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Hoofdstuk 20a

Rob Chrispijn, Eef Arnolds & Bernhard de Vries
Dit deelhoofdstuk gaat voornamelijk over de paddenstoelen die in steden en dorpen te vinden zijn. Het gaat daarbij
vooral om het openbaar groen, bijvoorbeeld parken, plantsoenen, bloemperken, gazons en begraafplaatsen. Ook
brinken worden hiertoe gerekend, maar de paddenstoelen met een optimum in bermen van wegen en paden binnen
bebouwingskernen worden in hoofdstuk 21 behandeld. Een groot deel van de paddenstoelen van de bebouwde
omgeving wordt ook aangetroffen op boerenerven, in tuinen en boomgaarden. Al deze habitats zijn dermate heterogeen
dat ze niet tot bepaalde vegetatietypen gerekend kunnen worden. Ze hebben wel een aantal ecologische eigenschappen
gemeenschappelijk, zoals de hoge voedsel- en basenrijkdom, bevorderd door het regelmatig aanbrengen van mest of
compost, het intensieve beheer en de aanwezigheid van recent verstoorde bodems. Ook houtsnippers worden vaak
aangebracht in deze habitats en vormen daar een speciaal substraat voor paddenstoelen. De daarvoor kenmerkende
soorten worden behandeld in deelhoofdstuk 20c.
Taxonomische en functionele groepen

Verspreiding, frequentie en trend

In Drenthe worden 149 soorten paddenstoelen tot deze ecologische
subgroep gerekend, dat wil zeggen 70% van alle cultuurvolgers die
besproken worden in hoofdstuk 20. Daardoor lijken de diagrammen
sterk op die van dat hoofdstuk als geheel. Om die reden worden
hier alleen de meest opvallende punten aangestipt. Opvallend
is dat dit deelhoofdstuk alle 13 buisjeszwammen en de twee
stekelzwammen omvat die als cultuurvolgers worden beschouwd.
Deze soorten zijn gebonden aan oude bomen in stedelijk groen
en ontbreken daarom in de hierop volgende groepen waar
oudere bomen vrijwel afwezig zijn. Om diezelfde reden zijn
alle kenmerkende zwakteparasieten op hout (16 soorten) en
alle mycorrhizapaddenstoelen (10 soorten) van hoofdstuk 20
in dit deelhoofdstuk te vinden. Daarentegen is het aandeel van
saprotrofe soorten op kruidachtige planten hier veel kleiner dan in
de hierop volgende subgroep van akkers en ruigten.

De verspreiding van de soorten van deze subgroep in Drenthe
vertoont grote overeenkomsten met die van de cultuurvolgers
van hoofdstuk 20 als geheel, met dezelfde vrijwel lege gebieden
en dezelfde opvallende concentraties. Ook de verdeling van de
kenmerkende soorten over frequentieklassen is vrijwel identiek.
De enige drie algemene soorten zijn in deze subgroep te vinden,
namelijk de Knolparasolzwam in wijde zin (Chlorophyllum rhacodes
sensu lato), de Groezelige satijnzwam (Entoloma sordidulum) en de
Paarse schijnridderzwam (Lepista nuda). Ook bij de paddenstoelen
van parken, begraafplaatsen, boomgaarden, erven en tuinen is de
trend van de meeste kenmerkende soorten positief: 69% daarvan is
nieuw sinds 1999 of vertoont een sterke vooruitgang.

Parken en plantsoenen
Parken worden ten opzichte van bossen gekenmerkt door een
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Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van parken, tuinen, boomgaarden en begraafplaatsen (n= 149) over
verschillende groepen
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zorgvuldig geplande aanleg met een afwisseling van open
ruimten met gazons en bloemperken en meer besloten delen met
aangeplante groepen heesters, bosjes en vrijstaande bomen. Vaak
zijn er ook waterpartijen en speciale attracties als een hertenpark of
kinderboerderij aanwezig. Dikwijls worden allerlei exotische bomen
en struiken aangeplant die in bossen niet te vinden zijn. Het beheer
is in parken veel intensiever dan in bossen, bijvoorbeeld wat betreft
het opsnoeien van bomen en struiken, het verwijderen van takken
en afgevallen bladeren, het maaien van grasvelden en eventueel het
inbrengen van mest of compost.
Toch is het verschil tussen parken en bossen gradueel. Landgoederen
nemen een tussenpositie in, vooral in de directe omgeving van het

landhuis die vaak parkachtig van structuur is. Voor landgoederen
op voedsel- en basenrijke grond zijn stinzeplanten, oorspronkelijk
ingevoerde voorjaarsbloeiers, kenmerkend. Voorbeelden van
parkachtige landgoederen in Drenthe zijn Mensinge in Roden,
Vennebroek en De Braak bij Paterswolde, Overcingel in Assen
en De Havixhorst en Dickninge bij De Wijk. Ook stadsbossen als
het Asserbosch hebben voor een deel kenmerken van een park,
bijvoorbeeld in de omgeving van de aldaar gelegen kinderboerderij.
Paddenstoelen met een optimum in parken en plantsoenen behoren
tot verschillende ecologische groepen. Een groot aantal saprotrofe
plaatjeszwammen heeft een voorkeur voor de vruchtbare, humusen voedselrijke, veelal basische grond die daar onder invloed van
cultuurmaatregelen in de loop der jaren is ontstaan. Dat geldt in
Drenthe bijvoorbeeld voor 13 soorten champignons, waaronder de
Straatchampignon (Agaricus bitorquis) die soms vruchtlichamen
produceert in kleine boomspiegels of ze tussen trottoirtegels
omhoog perst. Parken zijn ook opvallend rijk aan breeksteeltjes en
inktzwammen met respectievelijk 20 en 16 karakteristieke soorten.
Veel van deze paddenstoelen kunnen korte tijd na grondbewerking
al fructificeren. De meeste humusbewonende soorten van parken
en plantsoenen hebben in de natuur hun optimum in voedsel- en
basenrijke, vochtige loofbossen, vooral in ooibossen langs rivieren
(Arnolds et al., 1995; Krieglsteiner, 2000-2010). Ook in die omgeving
moeten ze onregelmatige verstoringen kunnen verdragen, zoals
overstroming in het winterhalfjaar, gevolgd door het afzetten van vers
zand en slib. In Drenthe ontbreken rivieren en ooibossen, zodat deze
soorten hier aangewezen zijn op door de mens gecreëerde milieus
met vergelijkbare eigenschappen.

Hoofdstuk 20a
Een ander belangrijk substraat in parken en tuinen wordt gevormd
door de aldaar aanwezige zeer oude bomen. Deze zijn een belangrijke
voedingsbodem voor sommige grote, opvallende buisjeszwammen,
zoals de Dikrandtonderzwam (Ganoderma adspersum) en de
Harslakzwam (Ganoderma resinaceum). In de Drentse bossen
zijn deze soorten veel schaarser dan in parken omdat echt oude
bomen daar nog nauwelijks voorkomen. De meeste bossen zijn
hier minder dan een eeuw geleden aangeplant. Bovendien wordt
het optreden van zwakteparasieten in de bebouwde omgeving
bevorderd doordat bomen vaak aan de bast beschadigd worden door
snoeien, maaimachines en andere voertuigen en aan de wortels door
graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld bij het aanleggen van leidingen
en fietspaden. Buiten parken worden deze paddenstoelen in Drenthe
vooral aangetroffen op oude bomen in wegbermen. Paddenstoelen
op oude, nog levende bomen komen van oorsprong vooral voor in
ongerepte oerbossen en andere oude bossen.
In dorpen en steden worden vaak inheemse bomen aangeplant die
van nature echter niet of weinig in Drenthe voorkomen. Sommige
gespecialiseerde paddenstoelen profiteren daarvan, zoals het
Esdoornpuzzelkorstje (Dendrothele acerina) op de schors van
Spaanse aak en de Lindeschorszwam (Peniophora rufomarginata)
op vers afgestorven takken van linde. Dat geldt uiteraard ook voor
soorten die afhankelijk zijn van exotische sierstruiken, zoals het
Laurierkersdekselbekertje (Trochila laurocerasi) op afgevallen
bladeren van Laurierkers en de Azaleabladgast (Exobasidium
japonicum) op levende bladeren van de Japanse azalea. Andere
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paddenstoelen zijn in de bebouwde omgeving karakteristiek voor open
of met mossen begroeide, voedselrijke grond, soms veroorzaakt door
toepassing van herbiciden, bijvoorbeeld het Oranjerood trechtertje
(Loreleia postii) en het Levermostrechtertje (Loreleia marchantiae).
In Drenthe nemen dorpen en steden met het bijbehorend openbaar
groen een relatief geringe oppervlakte in. Voor een goede indruk
van de mycoflora daarvan kan men beter kijken naar grote
stedelijke gebieden, zoals de Randstad. Hier zijn lokale overzichten
gepubliceerd van de mycoflora in de binnenstad van Leiden (Adema,
2008) en Groot-Amsterdam (Chrispijn, 1999). De laatste studie leent
zich goed voor een vergelijking met de situatie in Drenthe omdat van
een aantal soorten het aantal kilometerhokken wordt vermeld waarin
ze zijn aangetroffen. Bovendien is de methodiek van inventariseren
aldaar goed vergelijkbaar met die in Drenthe.
In tabel 20.1 is voor een selectie van soorten uit deze ecologische
subgroep aangegeven in welk percentage van de kilometerhokken ze
voorkomen in heel Drenthe (2822 km-hokken), de grotere bebouwde
kommen binnen Drenthe (200 km-hokken) en Groot-Amsterdam
(420 km-hokken). Zoals op grond van hun plaatsing in deze groep
te verwachten was, hebben alle geselecteerde soorten een hogere
frequentie in de steden en dorpen in Drenthe dan in de provincie
als geheel. Soms is het verschil klein, maar andere soorten komen
in bewoningskernen drie tot vier maal zo veel voor als daarbuiten,
bijvoorbeeld de Dikrandtonderzwam (Ganoderma adspersum) en
de Straatchampignon (Agaricus bitorquis). Een vergelijking met
de gegevens uit Amsterdam wijst uit dat de meeste soorten van

Tabel 20.1.

De frequentie van een aantal kenmerkende soorten paddenstoelen van parken en plantsoenen in geheel Drenthe, steden en
dorpen in Drenthe en in Groot-Amsterdam (gegevens uit Amsterdam naar Chrispijn, 1999).
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

% van km-hokken in
Drenthe (n= 2822)

% van km-hokken in
steden en dorpen in
Drenthe (n= 200)

% van km-hokken in
Groot-Amsterdam
(n= 420)

Op oude bomen
Ganoderma adspersum

Dikrandtonderzwam

2,8

8,0

7,8

Gymnopilus junonius

Prachtvlamhoed

11,1

17,0

6,4

Meripilus giganteus

Reuzenzwam

6,6

17,5

5,5

Pholiota squarrosa

Schubbige bundelzwam

6,4

10

5,7

Pleurotus dryinus

Schubbige oesterzwam

1,3

3,0

2,6

Polyporus squamosus

Zadelzwam

2,1

4,0

21,2

Agaricus bisporus

Gekweekte champignon

0,4

1,5

6,7

Agaricus bitorquis

Straatchampignon

2,2

8,0

24,0

Agaricus geesterani

Toverchampignon

0,2

0,5

5,5

Agaricus subperonatus

Gordelchampignon

0,5

1,0

5,7

Conocybe albipes

Izabelkleurig breeksteeltje

2,4

2,5

7,4

Coprinopsis atramentaria

Grote kale inktzwam

7,8

13,5

38,0

Coprinus comatus

Geschubde inktzwam

13,5

17,0

35,0

Lacrymaria lacrymabunda

Tranende franjehoed

7,4

17,0

15,2

Lepiota cristata

Stinkparasolzwam

4,5

7,0

27,3

Lepiota subincarnata

Vaalroze parasolzwam

0,5

1,0

15,2

Leucoagaricus leucothites

Blanke champignonparasol

1,2

3,5

8,3

Lyophyllum decastes

Bruine bundelridderzwam

5,4

10,5

15,3

Melanoleuca brevipes

Kortstelige veldridderzwam

0,9

2,0

6,0

Mitrophora semilibera

Kapjesmorielje

0,1

0,5

4,0

Morchella esculenta

Gewone morielje

0,1

0,5

6,4

Peniophora rufomarginata

Lindeschorszwam

0,5

2,0

4,8

Pholiotina arrhenii

Geringd breeksteeltje

0,8

1,0

9,0

Pholiotina rugosa

Rimpelig breeksteeltje

1,6

2,5

3,3

Overige soorten
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Begraafplaatsen met oude bomen en schrale grasvelden, zoals van Dalen, zijn vaak interessant voor paddenstoelen.
oude bomen in Drentse steden en dorpen meer voorkomen dan
in de hoofdstad. Een uitzondering is de Zadelzwam (Polyporus
squamosus) die een sterke voorkeur heeft voor voedselrijke grond en
die in Groot-Amsterdam juist veel algemener is. Voor humusafbrekers
en enkele saprotrofe soorten op hout geldt het omgekeerde. Deze
paddenstoelen zijn in Amsterdam meer verbreid en soms zelfs veel
algemener dan in Drentse woonkernen. Dat wordt mede veroorzaakt
door bodemkundige verschillen. De klei- en veraarde veengronden
in Amsterdam zijn van nature al voedselrijker dan de Drentse

zandgronden. De enige uitzondering is de Tranende franjehoed
(Lacrymaria lacrymabunda) die in Drentse bebouwde kommen iets
vaker is aangetroffen.

Begraafplaatsen
Begraafplaatsen hebben meestal een structuur die vergelijkbaar is
met die van parken. Oude bomen en grasvelden zijn vaak prominent
aanwezig. Ook het beheer is er vergelijkbaar, maar doorgaans nog
wat meer gericht op netheid dan bij parken. In de praktijk gebeurt het

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor parken,
begraafplaatsen, boomgaarden, erven en tuinen.

Hoofdstuk 20a
op begraafplaatsen veel vaker dat grasvelden niet worden bemest
en dat mosgroei in het kort afgemaaide gras wordt getolereerd,
mede omdat deze elementen hier geen recreatieve nevenfunctie
hebben als ligweide of hondenuitlaatplaats. Ook bladeren worden
in de herfst doorgaans zorgvuldig verwijderd. Dat kan ertoe leiden
dat na vele jaren van dit beheer schrale graslandjes en padranden
ontstaan met een zeer rijke mycoflora met diverse soorten wasplaten,
satijnzwammen, knotszwammen en aardtongen. Deze paddenstoelen
zijn karakteristiek voor wasplatengraslanden en worden behandeld
in hoofdstuk 16a. Onder eventueel aanwezige vrijstaande beuken,
eiken en berken in deze graslandjes groeien dikwijls bijzondere
mycorrhizapaddenstoelen. De mycologisch meest interessante
begraafplaatsen met schrale grasgedeelten zijn in Drenthe te
vinden aan de zuidkant van Roden (km 224-572) met zeven soorten
wasplaten, vijf satijnzwammen en vier knotszwammen, ten oosten
van Oud-Annerveen (km 248-567) met zes soorten wasplaten en vier
knotszwammen en bij Zuidwolde (km 224-521) met onder meer zes
soorten wasplaten en tal van interessante mycorrhizapaddenstoelen.
De kroon spant wel de begraafplaats in het Asserbosch (km 233-555)
waar zes wasplaten, zeven satijnzwammen en vier knotszwammen
aangetroffen zijn, maar die vooral bekend is om het grote aantal
zeldzame mycorrhizavormers op de grasvelden onder de talrijke oude
eiken en beuken, bijvoorbeeld de Amandelrussula (Russula grata),
Valse satijnvezelkop (Inocybe paludinella) en Stekelspoorvezelkop
(Inocybe calospora). Deze locatie wordt uitgebreider behandeld bij
de beschrijving van het mycologische kroonjuweel het Asserbosch
(hoofdstuk 9).

Boomgaarden, erven en tuinen
Particuliere boomgaarden, tuinen en erven vallen eveneens onder
dit deelhoofdstuk, ook als ze buiten bebouwingskernen liggen.
Grotere boomgaarden zijn in Drenthe zeer schaars vanwege minder
geschikte klimatologische en bodemkundige omstandigheden. De
weinige opgaven van paddenstoelen uit boomgaarden betreffen
doorgaans groepjes fruitbomen op boerenerven. Enkele soorten die
alleen of voornamelijk op fruitbomen groeien hebben hun optimum in

boomgaarden, zoals de Appelboomkaaszwam (Aurantiporus fissilis)
op stammen van oude appelbomen, het Boomkankermeniezwammetje
(Neonectria ditissima) als parasiet op takken van fruitbomen en
het Appelrotkelkje (Monilinia fructigena) op valappels. Onder de
fruitbomen komen vaak soorten van voedselrijke graslanden voor
(hoofdstuk 16c).
Van de mycoflora van tuinen en erven is in Drenthe, net als in de
rest van ons land, relatief weinig bekend omdat ze niet openbaar
toegankelijk zijn en, mede daardoor, zelden geïnventariseerd
worden door mycologen. Opvallend veel gegevens uit deze habitats
in het Drentse bestand zijn afkomstig uit tuinen van (amateur)
mycologen, zoals van Eef Arnolds in Beilen, Rob Chrispijn in
Vledderveen, Roeland Enzlin in Rolde, Henk Pras bij Stadskanaal
en Jan Schreurs in Eldersloo. Daaruit blijkt dat tuinen rijk kunnen
zijn aan soorten paddenstoelen, vooral als daarin oudere bomen
aanwezig zijn. Algemene soorten van voedselrijke loofbossen,
voedselrijke graslanden en parken overheersen, maar in alle
geregeld onderzochte tuinen zijn ook één of meer bijzondere soorten
aangetroffen, zoals het Vingerhoedje (Verpa conica) en Gewone
morielje (Morchella esculenta) in aardbeienbedden in de tuin van Eef
Arnolds en de Iepenzwam (Hypsizygus ulmarius) op een fruitboom
op het erf van Jan Schreurs. De enige Drentse vindplaatsen van
de Grauwe trechtersatijnzwam (Entoloma phaeocyathus) en van
de Sombere collybia (Gymnopus obscuroides) bevinden zich in de
tuinen van respectievelijk Rob Chrispijn en Roeland Enzlin. Er zijn
in dit milieu zelfs nieuwe soorten voor de wetenschap ontdekt: de
Bittere franjehoed (Psathyrella amarescens) op houtsnippers op het
erf van Eef Arnolds en het Rouwrandmoskommetje (Bryoscyphus
atromarginatus) in een bloempot in de tuin van Henk Pras.

Bedreiging en beheer
Ruim driekwart van de 153 kenmerkende soorten uit de bebouwde
omgeving wordt niet bedreigd of is niet beschouwd voor de Rode
Lijst. Van de 37 soorten (24%) die wel op de Rode Lijst staan, zijn
drie soorten (2%) ernstig bedreigd en elf soorten (7%) bedreigd.
De oorzaken van de geconstateerde sterke achteruitgang van deze

Oude bomen in steden en dorpen bieden een groeiplaats aan opvallende houtzwammen, zoals hier de Harslakzwam (Ganoderma resinaceum)
op een kapitale eik in Assen-Zuid.
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paddenstoelen zijn vaak onbekend. Het is bijvoorbeeld onduidelijk
waarom de Rafelige champignon (Agaricus subfloccosus) als
ernstig bedreigd ter boek staat, terwijl ecologisch sterk gelijkende
champignons juist een forse toename vertonen. Datzelfde geldt
voor het ernstig bedreigde Jeneverbesbekertje (Pithya cupressina)
dat op naalden en schubben van gekweekte jeneverbessen groeit;
een substraat dat zeker niet is afgenomen. De even sterk bedreigde
Trechtermycena (Hemimycena ignobilis) is een slecht bekende soort
die mogelijk over het hoofd wordt gezien.
De soorten die kenmerkend zijn voor de stedelijke omgeving zijn
aangepast aan het gebruikelijke groenbeheer aldaar. Zoals hierboven
werd aangegeven, is het oude bomenbestand in steden en dorpen
van groot belang als groeiplaats van parasitaire houtpaddenstoelen.
Het verschijnen van hun vruchtlichamen is voor groenbeheerders
vaak aanleiding om de bomen te vellen in verband met het vermijden
van risico’s voor mensen, het verkeer en gebouwen. Helaas worden
ook bomen gekapt die met hun aantasting nog jaren zouden
kunnen leven en op plaatsen waar nauwelijks gevaar bestaat,
mochten ze omvallen. Bij het verlenen van kapvergunningen zou
de natuurwaarde van bomen voor andere organismen, niet alleen
voor paddenstoelen, maar ook voor holenbroeders, vleermuizen en
Abortiporus biennis

Toefige labyrintzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 57, n<99: 10, n>99: 47, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1984. – Hab (n= 15): droge, voedselarme lanen en
wegbermen 53%, parken en plantsoenen 27%, droog, voedselarm loofbos
13%, droge, voedselrijke wegbermen 7%. – Sub (n= 15): dode boomwortels
33%, dode stronken 27%, voet van levende bomen 27%, grond 13%. – Org
(n= 15): linde 27%, eik 20%, Beuk 7%, berk 7%, plataan 7%, loofbomen
onbepaald 33%.

Deze buisjeszwam is opmerkelijk variabel wat vorm en grootte betreft,
van knol- en trechtervormig tot toefen dakpansgewijs gestapelde,
waaiervormige hoeden. De bovenkant is viltig en aanvankelijk
roodachtig van kleur, later meer bruin. De hoekige tot langwerpige,
doolhofachtige poriën zijn wit tot okerkleurig en worden bij jonge
exemplaren bij druk rood. De Toefige labyrintzwam komt zowel op
de hogere zandgronden als in Laag-Nederland plaatselijk algemeen

insecten, een belangrijke rol moeten spelen bij de afweging. Het is
ook te betreuren dat gevelde bomen vrijwel altijd uit het openbaar
groen worden verwijderd, vaak alleen uit netheidsoverwegingen.
Het is logisch dat dit langs wegen gebeurt, maar in parken kunnen
boomstammen na hun dood een belangrijke rol vervullen voor allerlei
saprotrofe paddenstoelen en tal van andere organismen. Bovendien
kunnen ze esthetisch een aanwinst betekenen, de natuur dichter
bij stadsmensen brengen en in sommige gevallen goedkope en
creatieve speelplaatsen opleveren voor kinderen.
Verschralend beheer in parken en op begraafplaatsen kan de
mycologische waarde van dergelijke gebieden enorm doen
toenemen. Dat geldt zowel voor verschraling van grasvelden
door maaien en afvoeren, als voor de omgeving van oude bomen
door het verwijderen van afgevallen bladeren en takken. Dergelijk
beheer is gunstig voor een rijke flora van graslandpaddenstoelen en
mycorrhizavormers. Verschraling is nadelig voor een groot aantal
van de in dit deelhoofdstuk besproken paddenstoelen die juist
liefhebbers zijn van voedselrijke bodems, maar dat soort plekken zijn
er in Nederland genoeg te vinden. Voor aan aantal praktische tips
verwijzen we verder naar de publicatie over paddenstoelvriendelijk
natuurbeheer van Keizer (2003).
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voor, maar is schaars in Flevoland (NMV, 2013). In Drenthe is hij
vrij zeldzaam, met de meeste vindplaatsen in potkleigebieden in het
uiterste noorden van de provincie. Hieruit blijkt zijn voorkeur voor min
of meer basenrijke bodems. De Toefige labyrintzwam leeft volgens
het Overzicht (Arnolds et al., 1995) als een necrotrofe parasiet aan
de voet van levende bomen (Beuk, eik, populier e.a.) of hij groeit
saprotroof op stronken, begraven hout en boomwortels. Hij heeft
een voorkeur voor loofbossen, parken en lanen op klei, maar komt
ook voor op zandgrond. In overeenstemming hiermee is de soort in
Drenthe zelden in bossen op voedselarme zandgrond gevonden. Ons
is slechts één geval bekend, op Amerikaanse eik op een kapvlakte
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in Boswachterij Appelscha. De soort floreert wel op plekken waar
zandgrond onder invloed van de mens een basen- en voedselrijk
karakter heeft gekregen, zoals in parken, op boerenerven en in
wegbermen. De opmars van de Toefige labyrintzwam in Drenthe
heeft stellig te maken met de toename van dergelijke plekken in het
landschap. De meest genoteerde boomsoort is opvallend genoeg
linde, een in Drenthe schaarse boom, gevolgd door eik en enkele
andere loofbomen. De Toefige labyrintzwam is hier vooral genoteerd
op dode wortels, boomstronken en aan de voet van levende bomen.
Volgens Krieglsteiner (2000) heeft deze soort een voorkeur voor
zonnige, beschutte standplaatsen en wellicht om die reden komt
hij in Baden-Württemberg vaker voor in stedelijk gebied dan in
zijn natuurlijke biotoop dat zou bestaan uit ooibossen en beukenen Eiken-Haagbeukenbossen op kalkhoudende leemgrond. Dat
komt overeen met de bevindingen in Amsterdam waar de Toefige
labyrintzwam vooral werd gevonden in parken rond het stadscentrum
(Chrispijn, 1999).

Agaricus arvensis sensu
lato (inclusief A. osecanus,
A. pseudoumbrella)

Anijschampignon (inclusief Gewone,
Sneeuwwitte, Fijnschubbige
anijschampignon)
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Status: Vrij algemeen, n= 321, n<99: 80, n>99: 252, trend ++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1965. – Hab (n= 103): droge, voedselarme
lanen en wegbermen 39%, parken en tuinen 21%, matig en sterk bemest
grasland 10%, vochtige en droge wegbermen 6%, droge, voedselrijke
lanen 4%, voedselarm gemengd bos 3%, ruigtes en akkers 2%, graslanden
onbepaald 3%, rest 12%. – Sub (n= 67): humus 88%, veen 2%, strooisel 2%,
houtsnippers 2%, grond onbepaald 8%.

Deze vrij grote, aangenaam geurende paddenstoel heeft jong grijzigroze lamellen en een witte steel met een grote, hangende ring die er van
onderen tandradachtig uitziet. Door beschadigen of weersinvloeden
verkleurt de witte hoed gelig, evenals het vlees. De Anijschampignon
in wijde zin omvat in ons land vier soorten (Arnolds & Van den
Berg, 2013), waarvan er in Drenthe drie voorkomen: de Gewone
anijschampignon (Agaricus arvensis sensu stricto), de Sneeuwwitte
anijschampignon (Agaricus osecanus) en de Fijnschubbige
anijschampignon (Agaricus pseudoumbrella). Ze zijn hoofdzakelijk
op grond van sporenmaten te onderscheiden en omdat slechts een
klein gedeelte van de waarnemingen microscopisch is gecontroleerd,
zijn deze soorten hier noodgedwongen samen genomen. Het is
aannemelijk dat het overgrote deel van de Drentse waarnemingen
van de Anijschampignon tot de Gewone anijschampignon behoort
met sporen van 7-9 x 5-6 µm. De Sneeuwwitte anijschampignon, met
een cilindrische of toelopende steel en kleinere sporen van 6-7,5 x
4,5-5,5 µm, is van acht kilometerhokken opgegeven. Op de foto is
de zeldzame variëteit squarrosipes van deze soort afgebeeld met
afstaande schubjes op de steel. De Fijnschubbige anijschampignon

heeft tengerder vruchtlichamen met een knollige steel en sporen
van 6-8 x 4,5-5,5 μm. Deze soort is recent in Drenthe op één plek
gevonden, in een wegberm ten oosten van Kerkenveld (km 231-520,
2009, herb. L). De Anijschampignon in wijde zin is in het gehele land
zeer algemeen (NMV, 2013). In Drenthe is de Anijschampignon vrij
algemeen en tamelijk evenwichtig verspreid over de gehele provincie.
Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) komt de Anijschampignon
in Nederland voor in schrale en bemeste graslanden, wegbermen,
parken en plantsoenen, ook in recent aangeplant bos en rommelbosjes,
het meest op humeuze, zandige, zwak zure tot neutrale bodem, ook
op veen en klei. Hij is in Drenthe het meest opgegeven van lanen
op arme bodem, vaak op grond van een korte grazige ondergroei,
maar in feite gaat het daarbij steeds om (matig) voedselrijke bermen,
gezien de rest van de mycoflora. Daarnaast is de soort regelmatig
gevonden in parken, tuinen en bemeste weilanden. In graslanden
komt hij alleen voor in percelen die niet te sterk worden bemest of
geregeld worden gescheurd of omgeploegd. In Zuidwest-Duitsland
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wordt de Anijschampignon vaak in loof- en naaldbossen aangetroffen,
maar minstens even veel in graslanden, wegbermen en tuinen, vooral
Agaricus augustus

Reuzenchampignon

op basische (40%) en neutrale bodems (45%), veel minder op zure
grond (15%) (n= 111; Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 52, n<99: 7, n>99: 46, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1983. – Hab (n= 10): droge, voedselarme lanen
50%, parken en plantsoenen 20%, voedselarm gemengd bos 20%, droge,
voedselarme loofhoutsingels 10%. – Sub (n= 6): humus 100%.

De hoed van de Reuzenchampignon kan tot 25 cm groot worden en
is geheel bezet met geel- tot donkerbruine, aanliggende schubjes op
een lichtere ondergrond. De wittige steel heeft een brede, hangende
ring die aan de onderzijde vlokkig geschubd is. Het vlees verkleurt bij
beschadigen geel en de geur is aangenaam naar bittere amandelen.
Deze goed herkenbare champignon komt vrij algemeen en verspreid
over ons land voor (NMV, 2013). In Drenthe is de Reuzenchampignon
vrij zeldzaam en opvallend vaak gevonden langs wegen in de
veenkoloniën, zowel in het oosten als in het zuiden van de provincie.
Op de basenrijke, lemige bodems van Noord-Drenthe en op het
zandplateau is hij weinig aangetroffen. Uit de schaarse habitatnotities
zouden we kunnen afleiden dat hij in Drenthe een voorkeur heeft
voor lanen en singels op voedselarme grond, maar dat predicaat is
te vaak alleen toegekend op grond van een korte grasmat. In feite
heeft de Reuzenchampignon juist een uitgesproken voorkeur voor
voedselrijke grond (Nauta in Noordeloos et al., 2005). Ook parken en
plantsoenen worden in Drenthe als biotoop genoemd. Het Overzicht
(Arnolds, 1995) vermeldt een voorkeur voor humeuze
grond in loofbossen, wegbermen en parken, zeldzamer
in naaldbos, op min of meer neutrale, bij voorkeur
kalkhoudende zand-, leem- en kleibodems. Er zijn in
Drenthe nergens méér voedsel- en humusrijke gronden
dan op het veraarde veen van de veenkoloniën, dus het
is niet zo gek dat deze soort daar het meest voorkomt.
In Zuidwest-Duitsland wordt de Reuzenchampignon
hoofdzakelijk in naaldbos aangetroffen, vooral in
oudere fijnsparrenbossen. Deze champignon wordt
daar zwak nitrofiel genoemd en hij komt meer voor op
basische (50%) dan op neutrale (34%) of zure (16%)
bodems (n= 102; Krieglsteiner & Gminder, 2010).
Agaricus bernardii

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

Deze grote, plompe champignon heeft een witachtig, vaak in
grove schubben opbrekend hoedoppervlak dat op den duur bleek
grauwbruin verkleurt. De lamellen zijn jong grauw-vleeskleurig
en later donkerbruin, zoals bij alle champignons. De steel van de
Kwelderchampignon is meestal korter dan de breedte van de hoed,
naar de basis toegespitst en draagt een vrij smalle, opstijgende
ring. Opvallend is het dikke, zware vlees in de hoed, maar smakelijk
is deze paddenstoel allerminst. De geur is vies, bedompt met een
karbolcomponent, heel anders dan van de champignons bij de
groenteboer! De Kwelderchampignon is in Nederland vanouds
vrij zeldzaam en hoofdzakelijk aangetroffen langs de kust van de
Noordzee en het IJsselmeer en in Zeeland (NMV, 2013). Zoals de
naam suggereert groeide hij daar vooral op hoge kwelders, in brakke
graslanden en op zeedijken, meestal op voedselrijke, basische
klei, soms op zand in duingraslanden (Arnolds et al., 1995). Het

is een van de weinige paddenstoelen die enig zout in de bodem
goed kan verdragen. De Kwelderchampignon is in de kustregio op
veel groeiplaatsen verdwenen en staat als bedreigd op de Rode
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Tegenwoordig ligt ongeveer de
helft van de vindplaatsen van deze soort in het binnenland, vooral
langs wegen waar ’s winters veel strooizout wordt gebruikt en op
ruderale, zeer voedsel- en basenrijke plekken. In Drenthe zijn er
slechts twee vondsten bekend: in de omgeving van De Tippe ten
zuiden van Zuidwolde, op een verhard erf tegen de buitenmuur van
een boerderij (km 231-514, 2006) en in Natuurschoon bij Roden
(km 222-574, 2007), in een laan op potklei. In Zuidwest-Duitsland
wordt de Kwelderchampignon beschouwd als een mogelijke exoot
die zich daar kon vestigen dankzij de verzilting van sommige
wegbermen door het vele gebruik van strooizout (Krieglsteiner &
Gminder, 2010).
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Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 5, n>99: 7, trend -, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981.

De Gekweekte champignon is inderdaad de champignon die alom
bij de groenteboer te koop is, maar deze soort komt ook in het wild
in Nederland voor, zij het slechts matig algemeen. De wilde vorm
(var. bisporus) ziet er meestal heel anders uit dan de geteelde. Hij
heeft een lichtbruine, fijn aangedrukt schubbige tot vezelige hoed.
De gekweekte, gladde, witte vorm staat bekend onder de naam var.
albidus. Voor herkenning van deze soort is het zaak om te letten op de
opstijgende, dikke ring die op doorsnee driehoekig is, en op het zwak
rood worden van het vlees aan de lucht. Echt uitsluitsel geven onder
de microscoop de 2-sporige basidiën. De meeste vindplaatsen van de
Gekweekte champignon liggen in de duinen en rond Amsterdam en
Rotterdam, wat minder in het rivierengebied, Flevoland en de omgeving
van Eindhoven (NMV, 2013). Elders op het pleistoceen is de soort
zeldzaam. Dat geldt ook voor Drenthe. De Gekweekte champignon
is hier aangetroffen in uiteenlopende voedsel- en basenrijke milieus,
bijvoorbeeld op een kerkhof (Roden), in voedselrijke, grazige
wegbermen (Meppel en bij Drijber), op een composthoop met
houtsnippers in een tuin (Beilen) en in een jonge sparrenaanplant
op een voormalige akker (Barger-Oosterveld). Dat klopt goed met
de omschrijving van de habitat in het Overzicht: in parken, tuinen en
wegbermen op rulle, humeuze bodems, soms op klei (Arnolds et al.,
1995). Het veelvuldig voorkomen in stedelijke omgeving is deels terug
te voeren op het gebruik van compost of zwarte aarde in plantsoenen
en parken. Tijdens onderzoek in Amsterdam (Chrispijn, 1999) is de
Gekweekte champignon in 26 kilometerhokken waargenomen en hij
behoorde daarmee tot de algemene champignons in deze stad. In
Drenthe is van een stadse voorkeur van de Gekweekte champignon
weinig gebleken. De witte variëteit albidus is één maal gemeld uit een
grenshok bij Stadskanaal (km 255-561, 1994). Aangenomen wordt dat
dergelijke populaties verwilderd zijn uit cultuur.
Agaricus bitorquis

Straatchampignon
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Status: Vrij zeldzaam, n= 63, n<99: 14, n>99: 50, trend ++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1967. – Hab (n= 27): parken en plantsoenen 41%,
droge, voedselarme lanen en bermen 17%, tuinen en erven 10%, droge,
voedselrijke lanen 10%, voedselrijke jonge bosaanplant 10%, vuilnisbelten
3%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%. – Sub (n= 24): humus 83%, steenslag
4%, composthopen 4%, leem 4%, grond onbepaald 4%.

Dit is een vrij gedrongen champignon, met een tot 12 cm brede,
vuilwitte hoed en een naar de basis vaak toegespitste steel met een
karakteristieke dubbele ring. De Straatchampignon is in ons land
algemeen, met een grote dichtheid op de klei- en laagveengronden
in het westen en Flevoland, alsmede in Zuid-Limburg. Hij is veel
schaarser op de hogere zandgronden (NMV, 2013). In Drenthe
is deze soort vrij zeldzaam, met de grootste dichtheden in de
laagveenontginningen en brede beekdalen in het uiterste noorden,
de omgeving van Nijensleek en bij Meppel. Die gebieden sluiten
aan bij de hoofdverspreiding in het Noord-Nederlandse polderland.
Ook het optreden in de bebouwde kommen van onder andere
Hoogeveen, Assen en Eelde-Paterswolde is opvallend. Parken
en tuinen zijn het meest als biotoop opgegeven, gevolgd door
lanen, alwaar de vruchtlichamen niet alleen in de bermen groeien,
maar soms door het wegdek heen breken. De Straatchampignon
voelt zich thuis in wegbermen, tuinen, parken en ruderale bosjes
op voedselrijke, basische, sterk humeuze of kleiige bodems. In

steden neemt deze champignon ook genoegen met boomspiegels
en hij groeit er soms zelfs in de voegen van trottoirs, waardoor

Parken, begraafplaatsen, boomgaarden, erven en tuinen

400

hij verspreid over het gehele stedelijk gebied voor kan komen
(Chrispijn, 1999). Hij kan niet aarden op zure, voedselarme
zandgronden. In Zuidwest-Duitsland komt de Straatchampignon
Agaricus comtulus

Kleine champignon

alleen voor in sterk door de mens beïnvloede milieus op meer
of minder voedselrijke, basenrijke tot zwak zure bodems
(Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 2, n>99: 10, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1993.

De Kleine champignon lijkt op een mini-uitvoering van de Gewone
weidechampignon (Agaricus campestris). De witte hoed wordt tot 35
mm breed en de slanke steel met een dun ringetje is tot 5 mm dik.
Bij aanraken kleurt het vruchtlichaam geleidelijk geelachtig, aan de
steelbasis oranjegeel. In Drenthe is deze soort zeldzaam met een
verbrokkelde verspreiding. Anders dan de Weidechampignon is de
Kleine champignon hier geen paddenstoel van open weilanden,
maar van beschutte, half-beschaduwde plaatsen: gazons, tuinen en
parken, met bomen beplante wegbermen en langs schelpenpaden.
Hij groeit daar op matig voedselrijke tot voedselarme, zwak zure
tot basische, humusrijke, vaak kalkhoudende grond. In ZuidwestDuitsland is de Kleine champignon wel een soort van open, tamelijk
schrale, stikstofarme graslanden, waar hij vaak samen met wasplaten
groeit (Krieglsteiner & Gminder, 2010). Dit elegante paddenstoeltje is
in Nederland matig algemeen met enige clustering in Zuid-Limburg en
het stroomgebied van de IJssel (NMV, 2013).

Agaricus depauperatus

Vale champignon

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08:
Gevoelig (zeldzaam), eerste jaar: 2006.
De Vale champignon is een weinig bekende soort uit de groep van de
Schubbige boschampignon (Agaricus silvaticus; zie aldaar). De hoed
is wit tot bleekbruin met gelijkgetinte schubjes en het vlees verkleurt
alleen in de hoed en bovenste steelhelft vrij traag rood. Bovendien
zijn de sporen duidelijk groter: 6-9,5 x 4,5-6 µm. In Drenthe is de Vale
champignon gevonden in een vrij ruige berm langs de Hendrikswijk
bij Smilde (km 225-552, 2006) en in een vochtig, plaatselijk
Agaricus geesterani

Toverchampignon

voedselrijk berkenbosje temidden van agrarisch land bij Bloemberg
(km 220-518, 2007). Hij groeit elders in Nederland vooral in parken
en bossen op humusrijke, zandige grond, maar is ook aangetroffen
in open duingraslanden (Nauta in Noordeloos et al., 2001). De Vale
champignon is in ons land zeer zeldzaam, met de meeste vindplaatsen
in de Noordoostpolder (NMV, 2013). De oorzaak van zijn zeldzaamheid
is, gezien de triviale milieus waarin hij groeit, een mysterie.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 0, n>99: 5, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2002.

Deze tot 20 cm grote, robuuste paddenstoel heeft de neiging om
met een uitgespreide hoed boven de grond te komen, waardoor er
op de paarsbruin beschubde hoed meestal wat aarde ligt, en soms
een complete stoeptegel! De lamellen zijn aanvankelijk geelachtig en
het vlees kleurt bij beschadiging eerst diepgeel dat na een minuut
overgaat in roodbruin. Het is bovendien de enige champignon zonder
vliezige ring. Door al deze bijzonderheden is de Toverchampignon
nauwelijks met een andere soort te verwarren. Daarom is het des
te opmerkelijker dat deze paddenstoel pas in 1986 als nieuwe soort
is beschreven op basis van materiaal uit het Amsterdamse Bos,
waar hij sinds 1973 bekend was (Bas & Heinemann, 1986). Het is
goed mogelijk dat de soort oorspronkelijk uit een ander continent
afkomstig is, maar hiervoor zijn geen concrete aanwijzingen. Sinds
die eerste vondst liggen de meeste vindplaatsen nog altijd in en
rond Amsterdam, maar hij heeft zich in oostelijke richting uitgebreid
naar Flevoland en in zuidwestelijke richting tot op de Zuid-Hollandse

eilanden (NMV, 2013). De laatste jaren zijn daar vindplaatsen in
het noordoosten van Nederland bij gekomen. In Drenthe is de
Toverchampignon sinds 2002 zes keer waargenomen op vijf locaties:

Hoofdstuk 20a
in een tuin in Eemster, onder een bemeste rozenstruik (km 222541, 2002); Hoogeveen, in een schuur achter een winkelpand, waar
trottoirtegels waren opgelicht door enorme vruchtlichamen van deze
paddenstoel (km 229-527, 2005); Uffelte, Landgoed Rheebruggen,
zowel aan de binnen- als buitenkant van een stal, in een spleet
tussen een muur en een betonvloer, dichtbij de mestgrup (km 216533, 2005, 2006); Oud Annerveen, in een jonge, ruderale bossingel
om een terrein voor aardgaswinning (km 246-567, 2005) en Anderen,
op een oude, begroeide vuilstort (km 242-558, 2006). Een zeer
recente vondst komt uit Schipborg (km 240-565, 2012), waar de
vruchtlichamen de betonvloer in een garage omhoog duwden. Ook
Agaricus lanipes

Breedschubbige champignon

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2005.

Deze middelgrote champignon heeft een bruine tot donker roodbruine
hoed die bedekt is met brede, aanliggende schubben. Bij doorsnijden
verkleurt het vlees in de hoed roodachtig, maar in de steelbasis
geel, en alleen daar geurt deze champignon naar amandelen. Bij
voorzichtig plukken zijn aan de steelbasis een of meer witte, dunne
myceliumstrengen te zien. In Nederland wordt de Breedschubbige
champignon maar weinig gemeld. Er ligt een kleine concentratie
vindplaatsen in het Amsterdamse Bos (NMV, 2013). In Drenthe is hij
slechts van drie plekken in het uiterste zuiden bekend op de grens
met Overijssel, alsof de Breedschubbige champignon eigenlijk niet
van harte tot de Drentse mycoflora wil behoren. De vindplaatsen zijn
Landgoed Dickninge bij De Wijk, (km 214-514, 2005), Pieperij ten
Agaricus semotus

Wijnkleurige champignon
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in andere delen van Nederland komt de Toverchampignon soms in
gebouwen voor, tot ontsteltenis van de bewoners die opeens een
paddenstoel door een stenen vloer zien breken. Ook wat dat betreft
doet deze paddenstoel haar naam eer aan! Het Overzicht (Arnolds
et al., 1995) noemt als biotopen: parken, jonge bosjes, geluidswallen
en wegbermen op voedselrijke, humeuze of kleiïge bodems. Dit
komt overeen met onze ervaringen in Amsterdam waar deze soort
in de jaren negentig in 22 kilometerhokken (ruim 5% van het totaal)
werd aangetroffen (Chrispijn, 1999), vooral in aangelegde parken en
bosjes op zeer voedselrijke, sterk humeuze bodems die na een aantal
jaren een beetje tot rust waren gekomen.
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zuiden van Zuidwolde (km 221-517, 2005) en Nieuwe Krim ten westen
van Coevorden (km 240-520, 2005). Het is zeer opmerkelijk dat alle
vondsten werden gedaan in de tweede helft van augustus van 2005,
blijkbaar een zeldzaam gunstige periode voor deze soort. De Drentse
standplaatsen zijn een verruigde laan waar steenslag voor basenrijke
inspoeling zorgt, een rommelbosje en langs een pad van steenslag
in een tuin. Hieruit blijkt een behoefte aan basenrijke en voedselrijke
omstandigheden. De soort groeit vaak op verstoorde grond. Ook elders
in de literatuur wordt de Breedschubbige champignon gekenschetst
als een liefhebber van dit soort milieus (Nauta in Noordeloos et al.,
2001; Krieglsteiner & Gminder, 2010). Terwijl die biotoopvoorkeur
toch niet buitenissig genoemd kan worden, is de Breedschubbige
champignon ook in andere Noordwest-Europese landen zeldzaam.
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Status: Matig algemeen, n= 86, n<99: 14, n>99: 75, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 30): voedselrijke lanen 27%,
voedselarme lanen 27%, parken en plantsoenen 27%, vochtige bossingels
7%, akkers 3%, matig bemest grasland 3%, rest 6%. – Sub (n= 22): humus
87%, composthoop 5%, rest 8%.

