
kortgrazige, mosrijke schrale graslandjes van de Struisgras-orde (n= 

12); daarnaast in 86% van de proefvlakken in het verbond van 
heischrale graslanden (n=14). Herhaaldelijk werden dichtheden 
tussen 3000 en 5000 vruchtlichamen per 1000 m2 vastgesteld. 
Hieruit blijkt wel hoe talrijk de Donkerbruine mycena in 
deze vegetatietypen is. Hij is dan ook stellig aanmerkelijk 
algemener dan het kaartbeeld suggereert maar tijdens de 
paddenstoelenkartering is deze soort vaak opgegeven als 
Draadsteelmycena in wijde zin (Mycena filopes sensu lato). In 
het bestand van de PWD zitten daarvan ruim 1550 meldingen. 
De Donkerbruine mycena kan zich snel vestigen in open, 
mosrijke pioniervegetaties in natuurontwikkelingsgebieden, 
bijvoorbeeld in Schepping bij Beilen zes jaar na ontgronding. 
Volgens de digitale atlas is deze mycena landelijk vrij algemeen 
en vrijwel beperkt tot de hogere zandgronden en de duinstreek 
(NMV, 2013). Drenthe is opvallend dichtbezet, maar dit zal 
vooral te danken zijn aan het feit dat veldmycologen hier de 
soort beter herkennen dan elders.
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Mycenella bryophila Tweesporig taaisteeltje

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1974.

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

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

Het Tweesporig taaisteeltje lijkt op het eerste gezicht sprekend op een 
saaie, grijsbruine mycena, maar de wat taaie, geheel berijpte steel 
duidt in het veld al op het geslacht Mycenella. De bijna ronde sporen 
met grote, afgeronde wratten geven onder de microscoop zekerheid. 
De soort is in Drenthe één maal gevonden tijdens mycosociologisch 
graslandonderzoek en wel langs een schelpenfietspad even ten 
noorden van Gasteren (km 240-562, 1974, herb. WBS), in een fraai 
ontwikkelde associatie van Schapengras en Kleine tijm met onder 
andere Rozenkransje en Muurpeper op zwak zure, basenrijke, 

humusarme zandgrond. Dat is een afwijkend milieu, want het 
Tweesporig taaisteeltje groeit in ons land meestal in loofbossen, parken 
en op andere beschaduwde plekken op kalkrijke bodem (Boekhout in 
Bas et al., 1999). De soort is in Zeeland echter herhaaldelijk in gazons 
op kerkhoven gevonden (Arnolds, n.p.) en Krieglsteiner (2001) meldt 
uit Zuidwest-Duitsland naast groeiplaatsen in naald- en loofbossen 
ook een vondst in een kalkgrasland. Het Tweesporig taaisteeltje is 
in Nederland niet zeldzaam in de duinstreek, maar daarbuiten zeer 
schaars (NMV, 2013).

Neottiella rutilans Oranje mosbekertje

Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 6, n>99: 2, trend ---, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 8): jeneverbesstruweel 38%, 
zandverstuivingen13%, droog, schraal, zandig grasland 13%, droge, 
voedselarme bermen en lanen 13%, droog, voedselarm naaldbos 13%, rest 
13%.

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

0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0

Het Oranje mosbekertje valt op door de helder oranje, tot 2 cm brede 
apotheciën die met een bleke basis ondiep in het zand wortelen. 
Het hierna besproken Wratsporig mosbekertje (Neottiella vivida) 
is een dubbelganger die alleen door microscopisch onderzoek te 
onderscheiden is. De laatste soort heeft sporen met regelmatige, 
halfbolronde wratten, terwijl die van het Oranje mosbekertje voorzien 
zijn van een netwerk van onderling verbonden lijsten. Indien de sporen 
niet zijn gecontroleerd, is dit zwammetje als Oranje mosbekertje in 
wijde zin (inclusief Wratsporig mosbekertje) genoteerd. Het Oranje 
mosbekertje is in Nederland matig algemeen met zwaartepunten 
in de kustduinen en op de Veluwe (NMV, 2013). In Drenthe is dit 
bekerzwammetje zeer zeldzaam met negen meldingen uit acht 
kilometerhokken, alle gelegen op het plateau. Bovendien zijn er vier 
meldingen van het Oranje mosbekertje in wijde zin, die vermoedelijk 
merendeels betrekking hebben op deze soort in strikte zin. De 
soort groeit op droge, schrale, zandige plekken in wegbermen, 
zandverstuivingen, jeneverbesstruwelen en open, kortgrazige 
graslanden. De vruchtlichamen verschijnen vaak op plekken 
met enige bodemverstoring, bijvoorbeeld door graafactiviteiten 

