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Hoogvenen en vennen
Hoofdstuk 18c

Hoogvenen zijn moerassen die (vrijwel) uitsluitend gevoed worden door voedselarm regenwater. De vegetatie 
wordt er volledig gedomineerd door veenmossen die als een spons water vasthouden en steeds verder boven het 
grondwaterniveau uitgroeien. Er ontstaat ook een zeer zuur en uiterst voedselarm milieu, waarin nauwelijks afbraak 
van dode plantendelen plaatsvindt door schimmels en bacteriën. Hierdoor zijn in de loop van duizenden jaren 
metersdikke lagen turf ontstaan, hoofdzakelijk bestaand uit de onverteerde resten van veenmossen. Hoogvenen 
zijn arm aan vaatplanten, maar de aanwezige soorten zijn zeer karakteristiek en op veel manieren aangepast aan de 
speciale milieuomstandigheden.
Van oorsprong zijn hoogvenen in onze streken vrijwel het hele jaar met water verzadigd en bijna boomloos. In gave 
venen is een onregelmatig patroon te herkennen van plas en dras staande laagtes, oppervlakkig uitdrogende bulten 
en ondiepe plassen, ook bekend als meerstallen. In de laagtes komt vooral Waterveenmos voor en als karakteristieke 
vaatplant onder andere Witte snavelbies. Deze vegetaties worden gerekend tot de klasse der hoogveenslenken 
(Schaminée et al., 1995). De hoogveenbulten bestaan uit andere veenmossen, onder andere Hoogveenveenmos en 
Papilveenmos, met daartussen planten als Veenbes en Lavendelheide. Ze worden vegetatiekundig ondergebracht bij 
de Hoogveenmos-orde, die samen met de vochtige heidevegetaties van de Dophei-orde de klasse der hoogveenbulten 
en natte heiden vormt. In de randzone van hoogvenen vindt menging plaats van regenwater met voedsel- en basenrijker 
grondwater en ontstaan matig voedselrijke overgangsmoerassen met onder andere Beenbreek en Waterdrieblad. Bij 
lichte verdroging of toevoer van nutriënten kunnen berken opslaan en een ontwikkeling naar berkenbroekbos in gang 
zetten.
Net als de flora van vaatplanten is de mycoflora in hoogvenen arm aan soorten, maar in hoge mate karakteristiek. 
Landelijk worden 26 soorten paddenstoelen als kenmerkend voor hoogveen beschouwd (Ozinga et al., 2013). Daarvan 
zijn er 18 (69%) in Drenthe aangetroffen. De meeste leven op levende veenmossen of dode overblijfselen daarvan. In 
vergelijking met andere landen is de mycoflora van Nederlandse hoogveenvegetaties sterk verarmd. Dat wordt vrijwel 
zeker vooral veroorzaakt door stikstofdepositie, in mindere mate ook door verdroging. We komen daarop nog terug.

Taxonomische en functionele groepen
Evenals bij de paddenstoelen van heiden vormen onder de 
kenmerkende soorten in hoogvenen de plaatjeszwammen met 61% 
de grootste groep. Mosklokjes (Galerina spp.) nemen met vijf soorten 
al 28% van het totaal in. Daarnaast worden in hoogvenen vooral 
enkele kenmerkende schijfzwammetjes gevonden en daarnaast twee 
trilzwammen en één korstzwam.

Hoogvenen vormen de enige (sub)groep waarin mosbewonende 
paddenstoelen de meerderheid uitmaken met 11 soorten (61%). 
Daarnaast zijn er vier parasieten (22%) op kruidachtige plantendelen 
karakteristiek voor deze habitat, waaronder twee bladgasten 
(Exobasidium spp.). Twee soorten leven saprotroof op dode delen 
van kruiden en slechts één soort op de grond. Kenmerkende 
houtzwammen en ectomycorrhizavormers ontbreken.

Eef  Arnolds & Bernhard de Vries
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Frequentieklassen in Drenthe

Verspreiding, frequentie en trend
De kaart met de verspreiding van hoogveenpaddenstoelen laat 
zien dat deze ecologische subgroep in Drenthe spaarzaam 
vertegenwoordigd is, ondanks de grote hoogveenreservaten en vele 
kleinere veentjes in de provincie. In 93% van alle kilometerhokken 
ontbreekt deze soortengroep volledig en in 4% is slechts één 
kenmerkende soort aanwezig. Hokken met twee of meer soorten 
(3%) worden voornamelijk aangetroffen in veentjes en verlandende 
vennen tussen Roden en Vries, rond Tynaarlo, in de boswachterijen 
Hooghalen en Grollooo, het Dwingelderveld en het Westerzand bij 
Havelte. Dat geldt ook voor delen van de grotere hoogvenen het 
Bargerveen en het Witterveld, maar niet voor het Fochteloërveen. 

Uit dat gebied zijn nauwelijks vondsten van hoogveenpaddenstoelen 
gemeld, mede vanwege de slechte toegankelijkheid en het minder 
intensieve mycologische onderzoek aldaar. Er zijn slechts vier 
kilometerhokken met vier of meer soorten: het zuidelijke deel van 
het Bongeveen (km 230-568) en het Langaarsveen en Doktersveen 
(km 230-567), beide bij Donderen; het Langeveen en Diepveen in 
Boswachterij Dwingeloo (km 225-537) en het ven bij het voormalige 
Biologisch Station te Wijster (km 230-537).
Van de 18 hoogveenpaddenstoelen zijn er slechts twee (11%) matig 
algemeen: het Vlokkig veenmosklokje (Galerina paludosa) en de 
Veenmosgrauwkop (Lyophyllum palustre). De rest is zeldzaam tot 
uiterst zeldzaam. Acht soorten (44%) zijn sinds 1990 zelfs niet meer 
in Drenthe waargenomen en gelden als verdwenen; het hoogste 
percentage van alle ecologsiche (sub)groepen in deze atlas. 
De trend is voor deze subgroep in Drenthe veel negatiever dan 
voor kenmerkende soorten van vochtige heiden. Slechts één soort 
(6%) vertoont een zwakke toename. Daarnaast zijn twee soorten 
zwamgasten (Exobasidium spp.) pas sinds 1999 bekend, maar 
voordien ongetwijfeld over het hoofd gezien. Tien soorten (56%) 
vertonen een achteruitgang of zijn verdwenen. Op de mogelijke 
oorzaken daarvan wordt hieronder ingegaan.