De Wijnkleurige champignon is in Drenthe de meest verbreide soort
van de sectie Minores, die champignons met kleine vruchtlichamen
en kleine sporen omvat. Hij is vooral te herkennen aan een hoed
die in meerdere of mindere mate bezet is met fijne, wijnrode
tot purperbruine vezeltjes op een roomkleurige, later okergele
ondergrond. Ook de aangename geur van amandelen is een goed
veldkenmerk. Bij beschadiging verkleurt het gehele vruchtlichaam
heldergeel. Een nauw verwante soort, de Roze dwergchampignon
(Agaricus purpurellus), heeft een geheel wijnrood geschubde hoed
(zie aldaar). De Wijnkleurige champignon is in Drenthe matig
algemeen. Iets meer dan de helft van de waarnemingen is afkomstig
van grazige lanen en met bomen beplante bermen. Hij groeit zowel
in vrij schrale, mosrijke bermen als in ruige vegetaties op vochtige
tot droge, matig voedselrijke, zwak zure tot basische bodems.
Daarnaast wordt de Wijnkleurige champignon geregeld in parken
en plantsoenen gevonden, vaak in gazons met bomen. De soort is
opvallend schaars in onbeschaduwde wegbermen en in open (matig
bemeste) graslanden. Meestal staat er slechts één vruchtlichaam
in een groot gebied, soms een paar exemplaren bijeen, maar talrijk
is de Wijnkleurige champignon nergens. Vondsten in bossen zijn
uitzonderlijk. In Zuid-Duitsland en Scandinavië groeit de Wijnkleurige
champignon juist vrijwel uitsluitend in loof- en naaldbossen

(Krieglsteiner & Gminder, 2010; Knudsen & Vesterholt, 2008).
Waarschijnlijk heeft deze champignon oorspronkelijk zijn optimale
groeiplaats in zoomvegetaties aan bosranden. Landelijk is de soort
vrij algemeen en wijdverspreid (NMV, 2013).
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Agaricus subfloccosus

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

Deze champignon is verwant aan de algemene Straatchampignon
(Agaricus bitorquis: zie aldaar) en heeft hetzelfde forse, gedrongen
uiterlijk, maar verschilt daarvan in de brede, dikke, enkelvoudige ring
en de grijzig bruine, fijnvezelige hoed. De Rafelige champignon is in
Nederland zeer zeldzaam en vrijwel beperkt tot de kalkrijke duinen,
Zuid-Limburg en de omgeving van Amsterdam (NMV, 2013). Hij is
in Drenthe één maal gevonden in het dorp Gasselte (km 249-554,
2005, herb. L), onder oude eiken in de grazige, voedselrijke strook
tussen het trottoir en de weg. Ook deze standplaats lijkt op die van de
Agaricus subperonatus

Gordelchampignon

OPN 1995: Agaricus vaporarius

Straatchampignon. Elders in Nederland is de Rafelige champignon
aangetroffen in sparrenbos, langs wegen door loofbos en in tuinen
op humusrijke, kalkhoudende grond (Nauta in Noordeloos et al.,
2001). In Zuidwest-Duitsland is deze soort beperkt tot naaldbossen
(Krieglsteiner & Gminder, 2010) en in Scandinavië is hij bekend van
klifkusten met vogelkolonies (Knudsen & Vesterholt, 2008). Het is
verbazend dat een paddenstoel van dergelijke voedselrijke milieus
in ons land zo sterk is afgenomen dat hij als ernstig bedreigd op de
Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Status: Zeldzaam, n= 15, n<99: 2, n>99: 13, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1989. – Hab (n= 8): parken en tuinen 37%, voedselrijke
jonge bosaanplant 25%, droge, voedselrijke lanen 13%, sterk bemest
grasland 13%, vuilnisbelten13%. – Sub (n= 10): humus 100%.

De Gordelchampignon is een forse soort met een aangedruktschubbige, bruine hoed en opvallende velumresten in de vorm van
vlokken langs de hoedrand, een dikke ring en daaronder velumgordels
op de dikke steel. Het vlees verkleurt bij doorsnijden roodachtig. Hij
groeit gewoonlijk met veel exemplaren dicht opeen. In Nederland is de
soort vrij algemeen met de grootste dichtheid in en rond de stedelijke
gebieden van de Randstad, elders meer verspreid (NMV, 2013).
Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) groeit deze champignon
saprotroof op grond en compost in parken, recent aangelegde
bosjes, wegbermen, soms in bemeste grasvelden, doorgaans op
recent verstoorde, zeer voedselrijke bodems, bij voorkeur klei. Met
zo’n voorkeur liggen er goede kansen in het stedelijk milieu. In de
jaren negentig was deze soort regelmatig te vinden op sterk humeuze

of meer kleiige bodems van parken en overhoekjes in Amsterdam
(Chrispijn, 1999), vooral op de meest ruderale plekken waar
bijvoorbeeld door het dumpen van organisch materiaal zeer stikstofrijke
omstandigheden waren geschapen. In Drenthe loopt het zo’n vaart
niet. De Gordelchampignon is er weliswaar sterk toegenomen, maar
nog altijd zeldzaam met zeer verspreide vindplaatsen. De vondsten
zijn afkomstig van tuinen, recreatieterreinen, volkstuincomplexen,
rommelbosjes, wegbermen en de grazige rand van een maïsakker op
basen-, voedsel- en humusrijke bodems.
Agaricus xanthoderma

Karbolchampignon
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 2, n>99: 3, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1987.

Deze compacte, geheel witte champignon doet aan de Gewone

doordringende stank. Soms wordt een var. grisea onderscheiden voor

anijschampignon (Agaricus arvensis) denken, maar de hoed van
jonge vruchtlichamen van de Karbolchampignon is dikwijls op een
karakteristieke manier afgeknot en de aangename amandelgeur
ontbreekt. In plaats daarvan komt bij krabben aan de onderkant van de

exemplaren die al in een vroeg stadium een grijze hoedkleur hebben,
maar op lichte standplaatsen verkleurt de hoed vaak grijzig of bruinachtig.
De Karbolchampignon is in Nederland toegenomen en tegenwoordig
vrij algemeen, vooral in de duinen, de Randstad, het rivierengebied en

steel een onaangename carboleumlucht vrij en bovendien ontstaat daar
dan een felgele verkleuring. Als men de pech heeft om deze soort voor
consumptie te verzamelen, vult bij het bereiden de keuken zich met een

in Zuid-Limburg (NMV, 2013). Op het pleistoceen is deze kalkminnende
soort nog steeds een zeldzaamheid. Ook in Drenthe zijn er slechts
enkele vondsten: in de omgeving van Veenhuizen (atlasblok 220-

Hoofdstuk 20a
555, 1987), bij Havelte (km 213-533, 1987), in een stadspark langs
de Reest in Meppel, (km 209-522, 2006), en in wegbermen in de
Emmerdennen (km 257-534, 2008) en bij De Driesprong in NieuwRoden (km 221-572, 2009, 2010). Volgens het Overzicht (Arnolds et
al., 1995) komt de Karbolchampignon vooral voor in loofbossen, parken
en plantsoenen, maar ook in (duin) graslanden, op (matig) voedselrijke,
Agrocybe erebia

Leverkleurige leemhoed
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kalkhoudende, zandige- en kleiige bodems. Dat komt overeen met de
Drentse standplaatsen, waar de bodems bestaan uit kalkrijke potklei,
kalkhoudende zavel en bermen langs schelpenpaden. In ZuidwestDuitsland komt deze champignon voor op kalk- en basenrijke bodems
in ooibossen langs de grote rivieren en in dezelfde antropogene milieus
als hiervoor al zijn genoemd (Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Status: Zeldzaam, n= 21, n<99: 5, n>99: 16, trend ++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 9): parken en plantsoenen 44%, droge,
voedselarme lanen 33%, tuinen en erven 11%, kapvlakte van gemengd bos
11%. – Sub (n= 5): humus 100%.

Deze in het veld goed herkenbare paddenstoel heeft een iets
kleverige, tot 8 cm brede hoed, waarvan de kleur kan variëren van
chocoladebruin tot leverkleurig en zwartbruin. Rond de hoedrand
zitten soms wat velumresten, terwijl de bleekbruine steel een
witte, vliezige ring draagt. De breed aangehechte lamellen zijn
aanvankelijk bleekbruin, later donker grijsbruin, en de geur is melig.
De Leverkleurige leemhoed is landelijk vrij algemeen, vooral in
de duinen en in Flevoland, elders meer verspreid en schaars op
de pleistocene zandgronden (NMV, 2013). De soort is in Drenthe
zeldzaam. De vindplaatsen liggen verspreid door de provincie, met
de hoogste dichtheid in het noorden bij Zuidlaren, Vries en EeldePaterswolde. De Leverkleurige leemhoed is in deze provincie een
typische cultuurvolger die het meest aangetroffen is in tuinen, parken
en op begraafplaatsen, maar ook in beboomde wegbermen. Hij
groeit hier op beschaduwde plaatsen, voornamelijk op humusrijke,
basen- en voedselrijke zand- en leemgrond, niet zelden tussen

brandnetels. Ook is hij ten minste twee keer op houtsnippers
waargenomen, maar de Leverkleurige leemhoed behoort in ons land
niet tot de karakteristieke snippereters (Arnolds & Van den Berg,
2005). Elders in Nederland groeit deze paddenstoel ook in min of
meer natuurlijke loofbossen, vooral bossen van het Elzen-Vogelkersverbond op kalkhoudende klei en zandgrond in het rivierengebied en
de duinstreek (Arnolds et al., 1995). Toch werd tijdens een vijfjarig
onderzoek in Amsterdam de Leverkleurige leemhoed in slechts acht
kilometerhokken aangetroffen, ondanks de vele parken en een breed
scala aan bodemsoorten, van pure klei tot kalkhoudend zand en sterk
humeuze bodems (Chrispijn, 1999). In Zuidwest-Duitsland groeit
deze soort vooral langs bosranden en in de bermen van boswegen,
ook in ooibossen en op gazons in parken, steeds op vochtige, min of
meer basenrijke bodems (Krieglsteiner, 2003).
Agrocybe praecox

Vroege leemhoed
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Status: Matig algemeen, n= 92, n<99: 44, n>99: 52, trend -, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 47): parken en tuinen 34%,
droge, voedselarme lanen 19%, matig en sterk bemest grasland 13%, droge,
voedselrijke lanen 9%, loofhoutsingels 6%, akkers 4%, droog, voedselarm
gemengd bos 4%, vochtige en droge wegbermen 4%, rest 7%. – Sub (n=
39): humus 46%, houtsnippers 23%, compost- en mesthopen 8%, veen 5%,
brandplekken 3%, grond onbepaald 15%.

De Vroege leemhoed is een middelgrote paddenstoel met een gladde,
strogele tot okerkleurige hoed en een geelwitte steel met een hangende
vliezige ring. De breed aangehechte lamellen blijven lang bleek, maar
worden bij rijpheid tabakbruin. De smaak is sterk melig met een bittere
component. De Vroege leemhoed is in Nederland algemeen, wat minder
in kleigebieden (NMV, 2013). Zoals de naam suggereert fructificeert
hij vooral in het voorjaar en de voorzomer, maar waarnemingen in de

nazomer en herfst zijn niet uitzonderlijk. In Drenthe is deze soort matig
algemeen met een cluster vindplaatsen bij Frederiksoord en weinig
vondsten in de veenkoloniën. De meerderheid van de opgaven is
afkomstig uit tuinen, parken, plantsoenen en beboomde wegbermen,
minder uit matig bemeste graslanden en akkers. De Vroege Leemhoed
kan bodembewerking goed verdragen, gezien zijn optreden in
groentebedden in moestuinen. Hij groeit het meest op rulle, humus-
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Agrocybe praecox

en voedselrijke, zwak zure tot basische grond, maar ook houtsnippers
worden een aantal keren als substraat genoemd. Daar kan de soort
verward worden met de Geaderde leemhoed (Agrocybe rivulosa; zie
aldaar) die vrijwel even grote vruchtlichamen heeft, gewoonlijk met een
opvallend geaderd hoedoppervlak. Meestal betreffen groeiplaatsen van
de Vroege leemhoed halfverteerde snipperpaden gemengd met grond,
maar hij is ook één maal gevonden op een hoge berg snippers en de
soort is dus ook in staat om hout af te breken. Opvallend is dat de Vroege
leemhoed op snipperpaden vaak robuuste vruchtlichamen produceert
met stelen van 1 cm of dikker, waarschijnlijk als gevolg van een hoog
voedselaanbod. Dit is ook geconstateerd in Zuidwest-Duitsland waar
zelfs een steeldikte van 2,5 cm wordt vermeld (Krieglsteiner, 2003).

Aleuria aurantia

Grote oranje bekerzwam
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Status: Matig algemeen, n= 143, n<99: 36, n>99: 117, trend++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1929. – Hab (n= 55): en parken en tuinen 24%,
lanen 24%, open wegbermen 13%, droog, voedselarm gemengd bos 7%,
droog, voedselarm loofbos 5%, akkers en ruigtes 5%, houtwallen en -singels
5%, voedselrijke jonge bosaanplant 4%, bemest grasland 4%, rest 9%. –
Sub (n= 34): humus 71%, leem 6%, humusarm zand 6%, zaagsel 3%, dode
stronken 3%, modder 3%, strooisel 3%, grond onbepaald 6%.

Groepjes van deze 5-10 cm grote, helder oranje bekerzwam lijken uit de
verte vaak op weggeworpen sinaasappelschillen. De vruchtlichamen
zijn onbehaard en komvormig tot afgeplat schotelvormig. In
voedselrijke milieus heeft deze soort geen dubbelgangers. De
Grote oranje bekerzwam is in Nederland zeer algemeen op de
hogere zandgronden, in Zuid-Limburg en in de duinen, zeldzamer
in laagveen- en kleistreken (NMV, 2013). Het optreden is vaak erg
lokaal en zeer tijdelijk. Mede daardoor is deze bekerzwam in Drenthe
op basis van kilometerhokken slechts matig algemeen. Hij komt in

deze provincie vooral voor in parken, plantsoenen, tuinen en allerlei
typen wegbermen. Volgens de statusgegevens is de Grote oranje
bekerzwam ook vrij vaak opgegeven van bossen op voedselarme
grond, maar dan gaat het altijd om een excursielijst met één ecocode,
waarin geen onderscheid gemaakt is tussen componenten van het
bos. De Grote oranje bekerzwam ontbreekt in dergelijke bossen
namelijk volledig, maar kan wel groeien in omgewoelde bermen van
paden of modderige karrensporen. In feite bewoont hij binnen de
hierboven genoemde habitats een apart micromilieu, namelijk kale
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plekken op recent omgewerkte, min of meer basen- en voedselrijke
grond. Zo verschijnt hij plotseling op onverwachte plaatsen, zoals na
verwijdering van een bestrating op een erf, in gazons op plekken waar
de grasmat is beschadigd door maaimachines en zelfs massaal in de
cementvoegen van een recent aangelegd terras. Hij kan het op die
plekken hooguit een paar jaar volhouden en gedraagt zich dus als
een typische pionier. Daarmee vergeleken lijken lanen en wegbermen
op het eerste gezicht een te stabiel milieu voor deze soort, maar ook
daar treden over de jaren heen veel verstoringen op, zoals ophogen,
afgraven en het leggen van kabels en leidingen. Voor een liefhebber
van kale bodems zouden akkers een eldorado moeten zijn, maar
toch is hij daar nauwelijks van opgegeven. Waarschijnlijk is daar het
milieu toch te dynamisch of misschien te rijk aan stikstof. Bij gericht
zoeken naar paddenstoelen in Drentse maïsakkers is de Grote oranje
bekerzwam slechts één maal aangetroffen.

Alnicola bohemica

Zilversteelzompzwam
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Status: Vrij algemeen, n= 234, n<99: 46, n>99: 198, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 94): voedselarme lanen 38%,
parken en tuinen 18%, houtwallen en -singels 12%, voedselrijke lanen 11%,
vochtig, voedselrijk loofbos 9%, wilgenbroekstruweel 4%, droog, voedselarm
loofbos 4%, jonge bosaanplant 3%, voedselarm naaldbos en gemengd bos
2%, berkenbroekbos 1%, elzenbroekbos 1%. – Sub (n= 55): humus 93%,
veen 6%, grond onbepaald 2%. – Org (n= 55): eik 56% (waarvan Zomereik
7%), berk 9%, Beuk 8%, Hazelaar 7%, linde 6%, els 6%, wilg 5% (waarvan
Grauwe en Geoorde wilg 4%), spar 2%, populier 2%.

De Zilversteelzompzwam draagt een roodbruin tot donkerbruin, diep
doorschijnend gestreept, glad hoedje op een lichtbruine steel, die
bedekt is met zilverwitte vezels. De vaalbruine lamellen hebben een
opvallende witvlokkige snede die bij vochtig weer kleurloze druppeltjes
afscheidt. Het vruchtlichaam ruikt en smaakt sterk naar radijs. Op
grond van deze combinatie van kenmerken werd deze soort tot voor
kort door ervaren waarnemers in het veld genoteerd. Recent is echter
ontdekt dat er in ons land twee dubbelgangers voorkomen die alleen
microscopisch te onderscheiden zijn: de Valse zilversteelzompzwam
(Alnicola badiolateritia; zie aldaar) met sporen van 12-18 x 7,5-9,5
µm en sterk opgezwollen cheilocystiden, aan de top 7-24 µm breed,
en de Kastanjebruine zompzwam (Alnicola rubriceps; zie aldaar) met
even grote sporen, maar met weinig opgezwollen cystiden, aan de
top 5-8,5 µm breed. De ‘echte’ Zilversteelzompzwam heeft kleinere
sporen van 11-13 x 7-8,5 µm en cheilocystiden met een 5-9 µm brede
top. De verspreiding van deze dubbelgangers is nog slecht bekend
en mogelijk heeft een aanzienlijk deel van de Drentse opgaven
van de Zilversteelzompzwam op die soorten betrekking, vooral
op de Kastanjebruine zompzwam die in dezelfde habitats groeit.
De eerste waarneming van de Zilversteelzompzwam uit Drenthe
dateert van 1940 als Galera pityria, een naam die helemaal in het
vergeetboek is geraakt. Op de hierbij afgedrukte tekening van dat
materiaal door Beyerinck zijn de 2-sporige basidiën, ruwe sporen en
slank knotsvormige cystiden goed te zien. De Zilversteelzompzwam
is een van de weinige zompzwammen die niet aan moerasbossen
met elzen en wilgen gebonden is. Hij vormt mycorrhiza met diverse
loofbomen, in Drenthe het meest met eik, maar ook geregeld
met berk, Hazelaar, Beuk, linde en els. De soort groeit vooral in
loofbossen en lanen op matig vochtige tot vrij droge, voedselrijke
grond, graag op open plekken of langs bosranden. Daarbij sluiten
vindplaatsen aan in open terreinen met verspreide bomen, zoals
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parken, tuinen en gazons met een enkele boom. Af en toe wordt de
Zilversteelzompzwam in broekbossen aangetroffen en dan is het
zeker noodzakelijk de vruchtlichamen microscopisch te controleren.
Tijdens mycosociologisch onderzoek van beplante wegbermen is hij
in bijna een kwart van de proefvlakken aangetroffen, evenveel onder
eik als onder beuk en naar verhouding even vaak in voedselarme als
in voedselrijke bermen (Keizer, 1993). De gegevens van dit onderzoek
drukken een sterk stempel op de hierboven vermelde statusgegevens.
Athelopsis lacerata

Fopvliesje

In Drenthe is de Zilversteelzompzwam een vrij algemene paddenstoel
die verspreid over de gehele provincie voorkomt. De sterke toename
in het laatste decennium is vooral een waarnemerseffect door betere
herkenning van de soort (naar nu blijkt eigenlijk dus een complex van
drie soorten) in het veld. De verspreiding over Nederland laat zien dat
hij zowel op het zand als in klei- en veenstreken algemeen voorkomt
(NMV, 2013). De grootste dichtheid van vindplaatsen ligt in Drenthe,
maar dit is wel een effect van de hoge inventarisatieintensiteit.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2007.

Het Fopvliesje vormt dunne, witte korstjes die sprekend lijken op andere
vliesjes (Athelia sensu lato). Het belangrijkste kenmerk van deze soort
is dat de sporen in jodium blauw verkleuren, een reden waarom hij door
sommige mycologen in het geslacht Amylocorticium wordt geplaatst.
Helaas is deze verkleuring zo onduidelijk dat zelfs mycologen van naam
hem niet opmerkten. De sporenmaten van 5-7(-8) x 2-3 µm zijn iets kleiner
dan van andere Athelopsis-soorten. De enige collectie van het Fopvliesje

Aurantiporus fissilis

Appelboomkaaszwam

OPN 1995: Tyromyces fissilis

uit Drenthe had sporen van 5,7-6,5 x 2,3-2,8 µm en een zwakke reactie
met jodium. Hij werd gevonden in een tuin in Witteveen bij Ruinen (km
220-532, 2007, herb. B. de Vries) op een mat dode Klimopwortels die op
de grond lagen naast een stapel coniferentakken. De soort is in ons land
verder alleen bij Helmond aangetroffen (NMV, 2013). In Scandinavië en
Duitsland wordt de soort voor naaldhout opgegeven (Hansen & Knudsen,
1997; Krieglsteiner, 2000).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2000.

De Appelboomkaaszwam is een weke, tot 20 cm grote, vrij dikke
houtzwam. Van boven is hij aanvankelijk witachtig met een harig-viltig
oppervlak, later meer geelachtig tot vuilroze en tenslotte grijsbruin.
De witte tot crèmekleurige buisjes verkleuren bij druk of uitdrogen
lichtroze. De Appelboomkaaszwam bevat veel hars en vers materiaal
laat op papier een vetvlek achter. Deze vrij zeldzame soort wordt
het meest waargenomen in het rivierengebied (NMV, 2013), waar
hij vanouds in hoogstamboomgaarden groeit. Op het pleistoceen is
hij uitgesproken zeldzaam. In Drenthe is de Appelboomkaaszwam
slechts van twee vindplaatsen bekend, opvallend genoeg vlak bij
elkaar bij Emmer-Compascuum, maar gevonden door verschillende
waarnemers in verschillende jaren. De eerste vondst was op de
grens met Duitsland, bij grenspaal 165 (km 268-537, 2000), op
een krakkemikkige appelboom in een verlaten tuin; de tweede in
een holte in een beuk in een doorgeschoten beukenhaag rond het
kerkhof van Emmer-Compascuum (km 267-537, 2005, herb. L). De
Appelboomkaaszwam is een warmteminnende soort die voornamelijk
in het cultuurlandschap voorkomt en vooral groeit in wondgaten die
ontstaan na takbreuk. Ook in Zuidwest-Duitsland is de Appel favoriet
met 77% van het aantal vondsten. De Beuk wordt als waardboom niet
genoemd, wel een reeks andere boomsoorten, waaronder populier
(8%), Walnoot (5%), wilg (3%) en Paardenkastanje (3%) (n=120;
Auricularia mesenterica

Viltig judasoor

Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 2, n>99: 18, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1993. – Hab (n= 10): parken en tuinen 50%, droog,
voedselarm naaldbos en gemengd bos 20%, droog, voedselarm loofbos
10%, droge, voedselarme lanen 10%, vochtige, voedselarme loofhoutsingels
10%. – Sub (n= 9): dode stammen 56%, dode stronken 33%, dood hout
onbepaald 11%. – Org (n= 8): iep 38%, Wilde lijsterbes 13%, esdoorn 13%,
loofbomen onbepaald 38%.

Het Viltig judasoor behoort tot de trilzwammen en wordt gekenmerkt
door tamelijk dikvlezige, gelatineuze tot kraakbeenachtige vrucht-

Krieglsteiner, 2000). In Nederland staat de Appelboomkaaszwam
als kwetsbaar op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De
belangrijkste oorzaak van de afname is het op grote schaal rooien
van oude hoogstamboomgaarden. Daardoor moet deze houtzwam
het tegenwoordig voornamelijk hebben van grote tuinen met
fruitbomen en van andere boomsoorten dan appel. Hij zou kunnen
profiteren van pogingen om in het kader van landschapsbeheer
hoogstamboomgaarden te behouden en te herstellen (Arnolds &
Veerkamp, 2008).
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lichamen die van boven grijs- tot sepiabruin zijn, met viltig behaarde,
concentrische zones. De sterk gelobde, matte onderkant is lilagrijs
tot meer grijsbruin. Anders dan bij het Echt judasoor (Auricularia
auricula-judae; zie aldaar) groeien de vruchtlichamen vaak tot grote
plakkaten aaneen die wel meer dan een meter lang kunnen worden.
Deze soort is landelijk tegenwoordig vrij algemeen met een vrijwel
aaneengesloten verspreiding op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse

Hoofdstuk 20a
eilanden, verder veel in de duinen, Zuid-Limburg en Flevoland. Op
de hogere zandgronden is hij veel schaarser (NMV, 2013). Het Viltig
judasoor hoort vooral thuis in loofbossen en parken op voedselrijke,
basische zand- en kleibodems, behorend tot het Elzen-Vogelkersverbond. Het Viltig judasoor was in Drenthe lange tijd uiterst zeldzaam,
met slechts twee vondsten in de vorige eeuw. Vanaf 2004 is de soort
met een opmars bezig, tot nu toe met 17 nieuwe vestigingen als
resultaat, vooral in het zuidwesten van de provincie. De helft van
de opgaven is afkomstig van tuinen, parken en begraafplaatsen.
Verder worden onder meer gemeld: een loofbosje op voedselrijk
zand, enkele loofbossen en gemengde bossen op voedselarm zand,
en een laan op voedselrijke grond. Helaas is het aantal gegevens in
het Drents bestand over het specifieke substraat beperkt. Het meest
wordt Iep genoemd, in overeenstemming met het favoriete substraat
in de duinstreek. Wilde lijsterbes en Esdoorn worden ieder één keer
gemeld. Het Overzicht (Arnolds et al., 1995) noemt ook populieren als
geschikt voedsel voor het Viltig judasoor. In een tuin in Vledderveen
werden na kap van enkele door de iepenziekte aangetaste oude
iepen op de achtergebleven grote stronken binnen twee jaar de eerste
exemplaren van het Viltig judasoor gesignaleerd. Die bleven daarop
groeien tot ze na een jaar of tien de halve kuub iepenhout geheel
verteerd hadden. In Nederland is het aantal door het Viltig judasoor
bezette atlasblokken sinds 1990 verzesvoudigd. Deze toename is
voor een deel het gevolg van het grote aantal iepen dat de laatste
decennia het loodje heeft gelegd. Nu zijn belangrijkste substraat danig
is uitgedund, zal deze trilzwam het waarschijnlijk moeilijker krijgen. In
Drenthe waren oude iepen altijd al schaars en speelt vermoedelijk

Bryoscyphus atromarginatus

Rouwrandmoskommetje
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de toegenomen voedselrijkdom van bossen een rol bij de expansie.
In Zuidwest-Duitsland komt deze soort voornamelijk in ooibossen
voor, daarnaast in tuinen en op kerkhoven. Als substraten worden
genoemd: populier (39%, ), Es (18%), Beuk (9%) en eik (7%) (n= 79;
Krieglsteiner, 2000). Iep blijft met slecht drie waarnemingen (4%) hier
opvallend ver bij achter.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2002.
Moskommetjes lijken op vlieskelkjes (Hymenoscyphus spp.), met het
verschil dat de buitenzijde fijn korrelig of zeer kort behaard is. Het
hymenium van het Rouwrandmoskommetje is bleek of vaalgekleurd.
De buitenkant is donkerder en vooral aan de rand bijna zwart
bespikkeld. De omgekeerd eivormige tot knotsvormige sporen meten

11-13 x 3,5-4,5 µm. De soort is een parasiet op Parapluutjesmos
(Marchantia) en veroorzaakt daarin dode, bruine plekken, evenals
het Levermoskommetje (Bryoscyphus marchantiae; zie aldaar). Het
Rouwrandmoskommetje werd in 1995 ontdekt in een bloempot in
een tuin in Noord-Brabant en in 1997 als nieuwe soort beschreven
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(Verkley et al., 1997). Inmiddels is de soort uit zeven atlasblokken
in Nederland gemeld, waarvan één gedeeltelijk in Drenthe. Deze
vondst ligt in werkelijkheid net op Gronings gebied, in de tuin van
ons werkgroepslid Henk Pras ten noorden van Stadskanaal (km
255-561, 2002, 2004). Op deze plek is bijgaande foto genomen. De
determinatie is bevestigd door Jan Hengstmengel.

Bryoscyphus atromarginatus

Cheilymenia vitellina

Dottergeel borstelbekertje

OPN 1995: Cheilymenia oligotricha
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Status: Zeldzaam, n= 25, n<99: 4, n>99: 22, trend +++, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1985. – Hab (n= 10): parken en tuinen 30%, akkers
10%, weiland 10%, voedselrijke lanen 10%, vochtig, voedselrijk loofbos 10%,
elzenbroekbos 10%, jonge bosaanplant 10%, naaldbos 10%. – Sub (n= 8):
humus 75%, uitwerpselen 12%, composthoop 12%.

Het Dottergeel borstelbekertje is 5-20 mm breed en herkenbaar aan
de heldergele kleur en de tot 1 mm lange, gele randharen. Onder de
microscoop blijkt dat de basis van deze haren vertakt is. De sporen
meten 14-17 x 8-9 µm en zijn bij sterke vergroting (1000x) zeer fijn
overlangs gestreept. De soort groeit niet op mest, zoals de meeste
borstelbekertjes, maar op humus- en voedselrijke aarde of compost.
In Nederland is het Dottergeel borstelbekertje matig algemeen,
hoofdzakelijk in streken met veel zware, voedselrijke gronden, zoals
het westen van het land, Flevoland, het rivierengebied en ZuidLimburg (NMV, 2013). In Drenthe zijn deze omstandigheden minder
wijdverbreid en is de soort zeldzaam, met opvallend veel vindplaatsen

in de oostelijke veenkoloniën. Het Dottergeel borstelbekertje groeit
op voedselrijke, zwarte, vaak recent omgewerkte grond, doorgaans
in door mensen beïnvloede milieus, zoals tuinen, parken, akkers en
aangeplant sparrenbos op voormalig bouwland. Er zijn ook vondsten
in meer natuurlijke vegetaties, onder meer in een elzenbroekbos. Een
melding van schapenmest in een grasland heeft wellicht betrekking
op een andere soort.
Chlorophyllum rhacodes
sensu lato (inclusief C.
brunneum, olivieri)

Knolparasolzwam in wijde zin
(inclusief Bruine knolparasolzwam,
Sombere parasolzwam)
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OPN 1995: Macrolepiota rachodes sensu lato, inclusief olivieri
Status: Algemeen, n= 513, n<99: 60, n>99: 475, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1965. – Hab (n= 103): parken en tuinen 29%,
jeneverbesstruweel 17%, voedselarm naaldbos 13%, droog, voedselarm
gemengd bos 10%, houtwallen en –singels 8%, droge, voedselarme lanen
6%, jonge bosaanplant 5%, ruigtevegetaties 4%, droge, voedselrijke lanen
3%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, rest 3%. – Sub (n= 71): humus 61%,
strooisel 28%, composthopen 6%, veen 3%, rest 2%.

De Knolparasolzwam is soms bijna net zo fors als de algemeen
bekende Grote parasolzwam (Macrolepiota procera; zie aldaar) met
een tot 18 cm brede hoed en tot 20 cm lange steel, maar meestal
is hij wel wat kleiner. Hij heeft eveneens een uitspreidende, bruin
geschubde hoed met een centrale bochel en een mooie, meestal
dubbele ring aan de steel. Het meest opvallende veldkenmerk

van de Knolparasolzwam is de geheel witte, niet getijgerde steel
die aan de basis bij beschadiging oranje tot roodbruin verkleurt.
Uit recent moleculair onderzoek is duidelijk geworden dat beide
soorten, ondanks hun uiterlijke gelijkenis, niet eens nauw met
elkaar verwant zijn, zodat de laatste soort nu in een ander geslacht
is geplaatst (Vellinga, 2003). Uit deze studies is tevens gebleken
dat de Knolparasolzwam in feite drie genetisch gescheiden
soorten omvat die in de nieuwe Standaardlijst ook worden
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onderscheiden: De Sombere knolparasolzwam (Chlorophyllum
olivieri) met een bruine hoed, waarvan de opgerichte schubben
slechts weinig donkerder zijn dan de ondergrond; de ‘echte’
Knolparasolzwam (Chlorophyllum rhacodes sensu stricto) met
op de hoed aanliggende bruine schubben, contrasterend met
een bijna witte ondergrond en aan de steel een dubbele ring en
de Bruine knolparasolzwam (Chlorophyllum brunneum) met een
soortgelijke hoed, maar met een enkelvoudige ring. Bovendien
zijn onder de microscoop de cheilocystiden bij de laatste soort
langer. Hieronder zijn representatieve foto’s opgenomen van
de Knolparasolzwam (links) en de Sombere knolparasolzwam
(rechts). Hier moeten we deze drie soorten noodgedwongen samen
nemen omdat het overgrote deel van de Drentse opgaven niet tot
een van deze soorten kan worden herleid. De Knolparasolzwam in
wijde zin is in ons land zeer algemeen, maar schaars in de meeste
kleigebieden (NMV, 2013). Ook in Drenthe is deze soort algemeen,
vooral in gebieden die doorgaans qua paddenstoelenrijkdom wat
achterblijven, zoals de oostelijke en zuidelijke hoogveenontginningen.
Daarentegen is hij schaars in de laagveengebieden rond Meppel
en in het uiterste noorden. De Knolparasolzwam is in Drenthe het
meest gemeld van parken en tuinen, waar hij vaak groeit in groepen
of halve kringen op plekken met veel verterend organisch materiaal,
waaronder composthopen. Hij is echter vrijwel evenveel opgegeven
uit voedselarm naaldbos en jeneverbesstruweel, een ogenschijnlijk
heel ander habitat. Hier komt de heterogeniteit van de soort om de
hoek kijken. De vondsten op voedsel- en basenrijke, humusrijke grond
behoren voor het merendeel tot de Knolparasolzwam in stricte zin,
mogelijk ten dele ook tot de Bruine knolparasolzwam (die in Drenthe
nooit is onderscheiden en dus onbekend is). Dat geldt dus ook voor
meldingen van ruigten, voedselrijke lanen en voedselrijk loofbos. De

Conocybe albipes

Izabelkleurig breeksteeltje

OPN 1995: Conocybe lactea
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waarnemingen op zuurder en minder voedselrijk naaldenstrooisel
hebben ongetwijfeld overwegend betrekking op de Sombere
knolparasolzwam, vermoedelijk in Drenthe de algemeenste van het
drietal. Volgens Krieglsteiner (2003) speelt de zuurgraad van de bodem
nauwelijks een rol voor de Knolparasolzwam (in wijde zin), maar is
daarentegen het gehalte aan voedingsstoffen van doorslaggevende
betekenis. Hij constateert voor Zuidwest-Duitsland dat 95% van de
vondsten afkomstig is van matig tot sterk voedselrijke bodems, dat wil
zeggen rijk aan stikstof en fosfaat.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 70, n<99: 15, n>99: 56, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 37): parken en
plantsoenen 27%, tuinen en erven 16%, matig bemest grasland
16%, droge, voedselarme en voedselrijke wegbermen 13%, sterk
bemest grasland 5%, akkers 3%, droog schraal grasland 3%,
droge lanen 3%, jonge bosaanplant 3%, rest 10%. – Sub (n= 26):
humusrijke grond 81%, strooisel 4%, houtsnippers 4%, rest 11%.
Het Izabelkleurig breeksteeltje is een echte zomerpaddenstoel die
vanaf juni na stevige regenbuien verschijnt, maar na augustus zelden
meer gezien wordt. Het is een van de weinige breeksteeltjes die
goed in het veld te herkennen is aan de vingerhoedvormige, bijna
witte hoed met zeer dun en slap vlees. Bovendien wordt de soort in
veel populaire gidsen afgebeeld. Daardoor is het in Drenthe een van
de meest gemelde breeksteeltjes, maar in werkelijkheid zijn diverse

onopvallende, bruine soorten veel algemener. Het verspreidingspatroon
is diffuus met een zwaartepunt in het zuidwesten van de provincie,
mogelijk een waarnemerseffect. Relatief veel meldingen komen uit
steden en dorpen, terwijl hij schaars is in de oostelijke veenontginningen
en grote boscomplexen. Het Izabelkleurig breeksteeltje groeit op zwak
zure tot basische, humus- en voedselrijke, matig vochtige tot droge
bodems. Het is een typische cultuurvolger die bodemverstoring goed
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Conocybe albipes

kan verdragen. In natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen
verscheen hij al drie jaar na ontgronding. De meeste meldingen komen
uit tuinen, parken, begraafplaatsen en erven, waar hij vooral groeit in
gazons en op graspaden. Verder is dit elegante paddenstoeltje te vinden
in zwak bemeste graslanden, grazige wegbermen en bij uitzondering
in rommelbosjes. Landelijk bezien is het Izabelkleurig breeksteeltje vrij
algemeen, vooral in het westelijke deel en Flevoland (NMV, 2013).

Conocybe apala

Bolhoedbreeksteeltje

OPN 1995: Conocybe huijsmanii
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2006.

Dit breeksteeltje is nauw verwant met het hierboven besproken
Izabelkleurig breeksteeltje (Conocybe albipes) en wordt door
sommige auteurs als een variëteit daarvan opgevat (Arnolds
in Noordeloos et al, 2005) of in het geheel niet onderscheiden
(Krieglsteiner, 2003). Het Bolhoedbreeksteeltje heeft hetzelfde
papierdunne, zachte vlees en dezelfde slanke, witte, geheel behaarde
en onderaan knollige steel. Volgens Hausknecht (2009) zou de hoed
van deze paddenstoel aanvankelijk bruin van kleur zijn, maar de
Nederlandse collecties zijn even licht ivoorwit tot isabelkleurig als bij
het Izabelkleurig breeksteeltje. Het voornaamste verschil is dat de
hoed van het Bolhoedbreeksteeltje niet zo hoog en smal is, maar
Conocybe aurea

Gouden breeksteeltje

aanvankelijk breed kegelvormig tot halfbolvormig en later bijna vlak
wordt. Wel een opvallend onderscheid voor wie de vingerhoedjes van
het Izabelkleurig breeksteeltje gewend is! Het Bolhoedbreeksteeltje
is veel minder verbreid dan zijn verwant. Landelijk is de soort
zeldzaam op verspreide plekken, met een licht accent in Flevoland
(NMV, 2013). In Drenthe zijn twee vondsten geregistreerd: in een
gazon op voedselrijke, humusrijke grond in een parkje in NieuwSchoonebeek (km 263-518, 2006) en ten zuiden van Oudemolen (km
239-562, 2009). Het Bolhoedbreeksteeltje lijkt ecologisch nauwelijks
te verschillen van het Izabelkleurig breeksteeltje en ook deze soort
fructificeert in de zomer.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2007.

Onder vochtige omstandigheden is de tot 5 cm grote hoed van dit
breeksteeltje stralend goud- tot oranjegeel en hij valt daardoor sterk
op. Maar de geringste uitdroging maakt de aanblik veel valer en
microscopische controle noodzakelijk. Het Gouden breeksteeltje is
in ons land zeldzaam op ver uiteenliggende vindplaatsen. De soort
is bovendien achteruitgegaan, zodat hij als bedreigd op de Rode
Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). Toch lijkt het erop dat het
de laatste jaren wat beter gaat, zeker in Drenthe. Hier is het Gouden
breeksteeltje pas sinds 2007 bekend en nu op vier plekken gezien: De
Helling bij Leek (km 221-574, 2007, 2008), Ruinerweide bij Koekange
(km 219-527, 2009), in een voedselrijke berm langs het Gedempte
Hoofddiep in Kerkenveld (km 230-519, 2009) en op een mesthoop bij
de Schattenberg in Boswachterij Hooghalen (km 237-549, 2010). Een
mesthoop is een ongebruikelijk substraat voor deze soort. Hij groeit
gewoonlijk op zeer voedsel- en humusrijke grond en op compost in
tuinen, parken, ruigtevegetaties en gazons. Het gaat, zoals bij meer
breeksteeltjes, meestal om plekken waar de bodem recent verstoord
is, bijvoorbeeld een composthoop of een overslag van tuinaarde van
de plaatselijke groenvoorziening. Ook kan het Gouden breeksteeltje

massaal voorkomen in onverwarmde komkommerkassen waar het
dan het gehele jaar te vinden is (Arnolds in Noordeloos et al., 2005).
Dit fenomeen is in Drenthe nog niet bekend.

Hoofdstuk 20a
Conocybe echinata

Donker breeksteeltje

OPN 1995: Conocybe sordida
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Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 1, n>99: 12, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1995.

Het Donker breeksteeltje is nauw verwant aan het Roestbruin
breeksteeltje (Conocybe rickeniana; zie aldaar) en heeft evenals
deze soort een berijpte steel, bezet met kegelvormige cystiden met
een grote knop. De hoed is evenwel grijzigbruin tot donkerbruin, soms
met een violette inslag, en mist de levendige kleur van het Roestbruin
breeksteeltje. Daardoor is het Donker breeksteeltje vaak al in het veld
te herkennen. De soort is pas recent in Nederland (h)erkend en de
minst algemene van de twee. In Drenthe gaat hij momenteel door
voor zeldzaam, maar dit is zeker een onderschatting. Het Donker
breeksteeltje is bekend van parken, tuinen, beschaduwde bermen
en een rommelbosje op voedselrijke, humusrijke, zwak zure tot
basische bodem. Dat komt overeen met de groeiplaatsen in CentralEuropa (Hausknecht, 2009). Waarschijnlijk prefereert deze soort
wat basischer milieus dan het Roestbruin breeksteeltje. Het Donker
breeksteeltje is vrij algemeen in Flevoland en Zuid-Limburg, maar
elders in het land zeldzaam (NMV, 2013).

Conocybe hornana

Beursbreeksteeltje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08:
Niet beschouwd, eerste jaar: 2006.
Dit breeksteeltje is de enige inlandse soort uit de overwegend
tropische sectie Singerella, gekenmerkt door de aanwezigheid van
een dun velum bij jonge vruchtlichamen dat bij oudere exemplaren
als een kleine beurs of opstaand randje aan de steelvoet achterblijft
(Hausknecht, 2009). Verder ziet het Beursbreeksteeltje er uit als
andere breeksteeltjes: een afgeplat kegelvormige, bruinoranje tot
roodbruine hoed van een paar centimeter breed, okerbruine lamellen
en een slanke, geheel donzig behaarde steel, in dit geval met een
opvallend opgezwollen steelvoet. Van het velum is bij volgroeide
vruchtlichamen vaak nauwelijks iets te zien, maar dan is de soort
Conocybe juniana

Tuinbreeksteeltje

OPN 1995: Conocybe magnicapitata
Status: Vrij zeldzaam, n= 33, n<99: 7, n>99: 26, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1983.

Het
Tuinbreeksteeltje
is
een
onopvallend
paddenstoeltje met een bleke, berijpte steel en een
grauwig bruine hoed. De soort is alleen te herkennen
aan een combinatie van microscopische kenmerken,
waarvan vooral de kegelvormige cheilocystiden
met een grote knop (4,5-8 µm) belangrijk zijn in
combinatie met iets dikwandige sporen van 8-12,5
x 5-7 µm (Arnolds in Noordeloos et al., 2005).
In Drenthe is het Tuinbreeksteeltje volgens de
kaart vrij zeldzaam, maar dat is zeker een grove
onderschatting. In Centraal-Europa geldt hij als zeer
algemeen (Hausknecht, 2009) en dat zal in Nederland
niet veel anders zijn. De nu bekende Drentse
vindplaatsen vertonen geen markant patroon. De
weinige habitatopgaven van het Tuinbreeksteeltje
wijzen op een voorkeur voor beschaduwde plaatsen
op voedselrijke, humusrijke bodems in parken,

onder de microscoop toch goed te herkennen aan de dikwandige,
van voren duidelijk afgeplatte sporen van 10-14 x 6-9 µm (Arnolds
in Noordeloos et al., 2005). Het Beursbreeksteeltje is in Drenthe
één maal aangetroffen, op strooisel van grassen in een grazige,
voedselrijke wegberm met oude eiken langs het Oranjekanaal bij
Zwiggelte (km 236-545, 2006, L). De soort is pas recent in ons land
ontdekt en verder bekend van Moerdijk en Amsterdam (Arnolds
in Noordeloos et al., 2005). Elders in Europa is dit paddenstoeltje
aangetroffen op stro, compost, houtsnippers en sterk verrot hout en
plaatselijk niet zeldzaam (Hausknecht, 2009).
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Conocybe juniana

begraafplaatsen, erven, rommelbosjes, elzen-essenbossen en
beschaduwde wegbermen. Hij treedt minder op in zonnige habitats
als open wegbermen en lichtbemest grasland. Elders in Nederland
staat het Tuinbreeksteeltje als vrij algemeen te boek met locale
hotspots, onder andere in Flevoland, rond Amsterdam en Eindhoven,
vooral dankzij mycologen die daar de moeite nemen breeksteeltjes
zorgvuldig te determineren (NMV, 2013). Ook de toename in Drenthe
is ongetwijfeld grotendeels een waarnemerseffect.