van mensen of konijnen. Het Oranje mosbekertje parasiteert op 
haarmossen (Polytrichum spp.), in het bijzonder Zandhaarmos (P. 
juniperinum). Sinds 1999 is deze soort slechts op twee plekken in het 
noorden van de provincie waargenomen, bij Roderesch (km 224-570, 
2004) en bij Steenbergen (km 222-569, 2007). Na de atlasperiode 
is er bovendien een waarneming van Schepping bij Beilen (km 233-
540, 2013). De oorzaken van deze sterke achteruitgang zijn niet 
bekend. Schrale, zandige plekken in wegbermen en stuifzanden 
zijn weliswaar afgenomen, maar aan de andere kant zou men 
in natuurontwikkelingsgebieden nieuwe mogelijkheden voor het 
Oranje mosbekertje verwachten. Mogelijk speelt verzuring van 
stuifzandgebieden een rol. Ook landelijk is het Oranje mosbekertje 
achteruitgegaan, zodat hij als kwetsbaar op de Rode Lijst staat 
(Arnolds & Veerkamp, 2008).

Neottiella vivida Wratsporig mosbekertje

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 4, n>99: 0, trend ---, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1976.

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

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

Het Wratsporig mosbekertje lijkt sprekend op het Oranje 
mosbekertje (Neottiella rutilans) en is daarvan alleen microscopisch 
te onderscheiden (zie hierboven). Net als in de rest van Nederland is 

het Wratsporig mosbekertje in Drenthe de zeldzaamste van de twee 
met zeven meldingen van vier vindplaatsen: een schrale berm langs 
het Linthorst-Homankanaal bij Wijster (km 232-536, 1976, herb. 
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Octospora humosa  Groot oranje mosschijfje

Status: Matig algemeen, n= 90, n<99: 19, n>99: 75, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 50): droog, schraal, zandig 
grasland 46%, zandverstuivingen 24%, droge, voedselarme bermen en 
lanen 12%, droge heide en heischraal grasland 12%, rest 6%.

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

2 0 0 0 1 1 2 2 8 45 58 9

Het Groot oranje mosschijfje groeit in hetzelfde milieu als de 
hierboven besproken mosbekertjes (Neottiella rutilans sensu lato) en 
is eveneens helder oranje van kleur. De apotheciën zijn echter kleiner, 
3-10 mm breed, vlak schotelvormig en de basis is niet steelvormig 
uitgetrokken. Onder de microscoop vormen de gladde, elliptische 
sporen van 19-23 x 11-13 µm een gemakkelijk onderscheid. Het 
Groot oranje mosschijfje mijdt het lage zuidwesten en noorden van 
Drenthe, maar komt in de rest van de provincie matig algemeen en 
wijdverspreid voor, met een opvallende concentratie vindplaatsen in 
de stuifzanden ten noorden van Havelte. Evenals de mosbekertjes 
(Neottiella spp.) parasiteert het Groot oranje mosschijfje op 
haarmossen, in het bijzonder Ruig haarmos (Polytrichum piliferum), 
soms ook Zandhaarmos (P. juniperinum) (Arnolds, 1983). De 
vruchtlichamen zijn tussen deze mossen te vinden in stuifzanden 
en open graslanden van het Dwerghaver-verbond (Jahn, 1964; 
Arnolds, 1981). Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren 
zeventig werd het Groot oranje mosschijfje aangetroffen in alle vier 
de proefvlakken van dit verbond, vaak met meer dan 300 (maximaal 
675) vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 1981). Daarnaast 
groeide de soort ook in lage dichtheden in één proefvlak in de 
stuifzandgemeenschap van Buntgras en Heidespurrie (n= 5) en één 

WBS; Arnolds, 1983); een droge wegberm met eiken bij Smalbroek 
(km 230-540, 1987) en twee plekken bij Gasselternijveenschemond, 
vermoedelijk ook hier in grazige, open wegbermen (km 255-557, 
256-557, 1993). Wellicht gaan onder de vier opgaven van het Oranje 
mosbekertje in wijde zin (Neottiella rutilans sensu lato) ook vondsten 
van het Wratsporig mosbekertje schuil. Ook deze soort parasiteert 
op haarmossen (Polytrichum spp.), wellicht met een voorkeur voor 
Ruig haarmos (Polytrichum piliferum) (Maas Geesteranus, 1969). 
Landelijk is het Wratsporig mosbekertje veel schaarser dan het 
Oranje mosbekertje, met verspreide vindplaatsen in de duinen, Zuid-
Limburg en op het pleistoceen (NMV, 2013). 

keer in de meer gesloten vegetatie van het verbond van Gewoon 
struisgras. In de oostelijke hoogveenontginningen groeit het Groot 
oranje mosschijfje vooral in zeer schrale, zandige, recent verstoorde 
wegbermen. De soort gedraagt zich als een typische pionier. In 
natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen verscheen hij vijf 
jaar na verwijdering van de bovengrond. Het Groot oranje mosschijfje 
bereikte na omstreeks tien jaar een maximale uitbreiding om daarna 
weer sterk af te nemen, ofschoon Ruig haarmos in het terrein nog 
steeds zeer talrijk voorkomt. Geesink (1972) vermeldt de soort van 
oude brandplekken op Hoekenbrink bij Diever, ook hier steeds tussen 
haarmossen. Elders in Nederland is het Groot oranje mosschijfje vrij 
algemeen, voornamelijk op het pleistoceen en minder in de duinen 
(NMV, 2013). Terwijl de mosbekertjes (Neottiella spp.) in Drenthe 
sterk achteruit zijn gegaan, vertoont het Groot oranje mosschijfje, 
groeiend in dezelfde habitat, een duidelijke toename. Dit verschil in 
trend is vooralsnog niet te verklaren.