Venen en veentjes in Drenthe
Drenthe is bij natuurliefhebbers vermaard om de best bewaarde 
restanten van onvergraven hoogvenen in Nederland: het Bargerveen 
in het zuidoosten als relict van het immense Bourtanger Moor op de 
grens met Duitsland, het Fochteloërveen op de grens met Friesland 
en het Witterveld onder Assen als overblijfsel van de Smildiger venen. 
Elders liggen enkele veel kleinere stukken niet of deels vergraven 
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veenputten kunnen behalve in open gebieden ook in broekbossen 
liggen. De ondergroei van natte gagelstruwelen, berkenbroekbossen 
en sommige struwelen van Geoorde wilg bestaat vaak ook uit 
hoogveengemeenschappen met vrijwel dezelfde veenmossen, 
vaatplanten en paddenstoelen.
Het is opvallend dat de meeste vindplaatsen van hoogveen-
paddenstoelen buiten de grote hoogvenen liggen, in vennen, 
veentjes en veenputcomplexen verspreid over Drenthe. Zoals 
hierboven al werd gesignaleerd, zijn daar ook de meest soortenrijke 
terreinen te vinden. Dat heeft ten dele een methodische oorzaak: De 
randzone van kleinere veentjes is gemakkelijk toegankelijk vanuit 
het omringende drogere gebied, veelal heiden of bossen. Ze zijn 
vaak ‘meegenomen’ tijdens inventarisaties in natuurgebieden en 
boswachterijen. Grote venen als het Bargerveen en Fochteloërveen 
zijn vaak alleen vanaf de randen te onderzoeken. Grote delen zijn 
nauwelijks begaanbaar of te kwetsbaar voor betreding. Toch zijn er 
herhaaldelijk mycologische excursies naar deze terreinen geweest, 
speciaal gericht op paddenstoelen. Het resultaat viel eigenlijk altijd 
tegen. Het lijkt er zelfs op dat de grote hoogvenen armer zijn aan 
karakteristieke paddenstoelen dan de kleine veentjes.

hoogveen met zeer lokaal karakteristieke hoogveenvegetaties, vooral 
in de omgeving van Dalerpeel. Alle resterende hoogveenterreinen 
hebben te maken (gehad) met ernstige verdroging doordat ze 
als metershoge plateaus van poreus veen boven de afgegraven 
omgeving uitstaken. Hierdoor verdwijnen de veenmossen en 
ontstaan bossen van Zachte berk met een eentonige ondergroei van 
Pijpenstrootje en plaatselijk Adelaarsvaren. Een goed voorbeeld van 
een sterk verdroogd hoogveen is het restant van het Bunnerveen 
tussen Vries en Peize. Beheerders hebben in hoogveenreservaten 
met wisselend succes getracht de drainage naar de omgeving tegen 
te gaan door het aanleggen van stuwen, dammen, plastic schotten 
en leembekistingen. Hierdoor vindt plaatselijk weer regeneratie 
van hoogveenvegetaties plaats met een sterke uitbreiding van 
veenmostapijten en de daarbij behorende plantensoorten.
Behalve in uitgestrekte hoogvenen komen hoogveenvegetaties, 
gedomineerd door veenmossen, ook verspreid op een kleinere schaal 
in het Drentse landschap voor in de verlandingszone van vennen en 
andere plassen die gevoed worden door voedselarm regenwater. Ze 
zijn zelfs op microschaal te vinden in veenputjes van soms enkele 
vierkante meters die door wilde vervening zijn ontstaan. Zulke 

De Veenmosgrauwkop (Lyophyllum palustre) parasiteert op veenmossen en veroorzaakt karakteristieke uitgebleekte plekken in 
veenmostapijten. 

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor hoogvenen.
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Bedreiging en beheer
De subgroep van hoogveenpaddenstoelen is de enige ecologische 
groep in Drenthe, waarvan alle twaalf beoordeelde soorten op de 
Rode lijst staan (Arnolds & Veerkamp, 2008). Daarvan zijn er zelfs 
zeven ernstig bedreigd of uit Nederland verdwenen. Dat zegt veel 
over de sterke achteruitgang van de kenmerkende hoogveensoorten 
en de ernstige bedreigingen waaraan ze bloot staan. De overige zes 
soorten zijn niet voor de Rode Lijst in beschouwing genomen omdat 
er te weinig betrouwbare verspreidingsgegevens over waren.
Doordat het aantal soorten en het aantal Rode-lijstsoorten in dit geval 
ongeveer samenvallen, is het verspreidingspatroon op de kaart van 
Drenthe vrijwel identiek. Slechts twee kilometerhokken herbergen 
vier Rode-lijstsoorten: het hok met het Langaarsveen en Doktersveen 
bij Donderen (km 230-567) en het ven bij het voormalige Biologisch 
Station te Wijster (km 230-537).
Levend hoogveen houdt zichzelf in stand en inwendig beheer is 
daarom in principe overbodig. Alle hoogveengebieden in Nederland 
hebben echter te maken met een verstoorde hydrologie, waardoor 
maatregelen nodig zijn als het aanbrengen van waterkerende 
damwanden en het dempen van watergangen, ook in de omgeving. 
Dit leidt tot een stijging van het grondwaterpeil en soms tot verdrinking 
van het veen. Dat betekent het einde van de paddenstoelenflora, 
maar een permanente grondwaterstand boven het maaiveld is ook uit 
botanisch oogpunt doorgaans ongewenst.
Naast de waterhuishouding is het grootste knelpunt voor een 
herstel van de ernstig verarmde mycoflora van hoogvenen de veel 

te hoge stikstofdepositie in deze van oorsprong uiterst voedselarme 
ecosystemen. Van Dobben & Van Hinsberg (2008) noemen 
hoogveenvegetaties zeer gevoelig voor deze factor met een kritische 
waarde van 5 kilo stikstof per hectare, vrijwel overeenkomstig de 
achtergrondwaarde in niet verontreinigde gebieden in Europa. Dit 
geldt zeer waarschijnlijk ook voor de mycoflora. Een bij ons vrijwel 
verdwenen soort als het Schubbig veenmostrechtertje (Omphalina 
gerardiana) is gewoon in hoogvenen in minder verontreinigde streken 
als Scandinavië, Oost-Europa en de Jura (Favre, 1948; Knudsen 
& Vesterholt, 2008). In Nederland lijkt een reductie tot dat niveau 
ook op lange termijn onhaalbaar. Wel kan worden getracht om de 
stikstofdepositie lokaal te reduceren door het beperken van de 
agrarische uitstoot van ammoniak rondom hoogveenkernen. 
In hoogvenen en veentjes slaan vaak plaatselijk bomen op, vooral 
bij lichte verdroging en in de randzone als deze aan bosgebieden 
grenst. De belangrijkste soorten zijn Zachte berk en Grove den. 
Deze kunnen begeleid worden door bijzondere mycorrhizavormers 
die specifiek zijn voor de heersende natte, zure en voedselarme 
omstandigheden, bijvoorbeeld bij berken de Veenmosgordijnzwam 
(Cortinarius tubarius) en de Witte berkenboleet (Leccinum niveum), 
bij dennen de Valse veenmosgordijnzwam (Cortinarius huronensis) 
en de Moerasringboleet (Suillus flavidus). Boomopslag wordt door 
beheerders vaak periodiek verwijderd om het open karakter van de 
venen te behouden. Het verdient dan aanbeveling om plaatselijk 
groepjes bomen te handhaven, vooral indien bekend is dat daar 
zeldzame mycorrhizapaddenstoelen bij groeien.

