
524 Lanen op voedselrijke bodems

De paddenstoelen die in dit hoofdstuk aan de orde komen, hebben in Drenthe hun hoofdverspreiding in wegbermen 
met bomen op verschillende bodemtypen, waaronder min of meer voedsel- en humusrijke grond. Gemakshalve 
worden ze hier aangeduid als soorten van voedselrijke lanen, maar in werkelijkheid zijn er weinig soorten die daar 
echt een voorkeur voor hebben. Het merendeel van de hier besproken soorten is ook wijdverbreid in lanen op 
voedselarme zandgrond en op leembodems. In tegenstelling tot veel andere paddenstoelen tolereren ze een vrij hoge 
voedselrijkdom van de bodem. Die komt in de vegetatie meestal tot uiting in een grote productie van de ondergroei 
met grove grassen als Kropaar, Kweek, Glanshaver en hoge kruiden als Fluitenkruid, Gewone berenklauw en Scherpe 
boterbloem (Keizer, 1993). In sterk beschaduwde bermen, vooral in beukenlanen, kan de ondergroei door lichtgebrek 
zo karig zijn dat de eigenschappen van de bodem moeilijk uit de vegetatie kunnen worden afgeleid. In zeer voedselrijke 
bermen met onder de bomen soorten als Grote brandnetel en Zevenblad laten ook de meeste paddenstoelen uit deze 
ecologische subgroep het afweten.
Op grond van mycosociologisch onderzoek in bermen met oude eiken onderscheidt Keizer (1993, 1994) op basis van de 
mycorrhizapaddenstoelen een type met Rode boleet (Xerocomus rubellus), een van de soorten met een echte voorkeur 
voor voedselrijke omstandigheden. In de proefvlakken van dit type (n= 13) zijn gemiddeld tien mycorrhizavormers 
aangetroffen, tegenover gemiddeld 34 soorten in de voedselarme bermen van het type van de Lilastelige gordijnzwam 
(Cortinarius vernus). Hieruit blijkt dat voedselrijke lanen veel armer zijn aan deze groep paddenstoelen. Bovendien is 
de variatie tussen lanen onderling veel geringer en komen er nauwelijks zeldzame soorten voor.
Voor paddenstoelen die op het hout van oude bomen groeien kunnen voedselrijke lanen echter wel van belang zijn. 
Meestal verteren ze dood hout, maar sommige soorten zijn gulziger en dringen ook levend hout binnen. Voorbeelden 
van deze parasitische leefwijze zijn de spectaculair gekleurde Biefstukzwam (Fistulina hepatica) die vooral groeit in 
wondplekken van eiken en de Eikhaas (Grifola frondosa) die aan de voet van oude eiken staat.
Voedselrijke lanen zijn in Drenthe wijdverbreid en tegenwoordig vele malen talrijker dan voedselarme lanen. Gezien 
de voortgaande vermesting van het landschap en het achterwege blijven van verschralend beheer zal hun aandeel 
naar verwachting alleen maar groter worden. Over de paddenstoelen van deze groep hoeven we ons dus niet al te veel 
zorgen te maken, zolang er ten minste bomen in wegbermen worden gehandhaafd.

Lanen op voedselrijke bodems 
Hoofdstuk 21a

Taxonomische en ecologische groepen
Van de 70 soorten die in Drenthe als kenmerkend voor voedselrijke 
lanen worden beschouwd, behoort de grote meerderheid (83%) tot 
de plaatjeszwammen. Daarbinnen zijn russula’s (Russula spp.), 
vezelkoppen (Inocybe spp.) en gordijnzwammen (Cortinarius 
spp.) het beste vertegenwoordigd met respectievelijk elf, negen en 
zeven soorten. Verder behoren tot deze ecologische groep enige 
buisjeszwammen, buikzwammen en bekerzwammen.
Het merendeel (61%) van deze paddenstoelen behoort tot de 

mycorrhizavormers. Hun aandeel is binnen deze groep een stuk 
lager dan in de hierna besproken lanen op voedselarm, zuur zand 
en lanen op basenrijke leem. Saprotrofe soorten op de grond zijn met 
15 soorten relatief goed vertegenwoordigd. Bekende voorbeelden 
zijn onder andere de Plooivoetstuifzwam (Calvatia excipuliformis), 
Groene anijstrechterzwam (Clitocybe odora) en de Zwartwitte 
veldridderzwam (Melanoleuca melaleuca). Verder behoren zeven 
parasieten op laanbomen tot deze groep, waaronder opvallende 
buisjeszwammen als de Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus), de 
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Eikhaas (Grifola frondosa) en de Biefstukzwam (Fistulina hepatica). 
Tenslotte worden drie saprotrofe houtafbrekers en twee parasieten op 
andere paddenstoelen hiertoe gerekend.