Octospora rubens Regenboogmosschijfje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1996.

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

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

Het Regenboogmosschijfje lijkt op het wijdverbreide Groot oranje 
mosschijfje (Octospora humosa), maar de apotheciën zijn slechts 

3 mm breed en meer oranjerood van kleur. Voor de determinatie 
is microscopische controle van de elliptische, gladde sporen 
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Omphalina baeospora Kleinsporig trechtertje

Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 5, n>99: 6, trend -, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1973.

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

0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 7 2

Het Kleinsporig trechtertje is een klein, grijsbruin paddenstoeltje met 
wijd uiteenstaande, aflopende lamellen dat in het veld gewoonlijk kan 
worden onderscheiden van het verderop besproken Somber trechtertje 
(Omphalina obscurata) en het Pelargoniumtrechtertje (Omphalina 
velutipes) door de duidelijke meelgeur en smaak. Er is echter een zeer 
zeldzame variëteit zonder meelgeur (Arnolds, 1983). De kleine sporen 
(5-7 x 3-4,5 µm) moeten dan de doorslag geven. Het Kleinsporig 
trechtertje werd in 1983 als nieuwe soort beschreven op grond van 
Drentse collecties onder de naam Omphalina microsperma (Arnolds, 
1983), maar later bleek dat dit paddenstoeltje enkele jaren eerder 
uit Tsjecho-Slowakije was beschreven als Omphalina baeospora 
(Singer, 1977). Van dit drietal grauwe trechtertjes komt het Kleinsporig 
trechtertje het minste voor. In Drenthe is deze soort zeldzaam op 
ver uiteenliggende plaatsen. Hij groeit op open of mosrijke plekjes 
in kortgrazige, niet of zwak bemeste graslanden en wegbermen op 
droge, matig voedselarme, zwak zure tot basische zandgrond met 

een laag humusgehalte, niet zelden samen met een van de andere 
grauwe trechtertjes (Arnolds, 1983). Het Kleinsporig trechtertje is 
meer dan de andere soorten gebonden aan droge standplaatsen 
en een kensoort van het verbond van Gewoon struisgras. Tijdens 
mycosociologisch onderzoek in de jaren zeventig werd de soort in 
geringe dichtheden aangetroffen in 38% van de proefvlakken van 
dit verbond (n= 8) (Arnolds, 1981). In natuurontwikkelingsgebieden 
kan hij in een vroeg stadium van de vegetatieontwikkeling optreden, 
bijvoorbeeld in Schepping bij Beilen vier jaar na het verwijderen van 
de bovengrond. Landelijk is het Kleinsporig trechtertje vrij zeldzaam 
en zowel gevonden in zandstreken als in laagveen- en kliegebieden 
(NMV, 2013).

Omphalina galericolor Duinmostrechtertje

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1990.

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

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

In het veld is het Duinmostrechtertje van andere trechtertjes te 
onderscheiden aan de geelbruine tot vleeskleurige, doorschijnend 
gestreepte hoed en de korte steel, die nauwelijks langer is dan de 
hoeddoorsnede. Onder de microscoop zijn de breed elliptische sporen 
van 6-9 x 5-7 µm karakteristiek. Op basis van de hoedkleur worden twee 
variëteiten, soms zelfs soorten, onderscheiden. In Drenthe is alleen 
var. galericolor is gevonden; var. lilacinicolor met lila tinten in de hoed 
is hier onbekend.Het Duinmostrechtertje is in Drenthe zeer zeldzaam 
en bekend van het Bargerveen (km 265-524, 1990), Schepping bij 
Beilen (km 233-540, 1999-2009, herb. WBS), het Hijkerveld bij 
Oranje (km 227-547, 2007) en het Nuilerveld bij Pesse (km 227-533, 
2009). Het milieu van de eerste vondst is onbekend. De laatste drie 
plekken betreffen open, mosrijke vegetaties met veel Zandhaarmos 
(Polytrichum juniperinum) op droge, humusarme, matig zure en zeer 
voedselarme zandgrond in vergraven natuurontwikkelingsgebieden. 

