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Droge heiden en heischrale graslanden
Hoofdstuk 18a

In dit deelhoofdstuk worden de paddenstoelen behandeld die in Drenthe hun optimum hebben in matig vochtige tot 
droge heideterreinen. De kern daarvan wordt gevormd door heidevegetaties op zandige of lemige, zure en voedselarme 
grond, behorend tot de associatie van Struikhei en Stekelbrem (Schaminée et al., 1996). Deze vegetaties zijn arm aan 
vaatplanten en worden meestal gedomineerd door Struikhei, maar in Drenthe is niet zelden ook Kraaihei vlakdekkend 
aanwezig. Droge heidevegetaties komen hier vooral voor op opgestoven dekzand, bijvoorbeeld in het Drouwenerzand 
en het Balloërveld, alsmede op stuwwallen waar keileem aan de oppervlakte komt, zoals op de Havelterberg. Ze zijn 
in Drenthe minder verbreid dan vochtige en natte heidevelden. Bij afwezigheid van begrazing, maaien en branden 
kunnen grassen de overhand krijgen, vooral Fijn schapengras en Bochtige smele. Vegetatiekundigen spreken dan 
over de rompgemeenschap van Bochtige smele (Schaminée et al., 1996).
Vergraste droge heide vertoont vaak overgangen naar soortenarme heischrale graslanden van de associatie van 
Liggend walstro en Schapengras. Deze plantengemeenschap is in Drenthe vrij algemeen op plekken in droge 
heidevelden die iets voedselrijker zijn, bijvoorbeeld door intensievere begrazing of betreding. Het optreden van 
Borstelgras, Tandjesgras en Liggend walstro is kenmerkend. Op lemige gronden, zoals op de Havelterberg en bij 
Gasselte, zijn zulke vegetaties rijker aan plantensoorten, waaronder bijzonderheden als Valkruid en Fraai hertshooi.
De mycoflora is in droge heidevegetaties betrekkelijk arm aan soorten. In Drenthe worden 24 soorten paddenstoelen 
als karakteristiek beschouwd voor droge heide en droge heischrale graslanden. In een proefvlak van 1000 m2 kunnen 
met drie jaar onderzoek zo’n 20-25 soorten paddenstoelen gevonden worden, voor het merendeel wijdverbreide 
strooiselafbrekers (Arnolds, 1981). In vegetaties met dominantie van Kraaihei groeien vrijwel dezelfde soorten 
paddenstoelen als in struikheivegetaties. Soorten met een relatie met mossen hebben tussen Kraaihei gemiddeld een 
wat hogere presentie en grotere aantallen vruchtlichamen (Kramer, 1969; Arnolds, 1981, tabel 51).
In de inleiding tot hoofdstuk 18 is al ingegaan op de successie in droge struikheigemeenschappen. Voor het 
pionierstadium met veel open, zandige grond werden negen kenmerkende soorten paddenstoelen aangegeven, 
met als meest opvallende en verbreide soort de Heideknotszwam (Clavaria argillacea). We vinden daar ook vaak 
paddenstoelen met een ruimere ecologische range op droge zandgronden, zoals het Zandkaalkopje (Deconica 
montana) en de Heidesatijnzwam (Entoloma fernandae). In oudere heiden wordt de mycoflora gedomineerd door 
algemene, ruimhartige afbrekers van zuur, stikstofarm en ligninerijk strooisel, die ook veel voorkomen in loof- en/
of naaldbossen op vergelijkbare bodems, zoals de Melksteelmycena (Mycena galopus), Kleine bloedsteelmycena 
(Mycena sanguinolenta), Graskleefsteelmycena (Mycena epipterygia), Paardenhaartaailing (Gymnopus androsaceus), 
Gestreepte trechterzwam (Clitocybe vibecina) en het Gewoon eikenbladzwammetje (Gymnopus dryophilus) (Arnolds, 
1981). De meeste van deze soorten worden in deze atlas behandeld in hoofdstuk 26 bij de paddenstoelen van 
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voedselarme loofbossen. De dominantie van vruchtlichamen van strooiselafbrekers in heidevegetaties wisselt sterk 
van jaar tot jaar (Arnolds, 1988). Ook de paddenstoelen die in de droge heide met mossen samen leven, komen in 
vergelijkbare of grotere hoeveelheden in voedselarme bossen voor. De mycoflora in vergraste droge heiden verschilt 
niet wezenlijk van door heidesoorten gedomineerde vegetaties, maar is doorgaans armer aan soorten en veel armer 
aan vruchtlichamen.
Droge, heischrale graslanden zijn ongeveer even rijk aan paddenstoelen als struikheigemeenschappen en hebben 
daarmee veel soorten gemeenschappelijk. Er is echter ook een groep soorten die in struikheivegetaties vrijwel ontbreekt 
en kenmerkend is voor heischraal grasland, met als algemenere soorten bijvoorbeeld Gewoon vuurzwammetje 
(Hygrocybe miniata), Heidekleefsteelmycena (Mycena pelliculosa) en Verblekende knotszwam (Clavulinopsis luteoalba). 
In heischrale graslanden op droge, lemige bodems worden vaak bijzondere paddenstoelen aangetroffen, zoals vier 
zeldzame satijnzwammen in een relict van circa 200 m2 met veel Valkruid in het waterwingebied van de Waterleiding 
Maatschappij Drenthe bij Gasselte: de Gele satijnzwam (Entoloma formosum), Zwartblauwe satijnzwam (Entoloma 
atrocoeruleum), Olijfgroene zwartsneesatijnzwam (Entoloma querquedula) en het Geelplaatstaalsteeltje (Entoloma 
xanthochroum). Op iets beter gebufferde, minder zure zandgronden ontstaan in Drenthe vaak overgangsvormen 
naar zandige graslanden van het verbond van Gewoon struisgras, ook in sommige schrale wegbermen. Zulke 
tussenvormen kunnen rijk zijn aan graslandpaddenstoelen. Dat was bijvoorbeeld het geval in een goed ontwikkeld 
wasplatengraslandje bij de Beilersluis. Zulke graslanden worden nader besproken in deelhoofdstuk 16a. 
In het verleden zijn uit droge heide door overbegrazing en andere vormen van te intensieve exploitatie plaatselijk 
in Drenthe omvangrijke stuifzandgebieden ontstaan. De vegetatie en mycoflora van stuifzanden worden eveneens 
behandeld bij de droge, schrale graslanden (hoofdstuk 16a).

Taxonomische en functionele groepen
Bij de kenmerkende paddenstoelen van droge heide voeren 
plaatjeszwammen de hoofdtoon met tweederde van de soorten. 
Satijnzwammen (Entoloma spp.) maken met acht soorten al een derde 
deel van het totaal uit. Na plaatjeszwammen komen bekerzwammen 
met vier soorten (17%) op de tweede plaats. 
De meeste karakteristieke soorten (83%) leven saprotroof op 
strooisel of humeuze grond. Daarnaast leven vier soorten (17%) 
gewoonlijk samen met mossen. Kenmerkende houtzwammen 
en ectomycorrhizavormers ontbreken. Heidesoorten vormen een 
specifieke mycorrhiza met schimmels, maar die vormen doorgaans 
geen herkenbare vruchtlichamen. Dit mycorrhizatype wordt uitvoerig 
besproken door Ozinga et al. (2013).

Verspreiding, frequentie en trend
Kenmerkende paddenstoelen van droge heidevelden komen slechts 
in 29% van de Drentse kilometerhokken voor en dan meestal 
maar één of twee soorten. In 5% van de hokken zijn drie of meer 
soorten aangetroffen. Dat betekent niet dat goed ontwikkelde droge 
heidevelden en heischrale graslanden in Drenthe zo schaars zijn, 
maar zoals hierboven al is aangegeven, zijn er niet veel kenmerkende 
paddenstoelen voor deze vegetatietypen. De belangrijkste gebieden 
voor deze soorten vallen grotendeels samen met de terreinen 
die rijk zijn aan soorten uit de hele ecologische groep van heiden 
en moerassen (Hoofdstuk 18): het Dwingelderveld (vooral het 
Lheebroekerzand), Ter Horsterzand, Drouwenerzand, Scharreveld, 
Mantingerveld, de heiden ten noorden van Havelte, het Drents-Friese 

Veel droge heidevelden in Drenthe zijn ontstaan op vastgelegd stuifzand, zoals in het Drouwenerzand.
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Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van droge heiden en zandverstuivingen (n= 24) over verschillende groepen

Morfologisch-taxonomische groepen (naar Arnolds & Van den Berg, 
2013)

Functionele groepen (naar Arnolds & Van den Berg, 2013)

Categorieën van de Nederlandse Rode Lijst (naar Arnolds & 
Veerkamp, 2008)

Frequentieklassen in Drenthe Trendklassen in Drenthe

Wold, Elper Westerveld, Eexterveld en Balloërveld. Opvallende 
hoge soortenaantallen zijn ook aangetroffen in sommige kleinere, 
geïsoleerde heideterreinen, zoals de Zwartedijksterschans bij Een-
west (km 219-566), het Zwiggelterveld (km 236-546), het Sleenerzand 
(km 249-536) en de heideveldjes bij het Boekweitenveentje bij Gieten 
(km 245-557).
Van de droogteminnende heidesoorten zijn er 19 (79%) meer of 
minder zeldzaam en slechts vijf (21%) matig algemeen tot algemeen. 
De twee algemene soorten zijn het Honinggeel mosklokje (Galerina 
pumila) en het Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata). De 
trend is in Drenthe voor iets meer soorten (42%) positief dan negatief 
(38%).

