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Berkenbroekbossen vormen het eindstadium van de vegetatieontwikkeling op zeer voedselarme, zure, permanent
natte veengronden. Karakteristiek is de langzaam groeiende, vrij ijle boomlaag waarin Zachte berk domineert en
soms een enkele Grove den voorkomt, met daaronder een goed ontwikkeld, vaak gesloten dek van veenmossen. Deze
bossen komen van nature vooral voor in de randzone van hoogvenen waar het aanbod aan nutriënten iets hoger is en
de ontwatering iets beter dan in de hoogveenkernen die van nature boomloos blijven. Daarnaast zijn ze op kleinere
schaal te vinden in de randzone van verlandende vennen en veentjes.
In vergelijking met andere moerasbossen is de paddenstoelenflora van berkenbroekbossen arm aan soorten.
Het aantal vruchtlichamen kan wel vrij groot zijn, met daarbij opvallende mycorrhizapaddenstoelen als de Gele
berkenrussula (Russula claroflava), Kleine berkenrussula (Russula nitida), Loofbosbraakrussula (Russula sylvestris),
Bonte berkenboleet (Leccinum variicolor) en Rimpelige melkzwam (Lactarius tabidus). Het merendeel van deze
soorten is niet karakteristiek voor berkenbroekbossen omdat ze ook in drogere berkenbossen veel voorkomen (Jalink
& Nauta, 1984). In deze bosgemeenschap komt wel een aantal zeldzame karakteristieke en bedreigde soorten voor,
waarvan het merendeel mycorrhiza vormt met berken, bijvoorbeeld de Veenmosgordijnzwam (Cortinarius tubarius),
Witte berkenboleet (Leccinum niveum) en Armbandgordijnzwam (Cortinarius armillatus). Onder de houtzwammen
vallen op afstervende berken de Berkenzwam (Piptoporus betulinus) en Echte tonderzwam (Fomes fomentarius) op.

Taxonomische en functionele groepen
In Drenthe zijn 15 paddenstoelen kenmerkend voor berkenbroekbossen, een veel lager aantal dan voor wilgenstruwelen en
elzenbroekbossen. Dat wordt veroorzaakt door een soortenarme
boom- en struiklaag en open structuur van berkenbroekbossen en
de aanwezigheid van weinig groot dood hout. Daarnaast hebben
deze bossen veel specifieke berkenbegeleiders gemeen met
drogere Berken-Eikenbossen, bijvoorbeeld de Gewone berkenboleet
(Leccinum scabrum), Bonte berkenboleet (Leccinum variicolor) en
Berkenzwam (Piptoporus betulinus). Door de veel wijdere verbreiding
van die bossen worden dergelijke paddenstoelen behandeld als
kenmerkende soorten van droge voedselarme loofbossen (hoofdstuk
26). Daarentegen zijn alle specifieke wilgen- en elzenbegeleiders
karakteristiek voor respectievelijk wilgenstruwelen en elzenbroekbossen. De strooisel- en houtverterende paddenstoelen in natte
berkenbossen zijn doorgaans weinig specifiek en ook in drogere

bossen te vinden. Dit in tegenstelling tot het grote aantal kenmerkende
houtbewoners in wilgen- en elzenbroekbossen.
Tot de karakteristieke paddenstoelen voor berkenbroekbossen horen
twaalf plaatjeszwammen en boleten, twee bekerzwammetjes en één
korstzwam. Op twee houtafbrekers na zijn het mycorrhizapartners van
berken. Daarvan is de Veenmosgordijnzwam (Cortinarius tubarius)
veel te vinden bij jonge berkenopslag in hoogveenvegetaties. Voor
oudere opstanden zijn bijvoorbeeld de Witte berkenboleet (Leccinum
niveum) en Roodgrijze melkzwam (Lactarius vietus) kenmerkend.

Verspreiding, frequentie en trend
De kenmerkende soorten van berkenbroekbossen zijn bijna allemaal
zeldzaam, hetgeen niet verwonderlijk is gezien de kleine oppervlakte
van dit bostype in Drenthe. Alleen de Gele berkenrussula (Russula
claroflava) is vrij algemeen. Deze fraaie, chromaatgele paddenstoel
heeft zijn optimum in natte berkenbossen, maar komt ook regelmatig
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Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van berkenbroekbossen (n= 15) over verschillende groepen
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geworden Armbandgordijnzwam (Cortinarius armillatus) in Drenthe.
Andere relatief rijke hokken liggen op de flank van het dal van het
Lieverderdiep bij Roden (km 225-570, 5 soorten; 225-571, 4 soorten;
226-571, 4 soorten) en bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245557, 4 soorten). Elders komen karakteristieke soorten voornamelijk
voor in de verlandingszone van veentjes.
Opmerkelijk is dat er op de kaart geen opvallende soortenconcentraties te zien zijn in de grote hoogveengebieden het Bargerveen, Fochteloërveen en Witterveld. Dat kan een methodische
oorzaak hebben. De mycoflora van deze gebieden is niet zo
goed bekend vanwege de moeilijke begaanbaarheid en strenge
toegangsvoorwaarden. Het zou de moeite waard zijn om aan deze
terreinen extra aandacht te besteden.