Waarschijnlijk is er een ecologische relatie met mossen, maar de 
mossen rond de vruchtlichamen sterven niet af. Het Duinmostrechtertje 
is vrij algemeen in de kustduinen (NMV, 2013), waar het een kensoort 

van 15-19 x 9-10 µm noodzakelijk (Caillet & Moine, 1987). Het 
Regenboogmosschijfje is in Drenthe één maal gevonden in natuur-
ontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen (km 233-540, 1996, herb. 
WBS) tussen het mos Purpersteeltje (Ceratodon purpureus) in 

open, mosrijk grasland van het Dwerghaver-verbond op droge, zwak 
zure, humusarme zandgrond. De soort is in Nederland zeer zelden 
gevonden (NMV, 2013), maar ongetwijfeld vaak genegeerd of over het 
hoofd gezien.
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Omphalina griseopallida Bleekgrijs trechtertje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2005.

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

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

Het Bleekgrijs trechtertje lijkt op het drietal grauwe trechtertjes 
rond het verderop behandelde Somber trechtertje (Omphalina 
obscurata), maar verschilt daarvan doordat de grijsbruine hoed 
gewoonlijk niet doorschijnend gestreept is en er berijpt uitziet 
door de vele luchtholtes onder het oppervlak, ongeveer zoals bij 
de Kleinsporige trechterzwam (Clitocybe ditopa). Daardoor maakt 
de hoed een veel lichtere indruk dan die van de andere soorten. 

De sporen meten 9-12 x 5,5-7 µm. In Nederland is het Bleekgrijs 
trechtertje vrij zeldzaam maar wijdverspreid (NMV, 2013). In 
Drenthe kennen we slechts één waarneming: in een heel schrale, 
zandige, droge wegberm in Loon (km 237-559, 2005). De soort 
wordt in de literatuur vermeld van droge, schrale graslanden, 
heidevegetaties en duinen (Kuyper in Bas et al., 1995; Knudsen & 
Vesterholt, 2008).

Omphalina obscurata Somber trechtertje

Status: Vrij zeldzaam, n= 42, n<99: 8, n>99: 35, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1973. – Hab (n= 21): droog, schraal, zandig grasland 
48%, matig bemest weiland 33%, parken en tuinen 10%, rest 9%.

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

3 1 0 9 2 2 0 0 3 6 28 7

Het Somber trechtertje is een kort gesteeld paddenstoeltje met een 
tot 1,5 cm breed hoedje, ver uiteenstaande, aflopende plaatjes en een 
korte steel. Het dankt zijn Nederlandse naam aan de grauwe kleur van 
de vruchtlichamen. Van andere grijsbruine trechtertjes is het Somber 
trechtertje met zekerheid alleen te onderscheiden aan de grote, 
elliptische tot peervormige sporen van 8-11 x 4,5-7 µm. Het eerder 
besproken Kleinsporig trechtertje (Omphalina baeospora) heeft veel 
kleinere sporen; het hieronder behandelde Pelargoniumtrechtertje 
(Omphalina velutipes) heeft, behalve iets kleinere sporen, een fijn 
behaarde steel en een pelargoniumgeur. Van deze drie soorten is 
het Somber trechtertje de gewoonste. In Drenthe is deze soort vrij 
zeldzaam maar wijdverspreid, met een voorkeur voor gebieden met 
grootschalige natuurontwikkelingsprojecten, zoals het noordelijke deel 
van het Drents-Friese Wold, de Holmers bij Elp en het Eexterveld. Het 
Somber trechtertje is een typische pionier van open, schaars met algen 
of mossen begroeide, zandige of lemige grond. Verder is de soort niet 
erg kieskeurig. De omstandigheden kunnen variëren van voedsel- en 
basenarm tot tamelijk voedsel- en basenrijk en van zuur tot basisch 
(Arnolds, 1983). Daardoor is hij moeilijk bij een bepaald vegetatietype 
in te delen. In de hieronder vermelde ecologische gegevens zijn 
graslanden oververtegenwoordigd doordat relatief veel waarnemingen 

is van de Duinsterretjes-associatie (Schaminée et al., 1996). In het 
binnenland is dit trechtertje zeer zeldzaam en kenmerkend voor de 

open pioniergraslanden van de Vogelpootjes-associatie. In Drenthe 
profiteert hij van natuurontwikkelingprojecten. 

afkomstig zijn van mycosociologisch graslandonderzoek in de 
jaren tachtig (Arnolds, 1981). De meeste Drentse vondsten 
komen van voedselarme natuurontwikkelingsgebieden, maar 

bijvoorbeeld ook uit tuinen en plantsoenen. In 
natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen 
was het Somber trechtertje een van de eerste 
paddenstoelen. De vruchtlichamen verschenen al 
twee jaar na ontgronding op keileem met alleen wat 
algen en mosprotonema. Het is de vraag waarvan 
een schimmel kan leven op een minerale bodem 
zonder enige organische stof. Vermoedelijk is het 
Somber trechtertje hier aangewezen op afgestorven 
wier en mos, of misschien vormt hij symbiose 
met levende algen als in een licheen. De soort 
bereikte in Schepping zijn maximale uitbreiding 
zes jaar na de ingreep en was vier jaar later weer 
verdwenen. In Nederland is het Somber trechtertje 
vrij algemeen, voornamelijk op het pleistoceen, in 
de duinen en Flevoland (NMV, 2013). De sterke 
uitbreiding in Drenthe houdt ongetwijfeld verband 
met de toename van ontgrondingen ten behoeve 
van natuurontwikkeling.
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Omphalina pyxidata Roodbruin trechtertje

Status: Zeldzaam, n= 29, n<99: 9, n>99: 20, trend ±, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1973. – Hab (n= 13): droog, schraal, zandig grasland 
54%, voedselarm naaldbos en gemengd bos 15%, droge heide 8%, parken 
en plantsoenen 8%, kapvlakte 8%, rest 8%.