Verspreiding, frequentie en trend
Iets meer dan de helft van de kenmerkende soorten van voedselrijke 
lanen is in Drenthe matig tot zeer algemeen. Dit staat in contrast met 
de groepen van voedselarme zand- en basenrijke leemlanen, waar 
zeldzame soorten ver in de meerderheid zijn. Zeven soorten zijn 
zelfs zeer algemeen, waaronder als meest verbreide soorten drie 
russula’s: de Berijpte russula (Russula parazurea) met 1611 bezette 
kilometerhokken, de Scherpe kamrussula (Russula amoenolens) met 

1330 hokken en de Grofplaatrussula (Russula nigricans) met 887 
hokken.
Soorten van voedselrijke lanen komen verspreid over heel Drenthe 
voor, met gemiddeld de hoogste dichtheden in het noorden en centrum 
van de provincie, op de Hondsrug, in het Drents-Friese Wold en rond 
Havelte. De oostelijke en zuidelijke veenkoloniën blijven daarbij duidelijk 
achter. In sommige uitgestrekte landbouwgebieden aldaar ontbreken 
ze volledig, net als in delen van brede beekdalen, bijvoorbeeld van 
de Beilerstoom, de Oude Vaart en de Woldaa. De meest soortenrijke 
hokken zijn de omgeving van het Boekweitenveentje bij Gieten (km 
245-557) met 45 soorten, het noordelijke deel van het Asserbosch (km 
233-556) met 42 soorten, het Mensingebos bij Roden (km 225-571) met 
41 soorten en het noordelijke deel van Natuurschoon bij Roden met de 
Toutenburgsingel (km 223-574 en 222-574) met 38 en 36 soorten.
Van de karakteristieke soorten vertoont 70% een toename sinds 1999. 
Daar staat 20% afnemende soorten tegenover, een kleiner deel dan 
in de hierna besproken voedselarme zand- en basenrijke leemlanen. 
Onder de zeven paddenstoelen die een sterke achteruitgang vertonen 
of vanaf 1999 niet meer gevonden zijn, is slechts één mycorrhizavormer. 
Vijf van deze soorten groeien saprotroof op de grond of op hout en één 
als zwakteparasiet op bomen.

Bedreiging en beheer
Het aandeel van Rode-lijstsoorten is in voedselrijke wegbermen 
veel lager dan bij lanen op voedselarme bodem en basenrijke leem. 
Van de kenmerkende soorten is de grote meerderheid (77%) niet 
bedreigd. Slechts 14 soorten (23%) staan op de Rode Lijst (Arnolds 
& Veerkamp, 2008) en daarvan de helft in de categorie gevoelig 

Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van lanen op basenrijke en basenarme bodems (n= 70) over verschillende 
groepen

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

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

Frequentieklassen in Drenthe Trendklassen in Drenthe

Categorieën van de Nederlandse Rode Lijst (naar Arnolds & 
Veerkamp, 2008)
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omdat ze landelijk zeldzaam zijn, maar niet omdat er een achteruitgang 
is geconstateerd. Onder de Rode-lijstsoorten bevinden zich maar vier 
mycorrhizapaddenstoelen, waaronder twee zeldzame, de Gevlekte 
truffel (Tuber maculatum) en de Rosse doolhoftruffel (Hydnotria tulasnei). 
Daarnaast zijn vier opvallende Rode-lijstsoorten karakteristiek voor oude 
bomen: de Pruikzwam (Hericium erinaceus), Iepenzwam (Hypsizygus 
ulmarius), Dunne weerschijnzwam (Inonotus cuticularis) en Zijdeachtige 
beurszwam (Volvariella bombycina). In alle bermen worden oude 
en door paddenstoelen aangetaste bomen in toenemende mate 
bedreigd door (voortijdige) kap. De Iepenzwam heeft het in Drenthe 
extra moeilijk, omdat de iep in deze provincie altijd al schaars was en 
herplant nauwelijks plaatsvindt op de locaties waar deze boom door 
iepziekte geveld is. De overige zes Rode-lijstsoorten groeien saprotroof 