Berkenbroekbossen nader bekeken
voor in vochtige Berken-Eikenbossen met Pijpenstrootje. Soorten
met een positieve en negatieve trend houden elkaar ongeveer in
evenwicht.
In de meeste kilometerhokken in Drenthe ontbreken berkenbroeksoorten geheel. Slechts in 4% daarvan komen twee of meer
soorten voor. Deze liggen vooral in het noorden van de provincie,
onder meer in het gebied van de Drentsche Aa en tussen Norg en
Roden. Het rijkst aan kenmerkende soorten is de omgeving van het
Blauwe Meer bij Hoogersmilde (km 223-544, 7 soorten), bekend
als een van de twee recente vindplaatsen van de uiterst zeldzaam

In Nederland worden twee typen berkenbroekbossen onderscheiden:
het Dophei-berkenbroekbos op sterk zuur, zeer voedselarm hoogveen
en het Zompzegge-berkenbroekbos op wat minder zure, iets rijkere
grond in boven het grondwater uit groeiende laagveenmoerassen
(Stortelder et al., 1999). Voor Drenthe is vooral het Dopheiberkenbroekbos van belang met behalve veel veenmossen in de
ondergroei hoogveenplanten als Eenarig wollegras en Dophei. Deze
bossen komen van nature vooral voor in de randzone van hoogvenen
waar het aanbod aan nutriënten iets hoger is en de ontwatering iets
beter dan in de hoogveenkernen die van nature boomloos blijven.
Het ontstaan van berkenbossen in hoogvenen wordt bevorderd door
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In de moslaag van berkenbroekbossen zijn veenmossen meestal dominant, maar kunnen ook bulten van Gewoon haarmos tot ontwikkeling
komen.
oppervlakkige verdroging van het veen en stikstofdepositie.
Goed ontwikkeld is het Dophei-berkenbroekbos schaars. Het mooiste
voorbeeld vinden we op het Witterveld bij Assen, maar het is ook
plaatselijk te vinden in het Bargerveen en Fochteloërveen en op
kleinere schaal in de randzone van diverse veentjes en vennen.
Het Zompzegge-berkenbroekbos met in de ondergroei onder meer
Riet en Hennegras is in Drenthe slechts fragmentair ontwikkeld in

de verlandingszone van iets verrijkte veentjes en vennen. Vaak
worden Dopheide-berkenbroekbossen afgewisseld door struweel
van Geoorde wilg en Gagel, terwijl het Zompzegge-berkenbroekbos
dikwijls met elzenbroekbos gemengd voorkomt. Naar hoger gelegen
gebieden zijn er geleidelijke overgangen naar vochtige, door Zachte
berk gedomineerde Berken-Eikenbossen met een ondergroei van
Pijpenstrootje.

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor berkenbroekbossen.
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Op verdroogde resten niet of gedeeltelijk afgegraven hoogveen
vinden we vooral in de zuidoosthoek van Drenthe uitgestrekte
berkenbossen. De ondergroei daarvan wordt gedomineerd door
Pijpenstrootje, lokaal ook door Adelaarsvaren en veenmossen zijn
er alleen in diepe greppels te vinden. Deze bossen behoren niet tot
de berkenbroekbossen. Ook de paddenstoelenflora vertoont grote
overeenkomsten met die van vochtige Berken-Eikenbossen en
worden aldaar behandeld (zie hoofdstuk 26).
In begin jaren tachtig is door Jalink en Nauta mycosociologisch
onderzoek verricht in acht proefvlakken van 1000 m2 in natte Drentse
berkenbossen (Jalink & Nauta, 1984). De resultaten zijn samengevat
in tabel 19.1. Berkenbroekbossen zijn met een gemiddelde van 31
soorten per proefvlak aanmerkelijk armer aan soorten dan andere
moerasbossen en -struwelen. Vooral strooisel- en houtafbrekers
zijn veel minder goed vertegenwoordigd. In de in het algemeen vrij
open en jonge bestudeerde berkenbossen is weinig strooisel en
dood hout aanwezig, doorgaans uitsluitend van berk. Daarentegen is
het gemiddelde aantal mosbewonende paddenstoelen hoog dankzij
de goed ontwikkelde veenmoslaag. Het valt te verwachten dat de
mycoflora soortenrijker wordt indien berkenbroekbossen de kans
krijgen om zich ongestoord verder te ontwikkelen.

Bedreiging en beheer
Van de 15 kenmerkende soorten van natte berkenbossen staan er
tien (67%) op de landelijke Rode lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008),
waarvan zes als bedreigd of sterk bedreigd. Hieruit blijkt dat de
paddenstoelen in dit vegetatietype erg kwetsbaar zijn. Bij ons nu
zeldzame of zeer zeldzame soorten als de Armbandgordijnzwam en
de Bruinschubbige gordijnzwam (Cortinarius pholideus) stonden in de
eerste helft van de vorige eeuw nog als vrij algemeen te boek (Cool
& Van der Lek, 1935). In Scandinavië zijn deze soorten nog steeds
overal in natte en vochtige berkenbossen te vinden. De voornaamste
oorzaak van de achteruitgang is ook in dit geval de toegenomen
stikstofdepositie.
De mycoflora van berkenbroekbossen is doorgaans gebaat bij een
ongestoorde ontwikkeling zonder enig menselijk ingrijpen. Dan kan
een optimale variatie in structuur ontstaan met een afwisselende