Bedreiging en beheer
Van de paddenstoelen van heidegemeenschappen staat 79% op 
de Nederlandse Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008); een van 
de hoogste percentages van alle ecologische groepen. Het is dus 
niet verbazend dat van de in Drenthe kenmerkende paddenstoelen 
voor droge heiden 83% (20 soorten) in de Rode Lijst is opgenomen. 
Slechts drie soorten (13%) zijn momenteel niet bedreigd. De sterke 
achteruitgang van deze soortengroep wordt vooral toegeschreven aan 
de inkrimping van het areaal droge heide en stuifzand en vermindering 
van de milieukwaliteit als gevolg van verzuring en vermesting. Door 
dezelfde factoren is ook de rijkdom aan kenmerkende plantensoorten 
in droge heidegebieden sterk afgenomen (Van der Meijden et al., 
2000). Drenthe steekt wat betreft de mycologische ontwikkelingen 
gunstig af bij de rest van Nederland, waarschijnlijk vooral dankzij 
een gemiddeld lagere stikstofdepositie. Dat blijkt uit het gegeven dat 
42% van de kenmerkende soorten sinds 1999 in Drenthe vooruit is 
gegaan.
De kaart met aantallen Rode-lijstsoorten per kilometerhok vertoont in 
grote lijnen hetzelfde patroon als de kaart met totale soortenaantallen 
van deze subgroep. De kerngebieden voor paddenstoelen van 
droge heiden en heischrale graslanden springen nog wat meer in 
het oog. Van de grote heideterreinen zijn dat het Dwingelderveld 
(vooral het Lheebroekerzand), Ter Horsterzand, Scharreveld en het 
Mantingerveld.
De belangrijkste algemene milieumaatregel met een gunstig effect op 
het behoud en herstel van de mycoflora in droge heidelandschappen 
is vermindering van de stikstofdepositie. Daarnaast is het interne 
beheer van groot belang. In grotere terreinen is een mozaïekbeheer 

0

5

10

15

20

25

Saprotroof op grond Saprotroof op kruiden Saprotroof op hout

Saprotroof op mest Samen met mossen Parasiet op hout

Parasiet overige Ectomycorrhiza

0

1

2

3

4

5

6

7

Verdwenen Uiterst  zeldzaam Zeer zeldzaam

Zeldzaam Vrij zeldzaam Matig  algemeen

Vrij algemeen Algemeen Zeer algemeen

0

1

2

3

4

5

6

Verdwenen Sterke afname Matige afname

Zwakke afname Stabiel Zwakke toename

Matige toename Sterke toename Nieuw

Onzeker

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Verdwenen Ernstig bedreigd Bedreigd

Kwetsbaar Gevoelig (zeldzaam) Gevoelig (trend)

Thans niet bedreigd Niet beschouwd

0

5

10

15

20

Plaatjeszwammen, boleten Buisjeszwammen

Stekelzwammen, cantharellen Korstzwammen

Knots- en koraalzwammen Trilzwammen

Buikzwammen Bekerzwammen

Schijfzwammen Zakjeszwammen rest

Overige



194 Droge heiden en heischrale graslanden

mogelijk, waardoor de verschillende successiestadia naast elkaar 
kunnen bestaan. Onderdelen van dit beheer zijn plaatselijk diep en 
ondiep plaggen, bekalken, branden, verwijderen van boomopslag, 
maaien en chopperen (diep maaien tot in de strooisellaag). 
Met plaggen, waarbij de bovenste bodemlagen met veel organische 
stof ten dele of geheel worden verwijderd, wordt ook een groot deel 
van de stikstofvoorraad afgevoerd. Plaatselijk periodiek plaggen is 
de laatste dertig jaar in vrijwel alle grotere heidevelden in Drenthe 
toegepast. Hierdoor ontstaat een onbegroeide, voedselarme, minerale 
bodem waarop een aantal specifieke paddenstoelen een groeiplaats 
vindt (zie inleiding hoofdstuk 18). Het gaat deze soorten bij de huidige 
plagpraktijken voor de wind. Een nadeel van frequent plaggen is dat 
oude stadia van struikheivegetaties met een dichte vegetatie en een 
dikke strooisellaag schaars geworden zijn en in sommige terreinen 
geheel verdwenen zijn (Bijlsma et al., 2012). Zoals hierboven is 
beschreven, hebben ook die stadia hun karakteristieke mycoflora die 
de moeite van het behouden waard is. Onder de paddenstoelen van 
oudere heide bevinden zich de meeste soorten die een achteruitgang 
vertonen.
Na plagwerkzaamheden wordt tegenwoordig door veel onderzoekers 
het toevoegen van kleine hoeveelheden basische stoffen (bijvoorbeeld 
gemalen mergel of dolokal) aanbevolen ter compensatie van de 
mineralogische verarming als gevolg van eeuwenlange exploitatie en 
zure neerslag (Van Mullekom et al., 2013). De effecten daarvan op 
de mycoflora zijn onbekend, maar het zou de moeite waard zijn om 
hiermee op lokaal niveau te experimenteren.
In sommige heidevelden, zoals op het Doldersummerveld, is ook 
het maaien van verouderende heide en vergraste delen met succes 
toegepast om vitale heidegemeenschappen en heischrale graslanden 
in stand te houden of te herstellen (Arnolds & Chrispijn, 2014). Het 
grote verschil met plaggen is dat de organische toplaag niet wordt 

Het Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) is een van de 
meest opvallende paddenstoelen in droge heischrale graslanden.

afgevoerd. De karakteristieke pionierpaddenstoelen van plagplekken 
vestigen zich dan ook niet of nauwelijks in gemaaide delen.
Begrazing in lage dichtheden is vrijwel steeds gunstig voor het 
behouden of verkrijgen van een structuurrijke heide. De meeste 
heidevelden worden tegenwoordig begraasd door ingeschaarde 
runderen en/of schapen of door een gescheperde schaapskudde. Dat 
was in de jaren tachtig in Drenthe nog een uitzondering. Begrazing 
heeft in het algemeen positieve effecten op de mycoflora van de heide 
door het ontstaan van open, korte vegetaties naast plekken met een 
dichte, langere vegetatie, het terugdringen van boomopslag en het 
optreden van allerlei mestpaddenstoelen op de uitwerpselen van de 
grote grazers. Lokaal kunnen als negatieve effecten vertrapping van 
de bodem en overbemesting optreden. 

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor droge heiden en 
heischrale graslanden.
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Aleuria bicucullata Olijke oranje bekerzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2007.

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

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

Dit bekerzwammetje lijkt op een miniatuuruitvoering van de bekende 
Grote oranje bekerzwam (Aleuria aurantia). De apotheciën zijn 
even opvallend sinaasappeloranje, maar slechts 2-10 mm breed. 
Microscopisch is deze soort gekenmerkt door unieke sporen van 14-
16 x 7-9 µm met zeer hoge, onregelmatige ribben, waaraan hij zijn 
Nederlandse naam te danken heeft. In Drenthe is hij in de atlasperiode 
twee maal gevonden in met koeien beweide, vochtige heidevelden: 
het Hijkerveld bij Laaghalen (km 229-548, 2007, herb. Enzlin) en ten 
noordwesten van Wittelte (km 216-539, 2007). Nadien is de Olijke 
oranje bekerzwam ook op het Doldersummerveld aangetroffen, in 
een open, zandig heischraal grasland dat eveneens door runderen 
wordt begraasd. De soort is landelijk zeldzaam op het pleistoceen en 
in Zuid-Limburg (NMV, 2013), maar het aantal vondsten is de laatste 
tien jaar duidelijk toegenomen, mogelijk als gevolg van toenemende 
begrazing van heidevelden. Ook elders in Europa is deze soort 
een zeldzaamheid. Voor Scandinavië wordt hij opgegeven van een 
soortgelijk milieu: ‘zandige grond tussen Haarmos (Polytrichum), 
blijkbaar geassocieerd met koemest’ (Hansen & Knudsen, 2000). 