Conocybe rickeniana

Roestbruin breeksteeltje
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Status: Vrij zeldzaam, n= 67, n<99: 18, n>99: 50, trend +, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 26): lanen 27%, parken en tuinen
15%, wilgenstruweel 12%, voedselrijk loofbos 12%, voedselarm loof- en
naaldbos 12%, matig bemest grasland 8%, droge wegbermen 8%, jonge
bosaanplant 8%. – Sub (n= 20): humusrijke grond 70%, veen 15%, leem
10%, strooisel 5%.

Het Roestbruin breeksteeltje heeft een levendig oranje- tot roestbruin
gekleurde hoed en een wat lichtere, berijpte steel. De soort kan
alleen microscopisch worden onderscheiden van sommige andere
breeksteeltjes op grond van de grote knoppen op de kegelvormige
cheilocystiden (5-8 µm) en de relatief kleine, dunwandige sporen
van 7-10 x 4-5,5 µm. Volgens het waarnemingenbestand zou
het Roestbruin breeksteeltje in Drenthe vrij zeldzaam zijn, doch
in werkelijkheid is het hier waarschijnlijk het meest verbreide
breeksteeltje en algemeen in de gehele provincie. Deze
onderschatting wordt niet alleen veroorzaakt door de noodzaak
van microscopische controle, maar ook door de impopulariteit
van breeksteeltjes bij amateurmycologen. De taxonomie van deze
groep is pas recent na grondige studies door specialisten min
of meer stabiel geworden (Arnolds, 2005; Hausknecht, 2009).
Tijdens de mycosociologische studie van graslanden in de jaren
zeventig bijvoorbeeld is het Roestbruin breeksteeltje nog samen
genomen met het Tuinbreeksteeltje (Conocybe juniana) en het
Parkbreeksteeltje (Conocybe macrocephala) omdat deze soorten
destijds niet goed konden worden onderscheiden (Arnolds, 1983).
Dit soortencomplex kwam destijds algemeen voor, in 22 van de 64
proefvlakken (34%), maar de gegevens konden wegens de onzekere
identiteit niet worden opgenomen in het bestand van de PWD.
Het Roestbruin breeksteeltje groeit saprotroof op natte tot droge,
zwak zure tot basische, tamelijk basen- en voedselrijke, humeuze
bodems in heel verschillende habitats; vaak in de halfschaduw van
bomen in parken, lanen en niet te voedselarme bossen, maar ook in
open, bemest grasland en zonnige wegbermen. In Centraal Europa
heeft de soort een voorkeur voor bossen en andere beschaduwde
plaatsen (Hausknecht, 2009). In Nederland is het Roestbruin
breeksteeltje vrij algemeen, met een voorkeur voor de rijkere
gronden in het westen van het land, Flevoland, het rivierengebied
en Zuid-Limburg (NMV, 2013).

Hoofdstuk 20a
Conocybe subpallida

Bleekbruin breeksteeltje
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2002.

Het Bleekbruin breeksteeltje is pas in 1991 afgesplitst van het
Kaneelkleurig breeksteeltje (Conocybe tenera) en verschilt daarvan
macroscopisch in de bleekbruine, nauwelijks gestreepte hoed. De soort
is microscopisch gekarakteriseerd door opvallend bleke, geelbruine,
dunwandige sporen van 9-12,5 x 5-6,5 µm en de aanwezigheid
van verspreide haren aan de steeltop. Er zijn twee meldingen uit
Drenthe, uit een vrij ruige wegberm met eiken bij Zuidwolde (km 227519, 2002, herb. L) en van de grazige berm van een schelpenpad
bij Eext (246-561, 2005). Elders in ons land is het vooral een soort
van de bebouwde omgeving, zoals parken en begraafplaatsen. In
Centraal-Europa heeft het Bleekbruin breeksteeltje een voorkeur
voor ruderale, beschaduwde vegetaties en staat het vaak tussen
brandnetels (Hausknecht, 2009). Dit breeksteeltje staat in Nederland
als vrij zeldzaam te boek en komt vooral voor in Noord-Brabant
en het westen van het land (NMV, 2013). De verspreiding is nog
onvoldoende bekend (Arnolds in Noordeloos et al., 2005).
Coprinellus domesticus

Grote viltinktzwam

OPN 1995: Coprinus domesticus
Status: Vrij zeldzaam, n= 56, n<99: 23, n>99: 33, trend -, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1990. – Hab (n= 31): voedselarme lanen 36%, parken
en tuinen 19%, droog, voedselarm loofbos 13%, voedselrijke lanen 36%,
wilgenbroekstruweel 7%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, jonge bosaanplant
3%, nat hooiland 3%, vochtige wegbermen 3%, houtwallen en -singels 3%,
rest 3%. – Sub (n= 21): dode takken 33%, dode stronken 19%, humus en
strooisel 14%, houtsnippers 10%, bewerkt hout 5%, oude brandplek 5%,
dode wortels 5%, dode stammen 5%, rest 5%. – Org (n= 14): Beuk 29%, iep
21%, wilg 7%, eik 7%, Es 7%, berk 7%, loofbomen onbepaald 21%.

Viltinktzwammen hebben een crèmekleurige tot beige hoed van 1-5
cm die in jonge toestand geheel bedekt is met een korrelig, gelig
tot bruinachtig velum. Ze groeien op houtresten en vaak hebben de
vruchtlichamen aan de basis een opvallend, oranjebruin myceliumvilt
waaraan ze hun naam te danken hebben. De vier soorten van deze
groep zijn in het veld meestal niet met zekerheid te onderscheiden.
Een deel van de opgaven (26 opgaven, 16% van het totaal) is dan
ook gemeld als Grote viltinktzwam in wijde zin (Coprinus domesticus
sensu lato), die alle vier de soorten omvat. Deze waarnemingen zijn
in dit boek verder buiten beschouwing gelaten. Bij de determinatie
van de afzonderlijke soorten spelen maten en vorm van de sporen
een grote rol. De Grote viltinktzwam in strikte zin heeft relatief forse
vruchtlichamen met een hoed van 2-5 cm breed en sporen van 6-9
x 3,5-5 µm die grotendeels boonvormig gebogen zijn. In Nederland
is de soort algemeen, vooral op de rijkere gronden in de westelijke
provincies, Zuid-Limburg, het rivierengebied en Flevoland; veel
minder op het pleistoceen (NMV, 2013). In Drenthe is de Grote
viltinktzwam vrij zeldzaam. De vindplaatsen liggen verspreid over de
gehele provincie, het minst in het noorden. Hij groeit voornamelijk
op sterk verrotte takken, stronken en houtsnippers van loofbomen,
soms ook (schijnbaar) op de grond, maar dan vermoedelijk steeds
verbonden met ondergrondse houtresten. De Grote viltinktzwam
heeft een voorkeur voor voedselrijke, door mensen beïnvloede
standplaatsen, zoals parken, tuinen, begraafplaatsen, boerenerven,
beboomde wegbermen en ruilverkavelingsbosjes. Twee maal is
de soort gemeld uit boomloze biotopen: één maal uit nat hooiland
en één maal uit een vochtige wegberm, in die gevallen wellicht
verbonden met hout in de ondergrond. Tijdens mycosociologisch
onderzoek in de jaren tachtig is de Grote viltinktzwam alleen
aangetroffen in 11% van de proefvlakken in Beuken-Eikenbos (n=
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37; Jansen, 1984), 13% van de beukenlanen (n= 23) en 8% van
de eikenlanen (n= 53; Keizer, 1993). Hij ontbrak in de onderzochte
Coprinellus ellisii

Sokvoetinktzwam

OPN 1995: Coprinus ellisii

zuurdere en voedselarme berken-, beuken- en eikenopstanden,
alsmede in moerasbossen.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 2, n>99: 4, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1990.

De Sokvoetinktzwam behoort tot de viltinktzwammen (Coprinellus
domesticus sensu lato). Hij lijkt sterk op de hierboven besproken
Grote viltinktzwam (Coprinellus domesticus), maar verschilt
door de kleinere sporen (5,5-7 x 3-4 µm) en het velum dat vaak
als een soort beurs de steelbasis omhult. Vondsten moeten
altijd microscopisch worden gecontroleerd. Volgens sommige
auteurs gaat het overigens slechts om één enkele soort
(Knudsen & Vesterholt, 2008). De Sokvoetinktzwam is overal
veel schaarser dan de Grote viltinktzwam en in Nederland
zeldzaam op ver uiteenliggende plekken (NMV, 2013). In Drenthe
zijn zes vindplaatsen bekend: op dode takken van een Es in
Coprinellus plagioporus

Paarsbruine donsinktzwam

OPN 1995: Coprinus plagioporus

Polder Matsloot bij Roderwolde (km 227-577, 1981), langs het
Oranjekanaal ten noorden van Zwiggelte (km 235-545, 1990),
op dode takken van Es in een aangeplant, voedselrijk bosje
langs de Hunze bij Gieterveen (km 251-561, 2002), op een
dode stobbe, waarschijnlijk van een eik, in een wegberm ten
noorden van Zweeloo (km 245-535, 2004), in het Weehorstbos
op potklei ten noorden van Lieveren (km 226-572, 2004) en in
het Noordsche Veld tussen Norg en Peest (km 228-564, 2004).
De Sokvoetinktzwam bewoont dezelfde standplaatsen als de
Grote viltinktzwam: vermolmd loofhout op vochtige, voedselrijke,
beschaduwde plekken.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2006.

Deze soort zit in de groep van inktzwammen met een donzige steel en
hoed (Setulosi), dat wil zeggen dat ze allebei bedekt zijn met lange,
slanke cystiden. De hoed van jonge exemplaren van de Paarsbruine
donsinktzwam is donker rood- tot purperbruin en is de enige inlandse
soort in deze groep met zo’n donkere hoed. Onder de microscoop is
de opgezwollen top van de cystiden op hoed en steel een opvallend
kenmerk. De Paarsbruine donsinktzwam is in ons land zeldzaam en
van zeer verspreide vindplaatsen bekend (NMV, 2013). In Drenthe
is hij uiterst zeldzaam met slechts twee waarnemingen: in jong
grasland op de bemeste grond van voormalig akkerland in Schepping
Coprinellus radians

Rosse viltinktzwam

OPN 1995: Coprinus radians

bij Beilen (km 232-540, 2006) en op voedsel- en humusrijke grond
in een ruige wegberm langs de Grietmanswijk in Bovensmilde (km
226-555, 2006, herb. L). Volgens het Overzicht (Arnolds et al.,
1995) groeit de Paarsbruine donsinktzwam op kale grond of grond
gemengd met houtresten en tussen gras, in wegbermen, tuinen en
parken op voedselrijke bodems. Uljé (in Noordeloos et al., 2005)
voegt daar aan toe dat deze soort een voorkeur voor klei heeft, maar
ook voorkomt op snipperpaden en in Nederland vrij algemeen zou
zijn. Dat laatste komt niet overeen met de gegevens in de digitale
verspreidingsatlas.
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Status: Zeldzaam, n= 23, n<99: 12, n>99: 11, trend --, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1990. – Hab (n= 10): jonge voedselrijke bosaanplant 20%,
voedselarme lanen 20%, tuinen en erven 10%, droog, voedselarm loofbos
10%, droog, voedselarm gemengd bos 10%, vochtig, voedselrijk loofbos
10%, wilgenbroekstruweel 10%, elzenbroekbos 10%. – Sub (n= 12): dode
takken 41%, dode stammen 25%, dode stronken 17%, oude brandplek
8%, humus en strooisel 8%. – Org (n= 9): wilg 22%, iep 11%, berk 11%,
loofbomen onbepaald 56%.

Ook de Rosse viltinktzwam behoort tot de viltinktzwammen
(Coprinellus domesticus sensu lato). Hij lijkt sterk op de Grote
viltinktzwam (Coprinellus domesticus; zie aldaar) en is daarvan
alleen microscopisch te onderscheiden door de grotere sporen van
8,5-11,5 x 5,5-6,5 µm. Vaker dan de andere soorten uit dit complex
vormt de Rosse vilttinktzwam een opvallende mat van oranjebruin
myceliumvilt op het substraat, maar dat is geen betrouwbaar determinatiekenmerk. Vondsten moeten altijd microscopisch worden
gecontroleerd. Landelijk is de soort matig algemeen, met de nadruk
op vochtige, voedselrijke streken, bijvoorbeeld in Flevoland, de
duinstreek en het rivierenlandschap (NMV, 2013). Op het pleistoceen
is deze inktzwam zeldzaam en dat gaat ook op voor Drenthe. De
vindplaatsen liggen ver uiteen, vooral in de oude veenontginningen
in het zuiden van de provincie. De opgaven over habitat en substraat
wijzen op een soortgelijke ecologie als de Grote viltinktzwam: De
Rosse viltinktzwam groeit saprotroof op rotte takken en stronken van
loofbomen in min of meer voedselrijke, vaak door mensen beïnvloede

milieus, zoals lanen, erven en rommelbosjes, maar hij groeit ook in
meer natuurlijke vegetaties als elzenbroekbos en wilgenstruweel. Als
waardbomen worden wilg, iep en berk vermeld.

Hoofdstuk 20a
Coprinellus xanthothrix

Kleine viltinktzwam

OPN 1995: Coprinus xanthothrix
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Status: Vrij zeldzaam, n= 76, n<99: 13, n>99: 65, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1990. – Hab (n= 31): jonge voedselrijke bosaanplant
16%, droge, voedselarme lanen 16%, wilgenstruweel 16%, elzenbroekbos
16%, droog, voedselarm loofbos 10%, parken en tuinen 7%, droge,
voedselrijke lanen 7%, voedselrijke bossingels 3%, droog, voedselarm
gemengd bos 3%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, loofbos onbepaald 3%. –
Sub (n= 24): dode takken 50%, humus en strooisel 25%, dode stammen 8%,
houtsnippers 4%, dode stronken 4%, dode wortels 4%, oude brandplek 4%.
– Org (n= 19): Geoorde en Grauwe wilg 37%, els 26%, Beuk 16%, Zomereik
5%, Hazelaar 5%, loofbomen onbepaald 11%.

Zoals de naam suggereeert is de Kleine viltinktzwam met een hoed
van 10-30 mm de kleinste soort in het complex van viltinktzwammen
(Coprinellus domesticus sensu lato). Hij lijkt verder sterk op de
Grote viltinktzwam (Coprinellus domesticus; zie aldaar) en er is zo
veel overlap in de maten van de vruchtlichamen dat microscopische
inspectie van de sporen steeds noodzakelijk is. Die zijn met 7-10
x 4,5-6,5 μm niet alleen breder dan die van de Grote viltinktzwam,
maar ze zijn als enige in dit complex bij de Kleine viltinktzwam
elliptisch en niet of nauwelijks boonvormig. De soort is de meest
verbreide viltinktzwam in Drenthe, hoewel nog altijd vrij zeldzaam. De
vindplaatsen liggen verspreid door de gehele provincie. Ook landelijk
is de Kleine viltinktzwam de algemeenste van de vier verwante
soorten met de nadruk op streken met rijke bodems, zoals Flevoland,
het Hollandse polderland, Zuid-Limburg en het rivierenlandschap
(NMV, 2013). Ecologisch lijkt de soort op de Grote viltinktzwam, doch
het valt op dat de Kleine viltinktzwam niet alleen van dood hout wordt

Coprinopsis atramentaria

Grote kale inktzwam

OPN 1995: Coprinus atramentarius
Status: Vrij algemeen, n= 263, n<99: 54, n>99: 224, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1967. – Hab (n= 39): droge, voedselarme lanen
23%, parken en tuinen 19%, houtwallen en -singels 8%, matig en sterk
bemest grasland 8%, droog, voedselarm loofbos 6%, droge wegbermen 6%,
jonge, voedselrijke bosaanplant 4%, droge, voedselrijke lanen 2%, droog,
voedselarm gemengd bos 2%, wilgenbroekstruweel 2%, vochtig, voedselrijk
loofbos 2%, loofbos onbepaald, rest 9%. – Sub (n= 35): dode boomwortels
74%, dode takken 6%, voet van levende bomen 6%, stronken 6%,
houtsnippers 3%, grond onbepaald, 6%. – Org (n= 25): eik 28% (waarvan
Amerikaanse eik 12%), populier 8%, Es 8%, iep 4%, wilg 4%, berk 4%,
esdoorn 4%, loofbomen onbepaald 40%.

De jong eivormige hoeden van de Grote kale inktzwam zijn 4-8 cm
breed en asgrijs tot grijsbruin van kleur, geheel glad of in het centrum
soms iets geschubd. De vruchtlichamen groeien meestal in dichte
bundels, die door hun omvang vaak al van verre opvallen. Hij verschilt
van de nauw verwante Kleine kale inktzwam (Coprinopsis acuminata;
zie aldaar), behalve door de beduidend grotere vruchtlichamen,
vooral door de bredere sporen van 6,5-10,5 x 4-6,5 µm. In het veld zijn

vermeld, maar in een kwart van de gevallen van strooisel of humus.
In Baden-Württemberg wordt hij eveneens van houtresten en aarde
opgegeven (Krieglsteiner & Gminder, 2010) Ook deze inktzwam
prefereert voedselrijke, vaak door mensen beïnvloede milieus, zoals
parken, tuinen, lanen en ruilverkavelingssingels. Als waardbomen
worden vooral wilgen, els en Beuk vermeld. Hij groeit vaak op
beukenstrooisel, in het bijzonder op de napjes van beukennootjes,
langs wegen en fietspaden met schelpen, steenslag of een andere
basische verharding. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de
jaren tachtig is de Kleine viltinktzwam niet in proefvlakken in zure,
voedselarme beukenbossen aangetroffen (n= 19; Arnolds et al.,
1994), maar wel in 24% van de wilgenstruwelen (n = 17), 31% van
de elzenbroekbossen (n= 16, Arnolds, n.p.) en 3% van de zure,
eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984). De toename van het aantal
waarnemingen van de Kleine viltinktzwam in Drenthe moet vooral
worden toegeschreven aan betere kennis van de kenmerken van de
soort en meer microscopische controles. Voorheen werd hij soms als
Grote viltinktzwam in wijde zin genoteerd, maar vaker nog in het veld
genegeerd.
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deze soorten soms samengenomen als Kale inktzwam (Coprinopsis
atramentaria sensu lato). Bij de bewerking zijn deze meldingen tot
de Grote kale inktzwam gerekend. Deze zeer algemene soort komt
door het gehele land voor, maar op de hogere zandgronden in lagere
dichtheden dan in het westen van ons land (NMV, 2013). In Drenthe
geldt de Grote kale inktzwam op basis van kilometerhokken als vrij
algemeen, het meest in het noorden van de provincie en beduidend
minder in het zuidoosten. De meeste waarnemingen komen van door
mensen beïnvloede milieus: parken, tuinen, lanen, wegbermen en
bossingels. Daarvan zijn voedselarme lanen verreweg het meest
opgegeven, terwijl deze inktzwam geldt als een soort van voedselrijke
bodems. Maar tijdens de kartering zijn alle lanen op zandgrond
doorgaans als voedselarm aangemerkt, zodat deze aanduiding weinig
zegt. De vruchtlichamen verschijnen doorgaans rond dode stronken,
stammen of hekpalen. Ze staan via het mycelium in verbinding met
dode boomwortels of andere ondergrondse houtresten, zelden op het
dode hout zelf. Zo kan het gebeuren dat imposante toefen van de Grote
kale inktzwam verschijnen in boomloze gazons en tuinen, waar ze de
plek verraden waar onlangs nog een flinke boom stond. Hij is daarbij
niet kieskeurig. Eik, populier en Es zijn het meest als waardbomen
opgegeven. In Drenthe zijn er geen opgaven van naaldhout, hoewel
hij daar elders wel een enkele keer van wordt gemeld (Arnolds et
al., 1995). De Grote kale inktzwam groeit op hout dat ingebed ligt op
voedselrijke bodems, zoals humus- en stikstofrijke zandgrond, klei
of veraard veen. In Nederland is hij regelmatig in stedelijk gebied te
vinden. Bij een inventarisatie in en rond Amsterdam werd de Grote
kale inktzwam tot in het centrum aangetroffen (Chrispijn, 1999).
In totaal werd deze soort hierbij in 40% van de kilometerhokken
waargenomen. Ook in Drenthe is de soort relatief vaak gemeld uit
Coprinopsis epichloea

Gazonhalminktzwam

Coprinopsis atramentaria

stedelijk gebied, bijvoorbeeld in Assen, Hoogeveen en Coevorden.
In Beilen kwamen tientallen bundels van de Grote kale inktzwam
tevoorschijn tussen de buitenmuur en de betegelde parkeerplaats van
de plaatselijke Gammavestiging; een opmerkelijk verschijnsel op een
bedrijventerrein. In Zuidwest-Duitsland worden behalve de hierboven
genoemde habitats ook ooibossen als groeiplaats genoemd en dan
vooral de delen die jaarlijks door het rivierwater overstroomd worden
(Krieglsteiner & Gminder, 2010). Dat is de natuurlijke omgeving voor
de Grote kale inktzwam die bij ons als cultuurvolger optreedt.
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Stat: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 2010.

De jonge, gesloten vruchtlichamen van de Gazonhalminktzwam
zijn slechts een paar millimeter breed, maar uitgespreid kan de
hoed 15 mm meten. Het oppervlak is bedekt met harige, witte tot
roomkleurige velumvlokjes die onder de microscoop bestaan uit
smalle, iets vertakte, dunwandige hyfen, kenmerkend voor de groep
van de halminktzwammen. De Gazonhalminktzwam heeft daarbij
bijna ronde sporen van 7-10 x 6,5-9 µm met een grote kiempore. De
soort is recent ontdekt en beschreven door de veel te vroeg overleden
amateurmycoloog en inktzwammenspecialist Kees Uljé. (Uljé &
Noordeloos, 1997). Hij zag ze op diverse gazons in zijn woonplaats
Alphen aan de Rijn, doch alleen op vroege ochtendwandelingen,
want later op de dag waren de vruchtlichamen al vervloeid (mond.
meded. Uljé). Datzelfde signaleerde onze speurneus Ab Neutel
onlangs in Leek (km 221-575, 2010, herb. L), in een grenshok met
Drenthe. Daar groeide de Gazonhalminktzwam eveneens in groepjes
Coprinopsis picacea

Spechtinktzwam

OPN 1995: Coprinus picaceus
Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Bedreigd,
eerste jaar: 2009.

De Spechtinktzwam is een opvallende, fotogenieke verschijning. Hij
lijkt qua habitus op de Geschubde inktzwam (Coprinus comatus),
maar heeft een gladde, bruine tot bruinzwarte hoed met daarop
aanliggende grove witte velumplakken, waardoor een opvallend
gevlekt patroon ontstaat dat doet denken aan het verenkleed van een
Grote bonte specht. De lange witte steel contrasteert met de donkere

in frequent gemaaide grasvelden. Verder is er alleen een vondst bij
Helmond bekend (NMV, 2013), maar in feite weet niemand hoeveel
dit paddenstoeltje in werkelijkheid voorkomt. Er zijn niet zoveel
mycologen die voor dag en dauw hun hond uitlaten.
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hoed. Evenals bij de Geschubde inktzwam verinkten de lamellen
bij rijping van de sporen en gaat de hoed bij verouderen vanaf de
rand over in een druipende zwarte massa. De Spechtinktzwam groeit
saprotroof op de grond, bij voorkeur in loofbossen op niet te droge,
kruimelige, kalkrijke, lemige bodems met mull-humus. In CentraalEuropa is het een kensoort van beukenbossen op kalksteen, maar
hij groeit ook in eikenbossen op kalkrijke leemgrond (Krieglsteiner

Hoofdstuk 20a
& Gminder, 2010), vaak in grote groepen. In Nederland is de
Spechtinktzwam zeldzaam, met een opvallend zwaartepunt in oude
landgoederen langs de IJssel. Incidenteel wordt hij van andere
locaties op het pleistoceen en in de kalkrijke duinen gemeld (NMV,
2013). In Drenthe is hij één maal gevonden bij Veenhuizen (km 221560, 2009). De vruchtlichamen stonden hier onder een beukenhaag
bij een woonhuis, verspreid over een lengte van 40 meter, tussen
houtsnippers die onder de haag gedeponeerd waren. De afgedrukte
foto is van deze vindplaats afkomstig. In het noorden van het land is
de Spechtinktzwam verder alleen bekend van een vondst van vóór

Coprinopsis romagnesiana

Bruine kale inktzwam

OPN 1995: Coprinus romagnesianus
Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2004.

Deze paddenstoel lijkt op de hierboven besproken
Grote kale inktzwam (Coprinopsis atramentaria). De
hoed is eveneens grijsbruin gekleurd, maar bij de
Bruine kale inktzwam is die bedekt met opvallende
oranje- of roodbruine velumschubjes die ook op
de onderste helft van de steel te vinden zijn. Deze
soort is in ons land toegenomen en tegenwoordig
vrij zeldzaam, met vindplaatsen verspreid over het
land (NMV, 2013). In Drenthe is de Bruine kale
inktzwam van slechts één vondst bekend: op dode
boomwortels in een wegberm in Frederiksoord (km
209-540, 2004). Daarnaast is hij aangetroffen langs
de Noord-Willemsvaart in een grenshok tussen
Paterswolde en Haren, net op Gronings grondgebied
(km 235-575, 2008). Volgens de literatuur groeit de
Bruine kale inktzwam in dezelfde milieus als de
Grote kale inktzwam, voornamelijk op dode wortels
en rond stronken van loofbomen op voedselrijke
grond (Knudsen & Vesterholt, 2008; Krieglsteiner &
Gminder, 2010).
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1990 uit naburig Friesland en van 2008 uit Westerwolde (Groningen).
Ook op de laatste plek groeide hij tussen houtsnippers, in dit geval
onder eiken. De Spechtinktzwam is als bedreigd opgenomen op de
Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008) wegens een sterke afname.
Recent neemt het aantal meldingen van incidentele, verspreide
vondsten toe, zodat de soort momenteel wellicht niet meer bedreigd is
(NMV, 2013). Het optreden op houtsnippers lijkt een nieuw fenomeen
dat bij ons weten niet eerder in de literatuur is gesignaleerd. De
uitbreiding van zijn ecologische range kan de recente toename van
de Spechtinktzwam verklaren.
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Coprinus comatus

Geschubde inktzwam
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Status: Vrij algemeen, n= 378, n<99: 83, n>99: 315, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1923. – Hab (n= 107): parken en tuinen 26%,
jonge bosaanplant 15%, voedselarme lanen 10%, houtwallen en -singels
7%, droge, voedselrijke lanen 7%, droge wegbermen 8%, droog, voedselarm
gemengd bos 5%, akkers en ruigtevegetaties 5%, matig en sterk bemest
grasland 5%, rest 12%. – Sub (n= 66): humus 74%, veen 9%, leem 2%,
mesthopen 2%, rieten daken 2%, grond onbepaald 12%.

Deze grote, algemeen bekende paddenstoel heeft opvallend
langgerekte, witte, afstaandschubbige hoeden met een egaal
lichtbruin centrum. De witte steel heeft een smalle, loszittende
ring. Bij het vervloeien krult de hoed om en wordt hij zwart, terwijl
de vloeibare sporenmassa als inkt naar beneden druppelt. De
Geschubde inktzwam is in ons land op basis van atlasblokken
een zeer algemene paddenstoel, met iets lagere dichtheden op de
hogere zandgronden (NMV, 2013). Op meer gedetailleerd niveau
wordt dat patroon veel duidelijker. In Drenthe is deze soort slechts
vrij algemeen, met de grootste dichtheid op de voedselrijke potklei
rond Roden. Hij is ook opvallend veel gevonden nabij Meppel en in
de hoogveenontginningen, streken waar veel paddenstoelen het juist
laten afweten. Daarentegen ontbreekt de Geschubde inktzwam in
echt voedselarme streken, zoals heidevelden, hoogvenen en in de
grotere bosgebieden op de zandgronden of hij is er zeer zeldzaam
op verstoorde overhoekjes, bijvoorbeeld als er vuilnis is gedumpt. De
Geschubde inktzwam behoort tot de weinige paddenstoelensoorten
met een voorliefde voor recent verstoorde bodems. Omdat hij

Cyathus olla

Bleek nestzwammetje

Status: Vrij zeldzaam, n= 63, n<99: 22, n>99: 42, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1932. – Hab (n= 24): parken en tuinen 29%, droge,
voedselarme lanen 18%, droge, voedselrijke lanen 18%, droge, schrale
graslanden en wegbermen 9%, jonge, voedselrijke bosaanplant 6%, akkers
6%, voedselrijke loofhoutsingels 3%, droog, voedselarm gemengd bos 3%,
rest 4%. – Sub (n= 16): houtsnippers 25%, dode takken en twijgen 19%,
dode stengels 13%, strooisel 13%, dode wortels 13%, humus 6%, grond
onbepaald 6%, rest 6%.

De tot 1 cm hoge, grijze, diep bekervormige vruchtlichamen van het
Bleek nestzwammetje zijn aanvankelijk afgesloten door een grauw
vlies. Na het openscheuren daarvan worden onderin de grijze,
lensvormige peridiolen (‘eitjes’) zichtbaar, waarin de sporen worden
geproduceerd. De soort verschilt van het Gestreept nestzwammetje
(Cyathus striatus; zie aldaar) door de gladde, bleekgrijze binnenwand
van het bekertje. Het Bleek nestzwammetje is algemeen in het gehele
land, met concentraties rond Amsterdam, in Zuid-Holland en ZuidLimburg (NMV, 2013). Ook in Drenthe komt het Bleek nestzwammetje
door de gehele provincie voor, maar het is vrij zeldzaam. De soort
is hier een typische cultuurvolger met veel opgaven uit tuinen,

ook zeer voedselrijke grond nodig heeft, is het typisch een soort
van tuinen, parken, jong aangeplant bos op voormalige bemeste
landbouwgrond, ruderale plekken en omgewerkte wegbermen.
Daarnaast werden akkers en bemeste graslanden een aantal keren
opgegeven. Ook in stedelijke gebieden is de Geschubde inktzwam
algemeen en omdat deze soort genoeg heeft aan kleine oppervlakten
met voedzame grond, zoals boomspiegels of geveltuintjes, komt hij tot
diep in de stadscentra voor (Chrispijn, 1999). Hij wordt in de literatuur
ook gemeld van ooibossen en andere loofbossen op vruchtbare klei
of zavel. Dat is de natuurlijke habitat van deze soort, in Drenthe een
uitgesproken cultuurvolger. Eenmaal gevestigd kan de soort soms lang
standhouden, bijvoorbeeld in een ruig grasland op de opgeworpen
bouwvoor van voormalig maïsland in Schepping bij Beilen van 2002
tot heden. Het zal geen verwondering wekken dat humus het meest
gemelde substraat is, terwijl venige grond in de veenontginningen
geliefd is, maar een opgave van een rieten dak als standplaats is op
z’n minst apart te noemen.
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parken, lanen en open wegbermen. Akkers en graslanden zijn ieder
twee maal als habitat opgegeven. Krieglsteiner (2000) constateert
eveneens dat het Bleek nestzwammetje in Zuidwest-Duitsland
vooral buiten het bos voorkomt in agrarisch gebied, wegbermen en
tuinen. Wat betreft substraat worden in Drenthe houtsnippers het
meest genoemd, maar hij groeit ook op meer verspreide stukjes
hout, dode brandnetelstengels, humusrijke grond en strooisel. Het
Bleek nestzwammetje heeft een voorkeur voor voedselrijke bodems,
dus geen wonder dat hij weinig gemeld is uit de boswachterijen die
alle zijn aangeplant op voedselarm zand. Ook lijkt hij, meer dan
het Gestreept nestzwammetje, te houden van onbeschaduwde
standplaatsen. Bij de inventarisatie van Groot-Amsterdam in de jaren
negentig werd het Bleek nestzwammetje regelmatig aangetroffen in
open terreinen in het Westelijk Havengebied en bij Schiphol, waar het
Gestreept nestzwammetje goeddeels verstek liet gaan. Omgekeerd
kwam laatstgenoemde algemeen voor in alle Amsterdamse parken,
een biotoop waar het Bleek nestzwammetje juist weer wat minder
werd gezien (Chrispijn, 1999).

Dendrothele acerina

Esdoornpuzzelkorstje
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Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 2, n>99: 10, trend +++, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1999. – Hab (n= 11): parken en tuinen 73%, vochtg,
voedselrijk loofbos 9%, voedselrijke, jonge bosaanplant 9%, elzenbroekbos
9%. – Sub (n= 12): levende stammen 58%, dode takken 33%, houtsnippers
8%. – Sub (n= 14): Esdoorn 71%, wilg 21% (waarvan Grauwe wilg 14%),
loofbomen onbepaald 7%.

Het Esdoornpuzzelkorstje vormt onopvallende, vuilwitte vlekjes
van ongeveer een 0,5-1 cm2 op de schors van boomtakken. De
groeiplaats op Spaanse aak, de favoriete gastheer, geeft echter een
goede aanwijzing voor de identiteit. Microscopisch vallen de iets
dikwandige, breed elliptische sporen van 9-12 x 6,5-8 µm op. Verder
is de structuur van het vruchtlichaam zeer onduidelijk en alleen met
veel geduld te ontwarren (De Vries, 2012). Het Esdoornpuzzelkorstje
groeit voornamelijk op de schors van oude, levende exemplaren van
de Spaanse aak, vaak in de oksel van dikke takken waar de schors
begint te krullen en in kleine plakjes bijna loslaat. De soort is in Drenthe
evenwel voor het eerst in 1982 gevonden tijdens mycosociologisch
onderzoek in moerasbossen op een afwijkend substraat, namelijk
Grauwe wilg. Hij werd pas in 1999 herontdekt toen één waarnemer,
Bernhard de Vries, wist waar hij het ècht zoeken moest. In dat jaar
werd het Esdoornpuzzelkorstje meteen in vier kilometerhokken
in Hoogeveen vastgesteld. Later zijn daar nog vijf vindplaatsen bij
gekomen, op één na allemaal te danken aan dezelfde karteerder.
De verspreiding in Drenthe is dus lang niet volledig bekend, maar de
soort zal zeker niet algemeen zijn omdat oude Spaanse aken in deze
regio schaars zijn. Het betreft voornamelijk geplante exemplaren in
parken en ander stedelijk groen. Door onbekendheid met deze soort
staat het Esdoornpuzzelkorstje landelijk als vrij zeldzaam te boek,
Dendrothele alliacea

Loofhoutpuzzelkorstje

met het zwaartepunt in het rivierengebied (NMV, 2013). In BadenWürttemberg blijkt dit korstje algemeen te zijn en vrijwel beperkt tot
Spaanse aak (419 meldingen) met daarnaast twee waarnemingen op
Gewone esdoorn (Krieglsteiner, 2000). Bernicchia & Gorjon (2010)
vermelden dat het Esdoornpuzzelkorstje in Italië algemeen is op
esdoorns, maar daarnaast soms op andere loofbomen groeit, zoals
wilgen. Dat stemt overeen met de situatie in Drenthe.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 1999.

Het Loofhoutpuzzelkorstje is, evenals het hierboven besproken
Esdoornpuzzelkorstje (Dendrothele acerina) een klein, dun, bleek
korstje. Het verschilt van die soort door grotere, langwerpige sporen
van 9-13(-15) x 5-7(-8) µm. Het Loofhoutpuzzelkorstje is pas recent in
Nederland herkend (De Vries, 2012) en in Drenthe inmiddels zeker vier

keer gevonden: in Kwekerij Nijstad te Hoogeveen (km 224-525, 1999,
herb. B. de Vries) op een dode tak van Rhododendron; in het Wolfsbos
Plantsoen in Hoogeveen (km 230-526, 2001, herb. B. de Vries) op
een dode tak van een iep; bij de Emmerschans (km 260-535, 2001,
herb. B. de Vries) op een hangende, dode tak van Ratelpopulier en
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in Schepping bij Beilen (km 233-540, 2005, herb. B. de Vries) op een
dode tak van Brem in een recent aangeplante bossingel op voedselrijk
zand. Ook het Loofhoutpuzzelkorstje lijkt dus een cultuurvolger met
Entoloma allochroum

Bleke stippelsteelsatijnzwam

een voorkeur voor ruderale plekken in de bewoonde omgeving, maar
het heeft geen voorkeur voor een bepaalde soort (loof)boom. De soort
is mogelijk veel wijder verbreid dan nu bekend.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2000.

Deze satijnzwam behoort tot de staalsteeltjes, gekenmerkt door een
violette, blauwe of staalgrijze steel. De Bleke stippelsteelsatijnzwam
heeft een hoed met aangedrukte, donkerbruine schubjes op een
lichtbruine ondergrond en de steel is diep lila met vleeskleurige
schubjes. Van de vindplaatsen van deze zeer zeldzame soort liggen
er een paar in de duinen, één bij Arnhem en twee in het noorden van
Drenthe (NMV, 2013). Hij is hier gevonden onder oude eiken langs
een halfverharde weg op recent omgewerkt, voedsel- en basenrijk,
lemig zand in landgoed Vennebroek bij Paterswolde (km 234-574,
2000, herb. L) en in Zuidlaren (km 242-569, 2006, herb. L). Ook elders
in Europa is de Bleke stippelsteelsatijnzwam zeer zeldzaam. Dat lijkt
vreemd voor een paddenstoel die oorspronkelijk is beschreven uit
een tuin in Aerdenhout (Noordeloos, 1982). Als dit staalsteeltje hier
een gewoonte van zou maken, zou hij veel algemener zijn.
Entoloma byssisedum

Schelpsatijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2001.

De Schelpsatijnzwam is een onopvallend paddenstoeltje met een bleekgrijzig bruin, niervormig hoedje
van hoogstens 2 cm breed, dat echter goed herkenbaar
is aan de korte, excentrische of zijdelingse steel, de
rozige lamellen en de duidelijke meelgeur. In Drenthe
zijn twee vondsten bekend: op sterk verteerd gras
in de voedselrijke berm van de D. de Broekweg bij
Nijeveen (km 205-529, 2001) en op half begraven dode
boomwortels langs de Commissieweg ten oosten van De
Wijk (km 218-520, 2006). De Schelpsatijnzwam wordt
elders het meest aangetroffen op sterk verrot loofhout
in voedselrijke, natte bossen en parken, maar ook op
strooisel en humus, soms zelfs op een composthoop
en in een bloempot (Noordeloos, 1992; Krieglsteiner,
2003). In De Wieden groeide hij op halfverbrande
zeggepollen. Hoewel de Schelpsatijnzwam dus een
verbazend wijde ecologische range heeft, is de soort in
Nederland zeldzaam op verspreide vindplaatsen (NMV,
2013). Hij is bovendien sterk achteruitgegaan, zodat de
Entoloma chlorophyllum

Schelpsatijnzwam als bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008).
Het is onbekend door welke factoren het optreden en de achteruitgang van dit
paddenstoeltje worden bepaald.

Groenplaatsatijnzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1960.

De Groenplaatsatijnzwam lijkt veel op de wijdverbreide, verderop
behandelde Citroengele satijnzwam (Entoloma pleopodium),
maar verschilt daarvan in het veld door de donkerder, olijfgroene
hoed en de bleekgroene tint in de lamellen en microscopisch
door de aanwezigheid van grote cystiden op de lamelsnede. De
Groenplaatsatijnzwam is als nieuwe soort beschreven uit Drenthe
op basis van vruchtlichamen die Jan Barkman verzamelde in een

gazon op humusrijke grond in zijn tuin langs de Kampsweg te Wijster
(km 230-537, 1960, herb. BSW) (Noordeloos, 1980). Bijna een halve
eeuw later werd deze soort opnieuw gevonden in het Boerbos van
Rolde (km 238-556, 2004, herb. L), in een gemengd bos op zandige
bodem. De Groenplaatsatijnzwam is verder in Nederland alleen in
de omgeving van Oss gevonden en slechts van enkele plaatsen in
Europa bekend (Noordeloos, 2004).

Hoofdstuk 20a
Entoloma clypeatum

Harde voorjaarssatijnzwam
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Status: Zeldzaam, n= 23, n<99: 6, n>99: 20, trend ++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 15): tuinen en erven 47%, parken en
plantsoenen 33%, droge lanen en wegbermen 13%, bossingels 7%. – Sub
(n= 11): humus 100%. – Org (n= 15): Meidoorn 40%, Appel 27%, Drents
krentenboompje 20%, kers 13%.

Deze vrij grote plaatjeszwam heeft een hygrofane, licht- tot donker
grijsbruine hoed die gemakkelijk streperig verbleekt tot grauwwit.
Geur en smaak zijn sterk melig. De fructificatie is beperkt tot de
maanden april en mei, hetgeen helpt bij de herkenning. Bovendien
is de Harde voorjaarssatijnzwam gebonden aan struiken en bomen
van de Rozenfamilie, waarmee hij mogelijk mycorrhiza vormt of een
parasitaire relatie onderhoudt. De aard van de onderlinge relatie is
nog niet opgehelderd. De soort is landelijk vrij algemeen, vooral in
de kuststrook vanaf Zeeland tot en met Texel, ook in Zuid-Limburg
en langs de IJssel. Elders komt hij veel schaarser voor (NMV,
2013). In Drenthe is de Harde voorjaarssatijnzwam zeldzaam. Ten
noorden van Roden, bij Vledder, bij Gasteren en in Meppel liggen
kleine clusters vindplaatsen. De soort groeit hier vooral in parken,
boomgaardjes en tuinen, want daar zijn de geschikte waardbomen
en -struiken te vinden, alsmede geschikte bodemomstandigheden:
neutraal tot basisch en voldoende humeus. Vindplaatsen in vier
van de 20 recente kilometerhokken met Harde voorjaarssatijnzwam
betreffen erven van actieve mycologen, zodat het vermoeden

Entoloma inusitatum

Cystidesatijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1997.

De Cystidesatijnzwam is pas in 1995 onderscheiden van de
wijdverbreide Groezelige satijnzwam (Entoloma sordidulum; zie
aldaar) op grond van de aanwezigheid van gedifferentieerde cystiden
aan de lamelsnede (Noordeloos et al., 1995). Hij is in Drenthe gevonden
bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 1997, herb. L) en
bij Zeijerveen (km 231-558, 2007). De standplaatsen komen overeen
Entoloma phaeocyathus

Grauwe trechtersatijnzwam

gerechtvaardigd is dat er heel wat meer vindplaatsen in particuliere
tuinen te vinden zijn dan nu bekend is. De meeste opgaven in Drenthe
komen van meidoorn, maar de soort is ook bij Appel en Zoete kers
waargenomen. Opmerkelijk is het optreden bij Drents krentenboompje
op het kerkhof van Hoogeveen en in de tuin van Schepping bij
Beilen omdat deze struik in de literatuur niet als waardplant wordt
genoemd. Bij de talloze krentenboompjes in voedselarme Drentse
bossen is de Harde voorjaarssatijnzwam nooit gezien, hetgeen te
maken heeft met het kalkminnende karakter van deze paddenstoel.
Geschikte omstandigheden treden lokaal wel op in wegbermen, zoals
onder meidoornhagen op de potklei ten noorden van Roden en in de
berm van een (voormalig) schelpenfietspad bij Gasteren. Op deze
laatste plek is de soort in 1998 en 2009 aangetroffen onder dezelfde
appelboom, opgeslagen uit een weggegooid klokhuis. In Schepping
is de soort tussen 1991 en 2010 bijna jaarlijks bij dezelfde fruitbomen
gevonden. De Harde voorjaarssatijnzwam is dus erg plaatstrouw.
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met die van de Groezelige satijnzwam: beschaduwde, rommelige,
matig vochtige, voedselrijke wegbermen met Grote brandnetel en
Braam. De Cystidesatijnzwam is volgens de literatuur bekend uit
loofbossen op voedselrijke grond (Noordeloos, 2004). Mogelijk vormt
hij mycorrhiza met loofbomen. Ook elders in Nederland is deze soort
zeer zeldzaam (NMV, 2013), maar lang niet alle vondsten van de
Groezelige satijnzwam worden microscopisch gecontroleerd, zodat
de Cystidesatijnzwam mogelijk wijder verbreid is.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar 1999.