Ascobolus lignatilis

Gesteeld spikkelschijfje

leeftijdsopbouw van de boomlaag en voldoende afstervende en dode
bomen. Het grootste knelpunt bij het behoud van dit vegetatietype
en zijn kenmerkende mycoflora is het handhaven van een voldoende
hoge grondwaterstand om een veenmosdeken in stand te houden. Bij
een verstoorde waterhuishouding ontstaan verdroogde berkenbossen
met veel Pijpenstrootje die in mycologisch opzicht weinig te bieden
hebben.
Verder hangt het perspectief voor berkenbroekbossen vooral af van
ingrepen door de verantwoordelijke terreinbeheerders. Ten behoeve
van het behoud en herstel van open hoogveenlandschappen wordt
vaak berkenopslag verwijderd of bestaand berkenbos gekapt. Ook
kan het sterk opzetten van het grondwater leiden tot het verdrinken
van berkenbroekbossen, zoals op grote schaal in het Bargerveen
is gebeurd. Uit het oogpunt van natuurbehoud zijn dergelijke
maatregelen goed te verdedigen. Het is echter zinvol om binnen grote
natuurlijke eenheden ook ruimte te reserveren voor een ongestoorde
ontwikkeling van berkenbroekbos. In Drenthe zijn nauwelijks
oude, goed ontwikkelde voorbeelden te vinden. Ook het Dopheiberkenbroekbos is een zeldzaam vegetatietype met specifieke
natuurwaarden, waaronder een reeks karakteristieke en bedreigde
paddenstoelen, dat in Europees verband zelfs als prioritair habitat
wordt aangemerkt. De meeste veenmossen en hoogveenplanten
kunnen zich in dergelijke bossen goed handhaven en dat geldt ook
voor kenmerkende paddenstoelen van hoogvenen.
Eenzelfde problematiek speelt bij kleinere veentjes en
verlandingszones van voedselarme vennen. Veel veentjes hebben
van nature de neiging om met berkenbos begroeid te raken, mede
onder invloed van stikstofdepositie of ontwatering van de omgeving.
In die gevallen moet een beheerder van plaats tot plaats een afweging
maken in hoeverre hij de ontwikkeling van berkenbroekbossen
toelaat ten koste van open moerasvegetaties. Dat zal mede afhangen
van het voorkomen van typische hoogveenplanten en zeldzame en
bedreigde hoogveenvlinders. In het algemeen is het tegengaan van
de natuurlijke successie alleen zinvol bij een beperkte berkenopslag
die niet hoger is dan ongeveer twee meter. In andere gevallen levert
de (plaatselijke) vorming van volwaardige berkenbroekbossen veelal
meer natuurwinst op.
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1983.

Voor een Spikkelschijfje is deze soort een reus met apotheciën van
5-12 mm breed. In het gele tot groengele hymenium (de bovenzijde)
zijn met een loep de klompjes grote, purperbruine sporen goed te
zien als zwarte puntjes. Zoals de Nederlandse naam aangeeft, zijn

De soort kan behalve op hout ook op bladeren en mest gevonden
worden (Van Brummelen, 1967). Helaas is de kans om het Gesteeld
spikkelschijfje tegen te komen klein, want hij is in Nederland zeer
zeldzaam met slechts drie vindplaatsen sinds 1990 (NMV, 2013).

de vruchtlichamen van het Gesteeld spikkelschijfje ook nog eens
gesteeld, waardoor de soort in het veld al goed herkenbaar is. De
wetenschappelijke naam verwijst naar de groeiplaats, doorgaans op
rottend hout, ook al een uniek fenomeen onder de spikkelschijfjes.

In Drenthe is deze soort één maal vermeld van de Dalerpeel ten
zuiden van Nieuwlande (km 239-521, 1983), groeiend op droge
berkenbladeren in een berkenbosje op enigszins verdroogd hoogveen
(Jalink & Nauta, 1984).

Cortinarius armillatus

Armbandgordijnzwam
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Onder de vele anonieme bruine gordijnzwammen is de Armbandgordijnzwam een verademing: Met zijn vlammend rood gegordelde

steel en forse postuur is het een onmiskenbare verschijning. Deze
fraaie paddenstoel is helaas slechts op drie plekken in Drenthe
waargenomen. De eerste vondst werd in 1940 gedaan door A.
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Reijnders en W. Beijerinck op De Klencke bij Overhesselen (km 246531). Lange tijd leek dit tevens de allerlaatste waarneming te zijn,
maar in 2004 werden twee vruchtlichamen gevonden in een vochtig
berkenbosje op keileem aan de noordkant van het Blauwe Meer bij
Geeuwenbrug (km 223-544). Sindsdien is dit terrein jaarlijks bezocht
in het kader van tellingen ten behoeve van het paddenstoelenmeetnet,
waarin de Armbandgordijnzwam een integrale telsoort is (Arnolds &
Veerkamp, 1999). De soort leek ook hier verdwenen, maar in 2011
zijn hier weer enkele vruchtlichamen gesignaleerd. Na de sluiting van
het bestand voor de Atlas is in 2011 een nieuwe, rijke groeiplaats
met tientallen vruchtlichamen ontdekt in een voedselarm, vochtig
berkenbosje langs een plas op een particulier terrein nabij Annen
(locatie op verzoek van de eigenaar niet nader aangeduid). De
Armbandgordijnzwam is een obligate mycorrhizapartner van berken
met een voorkeur voor vochtige tot natte berkenbossen, waar hij vaak
tussen veenmossen staat. De soort groeit evenwel ook in drogere
bossen en bij vrijstaande berken in heidevelden, maar is beperkt tot
zeer stikstofarme bodems. Omstreeks 1940 gold deze paddenstoel
in ons land nog als vrij algemeen (Cool & Van der Lek, 1943). Dat
wordt bevestigd door de grote dichtheid van oude vindplaatsen op
de Utrechtse Heuvelrug, in Het Gooi en op de Veluwe in de digitale
verspreidingsatlas (NMV, 2013). Dat waren in de eerste helft van de
vorige eeuw streken waar mycologen uit Holland geregeld op excursie
gingen. Er is geen reden om aan te nemen dat de situatie in Drenthe
anders was, maar omdat de provincie destijds mycologisch vrijwel
onbekend domein was, valt dit niet meer te achterhalen. In Nederland
is het een van de paddenstoelen met de sterkste achteruitgang.
Ten opzichte van de periode voor 1993 is het aantal atlasblokken
met 94% afgenomen (Arnolds & Veerkamp, 2008). Na 1990 is de
Armbandgordijnzwam landelijk zeer zeldzaam en slechts in acht
atlasblokken gesignaleerd: twee in Drenthe, twee op de Veluwe, twee
Cortinarius lucorum
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in Het Gooi, één in Noord-Brabant en in Zuid-Limburg. Mogelijk kan
een verdere reductie van de stikstofbelasting tot enig herstel van
deze soort leiden. In schone delen van Scandinavië en Oost-Europa
is de Armbandgordijnzwam nog steeds een gewone verschijning bij
berken.
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De Peppelgordijnzwam is een forse gordijnzwam met onder vochtige
omstandigheden een purperbruine hoed die snel bleek uitdroogt. De
lamellen zijn grijsviolet en later meer purperbruin, terwijl de steel
en hoedrand bedekt zijn met wit velum. Volgens de meeste auteurs
is deze soort een mycorrhizapartner van loofbomen, vooral bij
Ratelpopulier (Knudsen & Vesterholt, 2008; Krieglsteiner & Gminder,
2010), maar Arnold (1993) beschrijft de soort uit fijnsparrenbos
in de nabijheid van beuken of berken. De Peppelgordijnzwam
is in Drenthe verzameld in weer een geheel andere habitat: een
struweel van Grauwe wilg, gemengd met opgaande berken, in een
Cortinarius pholideus