Aleuria exigua Kleine oranje bekerzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 2, 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 1 2 0 0

De apotheciën van de Kleine oranje bekerzwam zijn even 
klein als van de hierboven besproken Olijke oranje bekerzwam 
(Aleuria bicucullata) en daarvan in het veld waarschijnlijk niet te 
onderscheiden. De sporen van de Kleine oranje bekerzwam dragen 
echter een geheel andere, maar even opvallende versiering: een 
fijnmazig netwerk van lage kammen en aan de uiteinden een paar 
grote kegelvormige wratten. In Drenthe is deze soort gevonden op 
een recente plagplek in vochtige heide in het Hullenzand bij Mantinge 
tussen het mos Purpersteeltje (Ceratodon purpureus) (km 235-533, 
1998, 1999, herb. WBS) en tussen mossen op een open plek in de 
heide van landgoed Heidehof bij Anderen (km 243-556, 2006, L). 
De Kleine oranje bekerzwam is in ons land iets zeldzamer dan de 
Olijke oranje bekerzwam (NMV, 2013). De meeste waarnemingen 
dateren ook in dit geval van de laatste tien jaar. De uitbreiding is 
waarschijnlijk te danken aan een toename van vochtige plagplekken. 

Opmerkelijk genoeg is deze weinig bekende soort oorspronkelijk 
beschreven uit Australië (Rifai, 1968)

Bovistella radicata Tolvormige stuifzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1979.

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

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

De Tolvormige stuifzwam is een vrij grote, aanvankelijk witte 
stuifzwam waarbij het verstuivende, sporenvormende deel door een 
vlies, het diafragma, gescheiden is van de steriele steel. Grootte en 
vorm houden ongeveer het midden tussen de algemene Afgeplatte 
stuifzwam (Vascellum pratense) en de Ruitjesbovist (Calvatia 
utriformis) die beide ook een diafragma bezitten. De steel van de 
Tolvormige stuifzwam is echter wortelvormig verlengd, soms tot 5 cm 
lang, en microscopisch zijn de niet gesepteerde hyfen met grote ronde 
poriën in het steriele deel karakteristiek. De soort werd in Nederland 
lange tijd als uitgestorven beschouwd (Arnolds & Van Ommering, 
1996) met een laatste vondst in 1979 in het jeneverbesstruweel van De 
Palms bij Meppen (km 243-534, herb. WBS). In 2005 werden echter 
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enkele populaties met tientallen vruchtlichamen ontdekt in het Elper 
Westerveld (km 238-544, 238-545, L) (Arnolds & Chrispijn, 2006). 
In 2007 werden enkele exemplaren gevonden tijdens een excursie 
van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe aan de zuidrand van het 
Hijkerveld (km 227-547, 2007). In beide terreinen groeit de Tolvormige 
stuifzwam op droge, zandige kopjes in beweide heidevelden, in een 
mede door konijnen kort afgegraasde heischrale graslandvegetatie. 
Het is opmerkelijk dat de drie vindplaatsen van deze paddenstoel 

Byssonectria aggregata Klein oranje zandschijfje

Status: Zeldzaam, n= 23, n<99: 6, n>99: 17, trend +, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1970. 

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

1 0 0 0 0 0 0 1 1 7 13 6

De Nederlandse naam beschrijft precies wat het Klein oranje 
zandschijfje is: een tot 5 mm breed, oranje schijfje dat op schaars 
begroeide, zandige grond groeit. De soort is in het veld herkenbaar 
aan de groeiwijze in dichte groepen op een matje van wit mycelium. 
Onder de microscoop zijn de spoelvormige, gladde sporen van 22-30 
x 8-10 µm kenmerkend. In Drenthe is dit ascomyceetje zeldzaam, 
maar wijdverspreid in heidegebieden als het Mantingerzand en het 
Drouwenerzand, alsmede in heiderelicten en jeneverbesstruwelen 
in het Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld. Het Klein oranje 
zandschijfje groeit vaak tussen deels afgestorven mossen op open 
plekjes in vochtige tot droge heidevelden, heischrale vegetaties en 
jeneverbesstruwelen. Hij heeft een sterke voorkeur voor padranden. 
Volgens Hansen & Knudsen (2000) groeit het in Scandinavië vaak 

op plekken waar elanden en reeën urineren. Dat kan ook in Drenthe 
goed het geval zijn, vooral gezien de dikwijls optredende mossterfte, 
al zullen honden en recreanten hier de plaats innemen van elanden. 
Ook brandplekken worden als substraat genoemd (Arnolds et al., 
1995; Ellis & Ellis, 1998), maar daar is het Klein oranje zandschijfje 
in Drenthe nooit gevonden. Elders in Nederland is de soort eveneens 
zeldzaam op het pleistoceen en in de duinen.

Cantharellula umbonata Grijze vorkplaat

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 7, n>99: 3 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 1 3 5 1

Met zijn witte, aflopende plaatjes lijkt de Grijze vorkplaat wel wat op 
een trechterzwam, maar de viltige, violetgrijze hoed en herhaaldelijk 
gegaffelde lamellen geven direct uitsluitsel over de identiteit. Uit de 
jaren zestig zijn vijf meldingen uit Drenthe bekend. Gezien het geringe 
aantal paddenstoelenwaarnemingen in die tijd moet de soort destijds 
bepaald niet zeldzaam zijn geweest. Deze opvallende paddenstoel is 
tegenwoordig in Drenthe zeer zeldzaam, met in de periode 1999-2010 
drie vindplaatsen in Oost-Drenthe op de Hondsrug en Sleenerrrug: 
Bloemendellen bij Bronneger (km 250-551, 2004), het oosten van het 
Drouwenerzand (km 251-553, 2004) en het Sleenerzand (km 249-536, 
2000). Daarna is nog een rijke vindplaats ontdekt in het Drents-Friese 
Wold, in het noorden van het Doldersummerveld (km 213-546, 2012; 
Arnolds & Chrispijn, 2014). De Grijze vorkplaat is het meest gemeld uit 
droge heide met veel mossen en korstmossen, vaak in de omgeving 
van stuifzanden, zoals het Drouwenerzand, maar ook van natte heide 
met Gewoon haarmos in het Eexterveld, jeneverbesstruwelen en een 
vochtig naaldbos. In het jeneverbesstruweel van het Sleenerzand 

alle in beheer zijn bij Stichting Het Drentse Landschap; iets om trots 
en zuinig op te zijn, want het zijn de enige betrouwbare recente 
vindplaatsen in ons land. Bovendien is de Tolvormige stuifzwam in 
heel Europa zeer zeldzaam en sterk bedreigd. In Duitsland, Groot-
Brittannië en Scandinavië zijn slechts enkele groeiplaatsen bekend of 
is de soort verdwenen (Arnolds & Chrispijn, 2006). In internationaal 
opzicht hoort de Tolvormige stuifzwam tot de paradepaardjes van de 
Drentse paddenstoelenflora.

is de Grijze vorkplaat in 1975 gevonden en in 2000 was hij aldaar 
nog (of weer ?) aanwezig. De meeste auteurs melden dat deze 
paddenstoel op of tussen mossen groeit, vooral Haarmossen 
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(Polytrichum spp.) (Kreisel, 1987; Knudsen & Vesterholt, 2008). 
Volgens de laatste auteurs zou de Grijze vorkplaat saprotroof zijn, 
maar volgens Krieglsteiner (2001) zou hij parasiteren op mossen. Op 
grond van de Drentse gegevens durven wij hier geen uitspraak over 
te doen. De Grijze vorkplaat was vroeger in Nederland niet zeldzaam 
(Cool & Van der Lek, 1943). De landelijke afname in atlasblokken 
ten opzichte van de periode vóór 1983 bedraagt maar liefst 97% en 
daarmee is het een van de meest bedreigde paddenstoelen in ons 
land (Arnolds & Veerkamp, 2008). Buiten Drenthe is hij recent vooral 
op de zuidelijke Veluwe aangetroffen (NMV, 2013). Essentieel voor 
deze paddenstoel zijn zeer voedselarme, zure omstandigheden. De 
Grijze vorkplaat is uitermate gevoelig voor stikstofdepositie en hij is 
daardoor nu acuut bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Ook in 
delen van Centraal-Europa gaat de Grijze vorkplaat sterk achteruit, 
bijvoorbeeld in Zuidwest-Duitsland (Krieglsteiner, 2001).