op de grond of houtresten. Eén daarvan, de Ruitsporige franjehoed 
(Psathyrella rhombispora), is uit Drenthe beschreven en sindsdien 
niet meer aangetroffen. Hij wordt daarom als uitgestorven beschouwd 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). De oorzaken van de achteruitgang van 
deze groep zijn veelal niet bekend.
De kaart laat zien dat Rode-lijstsoorten van voedselrijke lanen in Drenthe 
wijdverbreid zijn, maar, mede door het kleine aantal soorten, slechts 
mondjesmaat voorkomen. Het zwaartepunt ligt in het noordelijke deel 
van de provincie, rond Roden, in de landgoederen bij Eelde-Paterswolde 
en op de noordelijke Hondsrug.
Voor het beheer wordt verwezen naar de aanbevelingen in de inleiding 
van hoofdstuk 21. Ook in voedselrijke bermen is een verschralend 
beheer van maaien en afvoeren gunstig voor de mycoflora.

Veel beschaduwde Drentse wegbermen hebben tegenwoordig een dichte, hoge, grazige ondergroei met onder meer veel Fluitenkruid. In 
zulke voedselrijke bermen kunnen zich slechts enkele algemene mycorrhizapaddenstoelen handhaven. 

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor lanen op 
voedselrijke bodems.
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Net als bij de bekende Schubbige boschampignon (Agaricus sil-
vaticus; zie aldaar) verkleurt het vlees aan de lucht snel intens rood. De 
vruchtlichamen van de Tandringchampignon zijn forser met een dikke 
steel van 10-25 mm en een vlezige, bijna witte tot bleekbruine hoed die 
glad is of voorzien van schubjes in dezelfde kleur als de ondergrond. 
De soort dankt zijn naam aan de opvallende driehoekige schubben 
aan de onderzijde van de brede, hangende ring. In Drenthe is van 
deze soort één vruchtlichaam gevonden, onder eiken in de grazige 

Agaricus benesii  Tandringchampignon

OPN 1995: Agaricus squamulifer

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

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

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

berm van de Gieterstraat ten zuiden van Anderen (km 242-556, 2005, 
herb. L). Ook elders in Nederland is deze zeer zeldzame soort onder 
loofbomen in wegbermen gevonden, voornamelijk op kalkhoudende 
rivierklei in het gebied van de Kromme Rijn en langs de Utrechtse 
Vecht (NMV, 2013; Nauta in Noordeloos et al., 2001). In Zuidwest-
Duitsland komt de Tandringchampignon uitsluitend in kalkstreken 
voor, overwegend in sparrenbossen en soms in graslanden, parken 
en jeneverbesstruwelen (Krieglsteiner & Gminder, 2010).

De Poederzwamgast is een kleine paddenstoel met een 
halfbolvormige, aanvankelijk witte, later bruin bepoederde hoed 
en slecht ontwikkelde, grijswitte plaatjes die groeit op rottende 
vruchtlichamen van andere paddenstoelen. De bruine poederlaag 
bovenop de hoed bestaat uit ongeslachtelijke chlamydosporen. Er 
zijn twee soorten zwamgasten. Een belangrijk onderscheid vormt 
de aard van de lamellen: Die van de Poederzwamgast zijn smal 
en dik en staan ver uiteen; de lamellen van de Plaatjeszwamgast 
(Asterophora parasitica; zie aldaar) zijn een stuk dunner en staan ook 
dichter op elkaar. De Poederzwamgast is een algemene soort in de 
duinen, op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg. Hij ontbreekt 
grotendeels in de lagere delen van Nederland, maar dat komt omdat 
de Grofplaatrussula (Russula nigricans), zijn belangrijkste gastheer, 
daar nauwelijks voorkomt (NMV, 2013). Zelden worden andere 
russulasoorten uit de compactae-groep door deze parasiet bezocht, 
maar in het Lieverderbosch bij Lieveren, kwam hij in oktober 2007 
zeer algemeen voor op nog goed herkenbare vruchtlichamen van de 
Fijnplaatrussula (Russula densifolia). In ons land zijn ook een paar 
vondsten bekend op melkzwammen (Nauta & Vellinga, 1995). In de 
loop van de jaren zeventig en tachtig nam het aantal waarnemingen in 
ons land sterk af, maar sinds twee decennia heeft de soort zich hersteld 
(NMV, 2013). In Drenthe is de Poederzwamgast een matig algemene 
soort met enkele opvallende concentraties, bijvoorbeeld rond Roden, 