Bruinschubbige gordijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 15, n<99: 3, n>99: 12, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1966.

De Bruinschubbige gordijnzwam is een karakteristieke, vrij grote
paddenstoel met een bruine, fijngeschubde hoed en een fraaie,
bruin gegordelde steel. De soort is gebonden aan berken en groeit
doorgaans op vochtige plaatsen, maar in berkenbroekbossen
met veenmossen op zure veengrond ontbreekt hij vrijwel. De
Bruinschubbige gordijnzwam is vooral te vinden bij berken op natte tot
vochtige, voedselarme zand- en leemgronden. In Drenthe liggen de
meeste vindplaatsen tegenwoordig aan bosranden en in bermen van
wegen en schelpenpaden. Vermoedelijk was deze soort omstreeks

matig voedsel- en basenrijk veentje bij Westdorp (km 247-545,
1984, 1985, herb. WBS). Op enige afstand waren ook een paar
ratelpopulieren aanwezig. Verder is de soort in Nederland slechts
bekend van een rij populieren rond sportvelden in Waterland bij
Amsterdam (NMV, 2013). Volgens Knudsen & Vesterholt (2008)
is de Peppelgordijnzwam in delen van Scandinavië plaatselijk
algemeen in gemengde bossen en parken op vruchtbare bodems
met mull humus, terwijl hij volgens Krieglsteiner & Gminder (2010)
in Zuid-Duitsland juist een voorkeur zou hebben voor drogere,
voedselarmere bodems.
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1950 nog vrij algemeen, zoals voor ons land aangegeven door Cool
& Van der Lek (1943), maar bij gebrek aan mycologische gegevens
uit die tijd kan dit niet worden bewezen. Helaas is deze opvallende
verschijning tegenwoordig een zeldzaamheid. Een klein cluster
recente vindplaatsen ligt in het gebied van de Drentsche Aa tussen
Gasteren en Schipborg. De Bruinschubbige gordijnzwam is gevoelig
voor verzuring en vermesting (Kuyper & Arnolds, 1996) en daardoor
in de jaren zeventig in het gehele land sterk achteruitgegaan (NMV,
2013). Hij staat dan ook als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds &
Veerkamp, 2008). De situatie lijkt dus sterk op die van de hierboven
besproken Armbandgordijnzwam (Cortinarius armillatus), die in het
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buitenland vaak samen groeit met de Bruinschubbige gordijnzwam.
Er is één belangrijk verschil: De laatste soort heeft zich enigszins
hersteld van de enorme achteruitgang. Sinds 1999 vertoont de
Bruinschubbige gordijnzwam een opgaande lijn en de helft van de
Drentse opgaven stamt vanaf 2004. Dat is hoogstwaarschijnlijk een
gevolg van de verbeterde luchtkwaliteit.

Cortinarius raphanoides

Groene berkengordijnzwam

Cortinarius pholideus
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De kleur van de Groene berkengordijnzwam is niet zo opvallend
als de naam suggereert. De hoed is in werkelijkheid geelbruin tot
grijzig bruin met enige olijftint. In combinatie met het vezelige tot iets
geschubde hoedoppervlak is dat toch voldoende om deze soort in
het veld te herkennen. In Drenthe is het een zeldzame paddenstoel
die op verspreide plekken in kleine aantallen is gevonden. Anders
dan veel soorten van moerasbossen mijdt hij de beekdalen. De
Groene berkengordijnzwam is een karakteristieke soort van natte
berkenbosjes op veen en van vochtige Berken-Eikenbossen met
een ondergroei van Pijpenstrootje op voedselarme, zure bodems.
De vruchtlichamen verschijnen doorgaans niet in de pollen van dit
gras, maar op mosrijke plekken daar tussenin. Hij is door ons echter
niet tussen veenmossen waargenomen. Vaak gaat het om open,
spontane berkenbosjes, opgeslagen op voormalige dopheidevelden
in laagtes in het dekzandlandschap. Landelijk is de Groene
berkengordijnzwam een vrij zeldzame paddenstoel, die voornamelijk