Dit paddenstoeltje behoort tot een groepje satijnzwammen met een
grauwe, trechtervormige hoed en aflopende lamellen (sectie Undati;
Nooordeloos, 1992). De tot 2 cm brede hoed is onder vochtige
omstandigheden sterk gestreept en donker sepia tot roodbruin van

kleur. De tamelijk dikke, donkergrijze tot rozebruine lamellen staan vrij
ver uiteen en lopen iets af langs de steel. De geur is meelachtig. Met
dit uiterlijk kan de Grauwe trechtersatijnzwam gemakkelijk verward
worden met het Somber trechtertje (Omphalina obscurata) en
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verwanten, zodat microscopische controle altijd vereist is. Dan blijken
de sporen hoekig en vrijwel even lang als breed met maten van 8-10 x
7-9 µm. Van deze zeldzame satijnzwam liggen bijna alle vindplaatsen
in de duinen van Zeeland tot Schiermonnikoog (NMV, 2013). Daar
groeit hij vaak in stuivend zand in de helmduinen aan de zeereep
(Noordeloos, 1988). Van de drie groeiplaatsen in het binnenland ligt
er één in Drenthe, in de tuin van Rob Chrispijn in Vledderveen (km
209-543, 1999). De Grauwe trechtersatijnzwam groeide hier in een
kweekbak waar de humusrijke bodem in het vroege voorjaar met een
laag compost was bedekt, zo op het oog een totaal ander biotoop
dan de vindplaatsen in de duinen. De enige overeenkomst is dat de
compost een vrij hoog gehalte aan kalk had, zodat de bodem basisch
was. Een foto van deze vondst is hier opgenomen.
Entoloma sepium

Sleedoornsatijnzwam

Entoloma phaeocyathus
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1991.

De Sleedoornsatijnzwam lijkt sterk op de hierboven besproken Harde
voorjaarssatijnzwam (Entoloma clypeatum). Het is eveneens een
forse, stevige paddenstoel, maar de hoed is veel bleker, roomwit tot
lichtgrijs, en niet hygrofaan. Bovendien verkleurt het vlees en soms ook
het oppervlak van de Sleedoornsatijnzwam oranje bij beschadiging.
De Sleedoornsatijnzwam is in ons land vrij zeldzaam en vooral
aangetroffen in Zuid-Limburg, het rivierengebied, Flevoland en de
kalkrijke duinen (NMV, 2013). In Drenthe is deze satijnzwam drie maal
Entoloma sordidulum

Groezelige satijnzwam

waargenomen: op een erf in Holthe bij Beilen (km 233-540, 1991, herb.
BSW); in een bosje in de oksel van de A32 bij de afslag Meppel (km
210-524, 2002) en langs de Meerweg in Nietap bij Roden (km 223-575,
2010). In alle gevallen groeide de soort bij aangeplante sleedoorns in
hagen of aan bosranden op (matig) voedselrijke, basen- en humusrijke
grond. Vermoedelijk is de Sleedoornsatijnzwam een biotrofe parasiet
op roosachtigen, zoals Sleedoorn, Meidoorn en vruchtbomen op matig
voedselrijke, vaak iets kalkhoudende bodem (Arnolds et al., 1995).
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Status: Algemeen, n= 455, n<99: 27, n>99: 441, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1977. – Hab (n= 69): parken en tuinen 48%, droge,
voedselarme lanen 13%, jonge bosaanplant 11%, droge, voedselrijke lanen
9%, houtwallen en -singels 6%, elzenbroekbos 4%, vochtig, voedselrijk zand
3%, droog, voedselarm loofbos en gemengd bos 3%, rest 2%. – Sub (n= 55):
humus 93%, leem 6%, veen 2%.

De Groezelige satijnzwam is een kleine soort uit het ondergeslacht
Entoloma met een hygrofane, grauwbruine, aan de rand gestreepte
hoed van 10-50 mm en een vuilwitte tot bleekgrijze, wat vezelige
steel van 2-6 mm dik. De paddenstoel ruikt sterk naar ranzig meel. Hij
behoort tot een lastig groepje soorten rond de Moerasbossatijnzwam
(Entoloma sericatum; zie aldaar) en is daarvan hoofdzakelijk te
onderscheiden door het kleinere formaat, de gedrongen habitus met
een steel die doorgaans korter is dan de hoeddiameter en door de niet
geheel witte steel. In Drenthe is de Groezelige satijnzwam algemeen,
met een zwaartepunt in de noordelijke helft van de provincie en
opvallend hoge dichtheden in de hoogveenontginningen in het oosten
en zuiden, waar de meeste paddenstoelen juist veel schaarser

zijn dan elders. Daarentegen is het centrale deel van het Drents
plateau vrij mager bedeeld. Dat hangt samen met zijn ecologische
voorkeuren: De Groezelige satijnzwam prefereert vochtige, ruderale
plaatsen op voedsel-, basen-, en humusrijke bodems. Uit de
habitatopgaven blijkt een duidelijke voorkeur voor sterk door mensen
beïnvloede standplaatsen. Bijna de helft is afkomstig van parken,
plantsoen en tuinen, bijna een kwart uit wegbermen met bomen
en 12% uit jonge, aangeplante bossen. Slechts een klein aantal
waarnemingen komt uit meer natuurlijke loofbossen en gemengde
bossen, waaronder elzenbroekbos. Gedurende mycosociologisch
onderzoek in de jaren tachtig is de Groezelige satijnzwam in 13%

Hoofdstuk 20a
van de proefvlakken in elzenbossen gesignaleerd (Arnolds, n.p.)
en verder in geen van de onderzochte vegetatietypen. Er is wel
geopperd dat deze satijnzwam mycorrhiza kan vormen, zoals dat
al is vastgesteld voor enkele andere soorten uit het ondergeslacht
Entoloma. In slechts zes gevallen is de begeleidende boom vermeld.
Een van de meldingen betreft Paardenkastanje, een boom die geen
ectomycorrhiza vormt. De andere genoemde bomen, linde, wilg,
Exidia recisa

Toltrilzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL 08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2004.
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eik en els, zijn wel ectomycorrhizavormers. De cijfers uit Drenthe
suggereren een spectaculaire vooruitgang, maar dit is ten dele
een waarnemerseffect door een steeds betere herkenning van de
Groezelige satijnzwam in het veld en meer recente veldbezoeken aan
voor deze soort geschikte habitats. De toegenomen voedselrijkdom
van het landschap en de aanplant van schaamgroen zullen ook aan
de toename hebben bijgedragen.
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De Toltrilzwam is 5-30 mm breed en lijkt in optimale vorm op een
priktol, maar hij kan ook onregelmatiger en gelobd zijn. De vorm
van de vruchtlichamen doet denken aan die van de Eikentrilzwam
(Exidia truncata) doordat ze naar onderen toe versmald zijn en met
één punt aan het substraat vast zittten. De Toltrilzwam onderscheidt
zich in het veld door een transparante, roodbruine tot goudbruine
kleur en onder de microscoop door de smalle sporen van 11-15 x
2,5-3,5 µm. Verwarring is mogelijk met de Gekartelde trilzwam (Exidia
repanda), die nog niet in Drenthe is waargenomen, maar wel elders
in het land. Die soort heeft vergelijkbare tinten en sporenmaten en

gelijkmatig rond zijn en vlak tegen het substraat liggen, dus niet naar
de basis kegelvormig versmald zijn. Van de Toltrilzwam kennen we
twee vondsten uit Drenthe, beide in het stroomgebied van de Reest:
in de wijk Oosterboer van Meppel (km 211-523, 2004), op een dode
twijg van Appel in een tuin en op landgoed De Havixhorst bij De Wijk
(km 213-520, 2005), op een aan de struik vastzittende dode tak van
een wilg in een wilgenstruweel aan de rand van het beekdal. De
soort is in Nederland zeldzaam op het pleistoceen, met daarbuiten
twee plekken in de duinen (NMV, 2013). In Baden-Württemberg is de
Toltrilzwam algemeen op nog vastzittende, dode takken van wilgen
(375 meldingen), met daarnaast enkele opgaven van populier (2x), Es

volgens Krieglsteiner (2000) verschillen ze alleen in de vorm van
de vruchtlichamen. Die zouden bij de Gekartelde trilzwam meer

(2x), vlier (1x), eik (1x) en berk (1x) (Krieglsteiner, 2000). Breitenbach
& Kränzlin (1984) melden dezelfde voorkeur in Zwitserland.

Exobasidium japonicum

Azaleabladgast
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1995.

De Azaleabladgast is in ons land echt te gast, daar azalea’s exoten
zijn die als sierheesters worden aangeplant in parken en tuinen. De
parasiet vertoont zich als opgezwollen, vlezige, witte tot roodachtige
gallen van enkele centimeters op de bladeren aan levende struiken.
Zulke gallen worden in eerste instantie meestal niet aan een
schimmel toegeschreven. Ze zouden net zo goed door insecten
kunnen zijn veroorzaakt. De sporen van de Azaleabladgast zitten aan
de onderzijde op het witte deel van de zwelling. Ze meten 12-20 x
3-4,5 µm en zijn min of meer banaanvormig, De soort is in ons land tot
nu toe uit negen atlasblokken opgegeven (NMV, 2013), maar is overal
te verwachten waar azalea’s in cultuur gebracht zijn. Hij kan vooral
in kwekerijen economische schade veroorzaken. In Drenthe is hij
bekend uit de tuin van Schepping bij Beilen (km 233-540, 1995-2010)
en uit een tuin bij de Zwarte Venen bij Westdorp (km 249-547, 2007).
In Schepping groeit de soort bijna jaarlijks op Japanse azalea’s, maar
Ganoderma adspersum

Dikrandtonderzwam

OPN 1995: Ganoderma australe
Status: Vrij zeldzaam, n= 80, n<99: 9, n>99: 71, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1972. – Hab (n= 15): parken en tuinen 47%,
voedselarme lanen 40%, droog, voedselarm loofbos 7%, vochtig, voedselarm
gemengd bos 7%. – Sub (n= 18): levende bomen (inclusief wondplekken)
56%, dode stronken en stobben 28%, voet van levende bomen 6%, dode
stammen 6%, dood hout onbepaald 6%. – Org (n= 22): eik 50% (waarvan
Amerikaanse eik 18%, Zomereik 9%), Beuk 32%, Witte acacia 5%, kers 5%,
berk 5%, Paardenkastanje 5%.

Deze grote, meerjarige, onregelmatig gebobbelde houtzwam
verschilt van de algemenere Platte tonderzwam (Ganoderma
lipsiense; zie aldaar) onder meer in de dikkere aanhechtingsplek aan
de boom, de breed afgeronde hoedrand met een gele groeizone,
de harde, niet indrukbare korst en het meer roodbruin gekleurde
sporenpoeder. Typische vruchtlichamen van de Dikrandtonderzwam

de aantallen zijn zeer wisselend. De Azaleabladgast zal stellig op
meer plaatsen voorkomen. De lezer kan beginnen met een inspectie
van zijn eigen tuin!
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zijn op doorsnede min of meer driehoekig en kunnen meer dan tien
lagen buisjes tellen. Beide soorten zijn echter erg variabel. Dus als de
determinatie in het veld lastig is, vormen de sporen van 9-11,5 x 6-7,5
µm een afdoend onderscheidingsmiddel voor de Dikrandtonderzwam
ten opzichte van de Platte tonderzwam die kleinere sporen heeft van
6-8,5 x 4,5-5 µm. De Dikrandtonderzwam is in ons land algemeen,
maar hij ontbreekt grotendeels in Flevoland, de noordelijke
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kleigebieden en op de Waddeneilanden (NMV, 2013). Op het niveau
van atlasblokken (53) is hij ook in Drenthe algemeen, maar op grond
van het aantal kilometerhokken (79) is deze soort vrij zeldzaam.
De dichtheid in het landschap is laag; vaak is maar een enkele
boom op een paar vierkante kilometer door deze houtzwam bezet.
De Dikrandtonderzwam is relatief vaak gesignaleerd in steden en
dorpen, met name in Assen. Hij is vrijwel alleen gemeld van parken,
tuinen en lanen, zelden uit bossen, en het meest waargenomen op
stammen of aan de voet van levende bomen. De soort heeft ook in
Zuidwest-Duitsland een sterke voorkeur voor open, zonbeschenen
standplaatsen, en vermijdt diepe schaduw, waardoor hij in dichte
bosgebieden ontbreekt (Krieglsteiner, 2000). De Dikrandtonderzwam
is een necrotrofe parasiet die gewoonlijk zeer oude en verzwakte
bomen infecteert. Hij kan worden opgevat als een archetypische
‘oerwoudpaddenstoel’ die in Nederland een cultuurvolger is geworden.
Na het afsterven van de boom kan hij zich nog jarenlang saprotroof
in leven houden. De meeste Drentse opgaven komen van eik, maar
ook Beuk is veel genoemd. Gezien het veel schaarsere voorkomen
van beuken in Drenthe kan men zelfs spreken van een duidelijke
voorkeur voor die boom. In West-Europa groeit hij voornamelijk op
Beuk, eik, linde en Paardenkastanje, in mindere mate op Esdoorn,
wilg en andere loofbomen, zeer zelden op naaldbomen. Ook Jahn
(1979) noemt hem een typische cultuurvolger die vooral te vinden
is in tuinen, parken en straatbeplanting tot diep in de stadscentra.
Dat laatste werd bevestigt bij onderzoek in en rond Amsterdam in
de jaren negentig, waarbij bleek dat de Dikrandtonderzwam in het
oude stadscentrum van Amsterdam algemener is dan de Platte
tonderzwam, terwijl laatstgenoemde hem in de buitenwijken ruim
overvleugelt met in totaal 147 kilometerhokken van de Platte tegen
Ganoderma cupreolaccatum

Waslakzwam

OPN 1995: Ganoderma pfeifferi

Ganoderma adspersum

32 van de Dikrandtonderzwam (Reijnders in Chrispijn, 1999). Volgens
Jahn (1979) heeft de Dikrandtonderzwam een subatlantischesubmediterrane verspreiding, waardoor hij in Noord-Europa ontbreekt
en naar het oosten steeds zeldzamer wordt. Het warmere stadsklimaat
kan dus een rol spelen bij de voorkeur van deze houtzwam voor de
bebouwde omgeving. Daar groeien evenwel ook veel oude bomen,
die vaak beschadigd zijn of een slechte conditie hebben, zodat de
Dikrandtonderzwam daar kansen krijgt.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 3, n>99: 2, trend ---, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1963.

De dikke, tot 50 cm brede vruchtlichamen van de Waslakzwam
zijn van boven prachtig donker rood- tot koperbruin met een witte
groeirand. Aan het hoedoppervlak scheidt deze zwam een wasachtige
substantie uit die hem een glanzend uiterlijk verschaft. Met een scherp
voorwerp versplintert dit waslaagje, terwijl het ogenblikkelijk smelt als
er een lucifer bij wordt gehouden. De soort kan gemakkelijk verward
worden met de hieronder besproken Harslakzwam (Ganoderma
resinaceum), maar het oppervlak van de Waslakzwam is sterk
bobbelig en nauwelijks indrukbaar, de poriën zijn fijner (5-6 per mm),
het vlees is donker roodbruin en de vruchtlichamen zijn compact
en zwaar. In geval van nood kunnen de bredere sporen van 9-11,5
x 6-9 µm de doorslag geven. De Waslakzwam is in ons land matig
algemeen met plaatselijk verdichtingen aan de binnenduinrand, in
het rivierengebied en Noord-Brabant (NMV, 2013). In Drenthe is deze
paddenstoel zeer zeldzaam met vier waarnemingen: aan de westkant
van Hoogeveen (atlasblok 225-525, 1963, herb. L), landgoed
Ganoderma resinaceum

Harslakzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 44, n<99: 8, n>99: 37, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1987. – Hab (n= 18): voedselarme lanen 44%, parken
en plantsoenen 22%, droog, voedselarm loofbos 6%, droog, voedselarm
gemengd bos 6%. – Sub (n= 16): levende bomen (inclusief wondplekken)
50%, voet van levende bomen 44%, dode stronken 6%. – Org (n= 21): eik
81% (waarvan Amerikaanse eik 19%, Zomereik 10%), berk 10%, Witte
acacia 5%, linde 5%.

Het hoedoppervlak van de Harslakzwam is, vergeleken met verwante
soorten, glad en nauwelijks bobbelig. De geel- tot roodbruine hoed

Vennebroek bij Paterswolde (km 234-574, 1994), langs de Hoofdweg
in Roderesch (km 224-570, 2004) en aan het Pieter Soerplein in
Havelte (km 212-531, 2008). Een vijfde vindplaats in het bestand
heeft betrekking op het Unikenkerkhof te Stadskanaal (km 255-561,
1997), net over de grens in Groningen. Zoals uit de locaties valt op te
maken, is de Waslakzwam in Drenthe voornamelijk binnen bebouwde
kommen aangetroffen, op lanen en pleinen in dorpskernen. Er is één
opgave van een Beuk; de andere waardbomen zijn niet genoteerd.
Volgens Jahn (1979) wordt hij het meest op Beuk aangetroffen, naast
Paardenkastanje, kers, Esdoorn, eik en diverse andere loofbomen.
Hij groeit meestal als zwakteparasiet op wondplekken of anderszins
sterk beschadigde en kwijnende, oude loofbomen in parken en
tuinen, soms in beukenbossen. Ook de Waslakzwam kan beschouwd
worden als een oorspronkelijke oerwoudzwam die is uitgeweken
naar cultuurlandschappen. Tegen de landelijke trend in is het aantal
vondsten in Drenthe recent niet toegenomen.
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heeft meestal een gele tot roomkleurige groeirand en is bedekt
met een dunne korst die glimt als een spiegel en gemakkelijk is
in te drukken. Het vlees is bleek grijsbruin en opvallend licht van
gewicht. De sporen meten 9-11,5 x 4,5-7 µm en zijn daarmee smaller
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dan van de hierboven behandelde Waslakzwam (Ganoderma
cupreolaccatum), waarmee deze soort geregeld wordt verward. De
Harslakzwam is pas in 1943 in Nederland vastgesteld en gold lang
als een grote zeldzaamheid (Nauta & Vellinga, 1995). Tegenwoordig
is hij vrij algemeen, met concentraties van vindplaatsen onder meer in
het rivierengebied, Groot-Amsterdam en Zuid-Limburg (NMV, 2013).
Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) komt de Harslakzwam
vooral op zandgrond voor en minder vaak op de klei. Dat wordt door
het huidige verspreidingspatroon niet bevestigd. Ook in Drenthe is
sprake van een zeer sterke toename en de soort geldt nu als vrij
zeldzaam met een concentratie van vindplaatsen rond Roden.
Evenals verwante soorten komt de Harslakzwam vrijwel alleen voor
in lanen, parken, op begraafplaatsen en in andere biotopen met
verspreide, oude bomen. Hij ontbreekt geheel in dichte bossen. De
soort groeit overwegend aan de voet of op de stam van levende
bomen, vaak in wondplekken. De Harslakzwam onderhoudt een
positieve relatie met maaimachines, want dankzij de door hen
veroorzaakte beschadigingen aan laanbomen ziet hij kans binnen te
dringen. Voornamelijk gaat het daarbij om eiken, met een voorkeur
voor Amerikaanse eik (Keizer in Arnolds et al., 1995). Ook elders in
West-Europa heeft de Harslakzwam een sterke voorkeur voor eik,
maar tal van andere loofbomen kunnen eveneens worden aangetast
(Krieglsteiner, 2000). Opvallend is dat de Harslakzwam maar één
Geastrum striatum

Baretaardster
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maal op een dode stronk is aangetroffen. Een foto van deze soort is
opgenomen in de inleiding van dit deelhoofdstuk.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2005.

Dit is een vrij kleine aardster met een donker bolletje dat vaak op
karakteristieke wijze baretvormig is ingedeukt. Het bolletje heeft
een gevoord-geplooide mondzone en is duidelijk gesteeld, waarbij
de overgang naar de steel kraagvormig verdikt is. De Baretaardster
gold omstreeks 1995 in Nederland nog als een zeldzame soort die
voornamelijk in de duinen voorkwam en slechts op enkele plekken
in het binnenland (NMV, 2013; Jalink, 1995; Arnolds et al., 1995). Hij
was bovendien sterk achteruitgegaan (Nauta & Vellinga, 1995), zodat
deze aardster als bedreigd op de Rode Lijst stond (Arnolds & Van
Ommering, 1996). Sindsdien is de Baretaardster evenwel op tal van
nieuwe plekken verschenen, vooral op de pleistocene zandgronden.
De soort is nu matig algemeen en bijna tweederde van de bezette
atlasblokken ligt tegenwoordig in het binnenland (NMV, 2013).
Niemand begrijpt deze onverwachte areaaluitbreiding, maar de
Baretaardster staat inmiddels niet langer op de Rode Lijst (Arnolds &
Veerkamp, 2008). In Drenthe is de soort pas in 2005 opgedoken en nu
van vier vindplaatsen bekend: langs een weg naar het Kniphorstbosch
ten noorden van Anloo (km 243-563, 2005), op kale grond onder een
coniferenhaag in een tuin in Een-West (km 218-567, 2006), in een
tuin aan de Beukemastraat in Hoogeveen (km 228-526, 2010) en in
natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen (km 233-540, 2010).
In dat laatste gebied groeide hij op twee gescheiden plekken in open,
jong bos op voedsel- en basenrijke, voormalige landbouwgrond,
tussen triviale planten als Kweek, Grote brandnetel en Vogelmuur.
Interessant genoeg noemt Jalink (1995) voedselrijke standplaatsen
Granulobasidium vellereum

Winterelfendoekje

OPN 1995: Hypochnicium vellereum

met Vogelmuur en Grote Brandnetel als een biotoop in het
buitenland, maar in ons land groeit hij meestal onder wat minder rijke
omstandigheden. Krieglsteiner (2000) noemt de soort vermoedelijk
nitrofiel. In de Nederlandse duinen groeit de Baretaardster zowel in
het kalkrijke als in het kalkarme deel, vooral in meidoornbosjes met
een dunne strooisellaag en in duindoornstruwelen. In het binnenland
staat hij vanouds hoofdzakelijk in door de mens aangelegde habitats,
maar ook in loofbos op rivierduinen; veelal onder Es en iep, maar ook
bij eik, den en populier, op droge, humusarme tot matige humusrijke,
matig voedselrijke bodems (Jalink, 1995). Gezien het karakter van de
Drentse vindplaatsen is het raadselachtig waarom de Baretaardster
niet meer gevonden wordt.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08:
Onvoldoende gegevens.

Het Winterelfendoekje vormt op dode stammen tot een meter brede
en tot 0,2 mm dikke korsten die eerst bleek roomkleurig zijn, later

roze en in droge toestand bleek oker. Aan de lange basidiën ontstaan
dunwandige, fijn ruwe, ronde sporen van 6-8 µm. Daarnaast zijn onder
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de microscoop in het vruchtlichaam dikwandige, breed elliptische,
gladde conidiën (ongeslachtelijke sporen) van 8-10 x 6-8 µm te zien.
In Drenthe werd het Winterelfendoekje rond Nieuwjaar aangetroffen
in de beschutte tuin van Rob Chrispijn in Vledderveen (km 209-543,
2004) op bijna verteerde restanten van een oude iepenstam die jaren
geleden door de iepenziekte het loodje had gelegd. De soort is in
Gymnopilus junonius

Prachtvlamhoed

ons land vrij zeldzaam, met een sterke voorkeur voor de kalkrijke
duinen, Flevoland en het rivierengebied (NMV, 2013). In BadenWürttemberg is deze korstzwam voornamelijk gevonden in ooibossen
langs de Rijn en in beekdalbossen, op hout van iepen en wilgen. Hij
heeft dus een voorkeur voor groot dood hout in vochtige, basenrijke
omstandigheden; een situatie die in Drenthe weinig voorkomt.
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Status: Vrij algemeen, n= 310, n<99: 61, n>99: 269, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1965. – Hab (n= 81): parken en tuinen 22%, droge,
voedselarme lanen 20%, droog, voedselarm loofbos 17%, voedselarm
gemengd bos 6%, houtwallen en -singels 5%, vochtig, voedselrijk loofbos
4%, wilgenstruweel 4%, berkenbroekbos en bos op uitdrogend hoogveen
4%, droog, voedselarm naaldbos 3%, elzenbroekbos 3%, grasland en heide
2%, voedselrijke lanen 1%, rest 9%. – Sub (n= 79): dode stronken en stobben
30%, voet van levende bomen 29%, levende bomen (inclusief wondplekken)
19%, dode stammen 10%, dode boomwortels 5%, dode takken 3%, dood
hout onbepaald 3%. – Org (n= 80): eik 49% (waarvan Zomereik 15%,
Amerikaanse eik 8%), Beuk 10%, berk 9%, wilg 8% (waarvan Geoorde en
Grauwe wilg 5%), Wilde lijsterbes 5%, den 5% (waarvan Grove den 3%),
spar 3%, Amerikaanse vogelkers 1%, appel 1%, populier 1%, els 1%, vlier
1%, lariks 1%, loofbomen onbepaald 5%.

De toefen van de Prachtvlamhoed vallen vaak al van verre op en zijn
tamelijk onmiskenbaar. Deze vrij grote tot grote, vlezige paddenstoel
groeit in bundels van helder oranjegele vruchtlichamen met hoeden
die ingegroeid vezelig tot aanliggend geschubd zijn. De stevige steel
draagt een vliezige ring en is daaronder sterkvezelig. Alle delen
smaken zeer bitter. De Prachtvlamhoed is in vrijwel het gehele land
zeer algemeen, maar hij is schaars in zeekleigebieden (NMV, 2013),
vermoedelijk alleen bij gebrek aan bomen. Toch krijg je nooit de indruk
dat de soort talrijk is. Ook voor deze houtzwam geldt dat de dichtheid
in het landschap laag is, maar dat één enkel vruchtlichaam volstaat
om een atlasblok (5 x 5 kilometer) op een kaart kleur te geven. In
Drenthe is dit op kilometerhokniveau een vrij algemene soort, die na
1999 mede door de verhoogde zoekactiviteiten veel meer is gemeld.
De Prachtvlamhoed is voornamelijk een cultuurvolger met veel
opgaven uit parken, tuinen en lanen, maar hij komt ook geregeld in
allerlei bossen voor, variërend van wilgenstruweel en elzenbroekbos
op natte, voedselrijke, neutrale bodems tot Berken-Eikenbos en

Gymnopus obscuroides

Sombere collybia

sparrenbos op droge, voedselarme, zure grond. Dit blijkt ook uit de
resultaten van mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig. De
Prachtvlamhoed is destijds aangetroffen in 5% van de proefvlakken
in zure eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984), 2% van de eikenlanen
(n= 53; Keizer, 1993), 6% van de wilgenstruwelen (n= 17) en
13% van de elzenbroekbossen (n= 16, Arnolds, n.p.), terwijl hij in
proefvlakken in beuken- en berkenbossen en beukenlanen ontbrak.
De lage presenties indiceren wederom de lage dichtheid van deze
paddenstoel in het landschap. De soort is een necrotrofe parasiet
die vaak verzwakte bomen infecteert. Die hoeven niet per se oud te
zijn, bijvoorbeeld berken met lichtgebrek in de schaduw van andere
bomen. Bijna de helft van de meldingen is van eiken, daarnaast groeit
deze vlamhoed ook op Beuk, berk, Wilde lijsterbes en een enkele
keer op naaldbomen als den en Fijnspar. De Prachtvlamhoed is in
Zuidwest-Duitsland een stuk zeldzamer en hij groeit ook daar vooral
in boomgaarden, parken, lanen en op kerkhoven en slechts zelden in
beukenbossen of Eiken-Haagbeukenbos. Hij wordt daar uitsluitend
op loofhout aangetroffen en dat is opmerkelijk voor een streek die zo
rijk is aan naaldbossen (Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2001.

De Sombere collybia is een vrij kleine plaatjeszwam met een
aanvankelijk purperbruine, later roodbruine, ongestreepte hoed
van ongeveer 2 cm breed. Hij heeft dicht opeenstaande, okerroze
lamellen en een opvallend lange steel die even donkergekleurd is als
de hoed en spaarzame witte vlokjes draagt. De Sombere collybia is de
enige inlandse vertegenwoordiger van een groepje verwante soorten,

waarvan de hoedhuid groen kleurt met KOH. Een erop gelijkende soort
die vaak in veldgidsen wordt afgebeeld is de Purperbruine collybia
(Gymnopus fuscopurpureus) die nog niet uit ons land bekend is, wel
uit Duitsland en België. De Sombere collybia verschilt daarvan onder
meer door de veel grotere sporen van 8,5-11 x 4-5 µm. De soort is pas
zeer recent beschreven uit Engeland, waar hij vrij algemeen blijkt te
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zijn in het zuiden van het land. Hij groeit daar tussen kort gras in tuinen,
parken en heidevegetaties (Antonín & Noordeloos, 2010). De enige tot
nu toe bekende vindplaats op het Europese vasteland ligt in Rolde (km
239-556, 2001, 2002, herb. Enzlin), in de tuin van Roeland Enzlin, een
Hemimycena ignobilis

Trechtermycena
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van de auteurs van deze atlas! Hij groeide daar naast een buxusheg,
op kaal zand, maar met dieper in de bodem oud strooisel en wortels
van verwijderde struiken. De Sombere collybia zal hoogstwaarschijnlijk
ook elders voorkomen, maar is daar nog niet herkend.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 1960

Deze zeer kleine, spierwitte schijnmycena heeft een hoedje van
3-6 mm en sterk aflopende lamellen die ver uit elkaar staan. Steel
en hoed zijn glad en dankzij het ontbreken van cystiden sleutelt
deze soort gemakkelijk uit in determinatietabellen van dit moeilijke
geslacht, zoals van Antonin & Noordeloos (2004). De vindplaatsen
van deze zeer zeldzame soort liggen voornamelijk op het pleistoceen
en het aantal is na 1990 afgenomen in vergelijking met de periode
ervoor (NMV, 2013). De Trechtermycena staat dan ook als ernstig
bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). In het Drentse
bestand bevinden zich drie waarnemingen van twee plekken: Wijster,
op veengrond in de tuin van het voormalige Biologisch Station (km
230-537, 1960) en in het particuliere natuurgebied Schepping in
Hericium cirrhatum

Gelobde pruikzwam

OPN 1995: Creolophus cirrhatus

Holthe bij Beilen (km 233-540, 1998, 1999, herb. BSW), alwaar
de soort groeide op stukjes afgevallen schors van Boswilg aan de
rand van een jong aangeplant bosje op voormalige landbouwgrond.
Deze laatste vondst wijkt echter af van de beschrijvingen door
2-sporige basidiën en het substaat, zodat de identiteit enigszins
twijfelachtig is. De Trechtermycena groeit vooral op kale grond langs
wegen en paden, soms ook op mossen en plantenafval (Antonin &
Noordeloos, 2004). In Zuidwest-Duitsland is deze soort een paar keer
gevonden op vochtige, stikstofrijke bodem onder Grote brandnetel
(Krieglsteiner, 2001). Volgens Smith (1947) fructificeert deze soort in
Noord-Amerika alleen bij zeer nat weer op onbegroeide, modderige
bodems.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2003.

De Gelobde pruikzwam is een spectaculaire paddenstoel die van
verre opvalt. De tot 30 cm brede vruchtlichamen bestaan uit deels
vergroeide, ongesteelde, roomwitte hoeden met aan de bovenzijde
korte, doornachtige stekels en aan de onderkant lange, dicht
opeen geplaatste, hangende, witachtige stekels waar de sporen
gevormd worden. Het is in ons land een vrij zeldzame en bedreigde
soort met verspreide vindplaatsen en een kleine concentratie in
de duinen bij Haarlem (NMV, 2013). De Gelobde pruikzwam is
een wondparasiet op levende stammen van loofbomen, maar hij
kan ook saprotroof groeien op dode stammen, grote takken en
stronken, voornamelijk van Beuk en soms populier. Hij komt in
Nederland vooral voor op vrijstaande bomen in parken en langs
wegen, meestal op kalkhoudende, vruchtbare bodems (Arnolds et
al., 1995; Arnolds, 2003). De soort is in Drenthe uiterst zeldzaam
en alleen bekend van een oude Beuk langs de oprijlaan van het
kerkhof in Nieuw Roden (km 222-571, 2003, 2008) en van een
moot van een in stukken gezaagde, liggende, oude beukenstam
in Dennenoord bij Zuidlaren (km 241-566, 2010). Na sluiting van
het atlasbestand zijn in 2014 twee nieuwe vindplaatsen ontdekt:
op een levende, 50 jarige beuk langs een bosweg in Boswachterij
Gieten ten westen van Smitsveen (km 248-552, herb. L) en op
een afgezaagde beukenstam in het Sleenerzand (km 246-537).
In Zuidwest-Duitsland komt de Gelobde pruikzwam voornamelijk
voor in oude beuken- en Eiken-Haagbeukenbossen (Krieglsteiner,
Hericium flagellum

Koraalstekelzwam

2000). Hij is daar sterk bedreigd door bosbouwactiviteiten en het
voortijdig kappen van oude, vrijstaande bomen, zodat de soort daar
tegenwoordig vrijwel uitsluitend in natuurgebieden en bosreservaten
te vinden is. Een soortgelijke situatie doet zich in Nederland voor.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2005.

De Koraalstekelzwam is een sprookjesachtige verschijning: een
grote, witte of heel licht roze, koraalvormig vertakte paddenstoel
met talloze stekels aan de uiteinden van de takken. Bij deze soort
staan de tot 2 cm lange stekels in bosjes aan de uiteinden van

de vertakkingen en niet in keurige hangende rijtjes zoals bij de
Kammetjesstekelzwam (Hericium coralloides; zie aldaar). Daarbij zijn
de sporen van de Koraalstekelzwam met 5-6,5 x 4-5,5 µm duidelijk
groter. De Koraalstekelzwam groeit in Centraal-Europa saprotroof
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Hericium flagellum
op stammen van naaldbomen, vrijwel steeds Zilverspar. In het aan
zilversparren rijke Baden-Württemberg is de Koraalstekelzwam toch
zeldzaam en hij komt daar voor in koele, vochtige naaldbossen op
afgestorven, staande of liggende stammen, soms ook op wondplekken
van levende bomen (Krieglsteiner, 2000). In ons land is hij een paar
keer gevonden op aangevoerd hout. Hoewel de verspreidingsatlas
meer stippen aangeeft zijn er slechts twee zekere waarnemingen,
Inocybe auricoma

Gele witsteelvezelkop

allebei in Oostelijk Flevoland (Arnolds, 2003). In Drenthe ligt één
recente vindplaats en wel in Nieuw Roden (km 222-572, 2005, 2006).
De Koraalstekelzwam groeide hier twee opeenvolgende jaren op een
biels als afscheiding van een tuin en het trottoir. Sinds dit stuk hout
is verhuisd naar een nabijgelegen tuin is de Koraalstekelzwam niet
meer teruggekomen. Vermoedelijk is de biels ingevoerd uit Frankrijk.
Het is niet bekend om welke naaldboom het gaat.
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Status: Uiterst zeldzaam, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2004.

Deze kleine vezelkop heeft een opvallend lichte, okergele,
fijnvezelige hoed, lichtbruine lamellen en een witachtige tot
heel licht okergele steel met een vluchtig gordijntje, die alleen
aan de top fijn berijpt is. De Gele witsteelvezelkop is in ons
land een zeldzame soort op zeer verspreide locaties met de
meeste recente vindplaatsen in Noord-Brabant (NMV, 2013). In
Drenthe is hij één maal gemeld uit recreatiegebied Engelgaarde
Inocybe curvipes

Zilversteelvezelkop

Status: Vrij algemeen, n= 296, n<99: 37, n>99: 265, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1970. – Hab (n= 88): parken en tuinen 28%,
droge, voedselarme lanen 27%, droge, voedselrijke lanen 10%, houtwallen
en -singels 8%, droog, voedselarm loofbos 6%, vochtig, voedselrijk loofbos
3%, bemest grasland 3%, nat hooiland en rietland 3%, moerasbossen 2%,
droog, schraal, zandig grasland 1%, jonge bosaanplaant 1%, rest 8%. – Sub
(n= 75): humus 92%, veen 4%, humusarm zand 1%, grond onbepaald 3%.
– Org (n= 77): eik 42% (waarvan Zomereik 5%, Amerikaanse eik 1%), berk
13%, wilg 9% (waarvan Schietwilg 1%), populier 4%, linde 3%, Grove den
1%, spar 1%, Hazelaar 1%, loofbomen onbepaald 26%.

Deze middelgrote vezelkop heeft gewoonlijk een lichtbruine hoed met
een fijnvezelig tot fijnschubbig oppervlak, terwijl de steel bedekt is met
een laagje zilvergrauwe vezeltjes, zo dun dat even krabben meteen
het bruine steelvlees zichtbaar maakt. Onder de microscoop zijn de
ballonvormige cystiden en de rechthoekige, zwak knobbelige sporen

bij Meppel (km 211-524, 2004, herb. Chrispijn). Hij groeide
daar langs de oever van een plas, bij eik, els en wilg. Volgens
Kuyper (1986) is het een mycorrhizapartner van eik, els en
Fijnspar op vrij vochtige bodem. In Zuidwest-Duitsland is de
Gele witsteelvezelkop een zeldzame soort van bospaden en
wegbermen, bij voorkeur op plekken waar de bodem enige kalk
bevat (Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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opvallend. Doordat een van de korte zijden vaak in een afgeronde
punt eindigt doen ze met enige fantasie aan bootjes denken. De
Zilversteelvezelkop is een algemene soort in de duinen, op de hogere
zandgronden en in Zuid-Limburg, maar ook in de veengebieden van
Laag-Nederland. Op klei is deze vezelkop aanmerkelijk zeldzamer
(NMV, 2013). In Drenthe is de Zilversteelvezelkop een vrij algemene
soort die na 1999 sterk is toegenomen, vooral dankzij meer aandacht
voor de in het veld lastige vezelkopen en meer aandacht voor
de milieus waarin deze soort voorkomt. Hij gedraagt zich in onze
contreien als een typische cultuurvolger. Bijna de helft van de opgaven
komt uit lanen, houtwallen en singels, maar zijn eigenlijke optimum lijkt
met 28% van de meldingen te liggen in tuinen, parken en plantsoenen
omdat die biotopen in Drenthe een veel kleinere oppervlakte in
beslag nemen en veel minder intensief door mycologen zijn bezocht.
Loofbossen blijven met 10% ver achter en vrijwel altijd gaat het dan
om jonge bosaanplant op voormalige akkers of om padranden en
bermen van boswegen. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de
jaren tachtig is de Zilversteelvezelkop slechts aangetroffen in één
proefvlak in zuur, voedselarm eikenbos (n= 37; Jansen, 1984) en
in 9% van de wegbermen met eik (n= 53; Keizer, 1993; als Inocybe
variabillima), niet in vergelijkbare beuken- en berkenbossen, noch
in moerasbossen of in beukenlanen. Dat bevestigt het beeld van
deze soort als cultuurvolger. Zoals de meeste vezelkoppen is de
Zilversteelvezelkop niet aan een bepaalde boomsoort gebonden,
maar hij groeit zelden bij naaldbomen. Er is één vondst bij Grove
den en één bij Fijnspar in een kerstbomenkwekerij. De Zomereik is
het vaakst opgegeven als waardboom, maar daarnaast wordt er een
reeks andere loofbomen genoemd. Waarnemingen bij wilg zijn soms
Inonotus hispidus

Ruige weerschijnzwam
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afkomstig van wilgenstruwelen, maar vaker van vrijstaande wilgen in
voedselrijk rietland en natte graslanden. In tuinen kiest deze vezelkop
mosrijke, oppervlakkig licht verzuurde, humeuze plekken, zoals blijkt uit
jarenlange observaties in tuinen in Vledderveen en Beilen. In ZuidwestDuitsland wordt de daar weinig algemene Zilversteelvezelkop vooral
gemeld uit naaldbos en gemengd bos op zure, niet te voedselarme
bodems, waarbij Fijnspar als begeleidende boom het meest genoemd
wordt, gevolgd door berk (Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 4, n>99: 5, trend -, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1986. – Hab (n= 7): parken en tuinen 57%, voedselarm
gemengd bos 29%, droog, voedselarm loofbos 14%. – Sub (n= 7): levende
bomen 100%. – Org (n= 7): Es 57%, appel 14%, loofbomen onbepaald 29%.

Dit is een indrukwekkende, tot 30 cm brede houtzwam die van boven
oranje- tot donkerbruin en ruig behaard is. In een jong stadium zijn
de vruchtlichamen zachtvlezig en de poriën geelachtig, later meer
roestbruin. Ze scheiden in vochtige toestand barnsteenkleurige
druppels uit. Ondanks hun grootte zijn de vruchtlichamen van de
Ruige weerschijnzwam eenjarig, maar de zwart geworden ‘lijken’
blijven vaak nog maanden herkenbaar. De Ruige weerschijnzwam
is in ons land matig algemeen met de meeste vindplaatsen in de
duinen, het rivierengebied en Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe
is het een zeer zeldzame verschijning op verspreide groeiplaatsen die
sinds 1999 bovendien wat is afgenomen. De meeste vondsten zijn
afkomstig van parken, boerenerven en grote tuinen, ook van lanen in
landgoederen, zoals Vennebroek bij Paterswolde en Natuurschoon
bij Roden. In het Drentse bestand bevinden zich enkele opgaven
van loofbos en gemengd bos op voedselarme bodem, maar het is
uiterst onwaarschijnlijk dat de Ruige weerschijnzwam in dergelijke
milieus voorkomt. Het betreft hier inschattingsfouten, want ze blijken
bijvoorbeeld afkomstig van een bos op potklei bij Roden. De Ruige
weerschijnzwam is een necrotrofe parasiet van loofbomen op min
of meer voedselrijke en basenrijke bodems, bij voorkeur klei. De
vruchtlichamen verschijnen alleen of hooguit een paar boven elkaar,
vaak hoog op de stammen van levende loofbomen. In Drenthe is hij
drie maal van Es opgegeven en één keer van Appel. Uit Nederland
wordt hij verder genoemd van onder meer Beuk, iep, Walnoot en
plataan, voornamelijk in parken en lanen en op solitaire bomen in
het landschap (Arnolds et al., 1995). Net als veel andere parasitaire

zwammen komt de Ruige weerschijnzwam een gezonde boom
alleen binnen via wondplekken, ontstaan door takbreuk, snoeiwerk of
beschadiging door landbouwmachines. Omdat er tegenwoordig grof
met bomen wordt omgesprongen, nemen de potentiële groeiplaatsen
alleen maar toe. Toch staat de Ruige weerschijnzwam als kwetsbaar
op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008), omdat het ook een
toenemende trend is onder groenbeheerders om bomen met een
grote paddenstoel erop zo snel mogelijk op te ruimen.
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Lacrymaria lacrymabunda

Tranende franjehoed
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Status: Vrij algemeen, n= 210, n<99: 43, n>99: 181, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 68): parken en tuinen 31%, droge,
voedselarme lanen 21%, houtwallen en -singels 10%, jonge, voedselrijke
bosaanplant 9%, open wegbermen 5%, voedselrijke lanen 4%, akkers en
ruigte 3%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, loofbos onbepaald 3%, rest 9%.
– Sub (n= 35): dode boomwortels 48%, humus 39%, stronken 2%, leem 2%,
veen 2%, grond onbepaald 4%, rest 3%.

De tot 10 cm brede hoed van deze karakteristieke paddenstoel heeft
een viltig-vezelig, meest okerbruin oppervlak. De steel heeft een
vezelige ringzone en is witachtig. De lamellen staan opmerkelijk dicht
op elkaar en worden al gauw donkerbruin tot bijna zwart gemarmerd
op een wat lichtere ondergrond, net als bij vlekplaten (Panaeolus
spp.). Bij vochtig weer hangen er talloze heldere druppels aan de
snede van de lamellen, waaraan de Tranende franjehoed zijn
Nederlandse en wetenschappelijke naam te danken heeft. Deze soort
is zeer algemeen door het gehele land en ontbreekt voornamelijk in
atlasblokken waar weinig naar paddenstoelen is gekeken (NMV,
2013). Op kleinere schaal is de dichtheid echter op de hogere
zandgronden veel minder groot dan in meer voedselrijke klei- en
laagveenstreken. Dat is ook in Drenthe het geval. Hier is de soort
vrij algemeen en in de gehele zuidoostelijke helft van de provincie
is de dichtheid van stippen op de kaart gering. Hij is meer te vinden
in potkleigebieden en op overgangen van zand naar laagveen rond
Roden, bij Zuidlaren en rond Frederiksoord. In onze streken is de
Tranende franjehoed een uitgesproken cultuurvolger die in natuurlijke
bosgemeenschappen niet of nauwelijks voorkomt. De soort groeit
vooral op recent verstoorde, neutrale tot basische, (zeer) voedselrijke
en humusrijke grond en lijkt wat dat betreft sterk op de Geschubde

Lamprospora wrightii

Pluisdraadmosschijfje

OPN 1995: Octospora wrightii
Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2008.