Clavaria argillacea Heideknotszwam

Status: Matig algemeen, n= 106, n<99: 18, n>99: 96, trend +++, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1929. – Hab (n= 44): droge heide en heischraal 
grasland 53%, droog, voedselarm naaldbos en gemengd bos 23%, 
zandverstuiving 9%, jeneverbesstruweel 7%, vochtige heide 7%, rest 1%. – 
Sub (n= 13): humusarm zand 54%, humus 46%.

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

2 0 0 0 0 0 0 0 3 62 69 10

Onder de gele knotszwammen valt de Heideknotszwam op door 
de overgang van het licht citroengele fertiele bovenste deel naar 
de donkerder gele steel. Deze paddenstoel groeit in bundeltjes 
of groepen in open heidevegetaties op droge, voedselarme, zure 
zandige gronden, vooral in voormalige stuifzandgebieden. Hij komt 
plaatselijk ook voor in vochtiger heidevegetaties, open dennenbossen, 
jeneverbesstruwelen en op niet veraard hoogveen. De voorkeur voor 
verstoven zand komt in het verspreidingspatroon duidelijk tot uiting: 
De Heideknotszwam heeft concentraties vindplaatsen in onder meer 
het Mantingerzand, het Drouwenerzand, het Aekingerzand en het 
Wester- en Oosterzand. Maar hij groeit ook in vochtiger gebieden 
als het Balloërveld, Fochteloërveen en Bargerveen. Opvallend is 
het schaarse voorkomen op de grootste heide van Drenthe, de 
Dwingeloosche Heide. In Nederland was de Heideknotszwam 
omstreeks 1935 nog zeer algemeen (Cool & Van der Lek, 1935). In 
de jaren zeventig en tachtig was hij door verzuring, vermesting en 
gebrekkig heidebeheer een grote zeldzaamheid 
geworden, zodat de soort als bedreigd op de eerste 
Rode Lijst terecht kwam (Arnolds, 1989). Sinds de 
eeuwwisseling is de Heideknotszwam in Drenthe 
en de rest van ons land aan een opmerkelijke 
comeback bezig: Meer dan driekwart van alle 
Drentse meldingen dateert van 2000 en later. In 
Nederland is hij tegenwoordig weer vrij algemeen 
op het pleistoceen en in de kalkarme duinen (NMV, 
2013). Het herstel is te danken aan een drastische 
vermindering van de verzuring, enige reductie 
van de stikstofbelasting, maar vooral aan het 
periodiek plaggen van heidevegetaties, waardoor 
opnieuw de voedselarme, minerale bodems 
ontstonden waar de Heideknotszwam van houdt. 
Een succesverhaal dus voor natuurbeheerders, 
al staat de soort nog steeds als kwetsbaar op de 
Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Clavulinopsis luteoalba Verblekende knotszwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 68, n<99: 22, n>99: 46, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1963. – Hab: jeneverbesstruweel 48%, droog, schraal, zandig 
grasland 25%, droge, voedselarme lanen 13%, parken en begraafplaatsen 
8%, droog heischraal grasland 3%, rest 3%.

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

0 0 0 0 0 0 0 3 2 32 42 7

De Verblekende knotszwam is in het veld van de Gele en Fraaie 
knotszwam (Clavulinopsis helvola en Clavulinopsis laeticolor) te 
onderscheiden aan de fletser gekleurde, zalmoranje vruchtlichamen, 
dikwijls voorzien van een blekere top; vaak ook door de muffe, stoffige 
geur. In twijfelgevallen bieden onder de microscoop de langwerpige 
sporen van 6-8 x 3,5-4,5 µm uitkomst. De soort is in Drenthe vrij 
zeldzaam, met kleine concentraties vindplaatsen in het Balloërveld, 
het Eexterveld en vroeger langs het Oranjekanaal bij Odoornerveen. 
Hij groeit voornamelijk in heischrale graslanden, zeer schrale, mosrijke 
bermen van wegen en kanalen en droge, mosrijke graslandjes met 
Muizenoor, Gewone veldbies en dergelijke planten. De Verblekende 
knotszwam is opvallend vaak gemeld uit jeneverbesstruwelen 
dankzij intensief mycosociologisch onderzoek in de jaren zestig en 
zeventig (Barkman, 1976). Hij groeide hier op heischrale, mosrijke 
plekken tussen de struiken. In dit vegetatietype zijn de andere gele 
knotszwammen niet gesignaleerd. De Verblekende knotszwam heeft 
een voorkeur voor zuurdere bodems in vergelijking met de Gele 

en Fraaie knotszwam. Arnolds (1981) beschouwt de soort in zijn 
proefvlakken als een kensoort van het verbond van Gewoon struisgras, 
maar aanvullende gegevens duiden er op dat de Verblekende 
knotszwam zijn optimum bereikt in droge heischrale graslanden op 
zure tot zwak zure, voedselarme, matig basenrijke, zandige of lemige 
bodems. Uit jeneverbesstruwelen is de soort na 1999 niet meer 
gemeld, ofschoon een deel van deze terreinen ook recent bezocht 
is. Dit is vooral te wijten aan luchtverontreiniging met als resultaat 
de ophoping van zuur, stikstofrijk stooisel en vergrassing van de 
ondergroei. Ook uit een aantal graslanden is deze soort verdwenen. 
Hij staat als kwetsbaar op de Rode Lijst (Veerkamp & Arnolds, 2008). 
In de rest van Nederland is de Verblekende knotszwam vrij algemeen, 
met zwaartepunten in de kustduinen en Zuid-Limburg (NMV, 2013).

Entoloma acidophilum Streepsteelheidesatijnzwam

Status: Verdwenen, n= 3, n<99: 3, 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 4 2 0 0

De Streepsteelheidesatijnzwam verschilt van de hierna behandelde 
Heidesatijnzwam (Entoloma fernandae) eigenlijk alleen in de sterk 
vezelig gestreepte steel. Het is de vraag of dit een onderscheid 
op soortniveau rechtvaardigt. De Streepsteelheidesatijnzwam is 
oorspronkelijk beschreven van het Ter Horsterzand bij Beilen (km 229-
538, 1975, 1976, L), waar enkele vruchtlichamen aan de ingang van 
een konijnenhol groeiden in een droog, door konijnen kort begraasd 
heischraal graslandje op zuur zand (Arnolds & Noordeloos, 1979, 1980). 

In hetzelfde terrein stond de soort in een Dopheidevegetatie op vochtig, 
venig zand. Daarnaast is de Streepsteelheidesatijnzwam bekend van 
een matig vochtige, heischrale vegetatie bij de Benderse Berg in de 
Dwingeloosche Heide (km 223-534, 1976) en van landgoed Mensinge 
bij Roden (km 225-571, 1976, L). Het is opvallend dat deze satijnzwam 
sinds 1976 niet meer in Drenthe is waargenomen. Hij is wel gevonden 
op enkele andere plekken in Nederland (NMV, 2013) en inmiddels ook 
uit Engeland en Schotland gemeld (Legon & Henrici, 2005).

Entoloma cuniculorum Konijnenholsatijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, 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 0 0 0 0 1 1 2 0

Ook de Konijnenholsatijnzwam is nauw verwant aan de verderop 
beschreven Heidesatijnzwam (Entoloma fernandae), maar verschilt 
daarvan duidelijk door de grotere sporen van 9-12 x 6-8 µm 
(Noordeloos, 1992). De Konijnenholsatijnzwam is oorspronkelijk 
beschreven van een door konijnen kort gehouden, heischraal 

graslandje op droog, zuur zand in het Kraloërveld (km 226-
535, 1976, L) (Arnolds & Noordeloos, 1979, 1980). Daarnaast is 
deze soort aangetroffen in een soortgelijke vegetatie in het Ter 
Horsterzand bij Beilen (km 229-538, 1976, L) en, meer recent, bij 
het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 2000). Elders in 
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Entoloma farinogustus Ranzige dennensatijnzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 10, n>99: 1, trend---, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1976. – Hab (n= 17): droog heischraal grasland 29%, 
jeneverbesstruweel 29%, droog, voedselarm naaldbos en gemengd bos 
24%, droog, arm loofbos 12%, wilgenstruweel 6%.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 0