voorkomt op Pleistocene zandgronden en op een enkele plek in
de duinstreek (NMV, 2013). Het aantal vondsten is de laatste jaren
landelijk toegenomen, zodat de paddenstoel niet langer als ‘gevoelig’
op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe stamt
zelfs ruim de helft van de 16 meldingen uit de laatste twee volledige
waarnemingsjaren, 2009 en 2010. Het is niet duidelijk in hoeverre
deze sterke toename een gevolg is van reële uitbreiding, zeer goede
weersomstandigheden voor fructificatie, of een betere bekendheid bij
veldmycologen. Wellicht dragen ze alle drie bij aan deze verrassende
ontwikkeling.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 44, n<99: 11, n>99: 33, trend +, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1977. – Hab (n= 20): berkenbroekbos 50%, wilgenbroekstruweel
25%, hoogveen 10%, rest 15%. – Sub (n= 14): veen 43%, levend veenmos
36%, humus en strooisel 14%, rest 7%. – Org (n= 15): berk 53%, wilg 47%.

De Veenmosgordijnzwam behoort tot het subgenus Dermocybe, een
groep soorten met opvallend levendig gekleurde vruchtlichamen, in
het bijzonder de jonge lamellen. Daarbinnen wordt hij gekenmerkt
door olijfgroene lamellen bij jonge exemplaren in combinatie met
een roodbruine tot donkerbruine hoed (Kuyper, 1990). Verwarring
is mogelijk met de elders besproken Gele wilgengordijnzwam
(Cortinarius cinnamomeoluteus) en Valse veenmosgordijnzwam
(Cortinarius huronensis), die evenwel allebei in jonge toestand
heldergele lamellen hebben en microscopisch gekenmerkt worden
door een gele korrelige inhoud van een deel van de basidiën. In
Drenthe is de Veenmosgordijnzwam vrij zeldzaam op het plateau
en vooral in het noorden van de provincie aangetroffen. In de
hoogveenontginningen en laagveengebieden ontbreekt hij nagenoeg.
De Veenmosgordijnzwam is een kensoort van berkenbroekbossen.
In Drenthe groeit hij vooral bij jonge berken in kleine verlandende
veentjes en in de veenmoszone rond vennen die omringd zijn door
bossen, vrijwel altijd in een gesloten veenmostapijt. In dat milieu is
het soms de dominante mycorrhizapaddenstoel met dichtheden tot
200 vruchtlichamen per 1000 m2. Ook volgens de literatuur vormt de

Entoloma nitidum

Blauwe satijnzwam

Veenmosgordijnzwam doorgaans mycorrhiza met berken, zelden met
dennen (Kuyper, 1990; Knudsen & Vesterholt, 2008). Hij is in Drenthe
daarnaast vaak gemeld van natte wilgenstruwelen, maar in die
gevallen zijn doorgaans ook verspreide berken aanwezig. Mogelijk
is de soort daar soms verward met de Gele wilgengordijnzwam.
Landelijk gezien geldt de soort als vrij zeldzaam (NMV, 2013) en
bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Binnen Nederland vormt
Drenthe het zwaartepunt van deze soort met 67% van de sinds 1990
bezette atlasblokken. Hier lijkt juist sprake te zijn van een toename:
63% van de waarnemingen is afkomstig uit de laatste vier jaren sinds
2008. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat we het biotoop van deze
soort goed hebben leren kennen en doordat er toen meer aandacht
aan veentjes is geschonken dan in het verleden. Waarschijnlijk is de
Veenmosgordijnzwam ook in Drenthe sinds 1950 achteruitgegaan
door ontginning, vermesting en verdroging.
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Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 6, n>99: 5, trend --, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1937.

De Blauwe satijnzwam is een spectaculaire, middelgrote plaatjeszwam met een staalblauwe tot zwartblauwe, vrijwel gladde hoed,
contrasterend met de aanvankelijk witte, later roze lamellen. De steel
is eveneens blauw, vaak met een gele tint aan de basis. De soort
is eigenlijk alleen te verwarren met de verwante IJsvogelsatijnzwam
(Entoloma alcedicolor, zie aldaar). In Drenthe is de Blauwe satijnzwam
zeldzaam op het plateau, met kleine clusters groeiplaatsen tussen
Roden en Lieveren (Mensinge, Lieverder Bosch), in het Tonckensbos
bij Huis ter Heide en in het Dwingelderveld bij Spier. De eerste vondst
dateert al van 1937 uit de omgeving van het Zwanenmeer bij Gieten.
De Blauwe satijnzwam is in Drenthe kenmerkend voor loofbossen met
een min of meer ontwikkelde strooisellaag op natte tot vrij droge, matig
tot sterk zure, basen- en voedselarme, venige of zandige bodems.
Vermoedelijk heeft hij zijn optimum in berkenbroekbossen op natte tot
vochtige veengrond (4 meldingen), maar hij is ook in drogere BerkenEikenbossen aangetroffen (2 meldingen) en in mosrijk fijnsparrenbos
(2 meldingen). Dat laatste habitat sluit goed aan bij standplaatsen

in Zuidwest-Duitsland, waar de Blauwe satijnzwam uitsluitend
gevonden is onder naaldbomen. Daarmee zou hij mycorrhiza
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vormen, in het bijzonder met Fijnspar (Krieglsteiner, 2003). Het is
opmerkelijk dat alle vier de Drentse vondsten sinds 2000 gedaan zijn
in het bijzonder droge jaar 2003, toen de meeste paddenstoelen het
lieten afweten. Misschien wordt de vorming van vruchtlichamen bij
de Blauwe satijnzwam door een droge periode juist gestimuleerd. De
soort is ook landelijk zeldzaam en Drenthe vormt met 60% van de
recente bezette atlasblokken het zwaartepunt van de verspreiding.
Hij is overal sterk afgenomen en daardoor als bedreigd op de Rode
Lijst beland (Arnolds & Veerkamp, 2008). Belangrijkste oorzaak is
de gevoeligheid voor stikstofdepositie (Kuyper & Arnolds, 1996). In
Zuidwest-Duitsland was de Blauwe satijnzwam vrij algemeen, maar
ook daar is er sprake van een forse afname (Krieglsteiner, 2003). Als
mogelijke oorzaken worden behalve eutrofiëring en ontwatering ook
klimaatsverandering genoemd.