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

1 0 1 1 0 1 0 0 3 9 13 3

De meeste trechtertjes zijn bruingrijs van kleur, maar het Roodbruin 
trechtertje heeft een roodbruin, doorschijnend gestreept hoedje van 
5-30 mm breed en is daaraan in het veld goed te herkennen. Door 
sommige auteurs wordt echter een verwante soort onderscheiden, 
Omphalina hepatica, die zou verschillen in de ongestreepte hoed, 
fijn behaarde steel en iets kleinere sporen (Knudsen & Vesterholt, 
2008). Hieraan is in ons land nog onvoldoende aandacht besteed. 
In Drenthe is het Roodbruin trechtertje een zeldzame soort die 
zeer verspreid voorkomt en plaatselijk vrij talrijk kan zijn, zoals in 
natuurontwikkelingsgebied De Holmers ten westen van Elp en de 
natuurgebieden ten noorden van Havelte. Het Roodbruin trechtertje 
is karakteristiek voor open, kortgrazige mosrijke graslanden op droge, 
zwak zure tot basische, kalkhoudende, voedsel- en humusarme 
zandgrond. Het is een kensoort van de Struisgras-orde, die meestal 

optreedt in de pionierfase wanneer de vegetatie nog niet gesloten is. 
De kalkrijkdom van het milieu kan bijvoorbeeld te danken zijn aan een 
naastliggend schelpenpad, soms aan de as van een oude brandplek. 
Het Roodbruin trechtertje groeit vrijwel steeds tussen topkapselmossen 
als Purpersteeltje en buiten Drenthe is geconstateerd dat rond 
de vruchtlichamen dode plekken in het mosdek kunnen ontstaan 
(Arnolds, n.p.). Blijkbaar kan de soort op mossen parasiteren maar 
het is niet zeker of dat altijd het geval is. Het Roodbruin trechtertje is 
in de duinstreek zeer algemeen en talrijk in mosrijke duingraslanden 
(Kuyper in Bas et al, 1995), alsmede op de kalkrijke zavelgronden in 
de randzones van Flevoland (NMV, 2013). Op het pleistoceen is dit 
paddenstoeltje aanmerkelijk zeldzamer. Bijgaande foto is gemaakt in 
een open duingrasland tussen Duinsterretje.

Omphalina rickenii Muurtrechtertje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 3, n>99: 1, trend ---, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1940.

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

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

Het Muurtrechtertje verschilt van andere grijsbruine trechtertjes, 
zoals het vrij algemene Sombere trechtertje (Omphalina obscurata), 
door de zeer smalle, wijd uiteenstaande, vertakte lamellen die bijna 
gereduceerd zijn tot onderling verbonden plooien aan de onderkant 
van de hoed. Microscopisch is de afwezigheid van gespen op 
de hyfen doorslaggevend. In Drenthe is het Muurtrechtertje van 
drie terreinen bekend. Van de eerste vondst in 1940 door A.F.M. 
Reijnders in de omgeving van Diever (atlasblok 215-540) zijn geen 
details bekend. Daarna werd de soort in 1968 verzameld in een 
jeneverbesstruweel van het Lheebroekerzand (km 225-539, 1968, 
herb. WBS). Lange tijd leek het er op dat het Muurtrechtertje uit 
Drenthe, en geheel Nederland, verdwenen was (Kuyper in Bas et 
al., 1995), maar in 1997 werd dit paddenstoeltje herontdekt op een 
wel heel speciale plek: het recent aangelegde, mosrijke Sedum-dak 
op het bezoekerscentrum van de Vereniging Natuurmonumenten in 
Benderse bij Ruinen (km 221-533, 1997, 2001, herb. WBS). Daar is 
het ook in latere jaren nog gezien. Deze vindplaats sluit goed aan 
bij het karakteristieke milieu van het Muurtrechtertje: zeer schrale, 
mosrijke vegetaties op kalkrijk zand of oude muren, bij voorkeur 

tussen Smaragdsteeltje (Barbula spp.) Kuyper in Bas et al., 
1995; Knudsen & Vesterholt, 2008). De soort is in Nederland zeer 
zeldzaam (NMV, 2013) en ernstig bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 
2008).



71Hoofdstuk 16a

Omphalina velutipes Pelargoniumtrechtertje

Status: Zeldzaam, n= 29, n<99: 3, n>99: 27, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1988.