Acanthobasidium delicatum  Zeggemeelwaasje

Status: Verdwenen, n= 1, n<99= 1, n>99= 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1982. 

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 Zeggemeelwaasje ziet er uit als een dun, grijs waasje. De 
ellipsvormige sporen zijn opvallend gestekeld en groot, 10-15 x 6-8 
µm. De basidiën hebben wormvormige uitstulpingen. In Drenthe 
is dit minieme overtrekje één maal gevonden in het Doktersveen 

bij Donderen (km 230-567, 1982) op een afgevallen blad van 
Snavelzegge tussen veenmossen in een natte hoogveenvegetatie 
met Wilde gagel. Verder is er uit Nederland een vondst in Limburg 
(NMV, 2013).

Entoloma sphagneti Grote veenmossatijnzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 4, n>99: 4, trend --, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1973.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0

De Grote veenmossatijnzwam is een vrij forse satijnzwam met een 
klokvormige, later gebochelde, zeer donkerbruine hoed, een lichter 
grijsbruine, witvezelig gestreepte steel en bij rijpheid opvallend donkere, 
bijna roodbruine lamellen. Onder de microscoop zijn de langwerpige 
sporen met een gegolfde, nauwelijks hoekige omtrek karakteristiek. 
In Drenthe is deze paddenstoel zeer zeldzaam en op verspreide 
plaatsen op het zandplateau gevonden. Van de acht vindplaatsen 
liggen er drie in het Nationaal Park Het Dwingelderveld. De Grote 
veenmossatijnzwam is gebonden aan zeer zure, zeer voedselarme 
en natte, venige milieus. Het is een kensoort van het verbond van 
Veenmos en Snavelbies (Schaminée et al., 1995), de vegetatie van 
hoogveenslenken. Hij groeit soms in levende veenmostapijten, maar 
vooral op afgestorven veenmossen en veenmodder langs vennen, in 
veenputten, en soms in zeer drassig struweel van Geoorde wilg. In de 
grote Drentse hoogvenen, Bargerveen, Fochteloërveen en Witterveld, 
is de soort niet waargenomen, mogelijk doordat deze terreinen te 
weinig zijn bezocht. Van de tien Drentse meldingen stammen er twee 
uit 1976 en drie uit 2009. Beide jaren werden gekenmerkt door zeer 
droge, warme zomers. De Grote veenmossatijnzwam fructificeert 
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vooral in bij droogte oppervlakkig 
uitdrogende veenmoerassen, op plekken 
waar veenmossen zijn afgestorven. 
In Nederland is de soort zeldzaam en 
recent verder alleen aangetroffen in 
oostelijk Brabant, Midden-Limburg en bij 
Staverden op de Veluwe (NMV, 2013). 
Hij is zeer sterk achteruitgegaan, zodat 
hij als ernstig bedreigd op de Rode 
Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). 
Waarschijnlijk is vermesting van het 
milieu de grootste bedreiging, plaatselijk 
ook verdroging. Ook in gebieden met veel 
meer levende hoogvenen is de Grote 
veenmossatijnzwam een zeldzaamheid, 
bijvoorbeeld in Scandinavië (Knudsen 
& Vesterholt, 2008) en Groot-Brittannië 
(Legon & Henrici, 2005).

Exobasidium karstenii  Lavendelheidebladgast

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 1 0 0 0 0

De Lavendelheidebladgast vormt een onopvallend, dun, wit overtrekje 
op de onderzijde van levende bladeren van Lavendelheide, zijn enige 
gastheer. Toch vallen aangetaste planten op in de vegetatie want, 
onder invloed van deze parasitaire zwam verkleuren de aangetaste 
plantendelen al vroeg in het jaar roodviolet tot bijna zwart. Bovendien 
zijn de bladeren breder en dunner dan normaal. In Drenthe is de 
Lavendelheidebladgast alleen bekend van het Bargerveen (km 266-
523, 2001). Uit Nederland is er verder slechts één oude melding 
van vóór 1930 uit het Soesterveen (Arnolds et al., 1995). Gezien de 
onbekendheid van deze soort valt over de werkelijke verspreiding in 
ons land eigenlijk niet veel te zeggen. Uit westelijk Duitsland zijn slechts 
enkele vondsten bekend in berggebieden (Krieglsteiner, 1991), doch 
in heel Scandinavië wordt de soort als gewoon beschouwd (Hansen 
& Knudsen, 1997). Daar is Lavendelheide ook veel algemener dan in 
West-Europa.

Exobasidium rostrupii  Veenbesbladgast

Status: Uiterst zeldzaam n= 3, n<99= 0, n>99= 3, trend +++, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2008. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Voor de Veenbesbladgast moet je in zompige hoogveenvegetaties 
zijn en daar diep door de knieën gaan om te zien of de blaadjes 
van de Kleine veenbes zijn verkleurd en aangetast. De infectie 
door deze biotrofe plantenparasiet valt het meest op door de intens 
rode verkleuring van de bladeren. De onderzijde is bij aantasting 
begroeid met een witte schimmellaag waarin de sporen van 10-13 

x 3 µm worden gevormd. In Drenthe is de Veenbesbladgast in drie 
kilometerhokken genoteerd: twee in het Witveen bij Zeegse (km 238-
564, 238-565, 2008), en één in het Ortelings veentje bij Grollooo (km 
240-551, 2008). Elders in Nederland is de soort alleen verzameld 
bij Chaam (Arnolds et al., 1995). Volgens Breitenbach & Kraenzlin 
(1986) is de soort in Zwitserland algemeen. Gericht onderzoek in het 
biotoop van Kleine veenbes zal waarschijnlijk veel meer vindplaatsen 
opleveren.

Entoloma sphagneti
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Galerina norvegica  Gebocheld mosklokje

SL95: Galerina gibbosa

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Verdwenen, 
eerste jaar: 1981.