Lactarius vietus

Roodgrijze melkzwam
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Status: Vrij zeldzaam, n= 62, n<99: 27, n>99: 38, trend -, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1918. – Hab (n= 33): droog, voedselarm loofbos 18%,
elzenbroekbos 15%, berkenbroekbos15%, wilgenbroekstruweel 12%,
voedselarme bossingels12%, voedselarm gemengd bos 9%, voedselarme
lanen 9%, rest 10%. – Sub (n= 10): humus 80%, veen 20%. – Org (n= 15):
berk 93%, loofbomen onbepaald 7%.

De Roodgrijze melkzwam is een middelgrote melkzwam met een
kleverige, niet of zwak gezoneerde hoed, die vrij bleekgrijs tot
bruingrijs van kleur is, vaak met een typische vleeskleurige inslag.

Het melksap is wit, brandend scherp en droogt groenig grijs op. In
Drenthe is de soort vrij zeldzaam op het plateau en zeer schaars
in de hoogveenontginningen. Het verspreidingspatroon vertoont
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verdichtingen ten zuiden van Roden, rond Schipborg en bij Havelte.
Anders dan bij veel andere kenmerkende paddenstoelen voor
moerasbossen ligt het overgrote deel van de vindplaatsen buiten
de beekdalen. Dit hangt samen met zijn ecologie. De Roodgrijze
melkzwam vormt uitsluitend mycorrhiza met berken. Hij is een
kensoort van het verbond der Berkenbroekbossen (Stortelder et al.,
1999); door Zachte berk gedomineerde bossen op natte, sterk zure,
voedselarme veengrond, vaak met een veenmosdek. In Drenthe
liggen de mooiste voorbeelden van deze zeldzame bosgemeenschap
in het Witterveld ten zuiden van Assen en de kaart vertoont
daar inderdaad een kleine cluster van vindplaatsen. De meeste
groeiplaatsen van de Roodgrijze melkzwam betreffen evenwel
fragmentaire berkenbroekbosjes in laagtes met veenputten in het
heidelandschap, alsmede relatief voedselarme elzenbroekbosssen en
wilgenbroekstruwelen met verspreide berken. Daarnaast komt deze
paddenstoel zeer lokaal en in kleine aantallen voor in berkenbossen
op drogere, zandige, voedselarme bodems, met name in het BerkenEikenbos. Het is opvallend dat tijdens mycosociologisch onderzoek in
berkenbossen in de jaren tachtig de Roodgrijze melkzwam slechts in
één van de 22 proefvlakken werd aangetroffen en wel in een droog,
zeer schraal berkenbos met veel Struikheide (Jalink & Nauta, 1984).
In Nederland is deze paddenstoel vrij algemeen, voornamelijk op het
pleistoceen en in de duinen (NMV, 2013). De soort is, ook in Drenthe,
Leccinum niveum

Witte berkenboleet
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achteruitgegaan als gevolg van ontwatering en stikstofverrijking van
de standplaatsen en staat als kwetsbaar op de Rode Lijst (Arnolds &
Veerkamp, 2008).
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Status: Zeldzaam, n= 25, n<99: 6, n>99: 20, trend ++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1966.

De Witte berkenboleet lijkt habitueel op de Gewone berkenboleet
(Leccinum scabrum; zie aldaar), maar heeft een witte tot bleekbeige
hoed. De steel is bezet met bleke schubjes en heeft vaak blauwgroen
vlees in de basis. Ook de standplaatseisen zijn verschillend:
De Gewone berkenboleet groeit in allerlei vochtige tot droge
berkenbossen en bij berken in wegbermen en tuinen, terwijl de Witte
berkenboleet een kensoort is van het Verbond der Berkenbroekbossen
(Stortelder et al., 1999). De soort is in Drenthe wijdverbreid maar
zeldzaam. Het is een van de weinige paddenstoelen die een cluster
vindplaatsen heeft in het Bargerveen, waar natte berkenbossen
wijdverbreid zijn. Uit de andere twee grote Drentse hoogvenen, het
Fochteloërveen en het Witterveld, is de Witte berkenboleet evenwel
niet bekend. Hij is tevens gevonden in een berkenbroekbos op
laagveen aan de zuidrand van het Zuidlaardermeer. De soort is niet

helemaal tot natte standplaatsen beperkt, maar komt incidenteel ook
voor in drogere Berken-Eikenbossen op zand en bij berkenopslag in
heischrale graslanden op keileem, onder meer op de Kraloërheide.
De standplaatsen zijn altijd zeer arm aan nutriënten, zodat de soort
gevoelig is voor vermesting. Hij staat als kwetsbaar op de Rode
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Elders in ons land is de Witte
berkenboleet vrij zeldzaam, voornamelijk op het pleistoceen, met
daarnaast enkele groeiplaatsen in laagveengebieden en de duinen
van het Waddendistrict (NMV, 2013).
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Leucoscypha leucotricha
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Status: Zeldzaam, n= 15, n<99: 11, n>99: 4, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1982.