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

0 0 0 8 5 0 0 0 7 8 6 0

Het Pelargoniumtrechtertje lijkt sterk op het Somber trechtertje 
(Omphalina obscurata, zie aldaar), maar verschilt door een fijn 
behaarde steel, een pelargoniumgeur en iets kleinere sporen. De 
steelbeharing is ook met een loep niet altijd duidelijk te zien. In 
Drenthe is het Pelargoniumtrechtertje zeldzaam maar wijdverspreid, 
met een voorkeur voor gebieden met natuurontwikkelingsprojecten, 
zoals het noordelijke deel van het Drents-Friese Wold, het 
Eexterveld en Schepping bij Beilen. Evenals het Somber trechtertje 
is het Pelargoniumtrechtertje een typische pionier van open, 
schaars met algen of mossen begroeide, zandige of lemige grond. 
Verspreiding en standplaatsen vertonen grote overeenkomsten 
(zie Somber trechtertje) en vaak groeien de soorten samen in één 
terrein. In natuurontwikkelingsgebied Schepping verscheen het 
Pelargoniumtrechtertje vier jaar na ontgronding, iets later dan het 
Somber trechtertje. Eerstgenoemde soort bleef veel schaarser. De 
laatste waarneming was ook wat later, 14 jaar na de ingrepen. Landelijk 
heeft het Pelargoniumtrechtertje hetzelfde verspreidingspatroon 
als het Somber trechtertje, maar de eerste soort is iets schaarser 
(NMV, 2013). De sterke uitbreiding in Drenthe houdt verband met de 
toename van ontgrondingen ten behoeve van natuurontwikkeling. 

Psathyrella perpusilla Nietige franjehoed

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2006.

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

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

Met een hoedje van 4-6 mm breed en een draaddunne, tot 3 cm 
lange steel is de Nietige franjehoed inderdaad een lilliputter onder de 
franjehoeden. De soort is verder vooral microscopisch gekenmerkt 
door de 2-sporige basidiën, eivormige sporen van 8-10 x 5-6,5 µm 
en flesvormige cystiden. Hij is in Drenthe één keer gevonden, tussen 
Weidehaakmos (Rhytidiadelphus squarrosus) in een open, mosrijke 
schapenweide in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen 
(km 233-540, 2006, herb. L). De Nietige franjehoed is pas in 1987 
beschreven uit Flevoland en het Amsterdamse Bos uit een sterk 
afwijkend milieu: op kleine twijgjes in loofbos op vochtige kleigrond 
(Kits van Waveren, 1987). De soort is sindsdien op een tiental zeer 
verspreide plaatsen in ons land gevonden in uiteenlopende milieus 
(NMV, 2013). 

Psathyrella seymourensis Beemdfranjehoed

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 2, n>99: 4, trend ±, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1988.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0

De Beemdfranjehoed heeft een gewelfde, roodbruine tot grijsbruine, 
6-20 mm brede hoed met in jonge toestand een paar velumvlokjes 
langs de rand. Daarmee lijkt hij sterk op enkele andere kleine, 
graslandbewonende franjehoeden, vooral op de Bermfranjehoed 
(Psathyrella panaeoloides). Met die soort heeft de Beemdfranjehoed ook 
van voren verbrede, eivormige sporen gemeen, maar de cystiden op de 
lamel zijn flesvormig en vaak opvallend spits, terwijl de Bermfranjehoed 
plompere, aan de top breed afgeronde cystiden heeft. Beide soorten 
werden in het verleden veelvuldig verward. De collecties die uit Drenthe 
onder de naam Psathyrella panaeoloides werden beschreven door 
Arnolds (1983), behoren in werkelijkheid tot Psathyrella seymourensis 
(Kits van Waveren, 1985: 267). Ook ecologisch verschillen deze soorten: 
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Pseudaleuria fibrillosa Zandborstelbekertje

OPN 1995: Cheilymenia fibrillosa

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 3, n>99: 3, trend --, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1976.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0

Het Zandborstelbekertje is een 1-2 cm breed oranje bekerzwam-
metje met aan de buitenzijde bleke, stompe haren die vrijwel alleen 
onder de microscoop zichtbaar zijn. De soort is vrij karakteristiek, 
maar moeilijk te determineren omdat er zeer weinig beschrijvingen en 
afbeeldingen van zijn. Drie Drentse collecties zijn door Arnolds (1983) 
beschreven onder de namen Cheilymenia fibrillosa en Cheilymenia 
cf cornubiensis (in het Overzicht (Arnolds et al., 1995) als Melastiza 
cornubiensis), die synoniemen zouden zijn (Moravec, 2005). De 
soort blijkt echter niet verwant te zijn met andere borstelbekertjes en 
is door Moravec (2003) in een afzonderlijk geslacht, Pseudaleuria, 
ondergebracht. In Drenthe is het Zandborstelbekertje, net als in de 
rest van het land, zeer zeldzaam. Het is op zes plaatsen gevonden: 
bij Mantinge (km 237-535, 1975), op de Havelterberg (km 211-533, 
1976), langs het Linthorst-Homankanaal bij Wijster (km 231-539, 
1978), op twee plaatsen in het Drouwenerzand (km 251-553, 251-554, 
2004) en westelijk van Roswinkel (km 263-539, 2010). In tegenstelling 