De Ranzige dennensatijnzwam is nauw verwant aan de vrij algemene 
Dennensatijnzwam (Entoloma cetratum; zie aldaar). Evenals die soort 
heeft hij een geelbruine tot oranjebruine, diep gestreepte hoed en 
2-sporige basidiën. De Ranzige dennensatijnzwam heeft echter kleinere, 
meer gedrongen vruchtlichamen met een snel uitspreidende hoed, een 
ongestreepte steel en een sterke meelgeur. Aan deze combinatie van 
kenmerken is hij in het veld goed te herkennen. Ook deze satijnzwam is 
ontdekt tijdens mycosociologisch onderzoek in graslanden in de jaren 
zeventig en als nieuwe soort beschreven van een soortenrijk heischraal 
graslandje met onder meer Valkruid op matig vochtig, zuur zand bij 
het Smitsveen ten zuiden van Lhee (km 223-536, 1976, L) (Arnolds 
& Noordeloos, 1979, 1980). De Ranzige dennensatijnzwam is later op 
meer plaatsen gevonden, niet alleen in heischrale graslanden, maar ook 
op schrale, grazige plekken in jeneverbesstruwelen en droge bossen. 
Hij wordt beschouwd als een kensoort van de associatie van Liggend 
walstro en Schapengras (Arnolds, 1981; Schaminée et al., 1996). Maar 

liefst 70% van de tien Drentse vindplaatsen ligt in Nationaal Park Het 
Dwingelderveld. Na 1999 is hij op slechts één locatie teruggevonden, 
in een heischraal graslandje langs de Kraloërweg (km 224-535). De 
oorzaak van deze sterke afname is niet bekend. De soort is landelijk 
zeldzaam op pleistocene zandgronden en in de duinen (NMV, 2013) en 
geldt als bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Nederland zijn vier ver uiteenliggende groeiplaatsen. Inmiddels is 
de Konijnenholsatijnzwam ook uit Denemarken bekend (Knudsen 
& Vesterholt, 2008). Vermoedelijk is de soort minder zeldzaam 

dan deze gegevens doen vermoeden, want vondsten van de 
vrij algemene Heidesatijnzwam worden maar voor een deel 
microscopisch gecontroleerd.

Entoloma favrei Moerassatijnzwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1965.

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 Moerassatijnzwam is een tengere, Mycena-achtige paddenstoel 
die lijkt op de wijdverbreide Kleine satijnzwam (Entoloma minutum; 
zie aldaar), maar in het veld verschilt door de donkerder grijsbruine 
hoed en grijzig getinte lamellen. Microscopisch zijn de geknopte 
haren aan de steeltop karakteristiek. Zoals de naam suggereert, 
wordt de Moerassatijnzwam vooral op natte plaatsen gevonden, 

zowel binnen als buiten het bos (Noordeloos, 1992). De enige 
vondst in Drenthe is echter afkomstig van een grazige, heischrale 
plek in een droog jeneverbesstruweel in het Sleenerzand (km 249-
536, 1965, herb. WBS). De soort is in Nederland zeer zeldzaam op 
het pleistoceen met de meeste vindplaatsen in Noord-Brabant en 
Limburg (NMV, 2013).

Entoloma fernandae Heidesatijnzwam

Status: Matig algemeen, n= 152, n<99: 46, n>99: 120, trend +, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 176): droge heide 22%, 
zandverstuiving 14%, %, jeneverbesstruweel 13%, droog heischraal 
grasland 11%, vochtige heide 11%, droog, voedselarm naaldbos 5%, vochtig 
heischraal grasland en pijpenstrootjesvelden5%, kruipwilgstruweel 3%, 
droog, schraal zandig grasland 3%, hoogveen 2%, rest 11%. – Sub (n= 51): 
humus 82%, veen 10%, levend veenmos 4%, rest 4%.

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

0 0 0 0 0 2 4 14 45 52 18 0

De slanke vruchtlichamen van de Heidesatijnzwam doen aan 
een mycena denken, maar de lamellen zijn vleeskleurig roze, 
evenals de sporenfiguur. De grijsbruine hoed is aan de rand 
vaak gestreept, zwak hygrofaan en in het centrum wat ruw 
tot fijnschubbig. De Heidesatijnzwam is de meest algemene 
vertegenwoordiger van een groepje nauw verwante soorten waartoe 
ook de Streepsteelheidesatijnzwam (Entoloma acidophilum), 
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Entoloma hispidulum Vezelkopsatijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 9, n>99: 7, trend--, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1976.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 0

Naast de talloze anonieme satijnzwammen is de Vezelkopsatijnzwam 
nu eens een goed herkenbare soort. Met zijn gewelfde, radiaal vezelige 
tot geschubde hoedje lijkt hij inderdaad op een kleine vezelkop, maar 
de aanvankelijk witte, later roze lamellen wijzen op een satijnzwam. 
Dat wordt onder de microscoop bevestigd door de zwak hoekige 
sporen met een gegolfde omtrek van 9,5-12 x 6,5-8,5 µm. Bovendien 
groeit de Vezelkopsatijnzwam saprotroof op strooisel, gewoonlijk in 
boomloze vegetaties waar de mycorrhizavormende vezelkoppen 
niets te zoeken hebben. De soort is in Drenthe zeldzaam en vrijwel 
beperkt tot het centrale zandplateau. De Vezelkopsatijnzwam is 
een kensoort van het verbond van heischrale graslanden op zure, 
humusrijke, voedselarme zandgrond (Arnolds, 1981), die soms ook 
genoegen neemt met heischrale plekjes in jeneverbesstruwelen 
en naaldbossen. Hij is ook regelmatig gevonden in kortgrazige 
graslanden van het Verbond van Gewoon struisgras op minder zuur, 
humusarm zand, bijvoorbeeld in een schrale wegberm bij Klatering 
(km 232-543, 233-543) (Keizer, 1994). In natuurontwikkelingsgebied 
Schepping bij Beilen heeft de soort zich al zeven jaar na ontgronding 
gevestigd in open, schraal, mosrijk grasland op zeer voedselarme, 
droge keileem. In de rest van ons land is de Vezelkopsatijnzwam 
nog aanmerkelijk zeldzamer dan in Drenthe (NMV, 2013). De soort 

is in Drenthe duidelijk afgenomen en wordt ook landelijk als bedreigd 
beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Waarschijnlijk verdwijnen 
er nog steeds vindplaatsen als gevolg van vermesting van het milieu.

Konijnenholsatijnzwam (Entoloma cuniculorum), Rondsporige 
heidesatijnzwam (Entoloma defibulatum) en Geelsteelsatijnzwam 
(Entoloma xanthocaulon) behoren. Dit groepje worden microscopisch 
gekenmerkt door de aanwezigheid van twee typen pigment in de 
hoedhuid: intracellulair pigment in de vorm van donkerbruine korrels 
en klompjes en daarnaast incrusterend pigment als subtiele, bruine 
verdikkingen van de celwand. Voor het onderscheid van de soorten 
zijn vooral de maten en vorm van de sporen van belang. Bij de 
Heidesatijnzwam zijn die sterk hoekig en 7-9 x 5,5-7 µm groot. Tot 
in de jaren negentig werd ook de Gladsteelsatijnzwam (Entoloma 
psilopus) als aparte soort onderscheiden (Arnolds, 1981, 1983; 
Noordeloos in Bas et al., 1988), maar die wordt nu als synoniem 
van de Heidesatijnzwam beschouwd (Arnolds et al., 1995). De 
genoemde soorten zijn vaak alleen op grond van microscopisch 
onderzoek te onderscheiden en daarom is tijdens de kartering soms 
ook de verzamelsoort opgegeven, Entoloma fernandae sensu lato 
(26% van de meldingen). Deze waarnemingen worden hier tot de 
Heidesatijnzwam gerekend, hoewel een klein deel dus betrekking 
kan hebben op een van de andere soorten in dit complex. De 
Heidesatijnzwam is in Drenthe matig algemeen en voornamelijk te 
vinden in grotere natuurgebieden op het plateau, bijvoorbeeld de 
heidegebieden ten noorden van Havelte, het Drents-Friese Wold 
en het Dwingelderveld. In de veenkoloniën is de soort zeldzaam en 
beperkt tot hoogveenrestanten. Hij ontbreekt in de veenweidegebieden 
bij Meppel en ten noorden van Roden. Dit sluit aan bij het landelijke 
patroon: vrij algemeen op het pleistoceen en in de duinen, elders 
zeer zeldzaam (NMV, 2013). De Heidesatijnzwam heeft een voorkeur 
voor open vegetaties op droge, zure, voedselarme zandgronden. 
Favoriete habitats zijn droge struikheivegetaties, droge heischrale 
graslanden, vastgelegde stuifzanden en jeneverbesstruwelen. Hij is 

minder frequent in vochtige heidelandschappen en zeer schaars in 
nog nattere hoogveenvegetaties. Ook in bossen is deze paddenstoel 
weinig te vinden en vrijwel beperkt tot open dennenbossen met 
een ondergroei van heide. De Heidesatijnzwam heeft een voorkeur 
voor humeuze zandgronden, maar mijdt dikke strooisellagen. 
Vooral in open heidevegetaties kan hij enige jaren na plaggen talrijk 
zijn met meer dan 300 vruchtlichamen per 1000 m2. In ontgronde 
natuurontwikkelingsgebieden kan hij zich na circa tien jaar vestigen 
(Schepping bij Beilen).