Dit oranje mosschijfje is hoogstens 2,5 mm breed en heeft nauwelijks
een vliezig randje. Hij is alleen microscopisch te herkennen aan de
bijna ronde sporen die bezet zijn met 1 µm hoge en brede wratten
(Brouwer, 1999). Het Pluisdraadmosschijfje geldt in ons land als
een vrij zeldzame soort, waarvan de meeste vindplaatsen liggen
in Zeeland, Midden-Brabant en het rivierengebied rond Nijmegen
en Arnhem (NMV, 2013); duidelijk een waarnemerseffect door de
aanwezigheid van specialisten in die streken. In Drenthe is niet veel
aandacht geschonken aan kleine ascomyceten op mossen. Het
Pluisdraadmosschijfje is hier slechts van twee plekken vermeld, beide
in tuinen van mycologen, namelijk die van Eef Arnolds in Holthe bij
Beilen (km 233-540, 2006, 2007) en van Henk Pras bij Stadskanaal,

inktzwam (Coprinus comatus), in wiens gezelschap hij opvallend vaak
wordt aangetroffen. De meeste opgaven van de Tranende franjehoed
komen uit parken en tuinen, waarbij vooral begraafplaatsen hoog
scoren; een toepasselijke biotoop voor een paddenstoel met die naam.
Daarnaast is hij veel aangetroffen in beschaduwde wegbermen (waarbij
de aanduiding voedselarm meer slaat op een korte grasmat dan op
de toestand van de bodem), ruigtevegetaties en recent aangeplante
bosjes op voedselrijk bouwland. De Tranende franjehoed profiteert
van vermesting en verrommeling van het landschap. Een gunstige
ontwikkeling voor deze soort is ook de uitbreiding van het stedelijk
gebied in de vorm van buitenwijken en tuinsteden met bijhorende
aanleg van parken en plantsoenen op voedsel- en humusrijke
grond. In streken als Baden-Württemberg, met een groter areaal aan
voedselrijke natuurlijke bossen dan Nederland, groeit de Tranende
franjehoed weliswaar geregeld in kalkbeukenbossen (19%) en EikenHaagbeukenbossen (7%), maar ook daar toch vooral langs wegen
(52%), in parken en tuinen (13%) en aan randen van weilanden (6%)
(n= 343; Krieglsteiner & Gminder, 2010). De soort staat in die regio
bij voorkeur op basische (43%) en neutrale (41%) bodems; op zure
bodems (16%) alleen als die zeer stikstofrijk zijn (n= 299).
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hoofdstuk 20a
net over de grens op Gronings grondgebied (km 255-561, 2005).
Vruchtlichamen zijn uitsluitend in januari en februari gezien, een
ongebruikelijke periode voor paddenstoelen en een andere oorzaak
dat deze soort zo weinig wordt gemeld. Het Pluisdraadmosschijfje
groeit, vermoedelijk parasitisch, op Gewoon pluisdraadmos
Lentinula edodes

Shiitake

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 1997.

Deze bekende consumptiepaddenstoel heeft een beige tot roodbruine,
tot 10 cm brede hoed, vooral naar de rand toe bezet met wollige,
vergankelijke schubben. De lamellen zijn eerst witachtig, later donkerder
en ze worden bij aanraking bruin gevlekt. De centrale of excentrische
steel draagt wollig-draderige velumresten en het vlees is tamelijk taai.
Shiitake is inheems in Oost-Azië en daar al eeuwenlang een populaire
eetpaddenstoel waaraan veel medicinale eigenschappen worden
toegeschreven. De soort is in Europa ingevoerd en wordt in Nederland
op enkele plekken grootschalig gekweekt. Daarbij worden meestal
met sporen geënte eikenstammetjes in bossen uitgezet, waarna
enkele jaren vruchtlichamen geoogst kunnen worden. Daarnaast
Lepiota cristata

Stinkparasolzwam
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(Amblystegium serpens), een mos van bemoste stammen en stenige
substraten. In Holthe stond dit schijfje op een beschaduwd bakstenen
muurtje naast de voordeur. Volgens Brouwer (1999) groeit deze
soort in Zeeland voornamelijk op bomen, rond Nijmegen op stenige
substraten en in Zuid-Limburg op krijtrotsen.
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is tegenwoordig broed (stukjes hout doorgroeid met mycelium)
verkrijgbaar, waardoor particulieren Shiitake kunnen kweken. Ook dit
gebeurt meestal in de open lucht, op een beschaduwde plek in de
tuin. Desondanks treedt verwildering opvallend weinig op, ofschoon
het favoriete substraat, dood eikenhout, in ons land ruimschoots
voorhanden is. Vaak betreffen vondsten dan nog afgedankte stukken
geënt hout die ergens zijn gedumpt. In de Verspreidingsatlas worden
slechts vier locaties in Nederland vermeld (NMV, 2013), waarvan twee
in Drenthe: op dood populierenhout in een houtsingel bij De Wijk (km
215-521, 1997) en op een dode, dikke eikentak in een wegberm bij
Noordscheschut (km 231-526, 2007). Kennelijk zijn de klimatologische
omstandigheden in ons land niet geschikt voor de spontane kolonisatie
van hout door middel van sporen.
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Status: Matig algemeen, n= 125, n<99: 17, n>99: 116, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1977. – Hab (n= 29): voedselrijke lanen
31%, droog, voedselarm gemengd bos 14%, parken en tuinen 10%,
droge, voedselarme lanen 10%, droog, voedselarm loofbos 10%, vochtig,
voedselrijk loofbos 3%, elzenbroekbos 3%, houtwallen en -singels 3%, rest
13%. – Sub (n= 16): humus 88%, strooisel 6%, compost- en bladhopen 6%.

Dit paddenstoeltje heeft de twijfelachtige eer naamgever te zijn van
de ‘cristata-geur’, een onaangename geur die wel wordt vergeleken
met die van rubber, fietsbinnenband of metaalvijlsel. Hij treedt op
bij veel parasolzwammen en bij enkele andere paddenstoelen. De
Stinkparasolzwam is in het veld herkenbaar aan de combinatie van
deze geur met de geel- tot donkerbruine hoedschubjes, afstekend
tegen een witte achtergrond, en de aanwezigheid van een relatief
persistent ringetje om de steel. Er is een variëteit pallidior beschreven
die vrijwel kleurloze schubjes heeft, maar die vermoedelijk taxonomisch
niets voorstelt. Deze bleke variant is één maal uit Drenthe gemeld
bij Weijerswold ten oosten van Coevorden (km 250-520, 2009). Op
de foto zijn naast de Stinkparasolzwam ook vruchtlichamen te zien
van het Eikelbekertje (Ciboria pseudotuberosa) op gemummificeerde
eikels. De Stinkparasolzwam heeft een lange verschijningstijd,
van het begin van de zomer tot het einde van de herfst. Het is in
Drenthe weliswaar de meest verbreide Lepiota-soort, maar met
125 kilometerhokken is hij nog steeds niet bepaald algemeen. De
verspreidingskaart toont een concentratie vondsten op de noordelijke

Hondsrug, waar keileem in de ondergrond zorgt voor een wat rijkere
bodem. Veel meldingen zijn er ook uit de buurt van Vledder, rond
Norg en Veenhuizen, bij Havelte en rond Roden, gebieden met veel
loofbosjes op voedselrijke grond. Ook in het stedelijk gebied wordt
hij regelmatig gevonden, bijvoorbeeld in Meppel en Hoogeveen. In
Nederland is de Stinkparasolzwam algemeen, met concentraties
vindplaatsen in de duinen, het rivierengebied, Zuid-Limburg en
sommige steden, zoals Amsterdam (NMV, 2013). Op het pleistoceen
wordt hij wat minder aangetroffen en in zeekleigebieden is hij schaars.
De Stinkparasolzwam groeit saprotroof op voedsel-, humus- en
basenrijke, niet te droge grond met een snel verterende strooisellaag
(mull-humus), meestal in bossen of op andere beschaduwde plaatsen,
maar soms ook in open graslanden. Van nature groeit hij vooral in
Eiken-Haagbeukenbossen en beukenbossen op kalkhoudende,
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lemige grond (Krieglsteiner, 2003). Omdat deze bosgemeenschappen
in Drenthe nauwelijks voorkomen, moet de Stinkparasolzwam
zich hier behelpen met door de mens beïnvloede plekken, zoals
beschaduwde wegbermen, ruderale plaatsen, parken, kerkhoven,
tuinen, met stikstof verrijkte bosranden en ruilverkavelingsbosjes. De
vruchtlichamen staan vaak tussen Grote brandnetel en Zevenblad.
De soort verscheen in Schepping bij Beilen in vrij groot aantal in een
bestaand bosje op humusrijke grond nadat hier veel basische as uit
een houtkachel was verspreid. Eén maal is de Stinkparasolzwam
Lepiota subincarnata

Vaalroze parasolzwam

gemeld van een composthoop. De vermelding ‘voedselarm bos’ als
ecocode moet bij deze soort met een korreltje zout worden genomen.
Het betreft dan vooral bermen van schelpenpaden of van met puin
verharde wegen, soms verrijkte bosranden. Tekenend voor de Drentse
status van de Stinkparasolzwam als cultuurvolger is dat de soort
gedurende uitgebreid mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig
in geen enkel bostype is aangetroffen, ook niet in de bestudeerde
wegbermen. De soort reageert positief op vermesting en het wekt dan
ook geen verbazing dat hij in Drenthe flink is toegenomen.
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Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 2, n>99: 12, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1986.

De Vaalroze parasolzwam is een mooie, vrije kleine parasolzwam met
in jonge toestand een vleeskleurig roze tot wijnrode, bijna pluizige
hoed. De hoedbekleding breekt open in fijne schubjes, waarbij het
centrum donker blijft. Ook de steel is wat roze met een paar schubjes
op de onderste helft. De Vaalroze parasolzwam is in Nederland
algemeen in de kustduinen, Zuid-Limburg en het westen van het
land, vooral in de stedelijke gebieden van Amsterdam en Rotterdam.
Ook in de IJsselmeerpolders, het rivierengebied en Midden-Brabant
wordt hij geregeld gevonden, maar elders op het pleistoceen is deze
soort een zeldzaamheid (NMV, 2013); zo ook in Drenthe. Tot deze
eeuw waren slechts twee vindplaatsen bekend: bij Eelde (1986) en
Schepping bij Beilen (1991). Hij is nu uit 13 kilometerhokken bekend.
In 2009 werden maar liefst vijf nieuwe vindplaatsen ontdekt. In
Schepping werd hij tussen 1991 en 2010 in elf jaren aangetroffen,

steeds slechts één of enkele vruchtlichamen. Daarmee lijkt de
vindplaats zeer stabiel, maar opmerkelijk genoeg werd de Vaalroze
parasolzwam binnen het terrein van 5,5 ha vrijwel iedere keer op
een andere plek aangetroffen, zowel in de siertuin als in aangeplante
bosjes en bossingels op voormalige landbouwgrond. De vindplaats in
Holthe is de enige op het Drentse plateau. Verder is de soort vooral
aangetroffen in de oude hoogveenontginningen in het zuiden en op
de rijkere gronden in het noorden van de provincie. De soort is in
Drenthe een cultuurvolger; die vooral groeit in tuinen en parken, ook
in rommelbosjes en lanen op voedsel-, basen- en humusrijke grond.
Lepista irina

Geurige schijnridderzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2009.

Deze schijnridder valt al van enige afstand op door de forse
vruchtlichamen met een tot 12 cm brede, witte tot bleek vleeskleurige
hoed, temeer daar hij vaak in grote groepen voorkomt. De steel
is witachtig en de lamellen zijn roomkleurig tot iets vleeskleurigoker. Karakteristiek voor de Geurige schijnridderzwam is de zoete,
aromatische geur, gemengd met die van goedkoop parfum. In ons
land is dit een vrij zeldzame soort, waarvan de meeste vindplaatsen
langs de kust liggen, vooral in de kalkrijke duinen. Hij is ook vrij veel
gevonden in Zuid-Limburg en in de bossen langs de randmeren
van Flevoland, elders veel schaarser (NMV, 2013). In Drenthe is de
Geurige schijnridder pas sinds kort bekend en nog uiterst zeldzaam.
De drie vondsten zijn gedaan in recreatiegebied Rietlanden ten
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Hoofdstuk 20a
zuiden van Emmen (km 256-529, 2009), op het terrein van de
Johannes Postkazerne bij Havelte (km 209-534, 2009) en in
een bungalowpark bij Zeegse (km 239-565, 2010). Hij groeit
hier op beschaduwde plaatsen op min of meer voedsel- en
basenrijke, humusrijke grond. De Geurige schijnridderzwam is in
Nederland vooral te vinden in rijke loofbossen en parken, soms
ook in graslanden en zelden in naaldbos op niet te zure bodem
Lepista nuda

Paarse schijnridderzwam
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(Noordeloos & Kuyper in Bas et al., 1995). Ook in ZuidwestDuitsland groeit deze paddenstoel vooral in loof- en naaldbossen
op voedselrijke bodems, met een zuurgraad variërend van neutraal
(31% van de vondsten) tot basisch (69%) (n= 58; Krieglsteiner,
2001). De Geurige schijnridderzwam wordt daar beschouwd als
een leemindicator, maar dat gaat in Nederland niet op gezien het
frequente optreden in duinbossen op pure zandgrond.
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Status: Zeer algemeen, n= 1076, n<99: 159, n>159: 980, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 236): parken en tuinen
14%, voedselarme lanen 14%, voedselarm gemengd bos 13%, droog,
voedselarm loofbos 11%, voedselrijke lanen 10%, jeneverbesstruweel 8%,
jonge bosaanplant 8%, houtwallen en -singels 7%, grasland en heide 4%,
droog, voedselarm naaldbos 2%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, akkers en
ruigte 2%, rest 5%. – Sub (n= 101): humus 61%, strooisel 26%, veen 6%,
composthopen 2%, hooi 1%, grond onbepaald 3%.

In zijn typische uitvoering is de Paarse schijnridderzwam een
forse, opvallend paarse paddenstoel met een hoed van 5-10 cm
en een 5-15 mm dikke steel. Bij opdrogen verbleekt de hoed en
oude vruchtlichamen worden meer bruinachtig. Ook de lamellen
en de steel zijn lila- tot violetgekleurd. De geur is vaak aangenaam
kruidig. Kortom: De Paarse schijnridderzwam is een karakteristieke
verschijning, die vooral in het late najaar tevoorschijn komt. Soms
kom je evenwel kleine vruchtlichamen tegen met een dunvlezige,
aan de rand gestreepte hoed van 25-50 mm breed en een tengere
steel van 3-7 mm dik, door sommige auteurs onderscheiden als
forma gracilis (Bas et al., 1995). Die zijn vaak lastig te onderscheiden
van de Vaalpaarse schijnridderzwam (Lepista sordida; zie aldaar)
en de dieper paarsgekleurde lamellen zijn dan het belangrijkste
argument voor de Paarse schijnridderzwam. Deze soort is in ons
land zeer algemeen en ontbreekt eigenlijk alleen in grootschalige
landbouwgebieden. Datzelfde geldt voor Drenthe. Hij is hier alleen
afwezig in streken met strakgetrokken akkers en zwaarbemeste
productiegraslanden. Daarnaast valt op de kaart de lage dichtheid
op in voedselarme, zure gebieden, zoals heidevelden, hoogvenen
en de meeste boswachterijen. De Paarse schijnridderzwam
komt voor in allerlei habitats. Als we alle lanen en lijnvormige

Leucoagaricus leucothites

Blanke champignonparasol

landschapselementen bij elkaar op tellen, komen we uit op 33%
van de opgaven. Nauwelijks minder scoren loofbossen, gemengde
bossen en jonge bosaanplant, bij elkaar 32%. Parken en plantsoenen
zijn goed voor 12% van de gegevens. Dankzij het intensieve
onderzoek aan jeneverbesstruwelen in de jaren zeventig is 8% van de
waarnemingen uit dit biotoop afkomstig. Andere naaldbossen dragen
slechts 2% bij aan het totaal, maar tijdens recente verkenningen
van jonge sparrenplantages op voormalige, bemeste, basenrijke
landbouwgrond blijkt de Paarse schijnridderzwam soms massaal
voor te komen, zoals in de veenkoloniën bij Valthe. Ook in ZuidwestDuitsland is de Paarse schijnridder schaars in zure sparren- en
dennenbossen, maar algemeen in naaldbossen op meer basische
bodems, evenals in voedsel- en basenrijke beukenbossen en EikenHaagbeukenbossen (Krieglsteiner, 2001). In stedelijke gebieden
moet deze soort het vooral hebben van overhoekjes, rommelbosjes,
parken en plantsoenen. Zo werd hij tijdens onderzoek in de jaren
negentig in en rond Amsterdam in meer dan 25% van de ruim 400
kilometerhokken aangetroffen in dergelijke habitats (Chrispijn, 1999).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 34, n<99: 3, n>99: 32, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1977. – Hab (n= 14): parken en plantsoenen 57%,
tuinen 29%, droge, voedselrijke wegbermen 7%, matig bemest weiland 7%.
– Sub (n= 14): humus 64%, composthopen 14%, grond onbepaald 21%.

Deze vrijwel geheel witte paddenstoel heeft een tot 12 cm grote
hoed, vrijstaande lamellen die later grauwroze worden en een
steel met een vliezige ring. Oppervlakkig gezien lijkt de Blanke
champignonparasol op een champignon (Agaricus spec), maar dat
geslacht heeft donkerbruine sporen, waardoor de lamellen bij rijpheid

zwartbruin kleuren. De sporen van de Blanke champignonparasol zijn
licht crèmekleurig. Deze soort is in Nederland algemeen, vooral in
het westen en Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is de Blanke
champignonparasol vrij zeldzaam, met opvallend veel vindplaatsen
in de minder goed bezochte zuidoosthoek van de provincie. De
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Leucoagaricus leucothites

Blanke champignonparasol groeit saprotroof op min of meer droge,
humus-, voedsel- en basenrijke grond en kan bodembewerking goed
verdragen. Het is in Drenthe een typische cultuurvolger die overwegend
voorkomt in parken, begraafplaatsen en tuinen, bijvoorbeeld in een
boomgaardje met een ondergroei van brandnetels, in groentebedden
in een moestuin en op een recent omgewerkte composthoop. De
soort is ook van een bemest grasland en een voedselrijke wegberm
gemeld. Veel soorten met een dergelijke ecologie maken geregeld
een overstapje naar houtsnipperbedden, maar daar is de Blanke
champignonparasol nog niet van bekend. Ook in de ons omringende
landen groeit deze soort vooral in sterk door de mens beïnvloede
milieus. In Zuidwest-Duitsland komt hij eveneens voornamelijk voor
op kerkhoven, in parken, wegbermen, boomgaarden en tuinen. Hij
heeft daar een voorkeur voor neutrale tot basische, stikstofrijke
leembodems, maar groeit ook op plantenafval en composthopen
(Krieglsteiner, 2003).

Leucogyrophana mollusca

Knolletjesplooivlies
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2003.

Het oppervlak van het Knolletjesplooivlies is oneffen geplooid
(meruloïd) tot bijna gaatjesachtig (poroïd) met een opvallende
geeloranje tot oranjerode tint. Onder het oppervlak is het weefsel
zacht en wit en samengesteld uit dunwandige hyfen, een verschil
met de nauw verwante Weke aderzwam (Leucogyrophana
romellii). Het belangrijkste kenmerk van het Knolletjesplooivlies
wordt gevormd door de gele, iets dikwandige sporen van 6-7 x
4-4,5 µm die groter zijn dan bij de Weke aderzwam en verwante
soorten. Zijn Nederlandse naam heeft het Knolletjesplooivlies te
danken aan de knolletjes (sclerotia) van 5-6 mm die in cultures
Loreleia marchantiae

Levermostrechtertje

OPN 1995: Omphalina marchantiae

worden gevormd. In Drenthe zijn tot nu toe drie vondsten bekend,
waarvan twee in de bebouwde omgeving: op de basis van de
sierplant Canna indica in een tuin in Hooghalen (km 232-548, 2003)
en op bakstenen in een tuin te Rolde (km 239-555, 2003). De derde
vondst is afkomstig van dood naaldhout in Boswachterij Grollooo
(km 241-549, 2006). In Zuidwest-Duitsland is rottend naaldhout
het voornaamste substraat, maar is het Knolletjesplooivlies ook
bekend uit een park en een aardappelakker (Krieglsteiner, 2000).
Buiten Drenthe is de soort in Nederland bekend van Gorinchem
en Ede (NMV, 2013).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 1, n>99: 10, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1992. – Hab (n= 10): tuinen en erven 90%, parken
en plantsoenen 10%. – Sub (n= 11): levermossen 91%, oude brandplek 9%.

Ook al is dit een klein paddenstoeltje met hoedjes van slechts 2-13
mm breed, het valt toch op door de glanzend oranje kleur. Dat wordt
versterkt doordat ze contrasteren met de op de bodem liggende,
donkergroene flappen van Parapluutjesmos (Marchantia), het
specifieke substraat van deze soort. Daarop kan hij eigenlijk alleen
verward worden met het nauw verwante Oranjerood trechtertje
(Loreleia postii), dat hierna wordt besproken. Door zijn hoedkleur en

sterk aflopende, wittige lamellen doet het Levermostrechtertje ook
denken aan het zeer algemene Oranjegeel trechtertje (Rickenella

Hoofdstuk 20a
fibula), maar die soort heeft fijne haren (cystiden) op zijn hoed en
steel en groeit tussen allerlei bladmossen en niet op levermossen.
Het Levermostrechtertje is in ons land vrij zeldzaam op verspreide
vindplaatsen (NMV, 2013). In Drenthe is de soort zeer zeldzaam. Hij
is het meest gevonden op vochtige, sterk beschaduwde plekken in
tuinen en parken waar Parapluutjesmos zich kan vestigen en niet al te
veel concurrentie ondervindt van grassen en kruiden. Het regelmatig
gebruik van herbiciden kan leiden tot een massale uitbreiding van
dit levermos en daarmee de vestigingskansen van dit paddenstoeltje
Loreleia postii

Oranjerood trechtertje

OPN 1995: Omphalina postii
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vergroten. Het Levermostrechtertje is ook aangetroffen in twee
kerstboomkwekerijen, in één daarvan in zes bijna opeenvolgende
jaren in de jaren negentig, vrijwel steeds in april. Na 1999 veranderde
de bedrijfsvoering. Spuiten met herbiciden bleef sindsdien
achterwege, waardoor de open stukken tussen de kerstbomen een
kruidenbegroeiing kregen en levermossen verdwenen en daarmee
het Levermostrechtertje. Ook steile greppelkanten op het noorden
en oude brandplekken zijn, mits begroeid met Parapluutjesmos,
geschikte plekken om naar dit paddenstoeltje uit te kijken.
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Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 2, n>99: 11, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 8): tuinen en erven 50%, parken en
plantsoenen 25%, voedselrijke lanen 25%. – Sub (n= 8): levermossen 87%,
humusarm zand 13%.

Net als het hierboven besproken Levermostrechtertje (Loreleia
marchantiae) groeit het Oranjerood trechtertje meestal op en
tussen levermossen, voornamelijk Parapluutjesmos (Marchantia).
Het Oranjerood trechtertje is groter met een langere steel van
2-6 cm en een tot 3 cm grote hoed, die dieper oranjerood is en bij
vochtig weer doorschijnend gestreept. Bovendien staan de lamellen
aanmerkelijk dichter op elkaar. Het Oranjerood trechtertje is in
ons land iets algemener dan het Levermostrechtertje (NMV, 2013)
en ook in Drenthe is deze soort een tikje minder zeldzaam. Beide
soorten komen bij voorkeur in tuinen en parken voor op min of meer
voedsel- en basenrijke grond. Het Levermostrechtertje groeit echter
vaker in wegbermen en in natuurontwikkelingsgebieden, zoals De
Holmers bij Elp en De Hondstongen bij Vries. In het Geeserveld
in Boswachterij Gees groeide het Oranjerood trechtertje in een

afgeplagd weiland op iets lemig zand, zonder levermossen in de
buurt. Vermoedelijk komt dit in jonge natuurgebieden vaker voor.
Knudsen & Vesterholt (2008) vermelden voor Scandinavië als habitat
eveneens mossen en levermossen in pioniergemeenschappen en
geen specifieke binding aan Parapluutjesmos. Kuyper (in Bas e.a.
1995) noemt als standplaatsen ook oude brandplekken, verbrande
turf en onverwarmde kassen.
Lyophyllum cinerascens

Sombere bundelridderzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 0, n>99: 7, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2003.

Deze paddenstoel is nauw verwant aan de veel
algemenere Bruine bundelridderzwam (Lyophyllum
decastes) en verschilt daarvan door de bruingrijze tot
grijze hoed en gelijkgekleurde lamellen (Bas in Arnolds et
al., 1995). Krieglsteiner (2001) beschouwt beide soorten
als identiek, ofschoon door cultuurproeven is aangetoond
dat het om verschillende soorten gaat (Moncalvo et
al., 1993). De Sombere ridderzwam geldt in ons land
als een zeldzame soort met een opvallend clustertje
vindplaatsen op Walcheren (NMV, 2013). De soort
werd hier voor 1995 niet onderscheiden van de andere
bundelridderzwammen en het is dus niet verrassend
dat de soort pas in 2003 in Drenthe is herkend. Hij
is tot dusverre in zeven kilomterhokken gevonden,
bijvoorbeeld in de landgoederen Nienoord bij Leek en
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Vennebroek bij Paterswolde. Hoogstwaarschijnlijk gaan onder de
opgaven van de andere bundelridderzwammen ook vondsten van
deze soort schuil. Er zijn weinig details over de standplaatsen van
de Sombere bundelridderzwam in Drenthe bekend. Aannemelijk
is dat de ecologie nauwelijks verschilt van die van de Bruine
bundelridderzwam (zie aldaar).

Lyophyllum decastes

Bruine bundelridderzwam

Lyophyllum cinerascens
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Status: Matig algemeen, n= 153, n<99: 21, n>99: 141, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 41): droge, voedselarme
lanen 24%, parken en plantsoenen 22%, jonge bosaanplant 20%, houtwallen
en -singels 15%, droge, voedselrijke lanen 7%, droog, voedselarm loofbos
5%, akkers en ruigtes 5%, sterk bemest grasland 2%. – Sub (n= 28): dode
boomwortels 68%, humus 18%, humusarm zand 4%, veen 4%, grond
onbepaald 7%.

Bundelridderzwammen lijken enigszins op ridderzwammen
(geslacht Tricholoma) door hun forse, stevige vruchtlichamen met
een tot 12 cm brede, uitgespreide, vaak gebochelde hoed en dicht
opeenstaande, bleke, vaak uitgebocht aangehechte lamellen. In
feite behoren ze tot een andere familie van plaatjeszwammen, die
van de rouwridderzwammen. Samen met de rouwridderzwammen en
grauwkoppen vormen ze het geslacht Lyophyllum, gekenmerkt door
vele korreltjes in de basidiën die met een ijzerhoudend reagens zwart
verkleuren. Zoals de naam aangeeft groeien bundelridderzwammen
vrijwel steeds in dichte bundels bijeen van soms honderden
vruchtlichamen en ze leven saprotroof. Ze vormen dus geen
mycorrhiza zoals ridderzwammen. De Bruine bundelridderzwam
heeft een egaal geel- tot grijsbruine hoed, blijvend witte tot
roomkleurige lamellen en een taaie, vuilwitte steel. In Drenthe komen
twee nauw verwante soorten voor, de Sombere bundelridderzwam
(Lyophyllum cinerascens) en de Bruinplaatbundelridderzwam
(Lyophyllum fumosum) die ook in dit hoofdstuk aan de orde komen.
De Bruine bundelridderzwam is in Nederland algemeen en in alle

streken te vinden (NMV, 2013). Toch vind je deze paddenstoel lang
niet iedere excursie, want hij bewoont specifieke habitats en de
dichtheid per atlasblok is vrij laag. In Drenthe was deze soort voor de
start van de systematische kartering in 1999 betrekkelijk zeldzaam,
maar sindsdien is het aantal vindplaatsen met een factor zeven
toegenomen, vooral dankzij de vele mycologische verkenningen in het
cultuurlandschap. Op de kaart valt op dat er nauwelijks vindplaatsen
in bos- en heidegebieden liggen. De enorme toename is grotendeels
ook symptomatisch voor de verstedelijking en toenemende
voedselrijkdom in de provincie. De Bruine bundelridderzwam is
een cultuurvolger op voedsel- en humusrijke grond die vaak via
dikke myceliumstrengen in verbinding staat met ondergrondse
houtresten, bijvoorbeeld dode boomwortels. Hij kan bodembewerking
goed verdragen. Met de Reuzenbovist (Calvatia gigantea) en de
Geschubde inktzwam (Coprinus comatus) is het een van de trouwste
paddenstoelen op afgedekte vuilnisbelten, maar die zijn in Drenthe

Hoofdstuk 20a
gelukkig dun gezaaid. Daarnaast vindt hij geschikte groeiplaatsen in
parken, jonge brandnetelbosjes en ruilverkavelingssingels op intensief
gebruikte landbouwgrond en bermen van wegen en paden. Nu en
dan wordt de Bruine bundelridderzwam uit min of meer voedselarme
bossen gemeld, maar dan is er toch altijd sprake van een of andere
verstoring in de bodem, bijvoorbeeld het onderwerken van stobben
van gerooide bomen. In Zuidwest-Duitsland komt deze soort vooral
Lyophyllum fumosum

Bruinplaatbundelridderzwam
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voor langs boswegen (44% van de meldingen), gevolgd door
parken en tuinen met 14% en straatbeplantingen met 12% (n= 219;
Krieglsteiner, 2001). Bos maakt ook daar echter slechts 17% van het
totaal aantal habitatopgaven uit. Hij groeit daar in matig voedselrijke,
min of meer basische loofbossen, onder meer ooibossen langs de
rivieren. Dat is waarschijnlijk de oorspronkelijke habitat van de Bruine
bundelridderzwam.
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Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 10, n>99: 6, trend --, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1966.

Deze soort lijkt op de veel algemenere Bruine bundelridderzwam
(Lyophyllum decastes), maar verschilt daarvan door de kleur van de
lamellen die bruinig tot grijzig worden (Bas in Arnolds et al., 1995).
Volgens Knudsen & Vesterholt (2008) zou hij bovendien verschillen
door de aanwezigheid van een meelgeur. Krieglsteiner (2001)
beschouwt beide soorten als identiek, ofschoon met cultuurproeven
is aangetoond dat het om verschillende soorten gaat (Moncalvo et
al., 1993). De Bruinplaatbundelridderzwam is in ons land een matig
algemene soort, met de grootste dichtheid in het Hollandse polderland,
Zuid-Limburg en rond Eindhoven (NMV, 2013). In Drenthe is deze
bundelridderzwam zeldzaam en vooral bekend van de landgoederen
bij Paterswolde en Zuidlaren. Ecologisch lijkt de soort sprekend op
de Bruine bundelridderzwam. Ook de Bruinplaatbundelridderzwam
is het meest aangetroffen op ruigtes, in parken en rommelbosjes en
hij groeit vooral op begraven hout. Het is daarom merkwaardig dat
de Bruine bundelridderzwam een sterke vooruitgang vertoont, terwijl
het aantal opgaven van de Bruinplaatbundelridderzwam sinds 1999
praktisch is gehalveerd. Dat is ongetwijfeld te wijten aan veranderde
taxonomische inzichten. Vóór 1995 werden beide soorten veel met
elkaar verward en een deel van de opgaven van laatst genoemde
soort is daarom hoogstwaarschijnlijk onjuist. Stippen op het
Macrocystidia cucumis

Levertraanzwam

verspreidingskaartje van vóór 1999 moeten daarom met de nodige
scepsis worden bekeken.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 30, n<99: 9, n>99: 22, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1975. – Hab (n= 18): tuinen en erven 28%, parken en plantsoenen
28%, sterk bemest grasland 28%, nat, matig voedselarm hooiland 6%,
veenmosrietland 6%, vochtige, voedselarme lanen 6%. – Sub (n= 12):
houtsnippers 33%, humus 33%, strooisel 17%, grond onbepaald 17%.

De fluwelig uitziende hoed van de Levertraanzwam varieert in zijn
typische uitvoering van warm roodbruin tot bijna zwart. De lamellen
zijn eerst witachtig, later vleeskleurig oker. De steel is roodbruin,
aan de basis bruinzwart en geheel fluwelig berijpt. Behalve aan

var. latifolia

zijn uiterlijk is deze paddenstoel goed te herkennen aan de zeer
opvallende olieachtige geur die volgens veel oudere mycologen
exact overeenkomt met de veelal als traumatisch ervaren lucht van
levertraan, volgens anderen meer met de geur van komkommer

var. cucumis
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of stopverf. Er bestaat ook een kleinere variëteit latifolia met een
slanker postuur en een veel lichtere, diep doorschijnend gestreepte,
bruinoranje hoed. Drents materiaal daarvan is beschreven door
Arnolds (1983). Beide variëteiten zijn hier afgebeeld: var. latifolia
links en var. cucumis rechts. De Levertraanzwam is tegenwoordig
landelijk een vrij algemene soort, met de grootste dichtheid in het
rivierengebied en Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is de
soort vrij zeldzaam. Ruim de helft van de opgaven is afkomstig van
tuinen, begraafplaatsen, parken en plantsoenen. Hij is ook enkele
malen aangetroffen in sterk bemeste graslanden, alsmede in een
nat hooiland, een rietland en in een jonge fijnsparrenaanplant op
voormalig zandig, droog akkerland. De Levertraanzwam groeit vooral
op humus-, voedsel- en basenrijke zand- en leemgrond. Gezien zijn
voorkeur voor tuinen kan de soort het omwerken van grond kennelijk
goed verdragen, maar in graslanden bewoont hij stabielere milieus.
In dat laatste biotoop wordt voornamelijk de variëteit latifolia gezien,
die in Drenthe in zeven kilometerhokken is genoteerd. Een derde deel
van de waarnemingen in deze provincie komt van snipperpaden of
plantsoenen met een dunne laag houtspaanders. Het lijkt erop dat dit
materiaal pas recent door de Levertraanzwam als geschikt substraat
ontdekt is. Door Arnolds & Van den Berg (2005) wordt hij niet tot de
snipperpaddenstoelen gerekend, dat wil zeggen dat de soort landelijk
in minder dan 30% van de gevallen op snippers is aangetroffen. In
Baden-Württemberg groeit de Levertraanzwam ook in bossen, waar
hij in Drenthe niet of nauwelijks voorkomt. Verder vooral in bermen,
langs beekoevers en in tuinen (bij voorkeur in aardbeibedden), tussen
Melanogaster ambiguus

Gewone inkttruffel

Macrocystidia cucumis

brandnetels, hoog gras en op onbegroeide plekken, zowel op de
grond als op plantenresten en stukjes hout (Krieglsteiner, 2001). De
soort heeft ook daar een uitgesproken voorkeur voor kalk-, basen- en
voedselrijke bodems.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 2, n>99: 3, trend -, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1984.

De tot 3 cm grote vruchtlichamen van de Gewone inkttruffel leven
enkele centimeters onder de grond in de humuslaag. Ze zijn ovaal
of onregelmatig knolvormig en voorzien van enkele donkerbruine,
wortelachtige myceliumstrengen. De binnenzijde is sponsachtig
gekamerd, waarbij de met slijm gevulde holtes naar buiten toe in grootte
afnemen en de geur is onaangenaam, als van aardappelbovisten
(Scleroderma). In Nederland is de Gewone inkttruffel zeldzaam, met
de meeste vindplaatsen in bossen langs de randmeren in Flevoland
(NMV, 2013). Alle vijf Drentse vondsten zijn afkomstig uit tuinen in
het noordelijk deel van de provincie: in Yde (km 235-570, 1984,
herb. L), in Paterswolde (km 234-573, 1993), aan de Beilerstraat in
Assen (km 233-556, 2001), in de tuin van Roeland Enzlin aan de
Schoolstraat in Rolde (km 239-556, 2001 en 2005) en, net buiten de
provinciegrenzen, in de tuin van Henk Pras in Stadskanaal (km 255561, 2004 en 2006). De Gewone inkttruffel is vier gemeld van Beuk en
één keer van Fijnspar; drie maal van humusarm zand en één maal van
humeuze grond. Het feit dat twee vondsten afkomstig zijn uit tuinen
van mycologen maakt het aannemelijk dat de Gewone inkttruffel in
veel meer tuinen groeit, maar doorgaans niet wordt opgemerkt. De
Melanoleuca atripes

Donkere veldridderzwam

soort komt daar door spitten wel eens boven de grond, meestal nabij
een beukenheg, maar hij is ongetwijfeld niet tot tuinen beperkt. De
Vries (1971) schreef veertig jaar geleden al dat de Gewone inkttruffel
vermoedelijk niet zeldzaam is en het gehele jaar aangetroffen kan
worden in de humuslaag van loofbossen en in tuinen. De Drentse
vondsten zijn gedaan tussen eind maart en eind december.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2005.

De tot 7 cm grote hoed van deze veldridder is in vochtige toestand diep
zwartbruin en ook de steel is gewoonlijk opvallend donkergekleurd.
Het is dan een kenmerkende soort, maar hij droogt uit naar donker- tot
geelbruin en dan is het onderscheid met bijvoorbeeld de Zwartwitte
veldridderzwam (Melanoleuca polioleuca) een stuk lastiger. De

lamellen van de Donkere veldridderzwam zijn echter niet wit, maar
lichtgrijs tot vleeskleurig. Deze soort is in ons land zeer zeldzaam,
met een handvol vindplaatsen, waarvan er één in Drenthe ligt, op een
ruderale plek in Balloo (km 238-557, 2005). De eerste Nederlandse
vondst was in een moestuin in Winterswijk (Boekhout in Bas et al.,
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1999). Verder is de soort uit ons land onder meer bekend van een
wegberm met populieren op klei in Noord-Holland, een dumpplaats
van tuinafval op een kerkhof in Groningen en de berm van een vochtig,
grazig pad met eik en Es op lemige bodem in Limburg. Ook in de ons
omringende landen is de Donkere veldridderzwam zeer zeldzaam,
maar gezien de triviale, ruderale standplaatsen is het een raadsel
waarom.

Melanoleuca brevipes

Kortstelige veldridderzwam

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

1

0

0

2

0

6

8

10

0

Status: Zeldzaam, n= 27, n<99: 0, n>99: 27, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2000. – Hab (n= 8): parken en tuinen 50%, voedselrijke
kapvlakten 13%, ruigtevegetaties 13%. – Sub (n= 8): humus 87%, humusarm
zand 13%.

De grijs- tot sepiabruine hoed van deze behoorlijk lelijke paddenstoel
kan tot 12 cm groot worden en staat op een grauwbruine steel die een
stuk korter is dan de hoeddiameter. Verwisseling is vooral mogelijk met
kortstelige vormen van de Zwartwitte veldridderzwam (Melanoleuca
polioleuca forma langei) (Arnolds, 1983) en microscopische
controle is daarom wenselijk. De Kortstelige veldridderzwam wordt
gekenmerkt door zeer spitse, brandnetelhaarvormige cystiden op
de lamellen, heel anders dan de spoelvormige cystiden van de
Zwartwitte veldridderzwam. De Kortstelige veldridder is in ons land
vrij algemeen, vooral langs de kust, rond Amsterdam en langs de
randmeren in Flevoland, zeldzamer op de hogere zandgronden (NMV,
2013). In Drenthe is de soort pas in 2000 voor het eerst gevonden
en nu zeldzaam met de meeste vindplaatsen in het noordelijke deel
van de provincie. Hier is de Kortstelige veldridderzwam een typische
cultuurvolger van droge, humus-, voedsel- en basenrijke, vaak
recent verstoorde bodems. De meeste waarnemingen zijn afkomstig
uit parken, tuinen en verwante habitats, zoals een opgeworpen
geluidswal, een kapvlakte en een ruigte op een bedrijventerrein. Hij
kan in bemeste groentebedden in een moestuin al enkele maanden na
het omspitten van de grond fructificeren. De soort is ook een paar keer
langs een schelpenfietspad gevonden. Het Overzicht (Arnolds et al.,
1995) noemt als habitat onder andere loofbossen, duinen, houtwallen,
mijnstorten en sparrenbossen. De Kortstelige veldridderzwam is
overwegend een voorjaarssoort die in West-Nederland vaak al in maart

Melanoleuca rasilis

Tengere veldridderzwam

en april verschijnt, maar de soort vertoont een tweede piek in de late
herfst. In Drenthe overwegen herfstwaarnemingen, mede omdat de
voorjaarsactiviteiten van de Drentse werkgroep beperkt waren. In de
omgeving van Amsterdam was deze soort in de lente een van de meest
voorkomende paddenstoelen in bermen van pas aangelegde wegen
op kalkrijk zeezand in het Westelijk Havengebied (Chrispijn, 1999).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 1, n>99: 9, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1995. – Hab (n= 8): tuinen en parken 50%, droge
lanen 37%, akkers en ruigte 13%. – Sub (n= 7): humus 71%, compost- of
bladhopen 14%, grond 14%.

Deze vrij kleine veldridder heeft vers een donkerbruine tot bijna zwarte
hoed van 2-6 cm die bij opdrogen verbleekt en een gestreepte, beige tot
donkergrijze steel. Het vlees is helemaal geelbruin en niet donkerbruin
in de steelbasis, zoals bij de Zwartwitte veldridderzwam (Melanoleuca
polioleuca; zie aldaar). Op grond van de brandnetelhaarvormige cystiden
op de lamellen is de Tengere veldridderzwam overigens meer verwant
aan de Kortstelige veldridderzwam (Melanoleuca brevipes), maar hij

is in alle delen kleiner, ook de sporen. Op grond van de kleur van de
lamellen worden drie variëteiten onderscheiden: var. rasilis met grauwe
lamellen, var. leucophylloides met witte lamellen en var. pseudoluscina
met geelachtige lamellen. Alleen de eerste twee zijn in Drenthe
aangetroffen. De Tengere veldridderzwam is in ons land sinds 1990 sterk
toegenomen en nu matig algemeen, met de meeste vindplaatsen in de
duinen en rond Amsterdam (NMV, 2013). In Drenthe is deze veldridder
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pas in 1995 voor het eerst gevonden en vervolgens in de periode 20012010 twaalf keer gemeld uit negen andere kilometerhokken. Ook hier
is dus sprake van een duidelijke uitbreiding, al valt de soort nog in de
categorie zeer zeldzaam. De Tengere veldridderzwam gedraagt zich als
een cultuurvolger. De meeste vindplaatsen liggen op droge, humusrijke,
min of meer voedsel- en basenrijke, zandige grond in parken, tuinen
en beschaduwde wegbermen. Gezien het optreden in pas omgewerkte
groentebedden in een moestuin kan het mycelium bodemverstoring,
goed verdragen. De Tengere veldridderzwam groeit volgens het
Overzicht (Arnolds et al., 1995) in ons land vooral in duingraslanden,
ook in de zeeduinen en loof- en naaldbossen, soms in parken, vooral
op humeuze, kalkhoudende zandgrond. Het is de vraag of deze
karakteristiek na de recente expansie van de soort nog voldoet. Hij lijkt
nu veel vaker in sterk door de mens beïnvloede milieus op te treden.
Tijdens de inventarisatie van Amsterdam en omgeving werd deze

Melanoleuca rasilis

soort in verschillende parken aangetroffen en in 1997 dook de Tengere
veldridderzwam plotseling op in net aangelegde woonwijken aan het
IJ op gazons die allemaal met een laag zwarte grond waren bedekt,
mogelijk afkomstig van één composteerbedrijf. Sommige groeiplaatsen
telden meer dan 40 exemplaren (Chrispijn, 1999). Als deze soort
gebruik kan maken van de pioniersfase van groenvoorzieningen in
nieuwbouwwijken, biedt een land als Nederland mooie perspectieven
voor de Tengere veldridderzwam.
Melanoleuca strictipes

Bleke veldridderzwam

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 1978.

Deze forse paddenstoel valt op door de witte tot bleekbeige hoed van
5-10 cm breed, witte lamellen en een bleke, vezelig gestreepte steel
van 9-14 x 0,5-1 cm. Ook het steelvlees is helemaal bleek, waardoor
de Bleke veldridderzwam verschilt van bleke vormen van de Gewone
veldridderzwam (Melanoleuca polioleuca; zie aldaar). De enige andere
inlandse soort met een witachtige hoed is de Witte veldridderzwam
(Melanoleuca nivea, zie aldaar) die echter aanmerkelijk kleinere en
gedrongen vruchtlichamen heeft, met een hoed van 3-5 cm en een steel
van 3-5,5 x 0,4-0,8 mm. De Bleke veldridderzwam is in ons land een
slecht bekende soort, die niet wordt genoemd in de bewerking in Flora

agaricina neerlandica door Boekhout (in Bas et al., 1999). Dat is niet zo
verwonderlijk in het licht van buitenlandse literatuur: In Scandinavië is
de soort algemeen in de boreale en subarctische zone, maar zeldzaam
in gematigd gebied (Knudsen & Vesterholt, 2008) en in Duitsland is het
een typische soort van het middel- en hooggebergte, met zeer weinig
vindplaatsen in het laagland (Krieglsteiner, 1991, 2001). In Noord- en
Centraal-Europa wordt de Bleke veldridderzwam als karakteristiek
beschouwd voor schrale milieus: montane en subalpiene schrale
graslanden, heidevelden, jeneverbesstruwelen en bosranden (Knudsen
& Vesterholt, 2008; Krieglsteiner, 2001). Volgens het Overzicht (Arnolds
et al., 1995) groeit hij in Nederland onder geheel
andere omstandigheden, namelijk op humeuze grond
in loof- en naaldbossen en parken op voedselrijke,
vaak kalkhoudende zand- en kleibodems. Er
bestaan kennelijk verschillende interpretaties van
deze soort (Arnolds et al., 1995). Volgens de digitale
verspreidingsatlas is de Bleke veldridderzwam in
ons land een zeldzame soort, die vooral in Flevoland
voorkomt. Het aantal vindplaatsen is afgenomen.
In Drenthe is hij van één vindplaats gemeld, op een
kerkhof in Roden (km 224-572, 2010), maar helaas
is er geen gedroogde collectie of foto bewaard, zodat
de determinatie altijd enigszins onzeker zal blijven.
Daarnaast zit in het Drentse bestand een oude, niet
te interpreteren opgave van camping De Haar bij OudAvereest (km 221-514, 1978), net aan de Overijsselse
kant van de Reest.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2004.