Asterophora lycoperdoides  Poederzwamgast

Status: Matig algemeen, n= 83, n<99: 28, n>99: 65, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1917. – Hab (n= 39): droge, voedselarme lanen 
67%, droge, voedselrijke lanen 8%, parken en plantsoenen 3%, houtwallen 
en -singels 3%, droog, voedselarm gemengd bos 3%, jeneverbesstruweel 
3%, droog, voedselarm naaldbos 3%, droog, voedselarm loofbos 3%, 
vochtig, voedselrijk loofbos 3%, loofbossen onbepaald 5%. – Sub (n= 21): 
paddenstoelen 95% (waarvan Russula 91%), strooisel 5%.

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

0 0 0 0 0 0 2 20 56 52 7 0

ten oosten van Hollandscheveld en langs het Oranjekanaal ten 
noorden van Beilen en Westerbork. Daarentegen ontbreekt de soort 
nagenoeg in de hoogveenontginningen in het oosten en zuidoosten 
en in de laagveenstreken in het zuidwesten en noorden van de 
provincie. Als parasiet volgt hij het verspreidingspatroon van zijn 
gastheer en omdat de Grofplaatrussula voor 70% voorkomt in lanen 
op voedselarme bodem, geldt voor de Poederzwamgast hetzelfde. 
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Keizer (1993) trof tijdens zijn mycosociologisch onderzoek in lanen 
in de jaren tachtig deze soort aan in 15% van de eikenbermen (n= 
53), maar niet onder Beuk (n= 23). Het verschijnen van de beide 

De tot 2,5 cm grote, witte tot grijswitte hoed van de Plaatjeszwamgast 
produceert aan het oppervlak geen bruin poeder, zoals bij de 
hierboven beschreven Poederzwamgast (Asterospora lycoperdoides) 
het geval is. Een ander belangrijk verschil is dat de lamellen van de 
Plaatjeszwamgast goed ontwikkeld zijn. Deze soort kent hetzelfde 
verspreidingspatroon als de Poederzwamgast, maar is duidelijk 
minder algemeen en zeker zeldzamer dan de kaart aangeeft, omdat 
exemplaren van de Poederzwamgast met wat beter ontwikkelde 
lamellen dan gebruikelijk nog al eens voor de Plaatjeszwamgast 
worden gehouden. In Drenthe is dit een zeldzame soort die het 
meest wordt gemeld uit de landgoederen en bossen op potklei rond 
Roden en Paterswolde. In Zuidwest-Drenthe en Oost-Drenthe is de 
Plaatjeszwamgast tot nu toe niet waargenomen. Lanen vormen veel 
minder het favoriete milieu dan bij de Poederzwamgast, want bijna 
net zo vaak is de Plaatjeszwamgast gemeld uit loofbossen op rijkere 
bodems, zoals die in Noord-Drenthe te vinden zijn. Net als bij de 
andere zwamgast vormen oude exemplaren van de Grofplaatrussula 
het favoriete substraat. Eén maal is hij gemeld van een andere russula: 
In landgoed Vennebroek bij Paterswolde werd hij aangetroffen op de 
Witte russula (Russula delica). In Nederland is de Plaatjeszwamgast 
matig algemeen. Het aantal bezette atlasblokken bedraagt slechts 
een derde van die van de Poederzwamgast (NMV, 2013). In Zuidwest-
Duitsland komt juist de Plaatjeszwamgast wat vaker voor dan de 

Asterophora parasitica Plaatjeszwamgast

Status: Zeldzaam, n= 28, n<99: 11, n>99: 18, trend ±, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1954. – Hab (n= 11): droge, voedselarme lanen 
27%, droog, voedselarm loofbos 18%, parken en plantsoenen 9%, droge, 
voedselrijke lanen 9%, houtwallen en -singels 9%, jeneverbesstruweel 9%, 
naaldbos en gemengd bos onbepaald 9%, loofbossen onbepaald 9%.