Entoloma fernandae
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Entoloma vinaceum Okervoetsatijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 26, n<99: 20, n>99: 6, trend---, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1965. – Hab (n= 61): droog heischraal grasland 46%, jeneverbesstruweel 
18%, vochtig heischraal grasland 16%, zandverstuiving 10%, droge en 
vochtige heide 5%, droog, schraal, zandig grasland 5%.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 35 15

De Okervoetsatijnzwam is een middelgrote satijnzwam met een 
bruine hoed, microscopisch direct herkenbaar aan de vrijwel 
bolvormige, zwakhoekige, dunwandige sporen van 6,5-8 x 5,5-7 µm. 
In Drenthe is deze paddenstoel zeldzaam, met een zwaartepunt ten 
zuiden van Beilen in de heidegebieden van het Dwingelderveld, Ter 
Horsterzand en Scharreveld. De steelkleur van deze soort vertoont 
een opmerkelijke variatie. De typische vorm (var. vinaceum) doet 
de Nederlandse soortnaam eer aan door de okergele steel en is het 
meest verbreid met vondsten in 15 kilometerhokken. Een variëteit met 
een violette steel (var. violeipes, Violetvoetsatijnzwam) is iets minder 
verbreid (9 kilometerhokken) en een variëteit met een rookgrijze 
steel (var. fumosipes, Rookvoetsatijnzwam) is zeer zeldzaam (3 
kilometerhokken). Beide laatste variëteiten zijn uit Drenthe beschreven; 
de Violetvoetsatijnzwam uit het Mantingerzand (km 237-534, 1974, 
herb. WBS) en de Rookvoetsatijnzwam uit het naburige Hullenzand 
(km 235-533, 1976, herb. WBS) (Arnolds & Noordeloos, 1979, 1980). 
De drie variëteiten verschillen niet in standplaats en groeien soms vlak 
bij elkaar. De Okervoetsatijnzwam is een uitstekende kensoort van het 
Verbond van heischrale graslanden (Schaminée et al., 1996). Hij groeit zowel in de droge als natte varianten van dit vegetatietype (Arnolds, 

1981), alsmede op schrale, grazige plekken in jeneverbesstruwelen. 
Tijdens mycosociologische studies in de jaren zeventig werd deze 
paddenstoel in 64% van de proefvlakken in heischrale graslanden 
aangetroffen, soms met dichtheden van meer dan 500 per 1000 m2 
(Arnolds, 1981). Dit toont aan dat de Okervoetsatijnzwam destijds in 
Drenthe beslist niet zeldzaam was. De soort is sindsdien in een vrije val 
beland. Vanaf 1999 is hij nog slechts in vier kilometerhokken gevonden, 
waarvan var. vinaceum in drie hokken en var. violeipes in één hok. 
Landelijk is de soort vrij zeldzaam op het pleistoceen en in de duinen en 
ook buiten Drenthe is hij sterk afgenomen (NMV, 2013). Vermoedelijk 
heeft de dramatische achteruitgang te maken met de voortdurende 
toevoer van stikstof uit de lucht in de van nature zeer voedselarme 
standplaatsen.

Entoloma xanthocaulon Geelsteelsatijnzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 42, n<99: 20, n>99: 22, trend -, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1968. – Hab (n= 33): droog heischraal grasland 27%, 
pijpenstrootjesvelden15%, droog, voedselarm naaldbos 15%, vochtige heide 
9%, jeneverbesstruweel 9%, droge heide 6%, zandverstuiving 6%, droge 
wegbermen 6%, droog, schraal, zandig grasland 6%. 

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

0 0 0 0 0 0 2 5 20 27 3 0

De Geelsteelsatijnzwam is oorspronkelijk uit Drenthe beschreven van de 
berm van de Oude Westerborkse Weg ter hoogte van het Holtherzand 
bij Beilen (Arnolds & Noordeloos, 1979, 1981). Hij behoort tot het 
soortencomplex rond de Heidesatijnzwam (Entoloma fernandae, zie 
aldaar) en verschilt van die soort alleen door de heldergele tot geelbruine 
steel. Soms worden er tussenvormen gevonden. Mogelijk zijn het slechts 
varianten van één soort; dat moet moleculair onderzoek in de toekomst 
uitwijzen. De Geelsteelsatijnzwam is in Drenthe aanmerkelijk schaarser 
dan de Heidesatijnzwam en alleen bekend van het centrale plateau, 
met zwaartepunten in het Dwingelderveld en het Scharreveld tussen 
Beilen en Westerbork. Ook ecologisch vertonen beide soorten grote 
overeenkomsten: Ze groeien overwegend in heideachtige vegetaties 
op humusrijk, zuur en voedselarm zand De Geelsteelsatijnzwam heeft 
een duidelijker voorkeur voor droge, heischrale graslanden, zodat de 
soort als kensoort kan gelden van de associatie van Liggend walstro 
en Schapengras (Arnolds, 1981; Schaminée et al., 1996). Buiten 
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Galerina alluviana Zandmosklokje

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 4, n>99: 7, trend ±, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1974.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7 0

Het Zandmosklokje lijkt in het veld sterk op het algemene Geelbruin 
mosklokje (Galerina hypnorum; zie aldaar), maar verschilt in de 
donkerder, meer roestbruine kleur van hoed en onderste steelhelft. Voor 
een zekere determinatie is microscopisch onderzoek aan te bevelen: 
de sporen van het Zandmosklokje zijn gelijkmatig ruw en missen de 
onregelmatige blazen van het Geelbruin mosklokje; de cheilocystiden 
zijn flesvormig en aan de top niet opgezwollen. Het Zandmosklokje 
gaat in Drenthe door voor zeer zeldzaam met verspreide vindplaatsen 
in zandstreken van het plateau, maar het is ongetwijfeld soms over 
het hoofd gezien of verward met andere soorten. Dit paddenstoeltje is 
karakteristiek voor open pioniervegetaties op matig vochtige tot droge, 
stikstofarme, zwak zure, humusarme zandgrond en een kensoort 
van het Dwerghaver-verbond (Arnolds, 1983). Het Zandmosklokje 

groeit tussen lage mossen, zoals Purpersteeltje (Ceratodon 
purpureus) en Bleek dikkopmos (Brachythecium albicans), in 
schrale, zandige wegbermen, aan greppelkanten en in vergraven 
natuurontwikkelingsgebieden. In Schepping bij Beilen verscheen de 
soort reeds drie jaar na ontgronding in 1993 en was de volgende 
jaren plaatselijk vrij talrijk. Hij was dertien jaar later weer verdwenen, 
zoals het een pionier betaamt. Het Zandmosklokje is elders in ons 
land maar op een paar plekken gevonden (NMV, 2013) en ook in 
Vlaanderen zeer zeldzaam (De Haan & Walleyn, 2006).

Galerina pumila Honinggeel mosklokje

Status: Algemeen, n= 476, n<99: 84, n>99: 444, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1962 – Hab (n= 347): jeneverbesstruweel 33%, 
droog heischraal grasland 17%, voedselarm naaldbos en gemengd bos 
14%, droog, schraal, zandig grasland 9%, droge heide 6%, vochtige heide 
en heischraal grasland 6%, nat hooiland 4%, voedselarm loofbos 2%, rest 
9%. – Sub (n= 56): mossen 54%, humus 36%, strooisel 5%, rest 5%.