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

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

Zoals zo veel andere mosklokjes heeft het Gebocheld mosklokje 
kleine, okergele vruchtlichamen met een meelgeur. De soort is 
alleen microscopisch te herkennen aan de gladde sporen van 9-12 
x 5-6,5 µm in combinatie met cheilocystiden met een opgezwollen 
top. De soort is gebonden aan levende veenmossen (Favre, 1948; 
Knudsen & Vesterholt, 2008) en in Drenthe één maal gevonden 
in de veenmoszone van een ven langs de Wijsterse Weg tussen 
Wijster en Spier (km 229-537, 1981, herb. WBS). Uit Nederland is 

er verder één oude melding uit de Achterhoek (NMV, 2013) en het 
Gebocheld mosklokje wordt nu als uitgestorven beschouwd (Arnolds 
& Veerkamp, 2008). In Europa heeft de soort een overwegend 
boreaal-montane verspreiding (Krieglsteiner & Gminder, 2010); 
Knudsen & Vesterholt, 2008). Het Gebocheld mosklokje is 
onbekend uit Vlaanderen, Groot-Brittannië en Denemarken. Het 
verdwijnen van deze soort kan te maken hebben met het warmer 
wordende klimaat.

Galerina paludosa  Vlokkig veenmosklokje

Status: Matig algemeen, n= 108, n<99: 33, n>99: 81, trend ±, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 53): levend hoogveen 36%, 
wilgenstruweel 30%, berkenbroekbos 17%, veenmosrietland en trilveen 8%, 
verdroogd hoogveen 2%, nat, voedselarm hooiland 2%, rest 5%. – Sub (n= 
44): levend veenmos 89%, dood veenmos 2%, mossen onbepaald 9%.

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

0 0 0 1 17 10 13 28 47 21 4 0

Van andere aan veenmossen gebonden mosklokjes is het Vlokkig 
veenmosklokje in het veld gemakkelijk te onderscheiden door het 
sterk ontwikkelde velum dat als witte vlokjes aan de hoedrand en 
als gordels aan de steel achterblijft. Jonge hoeden hebben door het 
velum een karakteristiek mat, viltig tot fijnschubbig oppervlak, maar 
bij oude exemplaren kunnen de velumresten vrijwel afwezig zijn en 
dan is microscopische controle zinvol. Het Vlokkig veenmosklokje 
is in Drenthe matig algemeen en wijdverbreid op het zandplateau, 
voornamelijk in de grotere natuurgebieden met veel veentjes 
en vennen, bijvoorbeeld het Dwingelderveld, het Ooster- en 
Westerzand bij Havelte en de boswachterijen Grolloo en Schoonloo. 
Daarbuiten zijn enkele groeiplaatsen in laagveenmoerassen van 
het Friesche veen, Paterswoldermeer en Zuidlaardermeer en 
in hoogveenreservaten in het veenkoloniale gebied, zoals het 
Bargerveen en Dalerpeel. De vruchtlichamen van het Vlokkig 
veenmosklokje verschijnen, vaak al in het voorjaar, in grotere of 
kleinere groepen tussen levende veenmossen. De fructificatie gaat 
door tot diep in de herfst. De soort groeit vooral op oppervlakkig 
uitdrogende bulten in hoogveenvegetaties in veenputten, in de 
verlandingszone van vennen en in levende hoogvenen. Hij is 
bijvoorbeeld talrijk in het Witterveld ten zuiden van Assen. Daarnaast 

komt het Vlokkig veenmosklokje opvallend vaak voor in veenmosrijke 
berkenbroekbossen en moerasstruwelen. Tijdens mycosociologisch 
onderzoek in de jaren tachtig is het Vlokkig veenmosklokje 
aangetroffen in alle onderzochte berkenbroekbossen (n= 8; Jalink 

& Nauta, 1984), 50% van de gagelstruwelen en 
38% van de struwelen van Geoorde wilg, met 
maximale dichtheden tot 70 vruchtlichamen 
per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). De soort ontbrak 
geheel in de voedselrijkere struwelen van 
Grauwe wilg en in elzenbroekbossen. Anders 
dan de Veenmosgrauwkop (Lyophyllum palustre) 
brengt het Vlokkig veenmosklokje doorgaans 
geen zichtbare schade toe aan de veenmossen 
waarop het groeit. Dit mosklokje is in Nederland 
vrij algemeen, voornamelijk in laagveengebieden 
en op het pleistoceen, aldaar met het zwaartepunt 
in Drenthe. Er zijn ook enkele vindplaatsen in de 
kustduinen (NMV, 2013). Landelijk is er sprake 
van enige achteruitgang, vooral in Brabant en 
Limburg, waardoor de soort als kwetsbaar wordt 
beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Dit 
duidt op gevoeligheid voor vermesting die in het 
zuiden veel groter is dan in het noordoosten van 
het land (Arnolds et al., 2011 ).
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Galerina sphagnorum  Hoogveenmosklokje

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

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

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

Het Hoogveenmosklokje lijkt op het hiervoor besproken, veel 
algemenere Vlokkig veenmosklokje (Galerina paludosa), maar 
mist de karakteristieke witte velumvlokken op hoed en steel van 
die soort. Bovendien zijn de sporen vrijwel glad en de cystiden 
slanker flesvormig. De soort kan ook verward worden met 
het Kaal veenmosklokje (Galerina tibiicystis; zie aldaar). Het 
Hoogveenmosklokje is in Drenthe met vier ver uiteengelegen 
vindplaatsen een grote zeldzaamheid: Het Meerstalblok in het 
Bargerveen (km 266-524, 1990), bij de Johannahoeve tussen Assen 
en Hooghalen (km 233-552, 2006, L), het Witveen bij Zeegse (km 
238-565, 2008) en in het Nijensleekerveld (km 205-539, 2009). 
De soort doet in Drenthe zijn naam eer aan: De vruchtlichamen 
groeien altijd in goed ontwikkelde veenmostapijten, twee keer in 
een zeer drassig berkenbroekbos met veenputten, één maal in 
levend hoogveen en één maal in de hoogveenzone langs een ven. 
Het Hoogveenmosklokje wordt ook elders als een karakteristieke 
hoogveenpaddenstoel beschouwd, met een voorkeur voor koele 
gebieden in Scandinavië en de Centraal-Europese bergen (Favre, 
1948; Krieglsteiner & Gminder, 2010). In Nederland is deze soort 
tegenwoordig zeldzaam op het pleistoceen, met daarbuiten één 
groeiplaats op laagveen in Waterland en één in de duinen bij Haarlem 

(NMV, 2013). Er is landelijk sprake van een zeer sterke achteruitgang, 
zodat de soort als ernstig bedreigd wordt beschouwd (Arnolds & 
Veerkamp, 2008). Zowel stikstofdepositie als klimaatopwarming 
kunnen hierbij een rol spelen. In Drenthe stammen de meeste 
vondsten uit recente jaren, maar dat betekent niet noodzakelijk dat 
het Hoogveenmosklokje werkelijk is toegenomen. Ook een betere 
herkenning in het veld kan een rol spelen.