Dankzij de felrode kleur van het hymenium vallen deze schijfjes van
amper 2-3 cm breed toch op. Het rood van de buitenzijde is iets gedempt
door een dichte bekleding met fijne, donkere haartjes, die onder de
microscoop glad en dikwandig zijn met een stompe top. Met enige
ervaring is het Gewoon korthaarschijfje in het veld goed te herkennen.
Deze soort is landelijk vrij algemeen, met de meeste vindplaatsen in
Flevoland, Zuid-Limburg, Zeeland en rond Amsterdam en Rotterdam
(NMV, 2013). In Zeeland blijkt het bij recente inventarisaties een
van de meest algemene paddenstoelen te zijn (mond. meded. Ch.
Jacobusse). In Drenthe is dat bepaald niet het geval. Hier is deze
soort zeer zeldzaam, met slechts vier vondsten, alle na 1999: Peest,
Peesterveld (km 229-563, 2004), Veenhuizen, bos langs De Fledders
(km 226-560, 2004), Odoorn, bebouwde kom (km 253-541, 2009) en
Exloo, Nieuwe Dijk (km 255-547, 2010). Op de laatste plek groeide
het Gewoon korthaarschijfje op de kale, voedselrijke grond van een

Meripilus giganteus

Reuzenzwam

Status: Matig algemeen, n= 181, n<99: 40, n>99: 153, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 64): parken en tuinen
31%, voedselarme lanen 25%, droog, voedselarm gemengd bos 17%,
droog, voedselarm loofbos 14%, voedselrijke lanen 5%, droge, voedselarme
loofhoutsingels 2%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, rest 4%. – Sub (n= 43):
dode stronken 51%, voet van levende stammen 26%, levende stammen,
inclusief wondplekken 10%, dode wortels 7%, dode stammen 5%, grond
2%. – Org (n= 70): Beuk 53%, eik 34% (waarin Zomereik 10%, Amerikaanse
eik 6%), iep 3%, Robinia 1%, berk 1%, Esdoorn 1%, Paardenkastanje 1%,
loofbomen onbepaald 4%, naaldbomen onbepaald 1%.

Deze paddenstoel vormt een enorme rozet van platte, waaiervormige,
beige tot geelbruine hoeden dat in zeldzame gevallen wel een
meter breed kan zijn en 50-70 kilo zwaar! De witte tot crèmekleurige
buisjeslaag aan de onderzijde wordt bij druk zwart. De Reuzenzwam
is door zijn grootte en vorm een spectaculaire soort, maar met een
slechte reputatie vanwege het verwoestende effect op de boom waar
hij als zwakteparasiet binnendringt. Hij veroorzaakt een sterk witrot dat
de wortels en de stambasis aantast. De Duitse mycoloog Jahn (1979)
noemt de Reuzenzwam op de eerste plaats een saprotrofe soort op
dode stammen en stronken en daarnaast een zwakteparasiet op de

veenkoloniale akker, nabij een hoop organisch afval. Details over de
andere vindplaatsen zijn niet bekend. Na sluiting van het atlasbestand
werden honderden vruchtlichamen van dit ascomyceetje aangetroffen in
Schepping bij Beilen (km 233-540, 2013). Het Gewoon korthaarschijfje
groeide daar massaal op kale, recent aangebrachte cementvoegen
in een terras in een moestuin. Aangenomen moet worden dat het
mycelium de noodzakelijke koolstof onttrok aan de vruchtbare aarde
onder de cementlaag van 5 cm dik. De soort groeit volgens de literatuur
meestal op vochtige, kale, zandige of lemige, vaak kalkrijke grond
(Breitenbach & Kränzlin, 1984; Hansen & Knudsen, 2000). In Zeeland
is het een gewone verschijning op recent omgewerkte of vaak betreden
zeeklei op erven en langs paden, vaak tussen mosjes als Zilvermos
(Bryum argenteum). Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) groeit
hij ook op meer humeuze bodems in loofbossen, parken, voedselrijke
graslanden en moestuinen.

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

1

0

0

0

1

0

6

31

64

85

37

12

Parken, begraafplaatsen, boomgaarden, erven en tuinen

442

wortels van oude bomen. In Nederland is de Reuzenzwam op basis
van atlasblokken algemeen, behalve in zeekleigebieden en op de
Waddeneilanden (NMV, 2013), een gevolg van schaarste aan oud
geboomte aldaar. De dichtheid van deze soort is echter klein, zodat hij
binnen veel atlasblokken in heel wat kilometerhokken ontbreekt. Dat
blijkt ook uit het kaartbeeld van Drenthe. De Reuzenzwam is in 67%
van de 125 atlasblokken aangetroffen, maar met 181 kilometerhokken
scoort de soort toch niet hoger dan matig algemeen. De Reuzenzwam
is oorspronkelijk een ‘oerwoudpaddenstoel’, karakteristiek voor
natuurlijke beukenbossen met woudreuzen in hun laatste levensfase
(Krieglsteiner, 2000). Bij gebrek aan beter is hij in Drenthe vooral te
vinden in houtwallen en -singels, lanen en parken. Daar staan in
deze regio de meeste oude loofbomen die bovendien vaak schade
oplopen door menselijke activiteiten als snoeien, graven, maaien en
aanrijdingen door voertuigen. De soort wordt dikwijls geassocieerd
met de Beuk, maar in Drenthe is slechts iets meer dan de helft van de
vondsten van die boom afkomstig. Eik is een goede tweede met ruim
een derde deel van de meldingen. In en rond Amsterdam bevindt zich
een cluster van vondsten op esdoorn, plataan en iep (Chrispijn, 1999).
Hieruit blijkt dat deze wortelparasiet niet bepaald eenkennig is. De
helft van de Drentse waarnemingen is afkomstig van groot, dood hout.
Zoals hierboven aangegeven heeft dit niet zo zeer te maken met de
vredelievende leefwijze van de Reuzenzwam, als wel met de snelheid
waarmee hij zijn gastheer doodt en de lange periode daarna waarin
hij zich nog jarenlang tegoed doet aan de restanten. Het is uiteraard
te betreuren dat deze paddenstoel aan sommige monumentale bomen
de genadeslag toebrengt, maar daarbij moeten we wel bedenken dat
menselijke activiteiten dikwijls de natuurlijke afweer van de boom reeds
Mitrophora semilibera

Kapjesmorielje

OPN 1995: Morchella semilibera

Meripilus giganteus

hebben aangetast. In dit geval zijn dat vooral grondwerkzaamheden,
zoals het aanleggen van een fietspad of graafwerkzaamheden voor
nieuwe kabels, maar ook bijvoorbeeld plotselinge wisselingen van
de grondwaterstand of kap van naburige bomen met beschadiging
van de schors (‘bastbrand’) als gevolg. In feite is een aantasting
door de Reuzenzwam te vergelijken met een terminale ziekte als
ouderdomsdementie bij mensen.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2000.

De Kapjesmorielje heeft een lange, witte steel met daar bovenop
een tot 4 cm hoog, donker olijfbruin kapje met vrij spitse top en
onregelmatige, verticale lijsten. Anders dan bij verwante morieljes is de
rand van de hoed niet verbonden met de steel. De Kapjesmorielje is in
ons land matig algemeen, met de meeste vindplaatsen in de duinen,
het rivierengebied, rond Amsterdam en Rotterdam en plaatselijk in
Flevoland en in Zuid-Limburg (NMV, 2013). Op de hogere zandgronden
is het een uitgesproken zeldzaamheid. Net als de andere morieljes is
de Kapjesmorielje in Drenthe uiterst zeldzaam, maar met dit verschil dat
alle drie de vondsten recent zijn. De eerste melding komt uit een bostuin

in Schepping in Holthe bij Beilen (km 233-540, 2000, herb. L) op zwaar
bekalkte, humusrijke zandgrond onder een kers. Gedurende 37 jaren
van intensieve waarneming aldaar is dit het enige exemplaar dat ooit
gevonden is. De Kapjesmorielje heeft kennelijk een even wispelturig
karakter als zijn verwanten. De twee andere vondsten komen uit het
Reestdal, in de landgoederen Havixhorst bij Meppel, (km 213-521,
2000) en Dickninge bij De Wijk (km 215-520, 2009), hier in een grazige
bosrand met stinzenplanten als Holwortel op een hoge oeverwal langs
de Reest. De Kapjesmorielje komt van nature voor in loofbossen op
voedsel- en kalkrijke klei of leem, zoals ooibossen langs beken en
rivieren (Breitenbach & Kränzlin,1984;
Nauta & Vellinga, 1995). Daarnaast
is hij te vinden op humusrijke,
basische grond in anthropogene
habitats, zoals stadsparken, tuinen,
lanen en wegbermen. In GrootAmsterdam bleek de Kapjesmorielje
op heel andere locaties voor te
komen dan de Gewone morielje
(Morchella esculenta) omdat de
Kapjesmorielje veel meer een
liefhebber is van humusrijke bodems,
met een zekere voorkeur voor recent
lichtverstoorde grond, bijvoorbeeld
door oppervlakkige graafactiviteiten
(Chrispijn, 1999). Bijna alle 17
Amsterdamse vindplaatsen lagen in
parken en heemtuinen.
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Status: Uiterst zeldzaam n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 1999.

Van het Perzikrotkelkje is in Nederland nog nooit een kelkje gezien.
Het rotten des te meer, maar daar wordt door veldmycologen
nauwelijks aandacht aan besteed. Perziken lijden in ons land een
marginaal bestaan en dragen alleen goede vruchten op warme,
zonnige plaatsen met zeer vruchtbare grond. In de herfst zitten op
afgevallen vruchten vaak kringen van grijze schimmelkussentjes. Dat
is het ongeslachtelijke (anamorfe) stadium van het Perzikrotkelkje.
In de winter krijgen de zieke vruchten een zwarte, harde schil. In het
voorjaar is er een zeer kleine kans dat daarop lichtbruine, gesteelde
kelkjes verschijnen, de teleomorf van deze soort. De anamorf is in
Monilinia fructigena

Appelrotkelkje

Drenthe alleen gemeld van het erf van Schepping in Holthe (km
233-540, 1999-2010), waar jaarlijks bijna alle afgevallen perziken
van een geplante boom door het Perzikrotkelkje worden aangetast,
maar er is nog nooit een kelkje verschenen. In de verspreidingsatlas
worden voor ons land alleen twee andere atlasblokken in Drenthe
genoemd, maar die berusten op een naamsverwarring met het hierna
beschreven Appelrotkelkje (Monilinia fructigena). De eerste melding
van het Perzikrotkelkje uit Nederland betreft een reincultuur van
het Centraal Bureau voor Schimmelcultures (Arnolds et al., 1995).
Waarschijnlijk zijn er talloze fruitschalen waarop de soort actief is.
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Status: Zeer zeldzaam n= 5, n<99: 0, n>99: 5, trend +++, RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2001.

Bovenstaand verhaal over het Perzikrotkelkje (Monilinia fructicola)
gaat in nog sterkere mate op voor het Appelrotkelkje: De
kelkvormige apotheciën zijn zeer zeldzaam, maar het anamorfe
stadium met ongeslachtelijke sporen is onder vrijwel elke
appelboom te vinden als grijze schimmelkussentjes op valappels
(Arnolds et al., 1995). De aangetaste appels vallen ’s winters op
door hun zwarte, stevige buitenwand. Hieronder zijn deze beide
wijdverbreide ontwikkelingsstadia afgebeeld. Daarop zouden
dan in de lente bekertjes moeten verschijnen, maar dat gebeurt
dus bijna nooit. In de verspreidingsatlas wordt het Appelrotkelkje
slechts van een handvol atlasblokken vermeld; gezien het

Morchella elata

Kegelmorielje

bovenstaande om je rot te lachen natuurlijk. Veldmycologen
houden zich blijkbaar niet met zulke schimmels bezig. Voor
Drenthe geldt hetzelfde, al steekt de provincie gunstig af bij het
landelijke gemiddelde met meldingen uit vijf kilometerhokken:
Schepping bij Beilen (km 233-540, 2001-2007); Eleveld (km 235553, 2004); Winde (km 231-571, 2006); Tweede Exloërmond (km
263-548, 2006) en Eldersloo (km 237-553, 2010). Het gaat hier
steeds om vondsten onder appelbomen op boerenerven of in
tuinen, in twee gevallen om tuinen van mycologen. Waarschijnlijk
is in werkelijkheid de anamorf van het Appelrotkelkje onder de
meeste appelbomen te vinden.
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Status: Verdwenen, n= 3, n<99: 3, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1941.

Deze paddenstoel lijkt op de hieronder behandelde Gewone morielje
(Morchella esculenta), maar de spits kegelvormige hoed is doorgaans
donkerder, olijfbruin tot bijna zwart. Het duidelijkste onderscheid
vormen de raatvormige lijsten op de hoed die bij de Kegelmorielje in
de lengterichting min of meer evenwijdig lopen. Deze soort is in ons
land altijd al vrij zeldzaam geweest, maar het aantal vindplaatsen is
bovendien de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan, waardoor
de soort als bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp,

2008). De meeste recente vindplaatsen liggen in de kuststreek
tussen Hoek van Holland en Haarlem en in Midden-Brabant (NMV,
2013). Uit Drenthe zijn slechts drie meldingen van vóór 1970 bekend:
in een stookhok in Haren (atlasblok 235-575, 1941), in de tuin van
het Biologisch Station te Wijster (km 230-537, 1959, herb. WBS) en
Bronniger bij Buinen (atlasblok 250-550, 1966). Na afsluiting van het
atlasbestand is de Kegelmorielje teruggevonden in de tuin van ons
werkgroepslid Gerrit Oost in Bargermeer, een wijk van Emmen (km
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Morchella elata
236-533, 2012). De foto is van die plek afkomstig. De Kegelmorielje
wordt in ons land het meest gemeld uit tuinen, volgens Maas
Geesteranus (1967) met een voorkeur voor verwaarloosde plekken
waar eerder as is verstrooid of tuinafval heeft gelegen. Verder komt
hij voor in loofbossen en struwelen op voedselrijk zand (Nauta &
Morchella esculenta

Gewone morielje

Vellinga, 1995). Elders in Europa wordt deze soort ook gevonden in
naaldbossen op kalkrijke leemgrond, op brandplekken, voormalige
houtopslagplaatsen en ruderale plaatsen (Breitenbach & Kränzlin,
1984). Gezien deze triviale habitats is de achteruitgang van de
Kegelmorielje niet goed te begrijpen.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 4, n>99: 2, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1937.

De Gewone morielje is een algemeen bekende ascomyceet, niet in het
minst omdat hij door menigeen als smakelijk hapje gewaardeerd wordt
en geïmporteerde, gedroogde vruchtlichamen in delicatessenzaken
regelmatig te koop zijn. Hij heeft een lichtbeige tot bruine min of
meer bolvormige tot ovale hoed met onregelmatige, raatvormige
lijsten. De steel is wit tot geelachtig. Dat deze paddenstoel bekend
is en het predicaat ‘gewoon’ in zijn naam draagt, betekent nog niet
dat hij algemeen is. Landelijk is deze soort slechts matig algemeen,
met de meeste vindplaatsen in de kalkrijke duinen, daarnaast in
het rivierengebied en Zuid-Limburg en plaatselijk in Flevoland
(NMV, 2013). Op de hogere zandgronden is de Gewone morielje
uitgesproken zeldzaam, zo ook in Drenthe. Hier zijn vijf meldingen
van drie locaties: Het Drouwenerveld bij Drouwen (atlasblok, 245555, 1966), Schepping bij Beilen (km 233-540, 1991, 2002) en
De Vallei in nieuwbouwwijk Baggelhuizen bij Assen (km 232-555,
2002). Daarnaast is hij in een grijs verleden een paar keer gemeld

moestuin, bestrooid met een laagje as uit de houtkachel, en één keer
een enkel exemplaar onder struiken aan de rand van een bekalkte
border. In Assen groeide de Gewone morielje gewoon tussen grind in
een carport. Gezien deze triviale milieus is het de grote vraag waarom
deze paddenstoel dan toch zo zeldzaam is. De Gewone morielje is
van oorsprong voornamelijk te vinden in loofbossen op kalkrijk zand
aan de binnenduinrand en op kalkrijke leem, löss of klei, bijvoorbeeld
in Limburgse hellingbossen en in ooibossen langs de rivieren (Nauta
& Vellinga, 1995). Hier kan hij jaren achtereen op dezelfde plekken
fructificeren, zoals culinaire verzamelaars van morieljes maar al te
goed weten. Daarnaast zijn er secundaire, en vermoedelijk slechts
efemere, vindplaatsen in parken en tuinen. Daartoe behoren ook
de Drentse vestigingen. In Amsterdam is deze soort gevonden in
grachtentuinen in het centrum, in kiezelbedden langs spoorbanen
en vooral op opgespoten, kalkrijk zeezand in het Westelijke
Havengebied. De eerste morieljes verschenen daar na 25 jaar in

uit atlasblokken die slechts voor een miniem deel in Drenthe liggen
en voor het overgrote deel in Groningen, nabij Veendam-Wildervank
(atlasblok 250-565, 1933, 1934, 1937) en in Haren (atlasblok, 235575, 1941). Deze vondsten zijn dus vrijwel zeker buiten Drenthe
gedaan. In Schepping werd de soort gedurende 37 jaren van
mycologische observaties slechts twee maal gezien op verschillende
plekken: één maal een vruchtlichaam in een aardbeienbed in de

opgeslagen wilgenstruwelen en op boomloze vlaktes, begroeid met
lage grassen en muurpeper (Chrispijn, 1999). Vanaf de jaren zestig is
deze typische voorjaarssoort landelijk sterk achteruitgegaan, wellicht
in dit geval vooral door verzuring van de bodem en niet zozeer door
vermesting. Met het grotendeels wegvallen van verzurende neerslag
is er na 2000 een opleving te bespeuren. De Gewone morielje staat
nu nog als kwetsbaar op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Hoofdstuk 20a
Mutinus ravenelii

Roze stinkzwam
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Status: Zeldzaam, n= 26, n<99: 7 n>99: 20, trend +, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1958. – Hab (n= 14): tuinen en erven 43%,
droog, voedselarm naaldbos 21%, droog, voedselarm gemengd
bos 14%, droog, voedselarm loofbos 7%, droge, voedselarme
loofhoutsingels 7%, loofbossen onbepaald 7%.
De vruchtlichamen van de Roze stinkzwam lijken sterk op die van de
Kleine Stinkzwam (Mutinus caninus; zie aldaar), maar het kapje is
rozerood in plaats van oranje en de witachtige steel heeft een roze tot
rode top of is over de hele lengte rozerood gekleurd. Daarbij stinkt deze
soort veel sterker dan de Kleine stinkzwam, ongeveer zoals de Grote
Stinkzwam (Phallus impudicus). De Roze stinkzwam is oorspronkelijk
uit Noord-Amerika en Oost-Azië afkomstig en werd aan het eind van
de 19e eeuw voor het eerst in Europa waargenomen en wel in GrootBrittannië. De oudste vondsten in Nederland dateren van omstreeks
1950 (Bas, 1960). De soort is tegenwoordig matig algemeen en
komt vooral op de hogere zandgronden voor. In West-Nederland
is de soort wat schaarser, behalve rond de grote steden (NMV,
2013). De eerste Drentse vondst dateert van 1958 in Boswachterij
Dwingeloo bij Spier (atlasblok 225-535). De Roze stinkzwam is hier
nog zeldzaam, met de grootste dichtheid op de Hondsrug. Hij wordt

in Drenthe het meest aangetroffen in tuinen en in jonge sparrenbosjes
op voormalige landbouwgrond. Andere standplaatsen zijn bermen
van steenslagwegen, stortplekken van organisch materiaal,
houtsnipperpaden, ruderaal grasland op omgewerkte akkergrond en
één keer een maïsakker. Hieruit blijkt wel zijn voorkeur voor voedselen basenrijke bodems. Als substraat is vooral humus opgegeven,
maar hij is ook op halfverteerde houtsnippers gevonden, zoals dat
eveneens met de Kleine stinkzwam het geval kan zijn. Hoewel de
Roze stinkzwam dus houdt van verstoorde, voedselrijke grond en
snipperpaden, bleek hij bij inventarisaties in de jaren negentig in en
rond Amsterdam (Chrispijn, 1999) lang niet zo algemeen te zijn als je
zou verwachten. Hij kwam hier slechts voor in 1% van de onderzochte
kilometerhokken, steeds op veen of zandgrond, nooit op klei.
Neolentinus lepideus

Schubbige taaiplaat

OPN 1995: Lentinus lepideus
Status: Zeldzaam, n= 17, n<99: 10, n>99: 8, trend --, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1983. – Hab (n= 13): spoorbermen 31%, parken en tuinen
31%, droge lanen 23%, voedselarm naaldbos 15%. – Sub (n= 15): Bewerkt
hout 93%, dode stronken 7%. – Org (n= 9): Fijnspar 22%, Grove den 22%,
naaldbomen onbepaald 66%.

Deze opvallende paddenstoel is goed herkenbaar aan de tot 15
cm grote, witte hoeden met grove, aanliggende, bruine schubben
en de sterk aflopende, witte lamellen met een grof gezaagde
snede. De witte steel is onder een smalle ring schubbig. Het gehele
vruchtlichaam is erg taai en heeft een geur als perubalsem, ofwel
zo’n beetje als gistend fruit (Gerhardt, 2008). De Schubbige taaiplaat
is in ons land vrij algemeen, met de meeste vindplaatsen op het
pleistoceen van Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant (NMV,
2013). In het noordoosten van het land is de soort opvallend veel
zeldzamer, zonder dat daar een logische verklaring voor is. Geschikte
standplaatsen lijken ook daar ruimschoots voorhanden, zodat het
verleidelijk is om de oorzaak te zoeken in het koudere klimaat. Is
Scandinavië is de Schubbige taaiplaat evenwel juist algemener in
de noordelijke naaldboszone dan in gematigde gebieden (Knudsen
& Vesterholt, 2008), zodat deze hypothese niet opgaat. In Drenthe
is deze paddenstoel zeldzaam op zeer verspreide groeiplaatsen
en sinds de jaren negentig afgenomen. Van oorsprong groeit de
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Schubbige taaiplaat op stronken van naaldbomen op droge,
zonnige plekken (Knudsen & Vesterholt, 2008; Krieglsteiner, 2001),
bijvoorbeeld langs bosranden op het zuiden, langs boswegen of
op kapvlaktes. Voor zover bekend is slechts één Drentse vondst
afkomstig van een dode stronk van Grove den. Veertien andere
waarnemingen zijn van bewerkt naaldhout, vrijwel altijd dikke
stukken hout die behandeld waren met creosoot (carboleum). In de
jaren tachtig en negentig werd deze soort enkele malen gevonden op
spoorbielzen in drie kilometerhokken op het baanvak tussen Wijster
en Beilen. Aan deze groeiplaats heeft de paddenstoel zijn tweede
Nederlandse naam, Dwarsliggerzwam, te danken. Vermoedelijk
kwam hij op veel meer plaatsen op spoorwegen voor, maar elders
in Drenthe is daar nauwelijks naar paddenstoelen gekeken. Door
Neonectria ditissima

Boomkankermeniezwammetje

OPN 1995: Nectria galligena

beter spoorwegonderhoud en vervanging van houten door betonnen
liggers is de soort hier op zijn retour. Veel afgedankte spoorbielzen
verhuizen naar parken en tuinen of beginnen een tweede leven
als hekpaal. Daar maakt de Schubbige taaiplaat dankbaar gebruik
van, bijvoorbeeld op een bielzenconstructie als vangkooi voor
grote grazers in het Leggelder veld bij Geeuwenbrug. Hij is ook
herhaaldelijk gezien op afscheidingspalen langs fietspaden die
met creosoot zijn behandeld. Een enkele keer verschijnt hij op
constructiehout in gebouwen en op donkere plaatsen ontstaan
dan nauwelijks herkenbare, geweivormig vertakte vruchtlichamen.
Die zijn in Drenthe nog niet waargenomen. In onze buurlanden
komt de Schubbige taaiplaat meer voor op stronken in dennen- en
fijnsparrenbossen (Krieglsteiner, 2001).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 2003.

Het Boomkankermeniezwammetje is bij tuinbezitters niet welkom.
De soort leeft parasitair op fruitbomen en veroorzaakt op de schors
van takken kankerachtige woekeringen rond ontschorste plekken. De
takken breken op die punten gemakkelijk of ze sterven af. De parasiet
veroorzaakt daardoor veel schade in fruitbomen, vooral als ze op
zandgronden staan. De meeste fruitboombezitters in Drenthe zullen
deze symptomen wel herkennen, maar doorgaans niet de verwekker.
Tussen de kankerwratten zijn na enig zoeken vaak helderrode
peritheciën van omstreeks 0,3 mm te zien als spikkeltjes op het
hout. Ze bevatten sporen van 15-20 x 6-8 µm met een dwarsschotje.
Hoewel je de gezwellen van het Boomkankermeniezwammetje bij het
snoeien van fruitbomen bijna overal tegenkomt, zitten er slechts vier
meldingen in het Drentse bestand. Twee daarvan zijn afkomstig van
werkgroepsleden met een eigen boomgaardje: Eef Arnolds in Holthe
(km 233-540, 2004) en Jan Schreurs in Eldersloo (km 237-553,
2010). De andere meldingen zijn van Bernhard de Vries die wel eens
wilde weten hoe het Boomkankermeniezwammetje er in werkelijkheid
uitziet en het bij een eerste poging vond in een tuin in De Peppels
bij Lieveren (km 226-571, 2003). Een tekening van dit materiaal is
hier opgenomen. Hij vond de soort kort daarna vlakbij zijn huis in
Hoogeveen (km 230-525, 2003). Ook elders in Nederland is de soort
zeldzaam, als je de verspreidingsatlas moet geloven (NMV, 2013).
Het Boomkankermeniezwammetje is in werkelijkheid vrijwel zeker in
elke boomgaard aanwezig.

Octospora musci-muralis

Muurmosschijfje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 2009.

Evenals het hierboven besproken Pluisdraadmosschijfje (Lamprospora wrightii) groeit het Muurmosschijfje, zoals de naam
suggereert, op muren. Hij groeit daar echter tussen of op een
ander mos, namelijk de grijze kussentjes van Muisjesmos
(Grimmia pulvinata). De schijfjes zijn 1-6 mm breed, oranje met
een vliezig randje en, behalve aan de specifieke standplaats,
macroscopisch niet te onderscheiden van de talrijke andere
mosschijfjes. Kenmerkend zijn de lange en smalle ascosporen
van 18-25 x 8-10,5 µm. De mosschijfjesspecialist Emiel Brouwer
(1999) meldt dat het Muurmosschijfje in de winter in de meeste

grotere populaties van Muisjesmos te vinden is en dat de soort
vooral in oude delen van grote steden algemeen is. De soort geldt
nu in ons land als matig algemeen (NMV, 2013), maar 90% van
de vindplaatsen is geconcentreerd in de oostelijke Betuwe en
Midden-Brabant omdat daar goed naar dit mosschijfje is gezocht;
een sterk waarnemerseffect. Drenthe steekt daar mager bij af
met één vondst tussen Muisjesmos op een betonnen muurtje
op industrieterrein Europark bij Coevorden (km 246-517, 2009).
Het is een open vraag op hoeveel plaatsen in de provincie het
Muurmosschijfje in werkelijkheid te vinden zal zijn.

Hoofdstuk 20a
Parasola galericuliformis

Rondsporig plooirokje

OPN 1995: Coprinus galericuliformis
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2003.

Het Rondsporig plooirokje lijkt sterk op het hieronder besproken,
algemene Geelbruin plooirokje (Parasola leiocephala), maar de
eivormige hoed heeft de neiging zich niet uit te spreiden en min of
meer gesloten te blijven. Het enige zekere verschil zit hem in de vorm
van de sporen die bij het Rondsporig plooirokje van voren vrijwel
rond zijn met een afgeronde basis. Dit inktzwammetje is in Drenthe
Parasola hercules

Herculesplooirokje

OPN 1995: Coprinus hercules

één maal gevonden in een grazige, vrij schrale wegberm onder
beuken nabij landgoed Hooghalen (km 230-547, 2000, herb. L). Over
standplaatsen elders is weinig bekend, maar vermoedelijk verschilt
de ecologie niet van het Geelbruin plooirokje. Ook in de rest van ons
land en West-Europa is het Rondsporig plooirokje zeer zeldzaam en
op een paar ver uiteenliggende plaatsen gevonden (NMV, 2013).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 2, n>99: 2, trend --, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1990.

Het Herculesplooirokje dankt zijn naam niet aan de afmetingen van
zijn vruchtlichamen, die met een uitgespreide hoed van 8-15 mm
zelfs voor een plooirokje tamelijk klein zijn, maar aan zijn grote, brede
sporen van 12,5-17 x 11,5-15 µm. Daarmee verschilt hij van alle
andere soorten uit het soortencomplex rond het Gewoon plooirokje
(Parasola plicatilis, zie aldaar) dat pas recent is ontrafeld (Uljé & Bas,
1988). Het Herculesplooirokje is pas in 1985 beschreven van een
gazon in Leiden (Uljé & Bas, 1985). Uit Drenthe zijn vier waarnemingen
bekend: Havelte (km 212-533, 1990), het Noordlaarderbos (km 239Parasola kuehneri

Kleinsporig plooirokje

OPN 1995: Coprinus kuehneri

570, 1997), langs de Haarveense Dijk bij Foxwolde (km 226-574,
2001, herb. L) en in Boschoord bij Vledder (km 211-546, 2002).
Ongetwijfeld is het Herculesplooirokje wijder verbreid, maar soms als
‘Parasola spec’ op streeplijsten genoteerd. De soort groeit, evenals
andere plooirokjes, op grazige plekken in parken, gazons en al dan
niet beschaduwde wegbermen op humusrijke, min of meer basenrijke
bodems. Het Herculesplooirokje is in Nederland zeldzaam en vooral
gevonden op zwaardere bodems in Holland, het rivierengebied en
Flevoland (NMV, 2013).
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Status: Zeldzaam, n= 22, n<99: 0, n>99: 22, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1999.

Het Kleinsporig plooirokje behoort tot een soortencomplex dat
pas recent is ontrafeld (zie Gewoon plooirokje, Parasola plicatilis).
Van andere plooirokjes verschilt de soort op de eerste plaats
microscopisch in de kleine, in vooraanzicht bijna ruitvormige sporen
van 6,5-11 x 5,5-8 µm. Indicaties in het veld zijn de vaak relatief kleine
vruchtlichamen met een hoed van 10-15 mm breed en de donkere,
roodbruine hoedkleur. Het Kleinsporig plooirokje staat in Drenthe
als zeldzaam te boek, maar de verspreiding is onvolledig bekend
doordat de soort pas recent wordt herkend en er in het bestand
veel waarnemingen zitten van plooirokjes die niet tot op de soort
zijn gedetermineerd. Hieronder gaan stellig diverse Kleinsporige

plooirokjes schuil. De soort is echter zeker veel minder algemeen
dan het Gewoon plooirokje (Parasola plicatilis) en het Geelbruin
plooirokje (Parasola leiocephala). Het kaartbeeld weerspiegelt vooral
de speciale aandacht van twee waarnemers voor plooirokjes: Rob
Chrispijn in het zuidwesten en Roeland Enzlin in het noorden van de
provincie. Het Kleinsporig plooirokje is in Drenthe een cultuurvolger
die groeit op voedselrijke, min of meer basenrijke, grazige plaatsen in
parken, tuinen en bermen van wegen en paden. In natuurgebieden is
dit inktwammetje nauwelijks te vinden. In Nederland is dit plooirokje
vrij algemeen op zwaardere bodems in het westen van het land en het
rivierengebied, elders veel schaarser (NMV, 2013).
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Parasola leiocephala

Geelbruin plooirokje

OPN 1995: Coprinus leiocephalus
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Status: Matig algemeen, n= 94, n<99: 18, n>99: 81, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 22): parken en tuinen 27%, lanen
23%, wilgenstruweel 18%, elzenbroekbos 14%, voedselrijk loofbos 9%,
droge wegbermen 5%, rest 5%. – Sub (n= 19): humusrijke grond 58%, veen
en modder 21%, leem 11%, humusarm zand 5%, rest 5%.

Het Geelbruin plooirokje behoort tot het soortencomplex rond het
Gewoon plooirokje (Parasola plicatilis, zie aldaar) en lijkt sterk op
laatstgenoemde soort. De hoed van het Geelbruin plooirokje is
wat levendiger van kleur en de lamellen staan iets dichter opeen,
maar de sporen geven onder de microscoop toch de doorslag:
hartvormig tot afgerond vijfhoekig en korter met maten van 8-12 x
7-10,5 µm. Het Geelbruin plooirokje is in Drenthe matig algemeen,
iets gewoner dan het Gewoon plooirokje en meer gelijkmatig over
de provincie verspreid. Van de 237 opgaven van de verzamelsoort
Parasola plicatilis sensu lato, die hier buiten beschouwing blijven,
behoort minstens de helft tot het Geelbruin plooirokje, zodat de

soort vermoedelijk in werkelijkheid algemeen is. In Drenthe wordt
dit inktzwammetje vrijwel uitsluitend op beschaduwde plaatsen
gevonden in parken, moerasbosjes, met bomen beplante wegbermen
en dergelijke. Dat is een opvallend ecologisch verschil met het
Gewoon plooirokje, dat zonnige standplaatsen prefereert (Uljé
in Noordeloos et al., 2005). De bodem is doorgaans humusrijk en
goed voorzien van basen en stikstof. In de rest van Nederland is het
Geelbruin plooirokje algemeen, met een voorkeur voor het westen
van het land en Flevoland (NMV, 2013).
Parasola lilatincta

Lilakleurig plooirokje

OPN 1995: Coprinus lilatinctus
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2003.

Het Lilakleurig plooirokje lijkt sterk op het algemene Geelbruin
plooirokje (Parasola leiocephala), maar is daar onmiddellijk van te
onderscheiden door de fraaie lila kleur van de jonge vruchtlichamen.
Later vervaagt die kleur tot grijzig bruin, maar in het hoedcentrum
blijft de lila tint lang zichtbaar. Dit opvallende paddenstoeltje is pas
in 1996 als nieuwe soort beschreven (Bender & Uljé, 1996), hetgeen
wel een indicatie is voor de grote zeldzaamheid ervan. Het Lilakleurig
Parasola plicatilis

Gewoon plooirokje

OPN 1995: Coprinus plicatilis

plooirokje is gevonden in de omgeving van Allardsoog bij Bakkeveen
(216-567, 2003), een grenshok met Friesland dat maar voor een klein
deel in Drenthe ligt. De exacte locatie en de standplaats konden niet
worden achterhaald. In Nederland is de soort zeer zeldzaam en vrijwel
beperkt tot klei- en laagveengebieden van Noord- en Zuid-Holland
(NMV, 2013). Daar groeit het Lilakleurig plooirokje op houtsnippers
gemengd met vruchtbare grond (Uljé in Noordeloos et al., 2005).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 71, n<99: 11, n>99: 60, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 16): voedselarme en voedselrijke
wegbermen 31%, parken en plantsoenen 13%, matig bemest grasland
13%, lanen en boomsingels 13%, vochtig tot nat, voedselrijk loofbos 13%,
vochtig, voedselarm gemengd bos 6%, jeneverbesstruweel 6%, droge heide
6%. – Sub (n= 14): humusrijke grond 71%, houtsnippers 14%, veen 7%,
uitwerpselen 7%.

Tot een jaar of twintig geleden kenden de meeste mycologen slechts
één plooirokje onder de wetenschappelijke naam Coprinus plicatilis.
Dit algemene inktzwammetje was gemakkelijk herkenbaar aan de
kale, snel uitspreidende, radiaalgeplooide hoed, alsmede aan de
langzaam vervloeiende lamellen en de aan de top schijfvormig
verbrede steel. Nauwkeurige studie heeft uitgewezen dat het om
een complex van zeven soorten gaat die hoofdzakelijk op grond van

sporenmaten kunnen worden onderscheiden (Uljé & Bas, 1988; Uljé in
Noordeloos et al., 2005). Bovendien worden plooirokjes tegenwoordig
in een apart geslacht, Parasola, geplaatst. Het Gewoon plooirokje
wordt gekenmerkt door iets hoekige, eivormige sporen van 10-14,5 x
7-10,5 µm. Volgens de kaart is deze soort in Drenthe vrij zeldzaam
en meer gevonden in de hoogveenontginningen, brede beekdalen en
laagveengebieden dan op het centrale zandplateau. In het bestand
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van de PWD bevinden zich 237 opgaven van de verzamelsoort
Coprinus plicatilis sensu lato, waarvan ongetwijfeld een groot deel
tot het Gewoon plooirokje behoort. Vermoedelijk is deze soort in
werkelijkheid vrij algemeen. De weinige opgaven van het milieu
indiceren dat het Gewoon plooirokje in veel biotopen kan groeien,
van voedselarme, droge heide en jeneverbesstruweel tot voedselrijke
plantsoenen en soms zelfs op mest. In Drenthe heeft hij een voorkeur
voor onbeschaduwde standplaatsen in wegbermen, graslanden en
parken op humusrijke, min of meer basen- en voedselrijke zandgrond.

In Nederland is het Gewoon plooirokje algemeen met een voorkeur
voor basenrijke gronden in het westen van het land, Flevoland en ZuidLimburg (NMV, 2013).
Peniophora rufomarginata

Lindeschorszwam
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Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 1, n>99: 13, trend +++, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1996. – Hab (n= 10): lanen 60%, parken 30%, vochtig,
voedselrijk loofbos 10%. – Sub (n= 12): dode takken 92%, dode stammen
8%. – Org (n= 14): Linde 100%.

De Lindeschorszwam lijkt sprekend op de zeer algemene Paarse
eikenschorszwam (Peniophora quercina). Beide zijn forse, stevige,
paarse tot violetgrijze korstzwammen waarbij de donkere rand loskrult
van de schors. Bij de Lindeschorszwam is echter vaak aan jonge delen
een smalle, lichter gekleurde zone te zien tussen de zwarte rand en
het hymenium. Die zone kan roze zijn, vandaar de wetenschappelijke
naam rufomarginata (‘rossig gerand’). Op microscopische doorsnede
is direct boven de donkere basale hyfenlaag een lichte zone
zichtbaar die bij de Paarse eikenschorszwam ontbreekt. Gelukkig
groeit die soort nooit op linde en de Lindeschorszwam altijd; een
handig aanknopingspunt voor veldmycologen. Wel kunnen op dode
lindetakken ook alleseters groeien, zoals de Berijpte schorszwam
(Peniophora lycii) en Oranjerode schorszwam (Peniophora incarnata),
maar met die soorten is verwarring nauwelijks mogelijk. In Nederland

was de Lindeschorszwam voor 1990 uit slechts vijf atlasblokken
bekend en daarna is hij in meer dan 50 blokken vastgesteld,
waarvan de meeste in de Randstad (NMV, 2013). Dit is niet zozeer
het resultaat van een geweldige expansie als wel een gevolg van
betere bekendheid van de soort. In Drenthe zien we hetzelfde
verschijnsel, een toename van één kilometerhok voor 1999 tot 13
daarna. De Lindeschorszwam groeit saprotroof op vers afgestorven
takken die nog aan de bomen vastzitten of na een stevige wind uit de
boom zijn gewaaid. Hij volgt de linde in alle habitats waar die boom
is aangeplant, vooral parken, begraafplaatsen en lanen, maar hij is
toch lang niet op alle plekken gevonden waar er naar gezocht is.
De soort wordt alleen aangetroffen in en onder oude bomen en de
indruk bestaat dat hij de meest voedselarme standplaatsen van de
linde mijdt.
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Perenniporia medulla-panis

Gelaagde poria

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

Status: Uiterst zeldzaam, n=3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1900.

De Gelaagde poria is een geheel resupinate, korstvormige
buisjeszwam met witte tot bleekbruine poriën die plakkaten van
wel 40 cm breed kan vormen. Hij onderscheidt zich van andere
lichtgekleurde resupinate buisjeszwammen door de overblijvende
vruchtlichamen die door de opeenstapeling van diverse lagen buisjes
dikker dan 1 cm kunnen worden. In Nederland is de Gelaagde poria
zeer zeldzaam op verspreide plekken (NMV, 2013) en dat geldt ook
voor Drenthe. Hij is al in 1900 verzameld bij Paterswolde (atlasblok
Pezicula acericola

Esdoornschorsbekertje

230-570, herb. L) en in 1911 in een grenshok bij Ter Apel (atlasblok
265-540, herb. L). Daarna duurde het bijna een eeuw totdat hij
opnieuw opdook bij Vledder, op een houten bank in de Meulhoek (km
210-541, 2001, herb. B. de Vries). De soort groeit in ons land vaak op
bewerkt loofhout, zoals palen, balken en planken, vooral van eiken.
Hij is in Centraal-Europa in natuurlijke habitats op rotte eikenstronken
te vinden, maar ook in die regio wordt hij vaker aangetroffen op
bewerkt hout in de bewoonde omgeving (Krieglsteiner, 2000).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1985.
Schorsbekertjes zien er uit als gele, oranje of bruine schijfjes van
omstreeks 1 mm breed die in groepjes door de bast van bomen naar
buiten breken. Het hymenium is heel fijn korrelig. Deze ascomyceetjes
leven parasitair op houtige planten. Het Esdoornschorsbekertje
komt van voorjaar tot herfst voor op esdoorn. De vruchtlichamen
zijn oranje en ongeveer 1 mm breed. Ze bevatten asci van meer dan
100 µm lang met ellipsvormige tot knotsvormige sporen van 25-35
x 8-10 µm, met drie dwarsschotjes. De grote maten van sporen en
Pezicula corticola

Perenschorsbekertje

asci zijn de oorzaak van het fijn korrelige aspect van het hymenium.
Er is één vondst in Drenthe, in een tuin in Holthe bij Beilen (km 233540, 1985) langs scheuren in de bast van een levende stam van
een Noordse esdoorn. De aangetaste boom was verzwakt doordat
het onderste deel van de stam jaren na aanplant met opgebrachte
aarde was bedekt. Elders in Nederland is het Esdoornschorsbekertje
gevonden in twee atlasblokken bij Lelystad en één bij Alphen aan de
Rijn.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1996.

Het Perenschorsbekertje produceert zwavelgele apotheciën van
maximaal 1 mm breed met een vlakke of bolle, fijn korrelige bovenzijde.
De sporen meten 20-30 x 8 µm en hebben drie dwarsschotjes.
Naast deze teleomorf (perfect stadium) is er een anamorf (imperfect
stadium), bestaande uit witte wratjes van 1-2 mm die ongeslachtelijke
sporen (conidiën) afsnoeren van 30-33 x 9,5-10,5 µm. Deze laatste
Peziza cerea

Wasgele bekerzwam

Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 7, n>99: 6, trend --, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1986. – Hab (n= 8): parken en tuinen 50%, jonge
bosaanplant 25%, voedselrijke loofhoutsingels 13%, droge, voedselarme
lanen 13%. – Sub (n= 8): houtsnippers 38%, zaagsel 13%, papier en karton
13%, stronken 13%, strooisel 13%, mesthopen 13%.