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

8 0 0 1 1 0 0 4 42 369 356 78

Aan de relatief forse vruchtlichamen met een halfbolronde tot 
lichtgewelfde, levendig geelbruine tot oranjebruine hoed van 8-30 mm 
en een geelbruine steel van 1,5-3 mm dik is het Honinggeel mosklokje 
vaak in het veld goed te herkennen. Voor onderscheid met het Groot 
mosklokje (Galerina clavata; zie aldaar) is een microscopische check 
soms noodzakelijk, maar de laatste soort heeft meestal een minder 
levendig gekleurde, meer kegelvormige hoed. Gladde sporen van 9-12 
x 5-6,5 µm wijzen op het Honinggeel mosklokje. De soort is in Drenthe 
algemeen, vooral in boswachterijen en andere natuurgebieden op het 
zandplateau, veel minder in de hoogveenontginningen en het lage 

Drenthe is hij maar op enkele plekken op het pleistoceen en in de 
duinen gevonden (NMV, 2013). De Geelsteelsatijnzwam is een van de 
meest kenmerkende ‘Drentse’ paddenstoelen en staat als kwetsbaar 
op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Hij verdient derhalve 
speciale aandacht van beheerders. Anders dan de Heidesatijnzwam 
is de soort nog niet in natuurontwikkelingsprojecten opgedoken. De 
Geelsteelsatijnzwam is kenmerkend voor oudere vegetaties en heeft 
er daarom belang bij dat sommige heischrale delen van heidevelden bij 
plaggen gespaard blijven. Entoloma xanthocaulon
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zuidwesten en noorden van de provincie. Het Honinggeel mosklokje 
groeit vrijwel altijd tussen (maar niet op) allerlei bladmossen, met 
een voorkeur voor Heideklauwtjesmos en Bronsmos (Arnolds, 
1983). Vermoedelijk leeft hij parasitisch of saprotroof op deze 
mossen die in het veld geen zichtbare schade ondervinden. Het 
Honinggeel mosklokje is karakteristiek voor mosrijke vegetaties op 
vochtige tot droge, matig tot sterk zure, min of meer voedselarme 
zandgrond, met name in (hei)schrale graslanden, naaldbossen en 
jeneverbesstruwelen. Hij kan daar laat in het jaar zeer talrijk zijn. 
Tijdens mycosociologische studies in de jaren zeventig werd deze 
paddenstoel aangetroffen in alle proefvlakken van de associatie van 
Liggend walstro en Schapengras (n=9) en in 50% van de proefvlakken 
in schrale graslanden van de Struisgras-orde (n= 12), soms met 
dichtheden van meer dan 1000 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 
1981). In Nederland is het Honinggeel mosklokje algemeen op het 
pleistoceen en in de duinen (NMV, 2013).

Geoglossum arenarium Zandaardtong

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1951.

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 Zandaardtong is de kleinste Nederlandse aardtong met opvallend 
breed knotsvormige, onregelmatige, tot 2 cm hoge vruchtlichamen die 
gewoonlijk in dichte groepjes groeien. Onder de microscoop zijn de 
kleurloze sporen zonder dwarswandjes karakteristiek. Ook het milieu 
is afwijkend voor een aardtong: De Zandaardtong groeit in kaal zand 
of tussen ijle struikheide in droge zandverstuivingen die zeer arm zijn 
aan voedingsstoffen (Maas Geesteranus, 1964). In Drenthe was lange 
tijd slechts één oude waarneming bekend uit het Balingerzand onder 
Mantinge (km 238-534, 1951, L). De soort leek in Drenthe uitgestorven, 
maar na sluiting van het Atlasbestand is een nieuwe groeiplaats ontdekt 
in een zeer schrale, zandige heide in natuurontwikkelingsgebied 
Takkenhoogte ten zuiden van Zuidwolde (km 222-516, 2013). De 
Zandaardtong is in Nederland altijd zeer zeldzaam geweest en na 2000 
verder nog maar op twee plaatsen in de duinen gevonden (NMV, 2013).

Gymnopilus decipiens Geurloze bosbrandvlamhoed

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

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 Geurloze bosbrandvlamhoed lijkt sterk op de Bosbrandvlamhoed 
(Gymnopilus odini; zie aldaar), maar heeft een minder levendig 
gekleurde, okerbruine, dof roodbruine tot grijzig bruine hoed met een 
vezelig tot fijnschubbig oppervlak en de smaak is melig, maar niet bitter. 
De sporen meten 7-9 x 4-5 µm en zijn langwerpig amandelvormig. In 
Drenthe is de Geurloze bosbrandvlamhoed bekend van een mosrijk 
gazon bij een zomerhuisje in het bos bij het Boekweitenveentje bij 
Gieten (km 245-557, 2004) en van de Genieput ten noorden van 
Havelte (km 210-534, 2001, herb. L). Op de laatste locatie groeiden 
de vruchtlichamen op een loodrechte wand van droog, humusarm, 
spaarzaam met mos begroeid zand langs een gegraven plas. Zeer 
recent is hij in een soortgelijk micromilieu gevonden bij het Blauwe Meer 
bij Geeuwenbrug (km 223-544, 2011), namelijk op een iets bemost, 
zandig tot lemig steilkantje. Het lijkt er op dat deze soort veel minder 
aangewezen is op verbrand hout dan de Bosbrandvlamhoed en hij wordt 
in deze atlas daarom bij de heidesoorten behandeld. In Scandinavië 

wordt de Geurloze bosbrandvlamhoed ook op de eerste plaats vermeld 
van kale, zandige grond, daarnaast van veengrond, zaagsel, verbrande 
bodem en houtskool (Knudsen & Vesterholt, 2008). Elders in Nederland 
is deze paddenstoel verder alleen waargenomen op een paar plekken 
op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug (NMV, 2013).
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Hygrocybe miniata Gewoon vuurzwammetje

Status: Algemeen, n= 483, n<99: 76, n>99: 448, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 198): jeneverbesstruweel 30%, 
droge heide, heischraal grasland, zandverstuiving 18%, droge, voedselarme 
bermen en lanen 15%, droog, schraal, voedselarm grasland 14%, vochtige 
heide en heischraal grasland 6%, droog, voedselarm naaldbos en gemengd 
bos 5%, parken en kerkhoven 4%, rest 8%. – Sub (n= 71): humus 80%, veen 
9%, humusarm zand 4%, rest 7%.

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

3 0 0 0 0 0 0 21 99 348 247 35

Het Gewoon vuurzwammetje is door zijn gewoonlijk felrode, bij 
ouderdom tot oranjegeel verblekende vruchtlichamen een van de 
meest opvallende paddenstoelen in het heidelandschap. Door de 
droge, pluizige tot geschubde hoed met gelijkgekleurde schubjes en 
de oranjegele tot roodachtige lamellen is de soort doorgaans goed 
van andere wasplaten te onderscheiden. Bij twijfel geven de kleine, 
in vooraanzicht peervormige sporen van 6-9 x 4-6 µm de doorslag. 
Naast de normale rode vorm komen er afwijkende kleurvarianten 
voor. De vrij zeldzame variëteit mollis heeft al in jonge toestand 
een goudgele tot oranjegele hoed en bleekgele lamellen. Het grote 
verschil tussen deze variëteiten komt op de foto goed tot uiting. 
Ze werden naast elkaar aangetroffen in hetzelfde stukje grasland. 
Daarnaast is er een uiterst zeldzame variëteit turundoides (Bruin 
vuurzwammetje; zie deel 1, Addendum), die zich onderscheidt door de 
bruin gekleurde schubjes op de hoed en die in het addendum  (deel 
1) uitgebreid wordt beschreven. Hij is in Drenthe één maal gevonden 
in een jeneverbesstruweel bij Holthe (km 233-540, 1965, herb. WBS) 
en werd tot voor kort als een aparte soort beschouwd, Hygrocybe 
turunda (sensu Arnolds). Nader onderzoek heeft echter uitgewezen 
dat Hygrocybe turunda een soort is met veel grotere sporen en een 
noordelijke verspreiding die in Nederland niet voorkomt (Boertmann, 
2010). Landelijk is het Gewoon vuurzwammetje zeer algemeen 
op het pleistoceen en in de duinen, elders zeldzaam (NMV, 2013). 
Ook in Drenthe is het veruit de algemeenste wasplaat, vooral op het 
plateau. Hij komt hier vooral voor in natuurgebieden, bijvoorbeeld 
in jeneverbesstruwelen, droge heischrale graslanden en schrale 
graslandjes van het Dwerghaver-verbond, waar hij plaatselijk zeer 
talrijk kan zijn met een dichtheid van meer dan 1000 vruchtlichamen 
per 1000 m2 (Arnolds, 1981). Het Gewoon vuurzwammetje groeit soms 

ook in voedselarme loof- en naaldbossen. Het grote aantal vondsten 
in Drentse jeneverbesstruwelen is deels een waarnemerseffect, 
veroorzaakt door intensief mycosociologisch onderzoek in deze 
vegetaties in de jaren zestig en zeventig. In de veenkoloniën en het 
lage noorden en zuidwesten van de provincie is de soort veel minder 
verbreid en vrijwel beperkt tot wegbermen, schrale slootkanten en 
kerkhoven met verschralend maaibeheer. Het Gewoon vuurzwammetje 
is karakteristiek voor matig vochtige tot droge, zure, voedselarme, 
zandige tot venige bodems. Deze soort is nooit in natte vegetaties met 
veenmossen aangetroffen, maar wel op sterk verdroogde veengrond. 
In tegenstelling tot de meeste wasplaten kan hij zich al vrij snel op 
jonge bodems in natuurontwikkelingsgebieden vestigen, bijvoorbeeld 
in Schepping bij Beilen acht jaar na ontgronding. 
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Hygrocybe nitrata Apothekerswasplaat

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1996.