Galerina stordalii  Turfmosklokje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1960.

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

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

Door het kleine formaat en een opvallend lichte, gele hoed lijkt het 
Turfmosklokje op het eerste gezicht sterk op het Grasmosklokje 
(Galerina graminea; zie aldaar), maar de standplaats in 
hoogveenmoerassen is geheel anders. Bovendien is de bleekgele 
steel van het Turfmosklokje fijn afstaand behaard. Microscopisch 
vallen de toegespitste, ruwe sporen en kleine, kegelvormige 
cheilocystiden op. Het Turfmosklokje is in Drenthe slechts op 
twee plaatsen gevonden: in het Meerstalblok in het Bargerveen, 
in levend hoogveen rond een meerstal (km 266-524,1960, herb. 
L; atlasblok 265-520, 1977, herb. WBS) en in de Zure Venen bij 
Ansen, tussen veenmos in schraal, nat grasland aan de zuidkant 

van het elzenbroek (km 217-532, 2008). Het Turfmosklokje komt 
soms ook voor op kale turf (Bas, 1965) en aan deze standplaats 
heeft het zijn Nederlandse naam te danken. De soort is in Nederland 
zeer zeldzaam en voornamelijk gevonden in laagveengebieden 
in Holland en Friesland waar hij groeit veenmos-rietlanden met 
neiging tot hoogveenvorming. Na 1990 is hij daar alleen nog bij 
Nieuwkoop gevonden (NMV, 2013). Zoals zo veel hoogveensoorten 
is ook het Turfmosklokje sterk bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 
2008). In Vlaanderen is hij minder zeldzaam en behalve in open 
veenvegetaties ook gevonden in kleinere veenmosplakkaten in 
moerasbossen (De Haan & Walleyn, 2009).

Galerina tibiicystis sensu lato  Kaal veenmosklokje

Status: Zeldzaam, n= 26, n<99: 8, n>99: 19, trend ±, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1940. – Hab (n= 9): levend hoogveen 44%, wilgenstruweel 22%, trilveen 
11%, nat, voedselarm hooiland 11%, rest 11%. – Sub (n= 9): levend veenmos 
78%, mossen onbepaald 22%.

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

0 0 0 0 0 5 3 5 10 5 1 0

Het Kaal veenmosklokje verschilt in het veld van het eerder 
behandelde Vlokkig veenmosklokje (Galerina paludosa) door het 
vrijwel ontbreken van het velum, de veel levendiger oranjebruine kleur 
van de hoed en de fijn berijpte steel. Het verschilt door deze laatste 
kenmerken ook van het Hoogveenmosklokje (Galerina sphagnorum) 
dat eveneens een zwak ontwikkeld velum heeft, maar een kale steel 
en een meer okerbruine hoed. Bovendien heeft de laatste soort een 
zwakke meelgeur. Microscopisch is het Kaal veenmosklokje eenvoudig 
te herkennen aan de grote, kegelvormige cheilocystiden. Recent is de 
soort op grond van microscopische kenmerken in twee soorten gesplitst: 
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Galerina tibiicystis sensu stricto (= Galerina mairei) en Galerina hybrida 
(Bouteville & Moreau, 2005; Knudsen & Vesterholt, 2008). In Nederland 
is het voorkomen van deze dubbelgangers nog niet uitgezocht, maar 
in Vlaanderen zijn beide soorten aangetroffen (De Haan & Walleyn, 
2006). Het Kaal veenmosklokje is aan levende veenmossen gebonden 
en fructificeert voornamelijk in de zomer. De soort bewoont dezelfde 
habitats als het Vlokkig veenmosklokje, dus vooral de wat drogere 
delen en bulten in hoogveenvegetaties. Ze komen niet zelden door 
elkaar in eenzelfde veentje voor. Het Kaal veenmosklokje is in Drenthe 
veel zeldzamer en beperkt tot veenputten, de verlandingszone van 
vennen en moerasstruwelen op het zandplateau. Opvallend is het 
ontbreken van waarnemingen uit de grote hoogveenreservaten 
Bargerveen, Fochteloërveen en Witterveld. De soort is niet bekend 
van laagveenmoerassen in het noorden van de provincie. Tijdens 
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen en -struwelen in de 
jaren tachtig is het Kaal veenmosklokje alleen aangetroffen in 33% van 
de gagelstruwelen (n= 6), niet in wilgenstruwelen (Arnolds, n.p.) en 
opmerkelijk genoeg ook niet in berkenbroekbossen, waar het Vlokkig 
veenmosklokje in alle proefvlakken aanwezig was (n= 8; Jalink & Nauta, 
1984). Landelijk gezien is het Kaal veenmosklokje vrij zeldzaam, met 
een voorkeur voor laagveenmoerassen in Holland en Noordwest-
Overijssel (NMV, 2013). Op het pleistoceen is de soort veel zeldzamer 
en sterk achteruitgegaan, waardoor hij als bedreigd op de Rode Lijst 
staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). De soort heeft zich in Noordoost-

Nederland echter goed gehandhaafd en Drenthe en Oost-Friesland 
vormen nu het kerngebied voor deze soort op het pleistoceen. Ook het 
Kaal veenmosklokje is kennelijk gevoelig voor vermesting van zijn van 
nature zeer voedselarme habitat.

Lachnum imbecille Oranje veenpluisfranjekelkje

Status: Verdwenen, n= 7, n<99= 7, n>99= 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 12): wilgenstruweel 42%, levend 
hoogveen 33%, kruipwilgstruweel 25%. – Sub (n=12): stengels 75%, gevallen 
blad 17%, blad aan de plant 8%. – Org(n= 12): Veenpluis 75%, russen 25%.