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

0 0 0 0 0 0 1 9 14 13 2 0

Poederzwamgast, ook hier voornamelijk op de Grofplaatrussula, maar 
soms ook op het Schaapje (Lactifluus vellereus). Ook werden in dit 
deel van Duitsland beide zwamgasten een paar keer op stro of rottend 
organisch materiaal waargenomen. Beide soorten zijn algemener in 
regenrijke jaren en hebben een voorkeur voor licht zure tot neutrale 
bodems, terwijl kalkrijke grond wordt gemeden (Krieglsteiner, 2001).

zwamgasten wordt sterk bepaald door de weersomstandigheden: pas 
wanneer de harde vruchtlichamen van de Grofplaatrussula zacht en 
doorweekt zijn door langdurig vochtig weer.

De forse vruchtlichamen van de Plooivoetstuifzwam verschijnen 
vanaf de vroege zomer. Deze soort wordt nogal eens verward met de 
Parelstuifzwam (Lycoperdon perlatum; zie aldaar) waarmee hij vaak 
samen voorkomt, maar verschilt door de fijnkorrelige bekleding van 
de buitenkant die geen netvormige tekening achterlaat. Bovendien 
opent de Parelstuifzwam bij rijpheid met een scherp begrensd, rond 
gat, de Plooivoetstuifzwam met een onregelmatige, gescheurde 
opening. Uiteindelijk blijft er na het verdwijnen van de sporenmassa 
een sponzige steel over die soms tot in het volgende voorjaar te zien 
is. Het aantal winterwaarnemingen is aanmerkelijk kleiner dan van de 
verwante Ruitjesbovist (Calvatia utriformis; zie aldaar), die een taaiere 
buitenlaag bezit. Anders dan bij die soort raken de vruchtlichamen 
van de Plooivoetstuifzwam niet los van de bodem en ze worden dus 
niet in hun geheel door de wind meegevoerd naar elders. In geheel 
Drenthe is het een zeer algemene soort, ook in de veenontginningen. 
De Plooivoetstuifzwam heeft in deze regio met meer dan de helft 
van alle habitatopgaven een uitgesproken voorkeur voor grazige, 
beschaduwde wegbermen op droge, tamelijk voedselarme tot 

Calvatia excupiliformis Plooivoetstuifzwam

Status: Zeer algemeen, n= 740, n<99: 84, n>99: 691, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1942. – Hab (n= 139): droge, voedselarme 
lanen 42%, voedselarme naaldbossen en gemengde bossen 15%, droge, 
voedselrijke lanen 10%, parken en tuinen 8%, jonge bosaanplant 7%, 
bossingels 3%, open, droge wegbermen 3%, voedselarme loofbossen 2%, 
matig bemest weiland 1%, ruigten en akkers 1%, rest 8%. – Sub (n= 82): 
humusrijke grond 93%, rest 7%.

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

6 0 1 1 5 0 22 65 197 360 198 77

voedselrijke, humeuze bodems. Daarnaast groeit hij regelmatig 
in naald- en gemengde bossen, parken en tuinen en in jonge, 
aangeplante bosjes op (matig) voedselrijke, voormalige cultuurgrond. 
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In sommige jonge sparrenplantages in de veenkoloniën staan 
duizenden exemplaren. In oudere boswachterijen is de soort schaars 
en beperkt tot bermen van wegen en paden. In tegenstelling tot de 
verwante Ruitjesbovist wordt de Plooivoetstuifzwam opvallend weinig 
aangetroffen in zonnige wegbermen en open graslanden. Arnolds 
(1981) meldt de Plooivoetstuifzwam ook niet uit zijn proefvlakken 
in graslanden. Vermoedelijk is deze paddenstoel oorspronkelijk een 

In zijn typische vorm is de Geribbelde trechterzwam goed te herkennen. 
De niet hygrofane, egaal lichtbruine, ingedrukte tot trechtervormige 
hoed is aan de rand sterk geribbeld-gevoord en het hoedcentrum is 
glad tot iets viltig. De steel is nauwelijks lichter gekleurd dan de hoed, 
een verschil met de verwante Slanke trechterzwam (Clitocybe gibba, 
zie aldaar), en de plaatjes steken wit af bij de rest van de paddenstoel. 
De soort kan ook verward worden met de Fijnschubbige trechterzwam 
(Clitocybe squamulosa, zie aldaar), die gewoonlijk een donkerder 
oranjebruine hoed heeft, die in het centrum fijn viltig-schubbig is en 
soms aan de rand iets gevoord. Tel daarbij op dat de Geribbelde 
trechterzwam niet altijd gevoord is, dan is een vergissing zo gemaakt. 
In Nederland is de soort matig algemeen, vooral in bossen en lanen 
op rijkere bodem in de IJsselmeerpolders en het rivierengebied, maar 
hij wordt ook steeds vaker gemeld van de zandgronden in Noord-
Brabant en Drenthe (NMV, 2013). In Drenthe is hij tegenwoordig 
vrij zeldzaam. De meeste vindplaatsen liggen rond Roden-Norg en 
op de Hondsrug, streken met een lemige ondergrond. Hij ontbreekt 
nagenoeg in de hoogveen- en laagveenontginningen. De Geribbelde 