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

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

Van boven is de Apothekerswasplaat niet gemakkelijk te herkennen 
als een wasplaat, want de donkerbruine, wat vezelige hoed wijkt sterk 
af van die van de meestal fel gekleurde verwanten. De dikke, vettige 
lamellen aan de onderzijde doen wel direct aan een wasplaat denken. 
De soort ontleent zijn naam aan de kenmerkende, sterke nitreuze geur. 
In Drenthe is de Apothekerswasplaat van twee plaatsen bekend. Hij is 
een paar keer gevonden in een vrij droog, geregeld gemaaid heischraal 
graslandje in de Zwartendijksterschans bij Een (km 219-566, 1996, 
2001) en één maal in een schrale, droge berm met sterke heischrale 
inslag langs het Noord-Willemskanaal ten noorden van Assen (km 236-
561, 2004). De Apothekerswasplaat is in Nederland zeer zeldzaam 
op een paar verspreide vindplaatsen (NMV, 2013) en een van de 
sterkst bedreigde wasplaten (Arnolds & Veerkamp, 2008). De soort is 
karakteristiek voor oude, onbemeste wei- en hooilanden op zure zand- 
en leemgrond met een langdurige, ongestoorde bodemontwikkeling en 
een stabiel beheer van extensieve begrazing of maaien en afvoeren. 

Dit betekent dat bestaande vindplaatsen nauwelijks te vervangen zijn. 
In de ons omringende landen is de Apothekerswasplaat een grote 
zeldzaamheid die soms ook in graslanden op kalkrijke grond wordt 
waargenomen (Boertmann, 2010). Ook in internationaal opzicht is 
behoud van de Drentse vindplaatsen van groot belang.

Mycena pelliculosa Heidekleefsteelmycena

Status: Matig algemeen, n= 98, n<99: 39, n>99: 65, trend ±, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1963. – Hab (n= 130): droge heide, heischraal 
grasland, zandverstuiving 38%, jeneverbesstruweel 29%, droog, schraal, 
voedselarm grasland 25%, vochtige heide en heischraal grasland 5%, 
voedselarm naaldbos en loofbos 2%, rest 1%. – Sub (n= 5): strooisel 100%.

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

1 0 1 0 0 0 0 1 6 69 102 19

Zoals de naam suggereert, is de Heidekleefsteelmycena verwant 
aan de zeer algemene Graskleefsteelmycena (Mycena epipterygia; 
zie aldaar). Beide soorten hebben een kleverige, aftrekbare hoed- 
en steelbekleding en een draadvormig aftrekbare lamelsnede, maar 
de Heidekleefsteelmycena mist gele tinten. De vruchtlichamen zijn 
geheel bruin of grijsachtig gekleurd, hooguit met een olijftint aan de 
steeltop, en meestal is het postuur meer gedrongen. Een variëteit 
met opvallend purperbruine hoed is beschreven uit het Holtherzand 
(km 233-539, 1974, herb. WBS) als var. fuscopurpurea (Arnolds, 
1983). Vaak wordt de Heidekleefsteelmycena opgevat als een 
variëteit van de Graskleefsteelmycena (Maas Geesteranus, 1993), 
maar naar onze ervaring is het een constante, goed herkenbare 
soort. De Heidekleefsteelmycena is in Drenthe matig algemeen 
en voornamelijk op het plateau te vinden, daarnaast plaatselijk in 
(voormalige) hoogveengebieden. Hij ontbreekt in het lage noorden en 
zuidwesten van de provincie. De vindplaatsen liggen overwegend in 
heidevelden en andere natuurgebieden, zoals het Dwingelderveld, 
het Scharreveld tussen Beilen en Westerbork en de boswachterijen 
ten noorden van Elp. In het Drents-Friese Wold is de soort opvallend 

schaars. De Heidekleefsteelmycena is een uitstekende kensoort van 
heischrale graslanden op droge, voedselarme zandgrond, behorend tot 
de associatie van Liggend walstro en Schapengras (Schaminée et al., 
1996). Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren zeventig is deze 
mycena in 78% van de proefvlakken van dat vegetatietype gevonden, 
soms met dichtheden van meer dan 400 vruchtlichamen per 1000 m2 

(Arnolds, 1981). Hij groeit ook dikwijls in de wat minder zure, zandige 
graslanden van het Dwerghaver-verbond en op heischrale plekken 
in jeneverbesstruwelen, minder in vochtige, schrale vegetaties. De 
Heidekleefsteelmycena staat vaak in dichte groepen op ruw strooisel van 
grasachtige planten, bijvoorbeeld Borstelgras, Schapengras en Trekrus. 
In Nederland is hij matig algemeen, met zwaartepunten in Drenthe, 
op de zuidelijke Veluwe en in de kalkarme duinen (NMV, 2013). Er is 
landelijk sprake van enige achteruitgang (Arnolds & Veerkamp, 2008), 
maar dat is in Drenthe niet te merken. Var. fuscopurpurea is alleen nog 
gemeld van één plek aan de zuidelijke Veluwezoom (NMV, 2013).



206 Droge heiden en heischrale graslanden

Octospora melina Wratsporig mosschijfje

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

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 schijfjes van het Wratsporig mosschijfje zijn slechts 1,5 mm breed 
en daarmee veel kleiner dan van het bekende Groot oranje mosschijfje 
(Octospora humosa). Bovendien is de kleur licht oranjeroze. 
Microscopisch zijn de elliptische, fijnwrattige sporen van 15-19 x 10-
12 µm karakteristiek. Een vondst van zo’n klein acomyceetje is een 
toevalstreffer. Het Wratsporig mosschijfje is in Drenthe alleen bekend 

van een droog heischraal grasland in het Witterveld ten zuiden van 
Assen (km 231-553, 2001, herb. Chrispijn). De soort zou gebonden 
zijn aan Gewoon pluisjesmos (Dicranella heteromalla), waarop het 
parasiteert (Caillet & Moine, 1987). Hij is in Nederland zeldzaam en 
voornamelijk gevonden in Brabant en rond Nijmegen, ongetwijfeld 
dankzij speciale zoekinspanningen aldaar.

Pseudoomphalina pachyphylla Bittere trechterzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 0, n>99: 5, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1999.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0

De Bittere trechterzwam heeft, zoals de wetenschappelijke naam 
suggereert, meer het postuur van een Trechtertje (Omphalina) dan 
van een Trechterzwam (Clitocybe). Van beide geslachten verschilt 
de soort microscopisch door de amyloide sporen, maar dat is in 
praktijk vaak lastig te zien door de zeer dunne sporenwand. In het 
veld is de Bittere trechterzwam echter al goed te herkennen aan de 
ongestreepte, viltige tot iets geschubde, bleek okerkleurige hoed; 
de ver uitstaande, opvallend brede, uitgebochte lamellen en de 
sterk melige, soms bittere smaak. De soort is in Drenthe pas recent 
ontdekt en nu van vijf kilometerhokken bekend, waarvan drie nabij 
Havelte: in een berm van een zandweg nabij de Kleine Startbaan 
(km 211-535, 1999, herb. WBS), aan de rand van een stuifplek in 
het Westerzand (km 212-535, 2000), in open, droge heide in het 
Kamperzand (km 210-533, 2001) en in een jong, spontaan dennenbos 
op stuifzand aldaar (km 210-533, 2010). De andere vindplaatsen 
zijn een jonge sparrenaanplant op een voormalige akker in het 
Gasselterveld bij Drouwen (km 248-552, 2004, L) en de rand van 
een stuifzandplek in naaldbos in het Lheederzand ten zuiden van 
Dwingeloo (km 221-537, 2010). Alle waarnemingen komen uit lage, 
mosrijke vegetaties op zeer droog, zeer voedsel- en humusarm, 

matig zuur zand, tussen Zandhaarmos (Polytrichum juniperinum), 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) en rendiermossen 
(Cladonia spp.). In Nederland is de Bittere trechterzwam vrij 
zeldzaam met zwaartepunten op de Veluwe en rond Nijmegen (NMV, 
2013). In Duitsland en Groot-Brittannië geldt hij als uiterst zeldzaam 
(Krieglsteiner, 2001; Legon & Henrici, 2005). De soort staat op de 
Nederlandse Rode Lijst als kwetsbaar (Arnolds & Veerkamp, 2008) 
en is waarschijnlijk gevoelig voor stikstofdepositie. 