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

0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 2 0

Het Oranje veenpluisfranjekelkje heeft apotheciën die kleiner zijn dan 0,5 
mm en daardoor niet opvallen. Toch is de soort in het veld goed herkenbaar 
aan het abrikooskleurig hymenium, in combinatie met het karakteristieke 
substraat. Aan de blekere buitenkant staan witte haren die tot 80 µm lang 
kunnen worden. De smal spoelvormige sporen meten 15-23 x 2-2,5 µm. 
In Drenthe is het Oranje veenpluisfranjekelkje zeer zeldzaam en gemeld 
van verspreide plekken op het zandplateau en uit hoogveengebieden als 
het Bargerveen en De Witten bij Dalerpeel. Uit Nederland zijn er verder 
slechts twee meldingen van de omgeving van Maarssen en Ulvenhout 
(NMV, 2013). Alle Drentse waarnemingen zijn afkomstig uit nauwkeurig 
onderzochte proefvlakken in het kader van mycosociologische studies van 
moerasbossen en hoogvenen in de jaren tachtig (Arnolds, n.p.). Daarna 
is dit ascomyceetje blijkbaar over het hoofd gezien; het is ongetwijfeld 
nog steeds in de provincie aanwezig. Het Oranje veenpluisfranjekelkje is 
te vinden in hoogvenen, heidevelden en moerasstruwelen op natte, zeer 
zure en voedselarme veengronden. De soort is karakteristiek voor dode, 
vaak nog aan de plant aangehechte stengels en bladeren van Veenpluis, 
maar hij is ook één maal op Trekrus verzameld. 

Lichenomphalia umbellifera Gewoon veentrechtertje

OPN 1995: Phytoconis ericetorum

Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 7, n>99: 13, trend ±, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1923.

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

0 0 1 0 1 0 0 2 6 11 3 0

Het Gewoon veentrechtertje hoort eigenlijk niet in deze atlas thuis, 
want biologisch gezien is het een licheen. Het mycelium leeft altijd 
in symbiose met algen van het geslacht Botrydina, die als minieme 
groene bolletjes aan de voet van vruchtlichamen te zien zijn. De 
vruchtlichamen verschillen overigens niet van andere trechtertjes: ze 
hebben een ingedrukte, geelbruine, tot 2 cm brede hoed; aflopende, 
ver uiteenstaande, roomkleurige lamellen en een bleke, fijn behaarde 

steel met bruine tot purperen top. Daarom wordt het geslacht 
Lichenomphalia toch alom in paddenstoelenboeken behandeld. 
Ondanks zijn Nederlandse naam is het Gewoon veentrechtertje in 
Drenthe een zeldzaamheid, die wijdverspreid doch zeer plaatselijk 
voorkomt, onder andere in het Bunnerveen, Fochteloërveen, 
Bargerveen en op diverse plekken in het Drents-Friese Wold. De 
eerste waarneming stamt al van Beyerinck uit 1923 uit landgoed De 



242 Hoogvenen en vennen

Lyophyllum palustre Veenmosgrauwkop

OPN 1995: Tephrocybe palustris

Status: Matig algemeen, n= 116, n<99: 35, n>99: 85, trend ±, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 58): levend hoogveen 48%, 
wilgenstruweel 28%, berkenbroekbos 12%, verdroogd hoogveen 3%, rest 
9%. – Sub (n= 48): levend veenmos 90%, dood veenmos 2%, mossen 
onbepaald 8%.

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

0 0 0 0 14 14 11 25 48 30 2 0

De Veenmosgrauwkop doet zijn naam eer aan: Het is een geheel 
grijs tot grijsbruin getinte plaatjeszwam die gebonden is aan 
veenmossen. Van enigszins gelijkende grijsbruine mycenasoorten 
is hij in het veld eenvoudig te onderscheiden aan de sterke 
meelgeur. Op de door Beyerinck vervaardigde afbeelding uit 1940 
is de soort aanvankelijk aangeduid onder de onjuiste naam Collybia 
misera. De later erbij geschreven namen Collybia leucomyosotis 
en Tephrophana palustris kloppen wel en zijn illustratief voor de 

Vossenberg bij Wijster (Herb. WBS). De soort is kenmerkend voor 
zeer zuur, voedsel- en basenarm, venig substraat. Hij groeit soms in 
levend veenmos, maar veel vaker op uitgedroogd veen en turf, zowel 
in hoogveengebieden als in kleinere veentjes en verlandende vennen 
in het heidelandschap. Het Gewoon veentrechtertje is ook bekend 
van steile, venige greppelkanten, onder andere een rijke populatie 
langs de Kerkenweg ten noorden van Nieuw-Schoonebeek. Soms is 
de soort gevonden in droge heide, jeneverbesstruwelen en één maal 
op een sterk verrotte sparrenstam in een vochtig naaldbos. Vroeger 
was het Gewoon veentrechtertje in Nederland vrij algemeen (Cool 
& Van der Lek, 1943), maar tegenwoordig is het vrij zeldzaam. De 
soort wordt vooral op het pleistoceen gevonden, daarnaast op diverse 

plaatsen in de duinen en het laagveengebied van West-Nederland 
(NMV, 2013). Buiten Drenthe is dit paddenstoeltje sterk afgenomen, 
zodat het nu als bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 
2008). De soort is zeer gevoelig voor stikstofdepositie, in mindere 
mate voor verdroging. Vermindering van stikstofuitstoot is van groot 
belang om het Gewoon veentrechtertje op termijn voor Nederland te 
behouden.

veranderende taxonomie en nomenclatuur van paddenstoelen. In 
het Overzicht van 1995 was de soort opgenomen als Tephrocybe 
palustris en tegenwoordig is Lyophyllum palustre de gaccepteerde 
naam (Arnolds & Van den Berg, 2013). Van de aan veenmossen 
gebonden paddenstoelen is de Veenmosgrauwkop in Drenthe de 
meest gewone soort. Hij is matig algemeen en wijdverbreid op 
het zandplateau, voornamelijk in de grotere natuurgebieden. In 
de veenkoloniën is hij alleen te vinden in hoogveenreservaten, 
zoals het Bargerveen, Dalerpeel en De Slagen bij Zuidwolde; 