Het Wit viltkogeltje is een decoratief, tot 10 mm breed bekerzwammetje,
dat aanvankelijk bijna bolvormig en gesloten is met slechts een
kleine opening aan de bovenkant. Het vruchtlichaam is helemaal
sneeuwwit en de buitenzijde is dichtbezet met lange haren. De soort
is in Drenthe zeldzaam en wijdverspreid, maar hij ontbreekt in de
oostelijke helft van de provincie. Een cluster oude vindplaatsen ten
westen van Wijster is te danken aan mycosociologisch onderzoek
vanuit het Biologisch Station te Wijster in de jaren tachtig. Het
Wit viltkogeltje groeit op natte of vochtige, zure tot neutrale,
voedselarme, humeuze tot venige grond onder loofbomen. Van de
weinige waarnemingen met standplaatsgegevens worden berken
drie maal vermeld als begeleidende boom en Beuk één maal.
Tijdens mycosociologisch onderzoek in berkenbossen is het Wit
viltkogeltje in 14% van de proefvlakken aangetroffen (n= 22) (Jalink
& Nauta, 1984). Vermoedelijk is het een kensoort van het Verbond
der Berkenbroekbossen (Stortelder et al., 1999). Er is aangetoond

dat het mycelium geassocieerd is met mycorrhiza’s van Bitterzoete
melkzwam (Lactarius subdulcis) op beukenwortels (Brand, 1991).
Waarschijnlijk gebruikt het Wit viltkogeltje afbraakproducten van de
wortel en de mycorrhiza’s als voedsel. Bij berken zou een soortgelijke
relatie met de Rimpelende melkzwam (L. tabidus) kunnen bestaan.
Landelijk is het Wit viltkogeltje vrij zeldzaam en vooral op het
pleistoceen gevonden (NMV, 2013). De soort staat als bedreigd op
de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008) en is ook in Drenthe sterk
achteruitgegaan. De oorzaken van de afname zijn niet onderzocht,
maar vermoedelijk zijn verdroging en vermesting van de groeiplaatsen
de boosdoeners.
Phlebiella bourdotii
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1999.

Het Wazig wasje is even dun, kleurloos, wasachtig en moeilijk te
vinden als andere wasjes. De soort is verwant met het Naaldhoutwasje
(Phlebiella pseudotsugae) en Varenwasje (Phlebiella filicina; zie
aldaar), maar verschilt daarvan door gebogen, lange sporen van 1116 x 3,5-5,5 µm. Over de aanwezigheid van gespen zijn de meningen
verdeeld. In Drenthe is het Wazig wasje gevonden op een dode
Russula aquosa

Waterige russula

bladsteel van Adelaarsvaren in een berkenbroekbosje naast Klaverblad
Hoogeveen (km 227-525, 1999, herb. B. de Vries). In dit materiaal
zijn gespen aanwezig, al zijn ze moeilijk te zien. Bernicchia & Gorjon
(2010) vonden geen gespen en noemen de soort Aphanobasidium
aurora. De enige andere vondst in Nederland komt uit Helmond (1997)
en ook dat materiaal heeft gespen (mededeling H. Lammers).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2001.

De Waterige russula lijkt habitueel op de verwante Broze russula
(Russula fragilis; zie aldaar) en heeft eveneens een vrijwel witte
sporenfiguur. De Waterige russula smaakt echter nauwelijks scherp
en de hoed heeft een karakteristieke fletse, rozerode kleur met lila
inslag en een bruinachtig centrum. Hij is in Drenthe slechts van vier
locaties bekend: Het Dieverveld bij Oude Willem (km 215-545, 2001),
de oeverzone van het Zwanenmeer bij Gieten (km 247-560, 2003),
het Gietsenveentje bij Gieten (km 246-558, 2003) en een bosstrook

ten noorden van het Lieverderbosch bij Lieveren (km 226-571, 2008).
De soort is in Drenthe kenmerkend voor vochtige tot natte loofbossen
met berken. Hij is gevonden tussen veenmos in open berkenbroekbos
in de oeverzone van een ven, in gemengd elzen-berkenbroekbos
met veenputjes en in bosjes op natte leem en potklei. Opmerkelijk
genoeg is de Waterige russula in Zuid-Duitsland kenmerkend voor
zure, moerassige naaldbossen met Fijnspar en dennen (Einhellinger;
1985; Krieglsteiner, 2000). Ook in Scandinavië wordt hij voornamelijk
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onder naaldbomen gevonden en slechts zelden bij berken (Knudsen
& Vesterholt, 2008). In Groot-Brittannië zijn berken en dennen de
belangrijkste mycorrhizapartners, maar ook eiken en wilgen behoren
daar tot de mogelijkheden (Legon & Henrici, 2005). Ook landelijk is de
Waterige russula zeldzaam, met zeer verspreide vindplaatsen (NMV,
2013). Hij staat als kwetsbaar op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp,
2008), maar in Drenthe zijn alle vondsten juist van recente datum.

Russula claroflava

Gele berkenrussula
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Status: Vrij algemeen, n= 327, n<99: 70, n>99: 286, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 148): berkenbroekbos 22%, droog,
voedselarm loofbos 20%, voedselarme lanen 13%, wilgenbroekstruweel
11%, voedselarm gemengd bos10%, elzenbroekbos 5%, bos op uitgedroogd
veen 3%, voedselarme bossingels 3%, rest 13%. – Sub (n= 91): humus 56%,
veen 33%, rest 11%. – Org (n= 115): berk 95%, wilg 2%, rest 3%.