Zoals de Nederlandse naam aangeeft is deze bekerzwam aan de
binnenzijde wasgeel van kleur, een tint die bij uitdrogen donkerder
wordt. De komvormige, kortgesteelde vruchtlichamen kunnen tot 7 cm
breed worden. De gladde sporen meten 15-17 x 9-10 µm. De Wasgele
bekerzwam behoort tot een groepje nauw verwante, geelbruine
bekerzwammen, waarvan de Grote houtbekerzwam (Peziza varia)
de meeste gelijkenis vertoont en alleen verschilt door een meer
gecompliceerde, gelaagde structuur van de buitenwand van het
apothecium (zie aldaar). De Wasgele bekerzwam is ook nauw verwant
aan de eveneens kortgesteelde Molmbekerzwam (Peziza micropus)
en de Voddenbekerzwam (Peziza ampliata), maar die soorten hebben
een donkerder gekleurd hymenium. Volgens moleculair onderzoek
door Hansen et al. (2002) zijn al deze taxa overigens slechts varianten
van één soort. In de nieuwe Standaardlijst zijn ze vooralsnog apart

vorm wordt het meeste gevonden; apotheciën slechts zelden. In
Nederland is het Perenschorsbekertje zeer zeldzaam (NMV, 2013),
met één vondst in Drenthe in Ten Arlo bij Zuidwolde (km 225-523,
1996, herb. BSW), op een dode tak van een pruim in een tuin. De
soort parasiteert op fruitbomen en veroorzaakt daar een bastkanker,
volgens Verkley (1999) alleen op Appel en Peer.
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gehouden (Arnolds & Van den Berg, 2013). De Wasgele bekerzwam is
in ons land vrij algemeen (NMV, 2013). De dichtheid per atlasblok van
5 x 5 kilometer is echter laag, zoals op het kaartje van Drenthe duidelijk
is te zien: De 13 bezette kilometerhokken liggen in 12 verschillende
atlasblokken. In Drenthe is de Wasgele bekerzwam dus zeldzaam. Hij
is vooral gemeld van tuinen en parken, verder van jonge rommelbosjes,
bossingels en lanen op voedselrijke bodem. Het substraat is meestal
een of andere afgeleide van hout, vooral houtsnippers, maar ook een
zaagselhoop en een weggegooid pak kranten. Volgens Hansen &
Knudsen (2000) houdt deze soort van kalkrijke bodem en groeit hij ook
op grond die vermengd is met metselspecie en binnenshuis in kelders
en garages met pleisterwerk op hout, stro of ander organisch materiaal.
Maas Geesteranus (1967) bevestigt dit beeld met de vermelding van
vondsten op cementen vloeren, tussen voegen van muren en tegels,
op hout, textiel, stro en ander afval. In een vermaard Amsterdams hotel
bleef de Wasgele bekerzwam tot wanhoop van staf en personeel uit
de muur van een tweepersoonskamer tevoorschijn komen (Chrispijn,
1999). Ook keukenkastjes vormen een favoriet biotoop. Kortom, de
Wasgele bekerzwam weet zich goed te handhaven in de door mensen
geschapen milieus.
Phaeolepiota aurea

Goudhoed
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 1, n>99: 4, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1966.

De Goudhoed is een indrukwekkende paddenstoel waar paddenstoelenliefhebbers graag een eindje voor omlopen of omrijden om die een keer
te zien. Ze kunnen dan genieten van de kolossale vruchtlichamen met een
tot 30 cm grote, goudgele tot diep okerkleurige, korrelig bepoederde hoed en
de forse, gelijkgekleurde steel, gesierd met een brede, opstijgende, vliezige
ring. De Goudhoed was vroeger in Nederland een grote zeldzaamheid, maar
de laatste decennia is er sprake van een toename. Sinds 1990 is het aantal
atlasblokken met deze soort bijna verdubbeld. De soort is nu landelijk vrij
zeldzaam met concentraties vindplaatsen langs de Veluwezoom, in Salland
en Zuid-Limburg (NMV, 2013). Ook in Drenthe is de Goudhoed duidelijk
toegenomen, maar nog steeds zeer zeldzaam, met in de atlasperiode vijf
vindplaatsen: Zuidlaren (km 242-568, 1966), Papenvoort bij Rolde (km 243552, 2000), een plantsoen tegenover de Koloniehof in Frederiksoord, (km
209-540, 2006) en op twee plaatsen langs de Bosweg in het Drents-Friese
Wold (km 217-542, 217-543, 2010, 2011). Na afsluiting van het bestand voor
de atlas is het aantal groeiplaatsen van de Goudhoed nog bijna verdubbeld

door vondsten in Boswachterij Grollooo (km 240-548, 2011), begraafplaats
Meerdijk bij Emmen (km 259-532, 2011) en op twee plaatsen in het DrentsFriese Wold in 2012. De meeste Drentse waarnemingen zijn afkomstig
van rommelige plekken in parken en plantsoenen en in ruige wegbermen,
bijvoorbeeld een aarden wal op een parkeerplaats, begroeid met Grote
brandnetel; tussen Kweek op een ongebruikte ingang naar een maïsakker;
op een bladhoop in een bungalowpark en tussen tuinafval onder aangeplant
struikgewas op een begraafplaats. De Goudhoed stelt prijs op een zeer
humus-, basen- en voedselrijke bodem en kan bodemverstoring kennelijk
goed verdragen. Eenmaal gevestigd kan hij zich jarenlang handhaven. Hij
groeit bepaald niet in uitzonderlijke biotopen, dus vanwaar deze aanstellerij
om zo veel jaar zo zeldzaam te zijn? Ligt het misschien aan veranderingen
in het klimaat? Ook in landen met meer natuurlijke bossen dan bij ons kiest
de Goudhoed voor sterk door mensen beïnvloede plaatsen. In Scandinavië
is deze paddenstoel plaatselijk algemeen in bossen, parken en tuinen op
plekken met Grote brandnetel (Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuidwest-

Parken, begraafplaatsen, boomgaarden, erven en tuinen

452

Duitsland groeit hij eveneens op voedsel- en stikstofrijke plekken, meestal
samen met brandnetels, vaak onder sparren, langs boswegen, in
Phellinus tuberculosus

Boomgaardvuurzwam

weilanden en in tuinen, op basische (67%) tot neutrale (43%) bodems
(n= 21; Krieglsteiner, 2001).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 35, n<99: 9, n>99: 27, trend +, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1968. – Hab (n= 16): parken en tuinen 56%, vochtig, voedselrijk
loofbos 31%, voedselrijke jonge bosaanplant 6%. – Sub (n= 19): levende
bomen 63%, dode takken 21%, dode stammen 16%. – Org (n= 21): Prunus
86% (waarvan Sleedoorn 38%, Zoete en zure kers 14%), appel 10%,
loofbomen onbepaald 5%

De Boomgaardvuurzwam vormt nauwelijks hoeden, maar in plaats
daarvan dikke, gewelfde, meerjarige korsten met zeer fijne, okerbeige
tot vleeskleurig bruine poriën die bij druk donkerbruin vlekken. De
buisjeslaag heeft de neiging om stamafwaarts door te groeien, zodat
langwerpige vruchtlichamen ontstaan van 3-8 cm breed en tot 3 cm
dik. De Boomgaardvuurzwam is in ons land matig algemeen, met
tegenwoordig zwaartepunten rond Amsterdam, in Zeeland en ZuidLimburg (NMV, 2013). De vindplaatsen in het rivierengebied dateren
vrijwel allemaal van voor 1990 en zijn kennelijk verloren gegaan met

het massale kappen van hoogstamboomgaarden. In Drenthe is de
Boomgaardvuurzwam vrij zeldzaam, maar wijdverbreid. De soort
groeit hier van nature op oude, vaak in de verdrukking staande
sleedoornstruiken aan de rand van loofbossen op basenrijke grond op
de flank van beekdalen of op potklei, bijvoorbeeld in de Gastersche
Holt bij Gasteren, aan de rand van een elzenbosje op potklei bij
Leutingewolde en in het Kinholt bij Hoogeveen. Het merendeel van
de Drentse vondsten komt evenwel uit parken en tuinen, alwaar
de Boomgaardvuurzwam zijn naam eer aandoet. Hij groeit hier op
oude, kwijnende fruitbomen, voornamelijk Prunussoorten: pruimen,
Zoete en Zure kers, soms op Appel. Hij komt opvallend vaak op roze
bloeiende sierkersen voor, zoals op bijgaande foto. De soort wordt
vooral gemeld van levende stammen, daarnaast van dode takken en
stammen waarop deze zwakteparasiet saprotroof door kan groeien.
Jahn (1979) schrijft dat beschadigde en oudere pruimenbomen
bijna altijd door de Boomgaardvuurzwam worden gekoloniseerd en
vervolgens langzaam afsterven.
Pholiota squarrosa

Schubbige bundelzwam

Status: Matig algemeen, n= 182, n<99: 42, n>99: 151, trend ++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1923. – Hab (n= 50): parken en tuinen
26%, droog, voedselarm loofbos18%, droog, voedselarm gemengd bos14%,
droge lanen12%, wilgenbroekstruweel 6%, loofhoutsingels 6%, voedselarm
naaldbos 4%, elzenbroekbos 2%, voedselrijke jonge bosaanplant 2%, rest
10%. – Sub (n= 45): voet van levende bomen 47%, levende bomen (inclusief
wondplekken) 29%, dode stronken en stammen 16%, dood hout onbepaald
8%. – Org (n= 60): eik 28% (waarvan Amerikaanse eik 5%, Zomereik 2%),
Beuk 17%, berk 12%, wilg 10% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 3%),
spar 8%, Wilde lijsterbes 5%, appel 5%, Es 3%, populier 3%, Vuilboom 2%,
prunus 2%, loofbomen onbepaald 5%.

Deze fotogenieke paddenstoel groeit gewoonlijk aan de voet van
bomen in grote bundels, die al van verre de aandacht trekken. De
Schubbige bundelzwam heeft een droge, strogele tot geelbruine hoed
van 4-15 cm en een gelijkgekleurde steel, die beide bezet zijn met iets
donkerder getinte, afstaande schubjes. De afgedrukte foto laat jonge
vruchtlichamen zien met sterk ontwikkelde schubben. De soort is in
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ons land zeer algemeen en overal te verwachten waar oude bomen
groeien (NMV, 2013). Zoals bij zoveel grote houtzwammen is de
gemiddelde dichtheid echter laag. Hij wordt in Drenthe lang niet elke
excursie gevonden en is op de schaal van kilometerhokken slechts
matig algemeen, maar wel wijdverbreid, ook in de veenkoloniën.
De Schubbige bundelzwam wordt echter relatief weinig gemeld uit
boswachterijen. Dat is terug te zien in de habitattypen waar deze
soort het meest is aangetroffen: parken, plantsoenen en tuinen op
voedselrijke grond. Daarnaast komt hij geregeld voor in loofbossen
en gemengde bossen op diverse grondsoorten. De Schubbige
bundelzwam is ook een paar keer gemeld van naaldbos, want
hij wordt een enkele keer aangetroffen op Fijnspar. In ZuidwestDuitsland is dat zelfs de favoriete gastheer met 38% van de meldingen
(Krieglsteiner, 2003). De soort staat meestal aan de voet van levende
bomen, minder vaak op levende boomstammen en dan vaak op
wondplekken. Slechts een kwart van de opgaven heeft betrekking op
dode stammen en stronken. De Schubbige bundelzwam lust allerlei
loofbomen rauw, met als meest gemelde geslachten achtereenvolgens
eik, Beuk, berk en wilg. Elders in Nederland staan vaak fruitbomen
op het menu, vooral oude appelbomen, maar die zijn in Drenthe
betrekkelijk schaars. In Zuidwest-Duitsland komt Appel na spar op de
tweede plaats met 23% van de waarnemingen (Krieglsteiner, 2003).
De Schubbige bundelzwam groeit nogal eens in stedelijk gebied. In
Drenthe is hij in alle steden en een aantal dorpen aangetroffen. Ook in
een stad als Amsterdam is deze soort niet zeldzaam met een presentie
van 5% in de 400 destijds onderzochte kilometerhokken (Chrispijn,
1999). Hij kwam hier tot in het centrum voor, onder meer op plataan
en populier. De Schubbige bundelzwam wordt beschouwd als een
gevaarlijke parasiet die het veelal voorzien heeft op de wortels van
Pholiotina arrhenii

Geringd breeksteeltje

OPN 1995: Conocybe arrhenii
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een boom, waardoor deze al gauw zijn stabiliteit verliest. In Vledder
groeit hij al 15 jaar aan de voet van een imposante Es in een tuintje
langs de hoofdstraat. Gelukkig valt deze boom niet onder de directe
verantwoordelijkheid van de gemeente Westerveld, anders was hij
waarschijnlijk al gekapt. De Es staat er nog steeds florissant bij en
de Schubbige bundelzwam vertoont zich nu nog maar sporadisch.
Bomen zijn vaak in staat om een zieke plek in te kapselen en hebben
dan veelal een lang leven voor zich.
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Status: Zeldzaam, n= 22, n<99: 2, n>99: 20, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1994. – Hab (n= 12): parken en tuinen 42%,
voedselrijke lanen 42%, loofhoutsingels 17%. – Sub (n= 12): humus 58%,
strooisel 8%, houtsnippers 8%, humusarm zand 8%, grond onbepaald 8%.

Het Geringd breeksteeltje heeft een okergele tot -bruine, tot 3 cm
grote hoed en een witte, zijdeachtig glanzende steel met een vliezig,
gevoord ringetje dat er gemakkelijk afvalt. Er zijn nog vijf andere
breeksteeltjes met een ring en de meeste soorten kunnen alleen met
de microscoop op naam gebracht worden. Daarbij is het Geringd
breeksteeltje gekenmerkt door de combinatie van kleine sporen van
7-8,5 x 4-4,5 µm met een zeer kleine kiempore en de cilindrische tot
slank flesvormige cheilocystiden. Van de breeksteeltjes met een ring
is deze soort in Nederland het meest verbreid. Hij is vrij algemeen,
met name in het polderland van West-Nederland, de kalkrijke duinen,
het rivierengebied en Zuid-Limburg, maar ook op het pleistoceen is
het Geringd breeksteeltje niet zeldzaam (NMV, 2013). Net als veel
andere breeksteeltjes heeft deze soort een sterke voorkeur voor rulle

bodems met mull-humus en een hoog gehalte aan basen en stikstof.
In Drenthe is de soort sterk toegenomen, maar nog wel zeldzaam,
met enige verdichting van vindplaatsen tussen Vries en Zuidlaren.
Hij is vooral gemeld van parken, tuinen en lanen op voedselrijke
grond. De opgaven van lanen betreffen vooral schelpenpaden, voor
zover uit de vindplaatsen is te achterhalen. Het Geringd breeksteeltje
groeit overwegend op humus, maar er is ook een melding van een
snipperpad in een plantsoen. De habitats in Drenthe sluiten goed aan
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bij de omschrijving van de standplaatsen in Nederland: op humus in
loofbos en parken op kalkhoudend zand en klei, vaak op verstoorde
plaatsen langs paden en in wegbermen (Arnolds in Noordeloos et al.,
Pholiotina brunnea

Getand breeksteeltje

OPN 1995: Conocybe brunnea

2005). In Zuidwest-Duitsland groeit de soort vaker in zijn natuurlijke
habitats: rivierbegeleidende ooibossen en stikstofrijke plekken in
beukenbossen op kalkrijke leem (Krieglsteiner, 2003).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend+++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2000.

Op het eerste gezicht lijkt dit breeksteeltje door de tengere habitus
en oranje- tot roodbruine kleur op een mosklokje (Galerina), maar
hij heeft in jonge toestand een krans van witte velumvlokjes langs de
hoedrand. Bij oudere vruchtlichamen kunnen die geheel verdwenen
zijn en dan is de soort in het veld nauwelijks als een breeksteeltje te
herkennen. Er zijn meer breeksteeltjes met velumvlokjes op de hoed,
dus microscopische controle is noodzakelijk. Het Getand breeksteeltje
wordt gekenmerkt door flesvormige cheilocystiden die aan de top een
rond knopje dragen en kleine, gedeeltelijk boonvormige sporen van
6,5-8 x 3,5-5 µm. Volgens de literatuur is het een soort van loofbossen
op voedselrijke, neutrale of basische, humusrijke bodem, waar hij het
meest in wegbermen en langs paden gevonden wordt (Arnolds in
Noordeloos et al., 2005). Het Getand breeksteeltje is in Nederland
Pholiotina dentatomarginata

Pelargoniumbreeksteeltje

OPN 1995: Conocybe dentatomarginata

een vrij zeldzaam paddenstoeltje dat meer voorkomt in Zuid-Limburg,
het rivierengebied en het West-Nederlandse polderland dan op het
pleistoceen (NMV, 2013). De soort is in Drenthe op vier plaatsen
gevonden: in een tuin in Holthe bij Beilen (km 233-540, 2000), op
een snipperpad in een voedselrijk bosje dat regelmatig bestrooid
was met as uit de houtkachel; in een voedselrijke laan bij Exloo (241546, 2000); in een stadspark in Meppel (km 210-522, 2001) en op de
Nijlanderesch ten zuiden van Rolde (km 238-555, 2004), langs een
pad door een voedselrijk, vochtig rommelbosje. Wegens zijn landelijk
afnemende trend is hij als kwetsbaar opgenomen in de Rode Lijst
(Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe zijn juist alle vondsten van
recente datum.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 2, n>99: 2, trend --, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1996.

Deze soort doet zijn Nederlandse naam eer aan door de opvallende
geur naar tuingeraniums, maar er zijn meer breeksteeltjes die zo
kunnen ruiken. Een betrouwbaar veldkenmerk is het dus niet. Het
Pelargoniumbreeksteeltje lijkt sterk op de zes andere inlandse
soorten met een met velumvlokjes behangen hoedrand en het is
daarvan met zekerheid alleen microscopisch te onderscheiden. Het
Pelargoniumbreeksteeltje heeft, samen met het Kerkhofbreeksteeltje
(Pholiotina nemoralis), de grootste sporen van het stel met afmetingen
van 8-12 x 5-6 µm. De verschillen met het Kerkhofbreeksteeltje worden
even verderop bij die soort besproken. Het Pelargoniumbreeksteeltje
is in ons land vrij zeldzaam, met de meeste vindplaatsen rond
Amsterdam en in het noordelijke kleigebied van Groningen (NMV,
2013). Op het pleistoceen is hij zeer zeldzaam, zo ook in Drenthe.
De vier vindplaatsen zijn: een plantsoen in Musselkanaal (km 264549, 1996); een siertuin op droge, humusrijke, bekalkte zandgrond in
Pholiotina exannulata

Rafelig breeksteeltje

OPN 1995: Conocybe exannulata

Schepping bij Beilen (km 233-540, 1998); een loofbosje op humusen voedselrijke bodem bij Gasselternijveen, (km 251-556, 2006)
en de berm van een schelpenfietspad door loofbos in Dennenoord
bij Zuidlaren (km 241-567, 2008). Ondanks de sterk verhoogde
zoekactiviteit vanaf 1999 is het Pelargoniumbreeksteeltje sindsdien
niet méér gemeld dan in de periode daarvoor. Blijkbaar is de soort
in Drenthe echt schaars. Ook in de goed onderzochte bermen van
schelpenpaden in het Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld is
de soort nooit aangetroffen. De standplaats van deze soort wordt in
ons land omschreven als humus-, voedsel- en basenrijke bodems
in loofbossen, parken, graslanden, gazons en op ruderale plekken
(Arnolds in Noordeloos et al., 2005). Deze condities wijken nauwelijks
af van die van andere hier behandelde breeksteeltjes, die in Drenthe
allemaal een positieve trend vertonen. Het is dus raadselachtig
waarom het Pelargoniumbreeksteeltje hier niet aan meedoet
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2003.

Dit breeksteeltje behoort tot het groepje soorten met velumvlokjes
langs de hoedrand. Het lijkt sterk op het Franjebreeksteeltje
(Pholiotina velata; zie aldaar), maar heeft gewoonlijk een wat
donkerder roodbruin hoedcentrum. Met zekerheid is het Rafelig
breeksteeltje van de genoemde soort alleen microscopisch te
onderscheiden door de variabele vorm van de cheilocystiden. Deze
in ons land vrij zeldzame soort vertoont clusters van vindplaatsen in
het rivierengebied, Noord-Groningen en op Texel (NMV, 2013). In
Drenthe is de soort één maal gemeld uit de Vledderhof bij Vledder

(km 210-543, 2003), in de berm van een steenslagweg waar ook
een kalkindicator als de Witte kluifzwam (Helvella crispa) groeit. Het
Rafelig breeksteeltje heeft grotendeels dezelfde ecologische voorkeur
als het Franjebreeksteeltje: humus-, voedsel- en basenrijke bodems,
vaak tussen Grote brandnetel en andere ruigtekruiden, in loofbossen,
parken en tuinen (Arnolds in Noordeloos et al., 2005). Het Rafelig
breeksteeltje heeft evenwel een uitgesproken voorkeur voor klei en
zware leem, waardoor de soort niet alleen op het pleistoceen vrijwel
ontbreekt, maar ook in de kalkrijke duinen zeer schaars is.

Hoofdstuk 20a
Knotscelbreeksteeltje

Pholiotina hadrocystis
OPN 1995: Conocybe hadrocystis
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2005.

Het Knotscelbreeksteeltje behoort tot het groepje soorten met een
elegant, vergankelijk ringetje aan de steel. Vroeger werd deze
soort beschouwd als een variëteit van het hiervoor besproken
Geringd breeksteeltje (Pholiotina arrhenii) en hij is in het veld niet
te onderscheiden. Onder de microscoop vormen de overwegend
knotsvormige cheilocystiden echter een duidelijk verschil. In Nederland
is dit breeksteeltje vrij zeldzaam, met de meeste vindplaatsen in
Pholiotina nemoralis

Kerkhofbreeksteeltje

Flevoland en het Hollandse laagveengebied (NMV, 2013). In Drenthe
is het Knotscelbreeksteeltje pas recent aangetroffen op twee locaties:
in het Asserbosch in Assen (km 233-556, 2005) en bij Matsloot aan
de noordkant van het Leekstermeer (km 226-579, 2008). Net als de
meeste andere breeksteeltjes is het Knotscelbreeksteeltje te vinden
in parken, tuinen en bosjes op voedsel-, humus- en basenrijke zanden kleigrond (Arnolds in Noordeloos et al., 2005).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2009.

Het Kerkhofbreeksteeltje lijkt zeer sterk op het hiervoor besproken
Pelargoniumbreeksteeltje (Pholiotina dentatomarginata) en deze
laatste wordt vaak als een variëteit van het Kerkhofbreeksteeltje
opgevat (Knudsen & Vesterholt, 2008; Hausknecht, 2009). Ze
zijn alleen microscopisch te onderscheiden aan de cystiden
op de lamelsnede. Die zijn bij het Pelargoniumbreeksteeltje
regelmatig flesvormig en aan de top vaak iets geknopt, maar bij het
Kerkhofbreeksteeltje zeer variabel en grotendeels veel breder, van
Pholiotina pygmaeoaffinis

Gedrongen breeksteeltje

OPN 1995: Conocybe pygmaeoaffinis

flesvormig tot utriform en knotsvormig (Arnolds in Noordeloos et
al., 2005). In Drenthe is het Kerkhofbreeksteeltje alleen gevonden
in een verruigde, beschaduwde wegberm langs het Oosteinde ten
zuidwesten van Ruinen (km 216-529, 2009). Deze soort is veel
zeldzamer dan het Pelargoniumbreeksteeltje en in Nederland verder
alleen bekend van Zuidoost-Limburg en twee plekken bij Rotterdam
(NMV, 2013). Waarschijnlijk bewonen beide breeksteeltjes dezelfde
habitats.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 3, n>99: 1, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1988.

De meeste breeksteeltjes zijn slank gebouwd met een steel die
enkele malen langer is dan de doorsnede van de hoed. Bij het
Gedrongen breeksteeltje is de steel met 3-6 cm meestal nauwelijks
langer dan de hoedbreedte. Dit is een van de verschillen met het
verwante Bundelbreeksteeltje (Pholiotina striipes; zie aldaar),
maar voor een zekere determinatie is het meten van de sporen
noodzakelijk. Die zijn bij het Gedrongen breeksteeltje met 7,5-10,5
x 4,5-6 μm beduidend groter. In ons land is dit een vrij zeldzame
soort met de meeste vindplaatsen in het Hollandse polderland en
op de Noord-Groningse klei, vroeger ook in Flevoland (NMV, 2013).
Op het pleistoceen is hij zeer schaars met in Drenthe vier vondsten:
Anholt bij Ruinen (km 224-532, 1988), de Mensingeweg in Roden
(km 225-571, 1988; beschrijving in Keizer & Arnolds, 1995), het
Asserbosch in Assen (km 233-556, 1993) en landgoed Hooghalen
bij Hooghalen (km 230-547, 2000). Het Gedrongen breeksteeltje is
twee maal gevonden in voedselrijke, min of meer basenrijke bermen
onder eiken. In Groningen is deze soort karakteristiek voor dijken
Pholiotina rugosa

Rimpelig breeksteeltje

OPN 1995: Conocybe filaris, Conocybe rugosa

en boomloze wegbermen op zeeklei. Elders groeit hij ook in parken
en bosjes, steeds op voedselrijke, min of meer neutrale tot basische
grond, met een voorkeur voor klei, maar soms ook op kalkrijk zand
(Arnolds in Noordeloos et al., 2005).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 46, n<99: 8, n>99: 39, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 14): parken en tuinen 64%, droge,
voedselrijke lanen 21%, akkers 7%, voedselrijke kapvlaktes 7%. – Sub (n=
14): humus 57%, strooisel 8%, houtsnippers 29%, composthopen 7%, leem
7%.

Deze soort behoort tot de breeksteeltjes met een geringde steel en is erg
variabel van grootte. De meest verbreide vorm, soms onderscheiden
als aparte soort onder de naam Klein breeksteeltje (Pholiotina filaris),
doet zijn naam eer aan. Het is de kleinste binnen deze groep met een
donker roodbruine tot geelbruine hoed die meestal niet breder is dan

1,5 cm. Het geeloker steeltje wordt naar de basis toe donkerbruin en
draagt een vergankelijk, wittig tot okerkleurig ringetje. Voor een zekere
determinatie is microscopische controle noodzakelijk: De dunwandige
sporen van 7-9 x 4,5-6 µm zijn voorzien van een vrij grote kiempore
en de cheilocystiden zijn spoelvormig of flesvormig met een vrij lange
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Pholiotina rugosa

hals die aan de top niet verdikt is. Er is ook een zeldzame zwaar
geschapen variant met een tot 3 cm brede, in het centrum gerimpelde
hoed en een 2-4 mm dikke steel met een opvallend brede ring. De
positie hiervan is omstreden. In de Standaardlijst (Arnolds et al., 1995)
en Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt, 2008) wordt hij als een
aparte soort erkend, het Rimpelig breekksteeltje (Pholiotina rugosa
sensu stricto). Arnolds (in Noordeloos et al., 2005) en Hausknecht
(2009) beschouwen beide vormen als varianten van één soort, die
dan het Rimpelig breeksteeltje (Pholiotina rugosa) moet heten. Dat
standpunt is hier en in de nieuwe Standaardlijst overgenomen (Arnolds
& Van den Berg, 2013). In Drenthe zijn, voor zover bekend, alleen
kleine exemplaren gevonden. Landelijk is het Rimpelig breeksteeltje
matig algemeen met concentraties van vindplaatsen in het Hollandse
polderland, het rivierengebied en het noordoosten van het land (NMV,
2013). In Drenthe is hij vrij zeldzaam op verspreide vindplaatsen. Bijna
tweederde deel van de waarnemingen is afkomstig van parken en
tuinen en verder vooral van lanen op rijke bodem. Deze omvatten ook
bermen van schelpenfietspaden, wegen met puinverharding en een

laan op potklei. Het Rimpelig breeksteeltje groeit vooral op humus-,
basen- en voedselrijke zwarte grond en daarnaast geregeld op
houtsnippers. Hij is één keer op een composthoop gezien. Hoe vluchtig
het voorkomen van dit breeksteeltje kan zijn, blijkt uit zijn optreden in
een rommelige tuin in Vledderveen die al 25 jaar op paddenstoelen
wordt onderzocht, maar waar deze soort alleen in 1989 en 1998 is
waargenomen. In Zuidwest-Duitsland groeit het Rimpelig breeksteeltje
vooral op vruchtbare, vochtige grond in rivierbegeleidende ooibossen;
daarnaast op naaldenstrooisel in sparrenbossen, wegbermen met
Grote brandnetel en op sterk vergane, bemoste hopen van boombast
in houtzagerijen. De meeste vondsten zijn ook daar afkomstig van
basische, stikstofrijke bodems (Krieglsteiner, 2003).
Pholiotina striipes

Bundelbreeksteeltje

OPN 1995: Conocybe striipes
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1 n>99: 1, trend ?, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1937.

Dit robuuste breeksteeltje heeft een bleke, tot 5 cm brede hoed en
een lange, witte, overlangs poederig gestreepte steel, allebei zonder
velumresten. De soort lijkt sterk op het Gedrongen breeksteeltje
(Pholiotina pygmaeoaffinis; zie aldaar), maar de sporen van het
Bundelbreeksteeltje zijn kleiner (6,5-8,5 x 4-5 μm). De vaak gebundelde
groeiwijze en de wat donkerder hoedkleur vormen weinig betrouwbare
veldkenmerken. Het Bundelbreeksteeltje is in ons land vrij zeldzaam.
De meeste vindplaatsen liggen in Hollandse laagveenpolders en op
de klei van Groningen, Flevoland en Noord-Holland (NMV, 2013). Dit
breeksteeltje is op pleistocene zandgronden uiterst zeldzaam en komt
in Drenthe eigenlijk niet eens voor. Er is een oude waarneming van
de omgeving van Haren (atlasblok 235-575, 1937) en een recente
vondst van Landgoed Nienoord bij Leek (km 222-576, 2005). Formeel
tellen waarnemingen uit grenshokken mee voor deze atlas, maar
beide vondsten zijn wel afkomstig van Gronings grondgebied. Volgens
Arnolds (in Noordeloos et al., 2005) groeit deze soort in graslanden,
Pholiotina teneroides

Gekraagd breeksteeltje

OPN 1995: Conocybe blattaria sensu Watling
Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1995.
Dit is een vrij slank paddenstoeltje, met een rood- tot oranjebruine

grazige wegbermen, tuinen, gazons, kerkhoven en op dijken, maar
ook in parken en loofbossen, op voedselrijke, meestal kalkrijke, min of
meer neutrale tot basische bodems, bij voorkeur klei.
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hoed en een okergele steel met een dik, vliezig ringetje dat van boven
gestreept tot geplooid is. Het Gekraagd breeksteeltje is in het veld vaak
van andere geringde breeksteeltjes te onderscheiden doordat de steel

Hoofdstuk 20a
vanaf de basis in de onderste helft donkerbruin verkleurt. De beste
kenmerken van deze soort vormen evenwel de 2-sporige basidiën,
grote sporen van 10,5-14,5 x 5,5-7,5 µm en de sterk opgezwollen,
knotsvormige cystiden. In Nederland is het Gekraagd breeksteeltje
vrij zeldzaam. Zoals zoveel breeksteeltjes wordt hij voornamelijk
gevonden in het Hollandse polderland, het rivierengebied, Flevoland
en de duinstreek (NMV, 2013). In het Drents bestand bevinden zich
een wat oudere vondst in een tuin in Coevorden (km 246-520, 1995)
en drie meer recente waarnemingen in het potkleigebied in Roden:
in een stadsplantsoen (km 224-573, 2009), op de begraafplaats (km
224-572, 2005) en in stadswijk Roderveld (km 223-572, 2009). De
standplaatsen in Roden komen overeen met die in Amsterdam waar
deze soort in de jaren negentig zeven keer gevonden is, voornamelijk
in plantsoenen van nieuwbouwwijken en op industrieterreinen, meestal
op humusrijke bodems, maar ook een keer op klei (Chrispijn, 1999).
Het biotoop van het Gekraagd breeksteeltje bestaat in het algemeen
Pholiotina utricystidiata

Rietbreeksteeltje
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uit voedselrijke, neutrale tot basische zand- en kleibodems in loofbos
of parken, vaak tussen Grote brandnetel en andere hoge kruiden
(Arnolds in Noordeloos et al., 2005).
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Stat: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++ RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2008.

Dit breeksteeltje behoort bij het groepje soorten met een afstaand
gevoord ringetje aan de steel. Daarbinnen lijkt het sterk op
het hiervoor behandelde Gekraagd breeksteeltje (Pholiotina
teneroides; zie aldaar) door de donkerbruin verkleurende steel en
onder de microscoop door de brede, utriforme tot knotsvormige
cheilocystiden. Het Rietbreeksteeltje is daarvan alleen te
onderscheiden door de 4-sporige basidiën en de kleinere sporen
van 9-11,5 x 5,5-6,5 µm. De soort is pas in 1999 beschreven
uit Duitsland van een gazon dat voorzien was van compost en
Pholiotina velata

Franjebreeksteeltje

OPN 1995: Conocybe appendiculata

houtsnippers (Enderle & Hübner, 1999). Hij is sindsdien in grote
delen van Europa aangetroffen en daarbuiten in Azië en ZuidAmerika, maar hij is overal zeldzaam. Het Rietbreeksteeltje groeit
steeds op voedselrijke plaatsen; onder meer in graslanden, op
brandplekken en op mest (Hausknecht, 2009). In Drenthe is dit
breeksteeltje één keer waargenomen in ’t Waal bij Roderwolde
(km 228-577, 2008, herb. L), een nat, zeer voedselrijk elzenbosje
met veel Grote brandnetel, omgeven door bemest grasland. Het is
tot nu toe de enige Nederlandse vondst.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2004.

De hoed van deze soort is warm geelbruin met aan de rand een krans
van vergankelijke, witte, driehoekige velumvlokjes. De witte tot bleek
okerkleurige steel draagt nooit een ring, hooguit een paar ijle, vezelige
velumresten. Het Franjebreeksteeltje is alleen door microscopische
kenmerken te onderscheiden van enkele andere soorten met
velumvlokjes aan de hoedrand, namelijk door de combinatie van
flesvormige, iets geknopte cystiden en kleine sporen van 6,5-8,5 x
3,5-5 µm. De soort is landelijk vrij algemeen met een sterke nadruk
op het polderland van West-Nederland, Flevoland, het rivierengebied,
Zuid-Limburg en Noord-Groningen (NMV, 2013); allemaal streken
met zwaardere, voedsel- en basenrijke gronden. Op het pleistoceen
is het Franjebreeksteeltje uitgesproken zeldzaam; zo ook in Drenthe,
met slechts één vondst, in het Noordseveld tussen Norg en Peest
(km 228-564, 2004). Een andere waarneming in het Drentse bestand
ligt feitelijk net in Groningen en is afkomstig van een verruigde berm
langs een halfverhard weggetje in het volkstuincomplex Bruilweering
ten noorden van Eelderwolde (km 231-579, 2009). Drenthe is niet
rijk aan breeksteeltjes, maar waarom het Franjebreeksteeltje het in
Phylloporia ribis

Bessenvuurzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1993.

De onregelmatig halfcirkelvormige, meerjarige vruchtlichamen van de

deze provincie zoveel minder doet dan verwante soorten is een open
vraag. Misschien heeft deze soort een meer uitgesproken voorkeur
voor zware klei- en leembodems. Hij komt elders in ons land vooral
voor in loofbossen, parken en tuinen, vaak tussen hoge kruiden als
Grote brandnetel, soms ook in grasland (Arnolds in Noordeloos et
al., 2005).
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Bessenvuurzwam zijn vaak met elkaar vergroeid en voor een vuurzwam
opvallend dun met een dikte van 0,5-2 cm. Ze zijn van boven fluwelig,
roestbruin met een geelbruine groeirand, later bruinzwart en vrijwel
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steeds grotendeels overgroeid met mossen. Van onderen hebben ze
zeer fijne, geel- tot roestbruine poriën (5-7 per mm). Van deze soort
worden twee vormen onderscheiden: De Kardinaalsmutsvuurzwam
(forma evonymi) die groeit op Kardinaalsmuts en in Nederland vrijwel
alleen in de kalkrijke duinen voorkomt, en de Bessenvuurzwam in
strikte zin (forma ribis) die op de stamvoet van oude bessenstruiken
groeit (vooral Kruisbes en Aalbes) en vaker in het binnenland wordt
gezien. Op de foto is de Kardinaalsmutsvuurzwam afgebeeld. In
Drenthe komt alleen forma ribis voor met drie vindplaatsen: de
wijk Schoonvelde in Hoogeveen (km 227-526, 1993), ten westen
van Hoogeveen (km 226-525, 1994, herb. BSW) en aan het
Witteveen bij Ruinen (km 220-532, 1999, 2009, herb. B. de Vries).
Alle waarnemingen zijn afkomstig uit particuliere tuinen, waar hij
als necrotrofe parasiet groeit aan de voet van aangeplante, oude,
aftakelende bessenstruiken. Behalve van Ribes en Kardinaalsmuts is
deze vuurzwam ook een enkele keer gemeld van Beuk, vlier en roos.
De Bessenvuurzwam is landelijk vrij zeldzaam met een zwaartepunt
in loofbossen en struwelen op kalkhoudend duinzand (f. evonymi) en
daarbuiten verspreide groeiplaatsen in tuinen, parken, loofbossen
en struwelen op vruchtbare grond in het binnenland (f. ribis) (NMV,
Pithya cupressina

Jeneverbesbekertje

Phylloporia ribis
2013). Vruchtlichamen kunnen jaren achtereen aanwezig zijn zonder
duidelijke schade aan de waardplant (Arnolds et al., 1995).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 2009.

De vruchtlichamen van dit ascomyceetje zijn aanvankelijk komvormig,
later schotelvormig, en worden tot 2,5 mm groot. Ondanks hun
betrekkelijk kleine formaat vallen ze op door het fel oranje hymenium.
De onderzijde is meer geelachtig gekleurd. Van de vele andere
oranje bekertjes en schijfjes is het Jeneverbesbekertje onmiddellijk te
onderscheiden door het specifieke substraat: de afgevallen naalden
van Jeneverbes. Hij is echter in Nederland nog nooit aangetroffen
op de naalden van de inheemse Jeneverbes, maar alleen op de
schubvormige bladeren van gekweekte soorten als Juniperus
chinensis en J. virginiana. In Drenthe is het Jeneverbesbekertje
één keer aangetroffen op de afgestorven takken van gerooide
tuinconiferen die gedumpt waren in een bosje langs de Valtherdijk
bij Dikbroeken, Nieuw-Weerdinge (km 263-544, 2009, herb. L). Ellis
& Ellis (1997) geven als fructificatieperiode juni tot augustus, maar
Maas Geesteranus (1969) vermeldt het optreden in het winterhalfjaar.
Dat klopt met de Drentse vondst in eind november. Hoewel er genoeg
Pleurotus dryinus

Schubbige oesterzwam

cultivar. van jeneverbessen in Nederland worden aangeplant, is dit
zwammetje hier zeer zeldzaam en na 1990 verder alleen aangetroffen
bij Eindhoven en Nijmegen (NMV, 2013).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 37, n<99: 15, n>99: 22, trend -, RL08: Gevoelig
(trend), eerste jaar: 1965. – Hab (n= 15): droge lanen 33%, droog, voedselarm
gemengd bos33%, parken en tuinen 20%, droog, voedselarm loofbos 7%,
loofhoutsingels 7%. – Sub (n= 14): levende bomen (inclusief wondplekken)
57%, dode stammen 14%, dode takken 7%, voet van levende bomen 7%,
dood hout onbepaald 14%. – Org (n= 18): eik 44% (waarvan Zomereik 11%),
populier 17%, spar 11%, Wilde lijsterbes 11%, linde 6%, berk 6%, Es 6%.

De hoed van deze oesterzwam is witachtig tot bleek grijsbruin
en fijn viltig-vezelig. Bij jonge exemplaren zijn langs de hoedrand
witte, vliezige velumresten te zien, net als op de steel die er viltig
tot iets geschubd uitziet. In tegenstelling tot de Gewone oesterzwam
(Pleurotus ostreatus) groeit de Schubbige oesterzwam vrijwel altijd
solitair. Deze soort is in ons land op basis van atlasblokken vrij
algemeen, met de meeste vindplaatsen op de hogere zandgronden,
in de duinen en Zuid-Limburg. Hij is zeldzaam op de klei en in
laagveengebieden (NMV, 2013). De dichtheid in het landschap
is echter klein, zoals blijkt uit de kaart van Drenthe. De Schubbige

oesterzwam is hier vrij zeldzaam en aangetroffen in 37 verspreide
kilometerhokken, verdeeld over 26 atlasblokken. De meeste vondsten
komen van lanen op arme bodem, gemengd bos op arme bodem,
parken en tuinen. De Schubbige oesterzwam ontspruit meestal met
een taaie steel uit een ingerotte wondplek op een middelbare of oude
loofboom. Doorgaans zijn dat snoeiplekken van laan- en parkbomen,
vaak een paar meter boven de grond; veel zeldzamer het gevolg van
natuurlijke takbreuken. Als necrotrofe parasiet kan hij het op dood
hout nog een tijdje uitzingen. Als waardboom is eik het belangrijkst,
gevolgd door populier, Fijnspar, Wilde lijsterbes en incidenteel enkele
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andere bomen. Krieglsteiner (2001) noemt een hele reeks andere
loof- en naaldbomen. Arnolds & Veerkamp (2008) constateerden
landelijk een achteruitgang van 58% ten opzichte van de periode
tot 1983, waardoor de Schubbige oesterzwam op de Rode Lijst
terechtgekomen is. Hij is vaak het slachtoffer van de steeds sterker
wordende trend om door paddenstoelen aangetaste bomen direct
te ‘ruimen’, hoewel de schade die aan de boom wordt toegebracht
doorgaans lokaal en gering is.

Pluteus petasatus

Zaagselhertenzwam
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Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 4, n>99: 4, trend -, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1927.

Deze grote hertenzwam is goed te herkennen aan de ivoorwitte tot in
het centrum bleekbruine hoed van 4-13 cm met fijne, bruine schubjes.
De wittige steel is overlangsvezelig, naar de basis toe lichtbruin. De
Zaagselhertenzwam is vrij zeldzaam in het gehele land. De laatste
decennia is het aantal vondsten sterk teruggelopen vergeleken met
de periode van vóór 1983; vandaar zijn positie als bedreigd op de
Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De Zaagselhertenzwam
is in Drenthe met zes verspreide vindplaatsen zeer zeldzaam: op
onbekend substraat in Boswachterij Gees (km 239-530, 1975); op
een dode stam van een loofboom in Norg (km 226-564, 1981); op
een eikenstronk in het Tonckensbosch bij Huis ter Heide (km 229559, 1981); in Roderveld bij Roden (km 223-572, 1981); op een hoop
verterende houtsnippers in een tuin in Holthe bij Beilen (km 233540, 2006) en op een rotte eikenstronk op het kerkhof van Dalen

(km 247-524, 2007). Daarnaast is hij langgeleden (1927, 1929)
gevonden in een grenshok bij Ter Apel, op een grote hoop zaagsel
op Gronings grondgebied (Swanenburgh-De Veye, 1930). Daar deed
hij zijn Nederlandse naam eer aan. De Zaagselhertenzwam groeit
regelmatig op houtspaanders en zaagselhopen en is daarom nogal
eens te vinden in de buurt van houtzagerijen. Hij is in het buitenland
ook wel op rottende strobalen aangetroffen. Daarnaast staat hij op
sterk vergaan, groot dood hout van verschillende loofbomen in parken
en bossen op voedselrijke, min of meer basenrijke grond.
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Pluteus podospileus

Fluweelhertenzwam
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Status: Zeldzaam, n= 29, n<99: 6, n>99: 23, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1984. – Hab (n= 19): parken en tuinen 42%, droge,
voedselrijke lanen 25%, droge, voedselarme lanen 15%, vochtig, voedselrijk
loofbos 5%, vochtig heischraal grasland 5%, wilgenbroekstruweel 5%,
voedselrijke jonge bosaanplant 5%. – Sub (n= 11): dode wortels 27%,
houtsnippers 18%, dode stammen 18%, dode takken 9%, compost- en
bladhopen 9%, grond onbepaald 18%. – Org (n= 7): eik 29 % (waarvan
Zomereik 14%), iep 14%, Beuk 14%, els 14%, loofbomen onbepaald 29%.