Ramariopsis kunzei Ivoorkoraaltje

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 2, n>99: 5, trend ±, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1974.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0

Het Ivoorkoraaltje is een tamelijk compact, dicht vertakt 
koraalzwammetje dat tot 10 cm hoog wordt en geheel ivoorwit tot 
heel lichtbruin van kleur is. Het kan alleen maar verward worden met 
het nauw verwante, hierna behandelde Bezemkoraaltje (Ramariopsis 
tenuiramosa). De verschillen worden daar besproken. In Drenthe 
is het Ivoorkoraaltje zeer zeldzaam en op zes ver uiteenliggende 
plaatsen gevonden in een schrale, met bomen beplante wegberm 
in Dieverbrug (km 218-540, 1988), op een mossig walletje in een 
vochtig, matig voedselrijk loofbos bij Weerwille (km 216-526, herb. 
WBS), in het Zuiderveld bij Odoorn (km 254-557, 1999), bij het 
Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 2000), in Diepstroeten 
in Assen (km 234-555, 2007) en in een essen-elzenbosje op potklei 

in het Vagevuur ten noorden van Roden (km 223-574, 2010). In 
omringende landen wordt de soort ook zowel in vochtige bossen 
gevonden als in mosrijke, schrale, oude graslanden (Legon & 
Henrici, 2005; Jülich, 1984; Kreisel, 1987). In Nederland komt het 
Ivoorkoraaltje voornamelijk in wasplatengraslanden voor en zelden 
in het bos (Huijser in Arnolds et al., 1995). De soort is landelijk vrij 
zeldzaam en wijdverbreid (NMV, 2013).

De Bermfranjehoed groeit het meest in voedselrijke omstandigheden, 
maar de Beemdfranjehoed prefereert voedselarme milieus, variërend 
van schrale hooilanden van het Dotterbloem-verbond op natte, 
basenrijke, humusrijke grond in beekdalen tot kortgrazige, mosrijke 
graslandjes van de Struisgras-orde op droge, zwak zure zandgrond 
en keileem (Arnolds, 1983) en dennenbossen op voedselarm zand. Uit 
Scandinavië wordt de Beemdfranjehoed gemeld van zandige grond in 
duinen, graslanden en wegbermen (Knudsen & Vesterholt, 2008). De 

soort is in Drenthe zeer zeldzaam en bekend van de Havelterberg 
(km 211-533, 1974, herb. WBS), het dal van het Taarlosche Diep bij 
Taarlo (km 238-561, 1976, herb. WBS), ten oosten van Wijster (km 
229-537, 1983, 1984), ten oosten van Weiteveen (km 264-521, 1991) 
en van natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen (km 233-
540, 1994-2005, herb. L). In Nederland is de Beemdfranjehoed vrij 
zeldzaam met een opvallend zwaartepunt in Oost- en Zuid-Flevoland 
(NMV, 2013).

tot de ‘echte’ borstelbekertjes van het geslacht Cheilymenia groeit 
het Zandborstelbekertje nooit op mest of compost maar op droge, 
humeuze, zandige grond. De standplaats varieert overigens sterk, 
van zuur en voedselarm heischraal grasland in het Drouwenerzand 
tot zwak zuur en voedselrijk agrarisch weiland op de es van Mantinge.
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Ramariopsis tenuiramosa  Bezemkoraaltje

Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 6, n>99: 8, trend -, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1968.

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

0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 3 0

Het Bezemkoraaltje lijkt sterk op een tengere uitgave van het 
hierboven behandelde Ivoorkoraaltje (Ramariopsis kunzei). De 
vruchtlichamen van het Bezemkoraaltje worden slechts tot 4 cm 
hoog en bestaan uit een stammetje met een paar herhaalde, ijle 
vertakkingen. Microscopisch zijn er nauwelijks verschillen en daarom 
worden beide soorten door sommige auteurs als standplaatsvormen 
van één soort beschouwd. Soms zijn er inderdaad overgangsvormen 
die moeilijk tot één van beide gerekend kunnen worden. Deze worden 
gewoonlijk opgegeven als Ivoorkoraaltje in brede zin (Ramariopsis 
kunzei sensu lato, inclusief R. tenuiramosa). In het Drentse 
bestand zitten slechts twee opgaven van deze verzamelsoort. Het 
Bezemkoraaltje is in Drenthe de minst zeldzame van de twee soorten. 
Hij is in 14 kilometerhokken aangetroffen, alleen in de westelijke 
helft van de provincie. De soort is vooral gemeld van al dan niet 
beschaduwde, grazige en mosrijke wegbermen en kortgrazige, (hei)
schrale graslanden op droge, zwak zure, voedselarme, zandige of 
lemige grond. Daarnaast is er een vondst op een mosrijke plek in een 
jeneverbesstruweel en in een elzenbroekbos op natte, venige bodem. 
Deze ecologische tweeslachtigheid – enerzijds in droge, schrale 
wasplatengraslanden, anderzijds in loofbossen op vochtige tot natte, 
vruchtbare bodem – komt bij diverse knots- en koraalzwammen 

voor. In Nederland is het Bezemkoraaltje vrij zeldzaam en iets meer 
verbreid dan het Ivoorkoraaltje (NMV, 2013). 