Van andere gele russula’s is de Gele berkenrussula goed te
onderscheiden aan de helder chromaatgele hoed, de geelachtige
lamellen, de milde smaak, maar vooral aan de donkergrijze verkleuring
van vlees en steel bij ouderdom. Deze russula is in Drenthe vrij
algemeen, maar hij mijdt de brede beekdalen, het voedselrijke
laagveengebied bij Meppel en de oostelijke veenontginningen,
behoudens de daar gespaarde hoogveenrestanten. De soort
is kenmerkend voor bossen en bosranden met berken op zure,
voedselarme, natte tot vochtige veen- en zandgronden en groeit vaak
tussen veenmossen. Volgens de Drentse karteringsgegevens is de
frequentie in berkenbroekbossen slechts iets hoger dan in droge,
voedselarme bossen, maar gezien de veel kleinere oppervlakte van
nat berkenbos betekent dit dat de Gele berkenrussula daar een sterke
voorkeur voor heeft. Hij is dus een goede kensoort van het Verbond
van Berkenbroekbossen (Stortelder et al., 1999). Dit wordt bevestigd
door mycosociologisch onderzoek uit de jaren tachtig, waarbij de
soort in 38% van de natte berkenbroekbossen werd gevonden
(n= 8), maar slechts in 7% van de onderzochte vochtige tot droge
Berken-Eikenbossen (n= 14) (Jalink & Nauta, 1984). De relatief
hoge frequentie in elzen- en wilgenbroek, waar vaak enige berken
groeien, illustreert ook de voorkeur voor natte standplaatsen. De Gele
berkenrussula groeit daarnaast vrij regelmatig in greppelkanten langs
met berken beplante wegbermen. In pioniergemeenschappen met
jonge berkjes is hij niet aangetroffen. Ook in het buitenland is deze
soort karakteristiek voor moerasbossen met berken (Einhellinger,
1985; Krieglsteiner, 2000). In Nederland is de Gele berkenrussula
algemeen op het pleistoceen en in de duinen, plaatselijk ook in
laagveenmoerassen (NMV, 2013). Er is eerder sprake van uitbreiding
dan van achteruitgang en dat geldt ook voor Drenthe.
Russula sphagnophila

Veenmosrussula

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1985.

De tengere vruchtlichamen van de Veenmosrussula hebben een
hoed met bleke pasteltinten, een mengeling van licht olijfbruin,
groenig grijs en vuil rozerood. Daardoor lijkt de soort op het eerste
gezicht sterk op de algemene Broze russula (Russuls fragilis; zie
aldaar), maar bij nadere beschouwing zijn er belangrijke verschillen:

De Veenmosrussula heeft een milde smaak, een crèmekleurige
sporenfiguur, de lamellen zijn bleekgeel en de snede is nooit
gezaagd. Bovendien hebben de sporen onder de microscoop hogere
wratten. De Veenmosrussula is in Drenthe een grote zeldzaamheid
met drie waarnemingen: in het Achterste Veen bij Taarlo (km 236-
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560, 1985, herb. WBS), in een hoogveenrestant bij Dalerend ten
zuiden van Nieuwlande (km 238-522, 2001, herb. B. de Vries) en
langs de Stobbeplas bij Witteveen (km 242-536, 2007, herb. L). Op
de laatste twee plekken groeit de soort in open berkenbroekbossen
op natte, zure, zeer voedselarme veengrond; in het Achterste Veen
tussen veenmossen in een wilgenstruweel met verspreide berken.
Ook elders is deze mycorrhizavormer gebonden aan berken op natte
standplaatsen, gewoonlijk tussen veenmossen (Einhellinger, 1985;
Knudsen & Vesterholt, 2008). De Veenmosrussula is een goede
kensoort van het Verbond van Berkenbroekbossen (Stortelder et
al., 1999). Ook elders in Nederland is deze paddenstoel zeldzaam,
zowel op het pleistoceen als in enkele laagveenmoerassen en in
de duinen (NMV, 2013). Hij staat op de Rode Lijst als bedreigd. De
achteruitgang is een gevolg van ontwatering en vermesting van het
zeldzame biotoop (Arnolds & Veerkamp, 2008).
Xerocomus ripariellus

Wijnrode boleet

OPN 1995: Boletus ripariellus
Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1984.

De Wijnrode boleet is pas onlangs in Nederland als soort herkend
(Noordeloos, 2007). Door zijn karmijnrode hoed lijkt hij sterk op de
vrij algemene Rode boleet (Xerocomus rubellus; zie aldaar), maar de
vruchtlichamen van de Wijnrode boleet zijn doorgaans wat kleiner.
Microscopisch is hij te onderscheiden aan de subtiel overlangs gestreepte
sporen en gezwollen hoedhuidcellen. Bovendien is de standplaats
verschillend. De Wijnrode boleet is in Drenthe al in 1984 gevonden, maar pas
in 2007 als zodanig gedetermineerd. Hij groeide destijds tussen veenmos
in nat, venig wilgenbroekbos met verspreide berken in het Achterste Veen
bij Loon (km 236-560, herb. L). De andere drie waarnemingen zijn van na
2007: een vochtig parkje in Peelo, Assen (km 233-559, 2008, herb. Enzlin),
een wilgenstruweel in Graswijk (km 233-554, 2010, herb. Enzlin) en onder
berken in een slootkant bij Zwinderen (km 240-527, 2010, herb. L). De
Wijnrode boleet is dus karakteristiek voor vochtige tot natte standplaatsen
onder berken en wilgen, terwijl de Rode boleet gewoonlijk onder eiken in
droge wegbermen groeit (Noordeloos, 2007; Knudsen & Vesterholt, 2008).
Waarschijnlijk komt de Wijnrode boleet ook elders in Drenthe voor, maar
hij is zeker zeldzaam. Dat geldt ook voor de rest van ons land, met een
opvallend cluster vindplaatsen nabij Eindhoven (NMV, 2013).
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