Zoals de naam suggereert, heeft de donker rood- tot omberbruine
hoed van de Fluweelhertenzwam een fluwelig oppervlak. Onder
de loep lijkt het een dicht tapijt van heel fijne haartjes en onder
de microscoop blijkt de hoedhuid te bestaan uit een mengeling
van knotsvormige en spits toelopende spoelvormige cellen. Die
laatste veroorzaken de fluwelige indruk van het hoedoppervlak.
Er worden vaak twee vormen, soms soorten, onderscheiden. Bij
forma minutissimus is de steel glanzend wit tot grijzig en bij forma
podospileus bedekt met bruine vezels. In Drenthe zijn beide vormen
even vaak gemeld. De Fluweelhertenzwam is in Nederland tamelijk
algemeen, met concentraties bezette atlasblokken in Flevoland, ZuidLimburg en rond Amsterdam (NMV, 2013). In Drenthe is de soort het
laatste decennium sterk toegenomen, maar nog wel zeldzaam. Hij

komt het meest voor in het noorden van de provincie op de daar
aanwezige potklei en lemige bodems, waar hij onder meer gemeld
is van Natuurschoon en Mensinge bij Roden, de Oude Norgerweg
bij Norg en een eikenberm bij Peest. Een paar keer is hij ook langs
schelpenpaden gevonden, zoals bij Hoekenbrink in het DrentsFriese Wold. De meeste Drentse opgaven komen evenwel uit tuinen,
parken en begraafplaatsen, waar de Fluweelhertenzwam gedijt op
humus- en voedselrijke grond, vaak gemengd met houtsnippers. Net
als bij veel andere hertenzwammen bestaat het optimale biotoop uit
loofbossen, beschaduwde bermen en parken op vochtige, neutrale
tot basische bodems die rijk zijn aan kalk en nutriënten (Arnolds et al.,
1995; Krieglsteiner, 2003).
Polyporus squamosus

Zadelzwam
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Status: Vrij zeldzaam, n= 58, n<99: 10, n>99: 49, trend+++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 16): parken en tuinen 19%, droge,
voedselarme lanen 19%, droog, voedselarm loofbos 19%, droge, voedselrijke
lanen 13%, droog, voedselarm gemengd bos 13%, vochtige, voedselarme
loofhoutsingels 6%, vochtig, voedselrijk loofbos 6%, elzenbroekbos 6%. –
Sub (n= 16): dode stronken 56%, levende stammen en wondplekken 19%,
dode takken 13%, levende boomvoeten 6%, levende wortels 6%. – Org (n=
18): Beuk 33%, Es 28%, iep 11%, wilg 6%, eik 6%, Paardenkastanje 6%,
esdoorn 6%, loofbomen onbepaald 6%.

De Zadelzwam is een echte blikvanger. De vruchtlichamen
verschijnen meestal in het voorjaar; grote toefen okergele hoeden
met concentrische kringen van donkere, afgeronde schubben. De
meestal zijdelings aangehechte steel heeft een zwarte basis. De
vruchtlichamen kunnen tot 60 cm breed en 2,5 kilo zwaar worden! Ze
leven slechts enkele weken, maar de verlepte resten kunnen door een
geoefend oog maanden later nog worden herkend. De Zadelzwam
is in Nederland een zeer algemene paddenstoel in de laagveenen kleigebieden van het westen en noorden, het rivierengebied en
Zuid-Limburg, maar veel zeldzamer op de pleistocene zandgronden
(NMV, 2013). Daar sluit de verspreiding in Drenthe mooi bij aan: veruit
de meeste vondsten zijn gedaan in de brede, venige stroomdalen,
bijvoorbeeld van de Hunze en de Vledder Aa, en in potklei- en
laagveengebieden in de kop van Drenthe en bij Meppel. Al is de
Zadelzwam in Drenthe sterk toegenomen; het is hier nog steeds

een vrij zeldzame soort. Het is een wondparasiet die het kernhout
van loofbomen aantast. De vruchtlichamen verschijnen aanvankelijk

Hoofdstuk 20a
vaak hoog in bomen. Hij kan nog heel lang saprotroof op het dode
hout groeien; wellicht kan hij zich ook op dood hout vestigen. De
Zadelzwam is van nature een paddenstoel van vochtige bossen
op voedsel- en basenrijke bodem, in het bijzonder ooibossen in de
uiterwaarden van rivieren. In Drenthe moet hij genoegen nemen
met oude bomen langs bosranden, in parken, lanen en bermen van
wegen of kanalen. In gesloten bossen komt de Zadelzwam nauwelijks
voor, al is volgens de habitatopgaven bijna de helft van de vondsten
afkomstig uit bossen, waarbij zelfs droge, voedselarme bossen op
de eerste plaats staan. Hier zullen waarnemers de omstandigheden
vermoedelijk niet goed hebben geïnterpreteerd. De Zadelzwam komt
voor op een groot aantal loofbomen, in Drenthe volgens de beperkte
opgaven het meest op Beuk en Es. Ook in Baden-Württemberg
voeren deze bomen de ranglijst aan, gevolgd door esdoorn, Walnoot
en populier (Krieglsteiner, 2000). Bijna 60% van de vondsten is van
Polyporus tuberaster

Franjeporiezwam
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dood hout en 40% van levende bomen, inclusief opgaven van de voet
en wortels van bomen.
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Status: Zeldzaam, n= 18, n<99: 4, n>99: 14, trend ++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1987. – Sub (n= 10): dode stronken 50%, dode takken
30%, dode stammen 20%. – Org (n= 10): Es 40%, Beuk 30%, eik 10%,
populier 10%, berk 10%.

De Franjeporiezwam lijkt een kleine uitgave van de hierboven besproken
Zadelzwam (Polyporus squamosus) met een hoed van 3-7 cm breed, zelden
tot 15 cm. In vergelijking met die soort zijn de vezelige schubben waarin
de hoedbekleding opbreekt kleiner, aan de top toegespitst en vaak aan de
top opgewipt. Ze contrasteren ook minder met de ondergrond. Verder is de
hoedrand bij de Franjeporiezwam dunner en in jonge toestand gewimperd
en de steelbasis is niet zwart. Hij groeit meestal alleen of met enkele
exemplaren bij elkaar en niet in omvangrijke toefen zoals de Zadelzwam.
Ook de Franjeporiezwam kan al vroeg in het jaar verschijnen. Beroemd is
deze paddenstoel om zijn pseudosclerotia: zwarte, vuist- tot voetbalgrote
knollen bestaande uit mycelium met ingesloten wortels, stenen en aarde.
Ze worden gevormd in de grond onder het hout waarop de vruchtlichamen
groeien. Hieraan heeft de paddenstoel zijn wetenschappelijke naam
tuberaster te danken. Deze knollen kunnen op een vochtige plek in een
kelder of tuin bewaard worden, waarna steeds opnieuw vruchtlichamen
verschijnen (Jahn, 1979). De knollen worden in Europa slechts zelden
gevormd en de omstandigheden voor het ontstaan ervan zijn onbekend
(Tjallingii, 1983). In Drenthe is nooit een pseudosclerotium gezien.
De Franjeporiezwam is in het Hollandse laagveengebied en in de
Flevopolders een algemene verschijning in loofbossen op vochtige,
vruchtbare grond. In de rest van Nederland komt hij verspreid voor en
zijn de meeste waarnemingen van recente datum (NMV, 2013). Mogelijk

is er een verband tussen de areaaluitbreiding en klimaatopwarming,
waar deze soort positief op zou reageren (Kuyper & Arnolds, 1996). Ook
Krieglsteiner (2000) meent dat deze soort profiteert van warme zomers.
Bij de recente toename op het pleistoceen kan ook de toenemende
voedselrijkdom een rol spelen. In Drenthe is de Franjeporiezwam een
relatieve nieuwkomer. De eerste waarneming
dateert uit 1987 en inmiddels is hij van 18
locaties bekend. De helft hiervan ligt in het
laagveengebied en in diverse stroomdalen. De
Franjeporiezwam groeit saprotroof op matig tot
sterk verrotte stronken, takken en stammen
van loofbomen, in Drenthe het meest van Es
en Beuk, verder op eik, populier en berk. In de
literatuur worden onder andere ook esdoorn,
wilg, els, Hazelaar en linde genoemd (Arnolds
et al., 1995; Krieglsteiner, 2000). Hij heeft
een voorkeur voor halfopen landschappen,
zoals parken, erven en lanen op voedsel- en
basenrijke grond, maar de Franjeporiezwam
wordt de laatste jaren in toenemende mate
ook in vrij voedselarme Berken-Eikenbossen
waargenomen.
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Psathyrella atrolaminata

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

Deze soort lijkt sterk op de algemene Sierlijke franjehoed (Psathyrella
corrugis; zie aldaar), maar hij is meestal iets groter, de lamellen zijn
spoedig opvallend donkergekleurd en de vruchtlichamen groeien
doorgaans in bundeltjes bijeen. Onder de microscoop zouden de
sporen een kleinere kiempore bezitten (Kits van Waveren, 1985),
maar dat is lastig te zien. Knudsen & Vesterholt (2008) beschouwen
de Zwartplaatfranjehoed als een synoniem van de Sierlijke franjehoed
en daar zouden ze best eens gelijk in kunnen hebben. Van deze in
ons land zeldzame en bedreigde franjehoed liggen twee vindplaatsen
in Drenthe: in een matig bemest weiland langs de Drijberseweg ten
Rhytisma acerinum

Esdoornvlekkenzwam

zuiden van Wijster (km 231-535, 2004) en aan de Norgerweg bij
Veenhuizen (km 224-560, 2006). De laatste locatie betrof een terrein
waar als culturele manifestatie een 15 meter hoog strokasteel was
gebouwd. Daar waar oude, kapotte strobalen vermengd waren met
aarde groeiden vrij veel exemplaren van de Zwartplaatfranjehoed.
Net als de Sierlijke franjehoed groeit de hier beschreven soort
gewoonlijk op snipperpaden of andere plekken waar grof organisch
materiaal gemengd is met humusrijke grond. Daarom wordt dit soort
franjehoeden vooral aangetroffen in parken, plantsoenen en andere
sterk door mensen beïnvloede habitats (Arnolds et al., 1995).
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Status: Matig algemeen, n= 88, n<99: 5, n>99: 84, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n=10): parken en tuinen 40%,
voedselrijke loofhoutsingels 20%, voedselarm gemengd bos 20%, droog,
voedselarm loofbos 10%, loofbos onbepaald 10%. – Sub (n= 10): levende
bladeren aan de plant 70%, afgevallen bladeren 30%. – Org (n= 10): Gewone
esdoorn 100%.

De Esdoornvlekkenzwam is goed bekend in zijn ongeslachtelijke
stadium, al zal niet iedereen daar een paddenstoel in herkennen. Het
gaat om de zwarte vlekken die vaak talrijk voorkomen op levende,
groene bladeren van de Gewone esdoorn. In dit anamorfe stadium
worden alleen conidiën (ongeslachtelijke sporen) gevormd. In het
daarop volgende voorjaar verdikt de zwarte vlek in het inmiddels
afgevallen blad zich en krijgt hij een geplooide structuur. Dat is de
teleomorf, het geslachtelijke stadium met talrijke apotheciën waarin
ascosporen worden gevormd die het jonge blad infecteren, zodat

de cirkel rond is. De verschillende stadia zijn op bijgaande tekening
van Bernhard de Vries weergegeven. De Esdoornvlekkenzwam
is een biotrofe parasiet, maar berokkent de esdoorn ogenschijnlijk
weinig schade. Wel zijn geïnfecteerde bladeren extra aantrekkelijk
voor bladluizen, waardoor de boom er indirect toch nadeel van kan
ondervinden (Spooner & Roberts, 2005). In Nederland komt deze
soort zeer algemeen voor op rijkere gronden in de kustprovincies, de
IJsselmeerpolders, Zuid-Limburg en het rivierengebied, veel minder op
het pleistoceen (NMV, 2013). In Drenthe is de Esdoornvlekkenzwam
een matig algemene soort, die stellig vaak over het hoofd is gezien.
De meeste Drentse meldingen van de Esdoornvlekkenzwam komen
uit parken en tuinen, verder van loofhoutsingels op rijke grond en uit
gemengd bos en loofbos op voedselarme bodem. Hij is het meest
algemeen in vochtige, voedselrijke streken, zoals de veenkoloniën,
de flanken van de beekdalen en steden als Emmen en Assen. Dat
is niet verwonderlijk, want de Gewone esdoorn is in Drenthe geen
algemene soort, die oorspronkelijk als sierboom is aangeplant
en in de genoemde streken tegenwoordig geheel is ingeburgerd
(Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999). Hij is (nog) schaars in
de boswachterijen, en daarmee ook de Esdoornvlekkenzwam, maar
door stikstofdepositie breidt de Gewone esdoorn zich wel steeds
meer uit. Dat is ook goed zichtbaar in de sterke toename van het

Hoofdstuk 20a
aantal kilometerhokken met de Esdoornvlekkenzwam. Een tweede
oorzaak van de uitbreiding is de teruggedrongen verzuring, want de
soort is gevoelig gebleken voor zwaveldioxide, zodat wel geopperd is
Russula ionochlora

Violetgroene russula
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hem als indicator voor luchtkwaliteit te gebruiken (Spooner & Roberts,
2005). Een complicatie daarbij is wel dat ook bladruimen een nadelig
effect heeft op het optreden van de Esdoornvlekkenzwam.
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Status: Matig algemeen, n= 80, n<99: 14, n>99: 70, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1985. – Hab (n= 28): voedselrijke lanen 39%,
parken en kerkhoven 32%, voedselarme lanen 25%, rest 4%.

De Violetgroene russula behoort tot een groepje verwante soorten
rond de Duifrussula (Russula grisea; zie aldaar). Hij is in zijn typische
uitvoering in het veld te herkennen aan de vrij tengere vruchtlichamen
met een violette randzone en groen centrum (of omgekeerd), roze
vlees onder de hoedhuid, bijna witte lamellen en een lila aangelopen
steel. Bij minder markant gekleurde vruchtlichamen kunnen de
roomwitte sporenfiguur en de sporen met kleine wratjes uitsluitsel
geven. In Drenthe is de Violetgroene russula matig algemeen, met
kleine concentraties in parkachtige gebieden met oude bomen en
lanen, bijvoorbeeld ten zuiden van Havelte, rond Roden en aan de
zuidkant van Assen. Daarentegen ontbreekt hij vrijwel in de grote
boswachterijen. De meeste meldingen komen dan ook niet uit
bossen, maar van grazige lanen met oude bomen op zure, tamelijk
voedselarme tot voedselrijke, zandige grond. Daarnaast groeit
deze russula vaak in parkachtige milieus onder vrijstaande bomen
in gazons, met een opmerkelijke voorkeur voor begraafplaatsen
en kerkhoven: In Drenthe is hij in dit milieu gemeld uit Peize, Norg,
Assen, Dalen, Nieuw-Schoonebeek, Hollandscheveld en Meppel.
Op deze begraafplaatsen wordt het gras frequent gemaaid, maar

Rutstroemia luteovirescens

Esdoornstromakelkje

OPN 1995: Lanzia luteovirescens

de bodem is er humeus en niet al te voedselarm, een milieu dat
blijkbaar voor deze russula geknipt is. Gedurende mycosociologisch
onderzoek in wegbermen in de jaren tachtig is de Violetgroene russula
in 13% van de proefvlakken met Beuk gevonden (n= 23) en in 11%
van de proefvlakken met eik (n= 53) (Keizer, 1993). Behalve bij deze
bomen is er in het Drentse bestand één waarneming onder Linde.
In Baden-Württemberg wordt deze soort beschouwd als kalkmijdend
en relatief tolerant voor stikstofverrijking van de bodem (Krieglsteiner,
2000). Dat kan een deel van de geconstateerde sterke vooruitgang
in Drenthe verklaren, maar de toename komt zeker ook deels voort
uit een betere herkenning van de soort in het veld. Ook in de rest
van Nederland is de Violetgroene russula toegenomen en thans vrij
algemeen op zandgronden (NMV, 2013).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 4, n>99: 0, trend ---, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1983.

Het Esdoornstromakelkje is een gesteeld, tot 5 mm breed kelkje dat
aan de opvallend helder geelgroene kleur in het veld te herkennen
is, in combinatie met het specifieke substraat. Hij onderscheidt zich
van andere stromakelkjes ook door afwezigheid van een glasachtige
buitenwand en daardoor lijken de vruchtlichamen op die van een
Vlieskelkje (Hymenoscyphus). Daarnaast zijn de elliptische sporen
van 12-13 x 6-7 µm kenmerkend. Het Esdoornstromakelkje vormt,
evenals andere stromakelkjes, zwarte myceliumplekken (stromata) in
het substraat. In dit geval zijn dat de bladstelen van rottende bladeren
van de Gewone esdoorn, volgens sommige bronnen zelden ook
linde, Beuk en eik. De soort is in Nederland matig algemeen, met
de grootste dichtheden in Flevoland, Zeeland, de kalkrijke duinen en
rond Amsterdam (NMV, 2013). Deze opvallende concentraties van
waarnemingen zijn ten dele veroorzaakt door de aanwezigheid van
geschikte milieus ter plekke, gedeeltelijk door een goed zoekbeeld van
sommige mycologen. Het Esdoornstromakelkje is (zeer) zeldzaam op

het pleistoceen en dat geldt ook voor Drenthe met vier geregistreerde
vindplaatsen: in Paterswolde (km 234-573, 1983); de Holtheresch bij
Beilen (km 232-539, 1983, 1984, herb. BSW); bij het Biologisch Station
te Wijster (km 230-537, 1984) en bij Midlaren (km 241-570, 1993).
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Voor zover genoteerd is de soort hier alleen aangetroffen op bladstelen
van Gewone esdoorn in parken en bossen op vochtige, voedselrijke,
humusrijke grond. De soort is recent niet meer gevonden, maar zal
Scleroderma bovista

Kale aardappelbovist

ongetwijfeld nog op diverse plaatsen voorkomen. Het is een zoektocht
in de herfst waard, die volgens Ellis & Ellis (1997) vooral kansrijk is
langs boswegen in strooisel dat bedekt is met lang, vochtig gras.
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Status: Zeldzaam, n= 28, n<99: 3, n>99: 27, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 24): parken en tuinen 42%, droge,
voedselarme lanen 33%, droge, voedselrijke lanen 4%, droog, voedselarm
naaldbos 4%, droog, voedselarm loofbos 4%, vochtig, voedselrijk loofbos
4%, jonge, voedselrijke bosaanplant 4%, loofbossen onbepaald 4%. – Sub
(n= 20): humus 80%, humusarm zand 15%, leem 5%. – Org (n= 17): linde
35%, eik 18% (waarvan Zomereik 12%), populier 6%, spar 6%, loofbomen
onbepaald 29%.

De Knollige vruchtlichamen van de Kale aardappelbovist zijn 3-6 cm
groot en voorzien van een bijna gladde, dunne buitenwand die grijzigbeige, okerkleurig of rossig bruin kan zijn. In de praktijk van de Drentse
werkgroep is gebleken dat deze soort regelmatig wordt verward met
de Wortelende aardappelbovist (Scleroderma verrucosum), hoewel
de laatste gewoonlijk door een vertakte wortelende basis meestal,
maar niet altijd, ‘op stelten staat’. In twijfelgevallen vormen de sporen
met een hoge, netvormige versiering van de Kale aardappelbovist een
doorslaggevend verschil. De zeer algemene Gele aardappelbovist
(Scleroderma citrinum) heeft ook sporen met een net, maar de
vruchtlichamen van die soort hebben een veel dikkere, wrattige en
levendiger gekleurde wand. In Nederland is de Kale aardappelbovist
vrij algemeen, met de meeste vindplaatsen in de duinen en op het
pleistoceen (NMV, 2013). In Drenthe is de soort, ondanks een sterke
toename, zeldzaam. Die toename is ongetwijfeld grotendeels een
waarnemerseffect, te danken aan een zorgvuldiger determinatie van

Scleroderma cepa

Uiige aardappelbovist

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 0, n>99: 5, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2006.

De knollige vruchtlichamen van de Uiige aardappelbovist hebben geen
wortelachtig verlengstuk. Ze zijn van buiten beige en glad of voorzien
van onopvallende, aangedrukte, bruinige schubjes. Daarmee lijken ze
sterk op de hiervoor behandelde Kale aardappelbovist (Scleroderma
bovista), maar de wand van het vruchtlichaam is aanmerkelijk dikker
(minstens 1mm) en de sporen hebben geen netwerk, maar lange
stekels. Dat laatste is tevens een doorslaggevend verschil ten opzichte
van de Gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum). Vroeger gold de
Uiige aardappelbovist in ons als zeer zeldzaam (Maas Geesteranus,
1971), maar hij is de laatste jaren veel vaker gemeld. Tegenwoordig
geldt hij als vrij zeldzaam in de duinen en op de hogere zandgronden,
met een opvallende concentratie vindplaatsen in Midden-Brabant
(NMV, 2013). In Drenthe is deze mycorrhizapaddenstoel zeer

aardappelbovisten. De Kale aardappelbovist is vaak gemeld van
stedelijk gebied, zoals de bebouwde kommen van Assen, Borger,
Meppel en Odoorn, evenals van enkele tuinen van mycologen. Dat
leidt tot een hoge notering in de lijst van habitats voor tuinen en
parken. Ook van lanen is deze soort veel gemeld. De waarnemingen
uit diverse bostypen hebben vermoedelijk steeds betrekking op
randen van wegen en paden. Al met al is de Kale aardappelbovist
in Drenthe dus een typische cultuurvolger op vochtige tot droge, min
of meer voedsel- en basenrijke, humusrijke zand- en leemgronden.
De soort vormt ectomycorrhiza met diverse loofbomen, waarbij opvalt
dat de meest gemelde symbiont de linde is. In Zuidwest-Duitsland
worden ook den en ceder als mycorrhizapartners gemeld. Daar is de
Kale aardappelbovist ook vaker in natuurlijke bosgemeenschappen
aangetroffen, zoals Eiken-Haagbeukenbossen, ooibossen en
beukenbossen op zand- en leembodems (Krieglsteiner, 2000).
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zeldzaam, maar mogelijk wel eens over het hoofd gezien. De vijf
vindplaatsen zijn: Amerika ten noorden van Een, enkele meters in
een maïsakker vanaf een bosrand (km 221-568, 2006); Assen,
tussen grind op een oude parkeerplaats ten oosten van Marsdijk
(km 236-559, 2006, herb. Enzlin); in Grollooo (km 241-550, 2007);
bij Peizerwold, op een verstoorde plek in de berm van de N372 (km
Scleroderma verrucosum

Wortelende aardappelbovist
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229-575, 2010) en in een gazon in Nieuw-Weerdinge (km 262-542,
2010). Het betreft dus steeds min of meer verstoorde, voedselrijke
milieus met vrijstaande loofbomen. Daarbij is drie keer Zomereik als
mycorrhizapartner opgegeven. Volgens het Overzicht (Arnolds et al.,
1995) is de Uiige aardappelbovist te vinden op humusrijke bodems in
loof- en gemengde bossen, houtwallen, parken en plantsoenen.
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Status: Vrij algemeen, n= 252, n<99: 30, n>99: 228, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1977. – Hab (n= 67): parken en tuinen 31%, droge,
voedselarme lanen 22%, houtwallen en -singels 15%, droog, voedselarm
loofbos 6%, voedselrijke jonge bosaanplant 6%, droge, voedselrijke lanen
5%, voedselarm gemengd bos 5%, akkers 3%, loofbossen onbepaald 3%,
rest 4%. – Sub (n= 41): humus 90%, leem 7%, grond onbepaald 2%. – Org
(n= 50): eik 82% (waarvan Zomereik 18%), linde 4%, populier 2%, loofbomen
onbepaald 12%.

De Wortelende aardappelbovist heeft geelbruine, gladde tot grofschubbige, 4-7 cm grote, knolvormige vruchtlichamen met een
steelachtig verlengde basis en wortelachtige aanhangsels. Door zijn
dunne buitenwand en wortelende vruchtlichamen verschilt deze soort
sterk van de veel algemenere Gele aardappelbovist (Scleroderma
citrinum), maar de verschillen met de Kleine aardappelbovist
(Scleroderma areolatum) en de Kale aardappelbovist (Scleroderma
bovista) zijn niet altijd even duidelijk, zoals regelmatig bleek tijdens
excursies van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe. In die gevallen
moet microscopisch onderzoek uitkomst bieden. De Wortelende
aardappelbovist is dan gekarakteriseerd door relatief kleine sporen van
8-11,5 µm breed, met lange stekels. De Wortelende aardappelbovist is in
heel Nederland algemeen, zowel op de zandgronden als in de veen- en
kleigebieden van Laag-Nederland (NMV, 2013), eigenlijk overal waar de
bodem voldoende voedselrijk is. De soort is ook in Drenthe weliswaar vrij
algemeen met 252 bezette kilometerhokken, maar veel minder verbreid
dan de Gele en de Kleine aardappelbovist die uit respectievelijk 1852
en 887 kilometerhokken bekend zijn. In Drenthe komt de Wortelende
aardappelbovist vooral in het noordelijk deel van de provincie voor,
met daarnaast in het zuiden concentraties rond Hoogeveen en
Odoorn. Opvallend is het vrijwel ontbreken in de boswachterijen,
waar de bodem doorgaans te arm en te zuur is. In Drenthe is deze
paddenstoel een typische cultuurvolger die vaak groeit op recent
verstoorde, (matig) voedselrijke, zure tot neutrale, lemige of humusrijke
bodems. Bijna een derde van de meldingen is afkomstig uit parken,
plantsoenen en tuinen; gezien het kleine aandeel van deze biotopen
in het Drentse landschap een opmerkelijk hoog percentage. Daarnaast
Sclerotinia sclerotiorum

Gewoon knolkelkje

Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 3, n>99: 6, trend ±, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1977.

Knolkelkjes zijn meestal geelbruin, zonder versiering aan de
buitenzijde, en ze hebben een opvallend slanke steel die naar
beneden geleidelijk donkerder kleurt en bevestigd is aan een donker
knolletje (sclerotium) dat vaak in de grond begraven is. Het zijn
parasitair levende ascomyceten die als sclerotium overwinteren. Bij
het onderscheid van de soorten speelt de grootte van de sporen
een belangrijke rol. Het Gewoon knolkelkje heeft kelkjes die tot
1 cm breed worden en sporen van 9-13 x 4-6 µm. De soort treedt
op als wortelparasiet bij vele wilde kruidachtige planten, maar ook
bij cultuurplanten, op humus- en voedselrijke grond. De soort kan
schade veroorzaken in land- en tuinbouw; een aantasting die wel
wordt aangeduid als ‘whitemold’. Toch is het Gewoon knolkelkje van
slechts acht plaatsen in Drenthe gemeld. In de helft van de gevallen

is de Wortelende aardappelbovist veelvuldig geregistreerd in lanen en
bossingels en slechts betrekkelijk zelden in loofbossen en gemengde
bossen (totaal 20% van de waarnemingen). Wat uit deze opsomming
niet blijkt, is dat deze paddenstoel ook nogal eens is gevonden in maïsof aardappelakkers waar deze grenzen aan loofbossen. Blijkbaar kan
hij de sterke bemesting van zulke landbouwgronden goed verdragen.
Van de begeleidende bomen is eik veruit favoriet (82%); verder worden
enkele vondsten gemeld bij populier en linde. Ook in Zuidwest-Duitsland
is de Wortelende aardappelbovist voornamelijk een symbiont van eiken
die vooral voorkomt in Eiken-Haagbeukenbossen en beukenbossen
op kalkrijke leem, alsmede in parken, vaak in bermen van boswegen
(Krieglsteiner, 2000).
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gaat het om vondsten in particuliere tuinen van actieve leden van
de paddenstoelenwerkgroep. Gezien het kleine aantal actieve
mycologen in Drenthe moet de soort in werkelijkheid in talloze tuinen
aanwezig zijn. Het is doorgaans niet mogelijk na te gaan op welke
plant het kelkje parasiteert, want de sclerotia liggen tijdens de vorming
van vruchtlichamen los in de grond. Wel is er een waarneming uit een
kwekerij te Hoogeveen, waar het Gewoon knolkelkje te voorschijn
kwam in een kleine plastic pot met potgrond en daarin overjarige
Liatris-planten. Al met al is het Gewoon knolkelkje in Drenthe een
typische cultuurvolger die heel vaak over het hoofd zal zijn gezien.
Dat geldt overigens ook voor de rest van ons land, want daar geldt de
soort als vrij zeldzaam (NMV, 2013).

Witglanzende stropharia

Stropharia albonitens
OPN 1995: Psilocybe albonitens

Sclerotinia sclerotiorum
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2002.

De kleverige, sneeuwwitte hoed van deze paddenstoel meet 2-4 cm en
heeft soms een gelig centrum. De droge, witte steel heeft een zwakke,
vergankelijke ring en de lamellen zijn vrij licht grijsviolet. Al met al
is de Witglanzende stropharia een opvallende verschijning. De hier
enigszins op lijkende Kleefsteelstropharia (Stropharia semiglobata)
heeft een slijmerige steel, een meer geelachtige hoed en sporen
die twee keer zo lang zijn. Bovendien groeit die soort op mest. De
Witglanzende stropharia is in Nederland vrij zeldzaam op verspreide
vindplaatsen (NMV, 2013). Met slechts twee vondsten is deze soort
in Drenthe uiterst zeldzaam. Hij is gevonden op een boerenerf in
Taphrina pruni

Narrentasje

Kolderveense Bovenboer (km 205-528, 2002) en in een jong, open
graslandje op recent opgeworpen, sterk bekalkte keileem in Schepping
bij Beilen (km 233-540, 2004, herb. L). Die laatste vindplaats sluit goed
aan bij opgaven uit Scandinavië: op grazige plaatsen in min of meer
natuurlijke graslanden, weinig bemeste weilanden en open plekken in
het bos (Knudsen & Vesterholt, 2008). Daarentegen meldt Noordeloos
(2011; in Bas et al., 1999) veel meer verstoorde en voedselrijke
standplaatsen: humus en sterk verrot hout op ruderale plekken, aan
wegranden, in parken en tuinen. In Zuidwest-Duitsland groeit de soort
ook in vochtig elzenbos (Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2004.

Het Narrentasje groeit in juni op jonge vruchten van Sleedoorn en
Pruim. De schimmel veroorzaakt gallen die lijken op kromme, vuilwitte
of groengele tasjes. Het hele schimmeloppervlak bevat asci met acht
sporen die bijna rond zijn en 6-8 µm meten. Volgens Dennis (1981)
is de soort zeldzaam. Het was dus een kwestie van geluk hebben
dat de ‘tasjes’ aan een Sleedoorn opvielen tijdens een wandeling
door een park in de wijk Wolfsbos te Hoogeveen (km 230-526, 2004,
herb. B. de Vries). In Nederland is de soort pas na 1990 opgemerkt
en bekend van zes andere plaatsen, waarvan drie in Oost-Flevoland
(NMV, 2013).

Trochila laurocerasi

Laurierkersdekselbekertje

Status: Matig algemeen, n= 124, n<99: 1, n>99: 123, trend +++, RL 08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1996.

Het Laurierkersdekselbekertje is bijna onder elke haag van
Laurierkers te vinden waar weinig geharkt wordt. Tussen de bruine,
afgevallen bladeren ligt al gauw een blad met talrijke donkerbruine

stipjes van circa 0,5 mm op de onderkant. Onder een sterke loep
blijkt dat er drie of vier lapjes aan de rand vastzitten die bij droogte
het schijfje afdekken en bij vochtige omstandigheden open staan.

Hoofdstuk 20a
In het schijfje zitten asci met kleurloze, elliptische sporen van 8-9
x 4 µm. Het mycelium van het Laurierkersdekselbekertje leeft al in
jonge bladeren van de Laurierkers (endofytisch) en veroorzaakt daar
een vlekkenziekte. Deze ziekte wordt bevorderd door snoeien in
de zomer bij vochtig weer. Net als de andere twee dekselbekertjes
gold het Laurierkersdekselbekertje tot voor kort in ons land als zeer
zeldzaam (Arnolds et al., 1995). Hierin is pas door een publicatie in
Coolia van 2003 verandering gekomen. Daaruit bleek dat de soort in
het veld herkenbaar is en in veel tuinen voorkomt (Nauta & Enzlin,
2003). Het Laurierkersdekselbekertje kan echter verward worden
met het nog kleinere Laurierkersbladstipje (Eupropolella britannica)
van 0,2-0,3 mm breed, dat de lapjes aan de rand van de apotheciën
mist en grotere, gesepteerde sporen heeft van 12-18 x 5-7 µm (Ellis
& Ellis 1997). Het Laurierkersdekselbekertje geldt nu in Nederland
als vrij algemeen (NMV, 2013), met opvallende concentraties bezette
atlasblokken in Drenthe en Zuid-Holland; een waarnemerseffect
doordat in die regio’s recent goed op dit ascomyceetje gelet wordt.
Driekwart van de Drentse waarnemingen stamt uit de laatste twee
veldjaren, 2009 en 2010. Het Laurierkersdekselbekertje geldt onder
karteerders als een ‘schaamsoort’ waarnaar vooral gericht gezocht
wordt in hokken waar verder niet veel te beleven is. Omdat Laurierkers
ingevoerd is als sierheester en voornamelijk in tuinen en plantsoenen

Tubaria dispersa

Meidoorndonsvoetje
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wordt aangeplant, is het logisch dat het Laurierkersdekselbekertje
doorgaans in die habitats wordt gevonden.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1990.

Kenmerkend voor dit tengere paddenstoeltje zijn de opvallend gele
lamellen. Het Meidoorndonsvoetje heeft verder een bleekgele tot
okerbeige hoed en een witachtige steel. Deze soort groeit altijd
nabij meidoorns en is mede daardoor in het veld gemakkelijk te
herkennen. Het Meidoorndonsvoetje is landelijk vrij algemeen en
groeit voornamelijk in de kalkrijke duinen, Zeeuws-Vlaanderen,
Zuid-Limburg, het rivierengebied en Noord-Groningen, zelden op de

hogere zandgronden (NMV, 2013). In Drenthe is dit paddenstoeltje
slechts van twee vindplaatsen bekend: langs een schelpenfietspad
ten noorden van de Genieput bij Havelte (km 210-534, 2000) en langs
een verhard fietspad tussen Nietap en het Leekstermeer (km 223576, 2009), in beide gevallen onder een oude Eenstijlige meidoorn
op humus- en voedselrijke grond. Daarnaast is er een stabiele
vindplaats in een grenshok in Landgoed Nienoord bij Leek (km 222-

Parken, begraafplaatsen, boomgaarden, erven en tuinen

468

576, 1990, 2006, 2007 en 2009), zeer waarschijnlijk op Gronings
grondgebied. In ons land groeit het Meidoorndonsvoetje in struwelen,
aan bosranden en in loofbossen op kalkhoudend, humeus zand en
op klei; vrijwel steeds onder Meidoorn (93% van de opgaven). Er
zijn ook enkele meldingen onder Appel en els. In Zuidwest-Duitsland
vormen ooibossen van Es en els de belangrijkste habitat voor deze
soort, maar ook daar ligt zijn groeiplaats altijd onder Meidoorn
(Krieglsteiner, 2003). De relatie van dit donsvoetje met Meidoorn is
onopgehelderd. De vruchtlichamen staan niet op specifiek strooisel,
bijvoorbeeld afgevallen meidoornbladeren en meidoorn vormt geen
ectomycorrhiza.
Tubaria dispersa

Tulasnella pallida

Violette waaszwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2001.

De Violette waaszwam is een dunne, wasachtige korst met een
violette tint. De dunwandige hyfen hebben geen gespen, wel korte,
iets opgeblazen cellen van 3,5-5,5 µm breed. De omgekeerd
peervormige basidiën meten 10-16 x 9-10 µm en de sporen daaraan
zijn spoelvormig met toegeknepen uiteinden en 8-12 x 4,5-6 µm
groot. De Violette waaszwam is niet de enige waaszwam met een
violette tint. De verwante, wijder verbreide Lila waaszwam (Tulasnella
Typhula pertenuis

Moestuinknotsje

violea; zie aldaar) heeft rondachtige sporen die nauwelijks 10 µm
lang worden zonder toegespitste einden. De Violette waaszwam is in
Drenthe alleen bekend van een dode eikentak in een park in de wijk
Wolfsbos van Hoogeveen (km 230-526, 2001, herb. B. de Vries). De
enige andere Nederlandse vondst is afkomstig van Schiermonnikoog
(1999). In Denemarken zou deze soort niet zeldzaam zijn (Hansen &
Knudsen, 1997).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL 08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2010.

Volgens Maas Geesteranus (1976) kunnen de ijle, witte vruchtlichamen
van het Moestuinknotsje tot 35 mm hoog worden, waarbij de zeer fijn
behaarde steel even lang is als het fertiele deel. Naar de basis toe
wordt de steel bleekbruinig. Het sclerotium is tot 2 mm groot, bolrond
tot iets afgeplat, eerst oranjebruin, later verkleurend naar zwartbruin.
Het Moestuinknotsje is in ons land zeer zeldzaam met slechts een
handvol verspreide vindplaatsen (NMV, 2013). In het Drentse bestand
bevinden zich twee meldingen: in het Borgerveld bij Borger (km 248550, 2005, herb. L), op een dode stengel van Aardappel in een hoop
rottend aardappelloof aan de rand van een akker en in Eldersloo (km
237-553, 2010, herb. Jan Schreurs), in de humus- en voedselrijke
Verpa conica

Vingerhoedje

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 4, n>99: 1, trend ---, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1939. – Hab (n= 8): parken en tuinen 63%, schraal, droog
grasland 25%, struwelen 13%. – Sub (n= 8): humus 75%, humusarm zand
25%.

Het Vingerhoedje bestaat uit een wijd uitgevallen mutsje dat over
een fijn korrelige, witte tot iets geelachtige steel heen hangt. Het
oppervlak van het mutsje is glad tot sterk gerimpeld en licht- tot
donkerbruin, de onderzijde is bleek en glad. Het vruchtlichaam is
zelden hoger dan 10 cm. Deze voorjaarssoort is in ons land matig
algemeen en komt voornamelijk in de duinen en Zuid-Limburg voor,
daarnaast in Flevoland en het rivierengebied, elders veel zeldzamer
(NMV, 2013). In Drenthe is deze soort met drie vindplaatsen uiterst
zeldzaam. Een zeer oude waarneming in Drenthe is afkomstig van
een tuin in de omgeving van Assen (atlasblok 230-555, 1939). Verder
is het Vingerhoedje bekend van de half beschaduwde berm van een
schelpenfietspad ten noorden van Gasteren (km 240-562, 1997, herb.

grond van een moestuin. In het Overzicht (Arnolds et al., 1995) worden
nog twee Drentse vindplaatsen genoemd (Tynaarlo en Diever), allebei
eveneens in tuinen, maar verdere gegevens zijn ons niet bekend. De
sclerotia waaruit deze knotsjes zich ontwikkelen, liggen los in humeuze
grond, zonder zichtbare relatie met bladresten of ander plantaardig
afval (Maas Geesteranus, 1976). In ons land is het Moestuinknotsje
aangetroffen in tuinen, op composthopen en één maal in een loofbos
(Arnolds et al., 1995). Hoewel het niet een echt in het oog springende
soort is, is het toch wonderlijk dat bij de overdaad aan tuinen met
geschikt substraat het Moestuinknotsje zo weinig wordt waargenomen,
ondanks de toegenomen aandacht van mycologen voor klein spul.
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BSW) en van het particuliere natuurgebied Schepping in Holthe bij
Beilen (km 233-540, 1977- 2010, herb. BSW). Vondsten in een tuin in
een grenshok bij Stadskanaal (km 255-561, 1987, 1988, 1995) liggen
net op Gronings grondgebied. In Schepping werd de soort binnen
een periode van 33 jaar in acht jaren gevonden. Daarmee lijkt dit
een stabiele vindplaats, maar de vruchtlichamen werden iedere keer
op andere plekken en in verschillende vegetatietypen aangetroffen,
bijvoorbeeld in open, mosrijk grasland op humusarm zand, in een
hooilandje op een opgeworpen keileembult en in een aardbeienbed
in de moestuin. Deze plekken hadden gemeenschappelijk dat ze
recent waren voorzien van een flinke portie gemalen mergelkalk of
uitgestrooide as uit een houtkachel, waardoor de bodem sterk basisch
was geworden. Op geen enkele plek werd het Vingerhoedje meerdere

Hoofdstuk 20a
jaren achtereen gezien. Het Vingerhoedje wordt in tal van biotopen
gevonden, in Nederland vooral in parken, tuinen en duinstruwelen,
op zandige en lemige, kalkrijke grond. Daarnaast zijn er meldingen
uit loofbossen op klei met Iep, Es en wilgen, van wegranden en van
grazige vegetaties op kalrijke leem (Arnolds & Veerkamp, 2008). Het
Vingerhoedje staat opvallend vaak onder meidoorn of andere leden
van de rozenfamilie, hoewel deze soort ook na recent onderzoek
niet tot de mycorrhizavormende ascomyceten wordt gerekend

Volvariella hypopithys

Donzige beurszwam
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(Kuyper, 2007). Deze in heel Europa zeldzame soort groeit in de
ons omringende landen op uiteenlopende standplaatsen, variërend
van weilanden, subalpiene graslanden, wegranden en lavavelden tot
wilgen- en essenbos op kalkrijke bodem (Nauta & Vellinga, 1995). Uit
Duitsland is het Vingerhoedje zelfs gemeld van omgezet, alkalisch
afval van een papierfabriek en van houtsnipperbedden. Al deze
habitats hebben een kalkrijke, basische ondergrond gemeen (Arnolds
& Veerkamp, 2008).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 0, n>99: 5, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2005.

Deze beurszwam heeft een tot 6 cm grote, spierwitte, viltige tot
fijnvezelige hoed die hooguit in het centrum iets crèmekleurig is. De witte
steel van de Donzige beurszwam is over de gehele lengte fijn afstaand
behaard, in tegenstelling tot de kale steel van de Kleine beurszwam
(Volvariella pusilla; zie aldaar), die overigens sterke gelijkenis vertoont.
Hij heeft aan de voet een kleine, gelobde, witte tot bleek okerkleurige
volva. De Donzige beurszwam is landelijk vrij zeldzaam, met de hoogste
dichtheden in Flevoland en het rivierengebied (NMV, 2013). In Drenthe is
deze beurszwam zeer zeldzaam en pas vanaf 2005 bekend. Vindplaatsen
zijn: Witteveen bij Ruinen (km 220-533, 2005), Zuidlaren (km 240-567,
2007), Linde ten zuiden van Zuidwolde (km 226-517, 2010), Holtinge
ten noorden van Havelte, (km 214-535, 2010) en Het Zwanemeer bij
Xylaria oxyacanthae

Meidoornbesgeweizwam

Gieten (km 247-559, 2010). De eerste twee waarnemingen zijn gedaan
in een parkachtige omgeving, de andere in beschaduwde wegbermen
en langs een schelpenfietspad. Alle vindplaatsen liggen op een (matig)
vochtige, voedsel- en humusrijke, zwak zure tot basische zandbodem.
Ook volgens het Overzicht heeft de Donzige beurszwam een voorkeur
voor humus- en basenrijke bodems in loofbossen en parken, maar hij
groeit soms ook in graslanden of open plaatsen in de duinen (Arnolds
et al., 1995). Krieglsteiner (2003) kent deze beurszwam in ZuidwestDuitsland vooral van strooisel langs boswegen, bijvoorbeeld op dikke
lagen beukenblad of een naaldenpakket. Daarnaast groeit hij daar op
humus vermengd met plantenresten, hoofdzakelijk op kalkgrond of
andere bodems die min of meer basenrijk zijn.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2006.

Deze ascomyceet lijkt een wat kleinere en lompere versie
van de zeer algemene Geweizwam (Xylaria hypoxylon). De
Meidoornbesgeweizwam heeft onregelmatig knotsvormige tot weinig
vertakte, zwarte vruchtlichamen met afgeplatte takken. Ook zijn er
enkele microscopische verschillen. Het belangrijkste veldkenmerk

van deze soort is dat hij uitsluitend op overjarige, gemummificeerde
bessen van de Meidoorn groeit; een substraat waarop de Geweizwam
nooit voorkomt. De Meidoornbesgeweizwam werd pas in 1981 als
nieuwe soort voor Nederland gemeld (Bas, 1981) en twee jaar later
voor het eerst gesignaleerd in Duitsland. Hij is tegenwoordig in ons
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Parken, begraafplaatsen, boomgaarden, erven en tuinen
land matig algemeen, met de meeste vindplaatsen in de kalkrijke
duinen en rond Amsterdam. Ook rond Groningen, in de kop van
Noord-Holland, Flevoland en Zeeland is hij geregeld gevonden,
elders zeer schaars (NMV, 2013). Opmerkelijk is het vrijwel ontbreken
in het rivierengebied, ofschoon daar meidoorns talrijk zijn en de
bodemomstandigheden voor deze soort optimaal lijken. In Drenthe
is hij slechts twee keer aangetroffen: tussen Tynaarlo en Zeegse
(km 238-565, 2006) en bij Sleekhorst in landgoed De Eese bij
Wilhelminaoord (km 204-541, 2007). Bij Wilhelminaoord groeide de
Meidoornbesgeweizwam op een voormalig erf waar het woonhuis al
lang was verdwenen en dat nu dichtgegroeid is met bramen, met langs

één kant grote meidoornstruiken met een stamomvang van zeker 40
cm. Dat laatste sluit goed aan bij de ervaringen van John Reijnders
(in Chrispijn, 1999) die in en rond Amsterdam veel naar deze soort
heeft gekeken. Volgens zijn ervaringen moet de struik voldoende oud
zijn voordat deze geweizwam op de bessen verschijnt. De eerste 25
jaar na aanplant heeft zoeken naar de Meidoornbesgeweizwam nog
weinig zin. De soort groeit zowel onder Een- als Tweestijlige meidoorn,
in bosranden, bosschages, heggen en bij solitaire struiken, zowel op
humeus, al of niet kalkhoudend zand als op veraard veen of klei. Om
onduidelijke redenen is deze soort in geheel Europa zeldzaam (Nauta
& Vellinga, 1995).

Xylaria oxyacanthae