Trichoglossum hirsutum Ruige aardtong

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1974.

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

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

Van andere aardtongen is de Ruige aardtong vrij eenvoudig te 
onderscheiden doordat de vruchtlichamen helemaal fijn afstaand 
behaard zijn. Bovendien is het afgeplatte fertiele deel vaak kort, 
min of meer ellipsvormig en duidelijk afgescheiden van de veel 
langere cilindrische steel. In Drenthe is deze aardtong gedurende de 

atlasperiode slechts op drie plaatsen aangetroffen: de Benderse berg 
op de Dwingeloosche Heide (km 223-534, 1974, herb. WBS), het 
Kamperzand bij Havelte (km 210-533, 1986) en het Weehorsterbos 
bij Roden (km 226-572, 2006). Op de Benderse berg groeide de 
Ruige aardtong in een verschralend, kortgrazig, mosrijk grasland 
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Volvariella pusilla  Kleine beurszwam

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1945.

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

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

De zijdeachtig vezelige, witte hoed van de Kleine beurszwam is 
meestal niet veel groter dan 3 cm en bij jonge vruchtichamen iets 
kleverig. De vrije lamellen zijn spoedig roze van kleur en de steel is kaal 
en aan de voet omgeven door een kleine, gelobde beurs. De soort lijkt 
veel op de Donzige beurszwam (Volvariella hypopithys; zie aldaar), 
maar de plaatjes staan bij die soort dichter op elkaar en de steel is 
fijn donzig behaard. Van de Kleine beurszwam bestaat een variëteit 
taylori met een bruine of grijze volva en een grijzig hoedcentrum, 
maar die is uit Drenthe niet bekend. De soort komt verspreid over 
het gehele land voor, maar is vrij zeldzaam, met verdichtingen van 
vindplaatsen in Noord-Groningen en Zuid-Limburg (NMV, 2013). 
Het Drentse bestand bevat alleen twee oude waarnemingen: in een 
heischraal graslandje bij het voormalige Biologisch Station te Wijster 
(km 230-537, 1945, herb. WBS) en in een gemaaid grasland rond de 
radiotelescoop in Boswachterij Hooghalen (km 237-548, 1989). Op 
deze laatste locatie groeide de Kleine beurszwam samen met een 
aardtong en enkele wasplaten, waaronder de Karmozijnwasplaat 
(Hygrocybe phaeococcinea). In ons land is hij het meest aangetroffen 
in parken en tuinen, daarnaast in loofbossen, zowel op humeuze 
als kleiige bodems; soms in kassen (Boekhout in Bas et al, 1990; 
Arnolds et al, 1995). Net als in Drenthe groeit de Kleine beurszwam 
in Noord-Groningen echter op grazige plekken, daar vooral op met 
schapen beweide dijken op kalkhoudend zand of klei. In Zuid-Limburg 

is hij uit kalkgraslanden bekend. In Zuidwest-Duitsland bewoont de 
Kleine beurszwam hetzelfde palet aan habitats: loofbos en naaldbos, 
vooral langs de randen; bermen van boswegen; sleedoornstruwelen; 
bemeste graslanden en kalkgraslanden; parken en tuinen. Hij groeit 
daar graag op zwarte aarde en rulle, humeuze grond, ook op verdichte 
leembodems, maar hij mijdt dikke strooiselpaketten (Krieglsteiner, 
2003). Er lijken in ons land voor de Kleine beurszwam genoeg 
geschikte standplaatsen te zijn, maar hij staat toch als bedreigd op de 
Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De oorzaken van de afname 
zijn niet bekend.
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met heischrale elementen op vrij zuur, vochtig, voedselarm zand; bij 
Roden in de vrij schrale, grazige berm van een gekapte populierenlaan 
op zware leem. Recent is de Ruige aardtong ook verschenen in 
Schepping bij Beilen (km 233-540, 2013), in een stukje 20 jaar oud, 
schraal hooiland op sterk bekalkte keileem. In Nederland is deze 
aardtong vrij algemeen in de duinstreek, aan de randen van Flevoland 
en plaatselijk in laagveengebieden, zoals Noordwest-Overijssel 
(NMV, 2013). Hij heeft een voorkeur voor kalkhoudende bodems. 
Op de hogere zandgronden is hij altijd veel zeldzamer geweest en 
bovendien is hij juist daar sterk afgenomen, zodat de Ruige aardtong 
nu als kwetsbaar op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). 
De soort is ongetwijfeld een slachtoffer van verzuring en vermesting..