Lichenomphalia umbellifera
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relicten van een vroeger aldaar ongetwijfeld aaneengesloten 
areaal. De vruchtlichamen van de Veenmosgrauwkop verschijnen, 
vaak al in het voorjaar, in grotere of kleinere groepen in levende 
veenmostapijten. Hij groeit vooral op natte, met water verzadigde, 
zure, voedselarme plaatsen, zoals in slenken van hoogvenen, 
in veenputten, de verlandingszone van vennen en drassige 
broekbossen en -struwelen. Vochtige heidevelden zijn te droog 
voor deze paddenstoel. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de 
jaren tachtig is deze soort aangetroffen in 75% van de onderzochte 
berkenbroekbossen (n= 8; Jalink & Nauta, 1984), 60% van de 
gagelstruwelen (n= 6) en 25% van de struwelen van Geoorde wilg, 
met maximale dichtheden tot 80 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 
n.p.). Hij ontbrak geheel in de voedselrijkere struwelen van Grauwe 
wilg en in elzenbroekbossen. Na bemesting van vindplaatsen met 

stikstof of kalk verdwijnt de Veenmosgrauwkop voor vele jaren, zo 
niet voorgoed (Krieglsteiner, 2001). De soort is in Drenthe genoteerd 
in Slank veenmos (Sphagnum flexuosum), Gewoon veenmos (S. 
palustre), Haakveenmos (S. squarrosum) en Wrattig veenmos (S. 
papillosum), maar komt stellig nog op andere veenmossen voor. 
Een voorkeur voor een bepaalde mossoort kan niet uit de huidige 
gegevens worden afgeleid. De Veenmosgrauwkop leeft parasitair: 
hij veroorzaakt uitgebleekte plekken in mostapijten van soms meer 
dan een vierkante meter die ook zonder vruchtlichamen opvallen. 
Een foto daarvan is opgenomen bij de inleiding tot dit deelhoofdstuk. 
In Nederland is de soort vrij algemeen, zowel in hoogveengebieden 
op het pleistoceen als in laagveengebieden in het westen. Daarnaast 
zijn er enkele groeiplaatsen in de duinen (NMV, 2013). Landelijk is 
er sprake van enige afname (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Monilinia oxycocci Veenbesrotkelkje

Status: Verdwenen, n= 4, n<99= 4, n>99= 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1947. – Hab (n= 8): levend hoogveen 100%.

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

0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0

Het Veenbesrotkelkje produceert in het voorjaar bleekbruine, gesteelde 
apotheciën van circa 5 mm die ogenschijnlijk op veenmossen groeien. 
De steeltjes ontspruiten echter uit gemummificeerde bessen van de 
Kleine veenbes die vaak enkele centimeters diep tussen het veenmos 
liggen. Op de hierbij afgedrukte potloodtekening van Beyerinck uit 
1947 is de soort goed te herkennen, maar kennelijk kon de tekenaar er 
in de toen bestaande literatuur geen naam voor vinden. Je moet er wel 
wat voor over hebben om het Veenbesrotkelkje te zien te krijgen. Zo 
werd dit schijfzwammetje in mei 1982 gevonden tijdens een zoektocht 
op handen en voeten over het golvende veenmosdek van het ven 
Poort 2 in boswachterij Dwingeloo (km 225-537, 1982, herb. WBS). 
Het Veenbesrotkelkje was ook al in 1965 in dit kilometerhok gevonden, 
mogelijk op dezelfde locatie, en de eerste opgave van Drenthe stamt 
uit het atlasblok in het Dwingelderveld nabij Spier waarin Poort 2 
gelegen is (atlasblok 225-535, 1947, 1969, herb. WBS). Maar het is 
best mogelijk dat die waarneming gedaan is in een van de vele andere 
vennen in dat atlasblok. Andere vindplaatsen van het Veenbesrotkelkje 
liggen aan de oever van een ven ten zuiden van Vledderveen (km 209-
542, 1984), in de omgeving van Zwartemeer (atlasblok 265-525, 1982, 
herb. WBS) en nabij Smilde, hoogstwaarschijnlijk in de zuidwestpunt 
van het Witterveld (atlasblok 225-550, 1984). De vier waarnemingen in 
de jaren tachtig werden gedaan tijdens nauwkeurig mycosociologisch 
onderzoek in hoogveenvegetaties door Jan Barkman; een studie 
die helaas nooit is uitgewerkt. Het Veenbesrotkelkje is stellig nog in 
diverse Drentse veentjes te vinden, maar er zijn erg weinig mycologen 
die in de lente in hoogvenen naar paddenstoelen zoeken. Buiten 
Drenthe is deze soort in ons land slechts bekend van oude vondsten 

bij Kootwijk en Soest (NMV, 2013). De ascomycetenspecialisten Ellis & 
Ellis (1997) vermelden dat ze deze soort in Groot-Brittannië nog nooit 
hebben gezien, maar in Noorwegen zou hij algemeen zijn (Hansen & 
Knudsen, 2000). 

Mycena concolor  Veenmosmycena

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1962.

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

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

Zoals zo veel mycena’s heeft de Veenmosmycena een klokvormige, 
gewelfde, grijze tot bijna zwarte hoed, maar slechts enkele soorten 
hebben ook boogvormig aflopende, grijze lamellen. De soort lijkt 
op een donker uitgevallen Grijze mycena (Mycena cinerella; zie 
aldaar), maar die soort is goed te herkennen aan de sterke meelgeur. 
De Veenmosmycena is lang geleden op twee plaatsen in Drenthe 
gevonden: op de Dwingeloosche Heide (atlasblok 220-535, 1962, 
herb. L) en in een vochtig berkenbos op veen ten oosten van 

Hollandscheveld (km 234-525, 1983). Details over de standplaatsen 
zijn niet bekend. De soort wordt beschouwd als kenmerkend voor 
veenmosvegetaties en groeit soms ook op zure, natte veengrond, 
zoals kale turfwanden (Favre, 1948; Knudsen & Vesterholt, 2008). 
In Nederland was de Veenmosmycena voor 1990 zeldzaam met 
voornamelijk vindplaatsen op het pleistoceen. Na 1990 is hij niet meer 
gemeld (NMV, 2013). De soort is dan ook als ernstig bedreigd in de 
Rode Lijst opgenomen (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Myriosclerotinia dennisii Wollegrasknolkelkje

Status: Verdwenen, n= 4, n<99= 4, n>99= 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1958. – Hab (n= 8): levend hoogveen 100%. – Sub 
(n= 8): dode stengels 100%. – Org (n= 8): wollegras 88%, grasachtige 
planten onbepaald 12%.

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

0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0

Het Wollegrasknolkelkje vormt bruine apotheciën van maximaal 
9 mm breed met een tot 20 mm lang steeltje. De sporen meten 
10-15 x 4-5 µm. De kelkjes groeien omstreeks april-mei in kleine 
groepjes op een zwart sclerotium dat in stengels en bladeren van 
grasachtige planten is gevormd, meestal van Eenarig wollegras of 
Veenpluis, soms van bies of waterbies. Het Wollegrasknolkelkje 
volgt zijn waardplanten en komt in heel West- en Noord Europa 
voor. In Nederland is de soort zeer zeldzaam op het pleistoceen 
en in laagveenstreken, met sinds 1990 alleen meldingen uit de 
omgeving van Breda en Heerenveen (NMV, 2013). In Drenthe 
is hij uit drie atlasblokken bekend: het Dwingelderveld bij Spier 

(atlasblok 225-535, 1958, L), en daarbinnen de kilometerhokken 
225-537 (1964, herb. WBS) en 226-537 (1968, Herb. WBS); uit de 
omgeving van Wijster (atlasblok 230-535, 1964, L) en daarbinnen 
het IJsbaanven bij het voormalige Biologisch Station (kilometerhok 
230-537, 1968, Herb. WBS); en van het Fochteloërveen (atlasblok 
220-555, 1982, Herb. WBS). Alle vondsten zijn gedaan in levende 
veenmosvegetaties in hoogveenrelicten of langs venoevers. Dat het 
Wollegrasknolkelkje sinds 1982 niet meer is waargenomen, hoeft 
niet te betekenen dat de soort werkelijk uit Drenthe is verdwenen. 
Er wordt in het voorjaar nu eenmaal weinig in veenvegetaties naar 
paddenstoeltjes gekeken.

Omphalina gerardiana Schubbig veenmostrechtertje

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Verdwenen, 
eerste jaar: 1977.

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 Schubbig veenmostrechtertje is gemakkelijk te herkennen aan de 
kleine vruchtlichamen met een trechtervormige bruine hoed, voorzien 
van puntige, opstaande, donkerbruine schubjes. Dit opvallende 
paddenstoeltje is slechts één maal lang geleden in Drenthe gevonden, 
ergens in het Bargerveen (atlasblok 265-520, 1977). De exacte 
vindplaats is niet bekend. Het Schubbig veenmostrechtertje is een 
zeer kenmerkende soort voor veenmossen in levende hoogvenen, 
met een voorkeur voor natte slenken, soms op bulten. Hij groeit ook 
in wat meer mesotrofe moerassen met enige grondwaterinvloed 
(Favre, 1948). De soort is in Noord-Europa en Centraal-Europese 
gebergten wijdverbreid en vrij gewoon (Knudsen & Vesterholt, 

2008; Favre, 1948). In Nederland was hij vroeger zeldzaam in 
hoogveenstreken op het pleistoceen en in laagveengebieden in 
Holland en Noordwest-Overijssel (NMV, 2013). Verondersteld werd 
dat het Schubbig veenmostrechtertje uit ons land verdwenen was 
omdat de laatste vondsten dateerden van vóór 1983 (Arnolds & 
Veerkamp, 2008). Vermoedelijk is stikstofdepositie de boosdoener 
van de achteruitgang, maar invloed van klimaatsverandering is 
niet uit te sluiten. In 2008 is de soort weer opgedoken in een paar 
rietlanden met hoogveenontwikkeling in De Wieden in Noordwest-
Overijssel. Er is dus hoop dat dit hoogveenpareltje ooit ook weer in 
Drenthe verschijnt.
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Psilocybe turficola Slank kaalkopje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 1, 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 3 1 0

De vruchtlichamen van het Slank kaalkopje hebben een kleverige, 
klokvormige, later uitspreidende, tot 3 cm brede hoed, die in vochtige 
toestand kastanjebruin van kleur is. De lamellen zijn bij rijpheid 
grijsbruin met een purperen tint; de slanke steel is bleekbruin. 
Vooral de standplaats is karakteristiek: Het is het enige kaalkopje 
dat in venen tussen veenmos groeit. Daar kan de soort wel verward 
worden met enkele veel algemenere zwavelkopjes, zoals de Bruine 
moeraszwavelkop (Hypholoma udum) en de Heidezwavelkop 
(Hypholoma ericaeum), maar het Slank kaalkopje onderscheidt zich 
daarvan in het veld door de kleverige hoed en de sterke meelgeur 
na kneuzen. Microscopische controle op de afwezigheid van 
chrysocystiden op de lamellen is echter raadzaam. Het Slank kaalkopje 
is in Drenthe van twee plaatsen bekend: een hoogveenvegetatie in 
een nat gagelstruweel in het Doktersveen bij Donderen (km 230-567, 
1982, herb. WBS) en een natte heide op zware leem in het Eexterveld 
(km 243-558, 1995-1999, herb. WBS). Op beide plaatsen stond de 
soort tussen veenmossen in iets verrijkte omstandigheden, met enige 
invloed van grondwater tot in het maaiveld. Volgens Krieglsteiner 
(2003) zou hij soms als zwakteparasiet op veenmossen groeien en 
daarnaast op kale turf. In Nederland is het Slank kaalkopje zeldzaam 

op het pleistoceen, met de meeste vindplaatsen in Noord-Brabant. 
Daarbuiten is hij van twee plekken in de duinen bekend (NMV, 2013). 
Ook in de rest van Noordwest-Europa is deze paddenstoel een 
zeldzaamheid, bijvoorbeeld in Duitsland (Krieglsteiner, 2003), Groot-
Brittannië (alleen Schotland, Legon & Henrici, 2005) en Scandinavië 
(Knudsen & Vesterholt, 2008).

Sarcoleotia turficola Violet veenknoopje

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: 
Verdwenen, eerste jaar: 1982.

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 Violet veenknoopje lijkt op de algemene Paarse knoopzwam 
(Ascocoryne sarcoides; zie aldaar), maar de tot 2 cm brede 
vruchtlichamen lopen taps toe naar de min of meer wortelende 
basis en de bovenzijde is aanvankelijk violetbruin, later olijfbruin 
van kleur. Microscopisch onderscheidt het Violet veenknoopje zich 
door de niet gesepteerde sporen. Het meest opvallend is echter het 
verschil in standplaats: De Paarse knoopzwam groeit op vers dood 
hout; het Violet veenknoopje in veenmostapijten in hoogvenen. 
Volgens Hansen & Knudsen (2000) zou de soort in Scandinavische 
venen groeien op dode stengels van leden van de Cypergrasfamilie 

(bijvoorbeeld zeggesoorten), maar Favre (1948) vermeldt uit de Jura 
ook standplaatsen in zuivere veenmostapijten. In Drenthe is het Violet 
veenknoopje een grote zeldzaamheid met één vondst in 1982 tussen 
veenmossen in het Bargerveen ten zuiden van het Meerstalblok 
(km 266-523, 1982, herb. WBS). Dit is ook de enige geregistreerde 
vondst in Nederland (NMV, 2013). Later is deze plek niet opnieuw 
bezocht, zodat de soort daar mogelijk nog steeds aanwezig is. Het 
Violet veenknoopje staat als verdwenen op de Rode Lijst (Arnolds 
& Veerkamp, 2008). Ook elders in West- en Centraal-Europa is het 
Violet veenknoopje een zeer zeldzame verschijning.