Clitocybe costata  Geribbelde trechterzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 37, n<99: 5, n>99: 34, trend +++, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1977.

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

0 0 0 0 0 3 0 7 17 16 4 0

trechterzwam leeft saprotroof op het strooisel van loofbomen als 
Zomereik en linde, soms ook op strooisel van naalden. Hij heeft in 
Drenthe een uitgesproken voorkeur voor beschaduwde, grazige 
bermen van wegen en schelpenpaden, alsmede bosranden op matig 
voedselrijke, basenhoudende, lemige zandbodems. De soort is 
slechts zelden in loofbossen zelf te zien. De Geribbelde trechterzwam 
is ook bekend van begraafplaatsen, bijvoorbeeld in Roden, en van 
jonge sparrenbosjes op voormalige, kalkhoudend bouwland, zoals bij 
het Smitsveen bij Drouwen en in landgoed Hoogveld bij Anderen. Hij 
is in Drenthe recent sterk toegenomen. Meer dan de helft (58%) van 
de 45 meldingen is gedaan gedurende de laatste vier jaar veldwerk 
(2007-2010). Een betere bekendheid van de soort en het toegenomen 
inventarisatiewerk zijn hier ongetwijfeld debet aan, maar wellicht 
speelt ook de toename van de voedselrijkdom van de bodem een rol.

De Groene anijstrechterzwam is een middelgrote paddenstoel en 
in zijn typische vorm bijna onmiskenbaar door de combinatie van 
blauwgroene tinten in het hele vruchtlichaam, vooral in de hoed, en 
de zeer doordringende anijsgeur. Verwarring is mogelijk als de hoed 
van aanvang af bruin is (var. fallax) en er bestaat ook een geheel 
witte variëteit (var. alba); beide variëteiten ruiken even sterk naar 
anijs. De Groene anijstrechterzwam leeft van strooisel, meest van 

Clitocybe odora  Groene anijstrechterzwam

Status: Vrij algemeen, n= 227, n<99: 58, n>99: 190, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd. – Hab (n= 105): droge, voedselarme lanen 45%, droge, 
voedselrijke lanen 15%, droog, voedselarm gemengd bos 13%, droog, 
voedselarm loofbos 12%, vochtig, voedselrijk loofbos 4%, droog, voedselarm 
naaldbos 2%, parken en plantsoenen 2%, houtwallen en loofhoutsingels 2%, 
droge heide 1%, loofbos onbepaald 4%. – Sub (n= 45): humus 69%, strooisel 
20%, veen 4%, grond onbepaald 7%.

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

0 0 0 0 0 0 5 32 120 190 30 1

typische soort van bosranden die in onze beboomde bermen een 
goed alternatief vindt. De sterke toename is ongetwijfeld een gevolg 
van toegenomen vermesting van het landschap en verruiging van 
wegbermen, mede door het stopzetten van maaibeheer. In Nederland 
is de soort algemeen op het pleistoceen en in de duinen, veel minder 
in laag gelegen veen- en kleistreken in West- en Noord-Nederland 
(NMV, 2013).

loofbomen, soms ook van naaldbomen, op vochtige tot droge, (matig) 
voedselrijke, zure tot basische bodems. In Baden-Württemberg is hij 
vooral uit bossen met Fijnspar en Zilverspar bekend (Krieglsteiner, 
2001). De soort wordt in ons land gezien als indicator van verstoorde 
of verrijkte plekken in van oorsprong voedselarme loofbossen en is 
als zodanig opgenomen in het paddenstoelenmeetnet (Arnolds & 
Veerkamp, 1999). In Drenthe is 60% van alle vondsten afkomstig 
uit lanen en wegbermen met bomen. Ook een deel van de opgaven 
uit bossen heeft betrekking op bermen van schelpenfietspaden en 
onverharde wegen door bossen. Tijdens mycosociologisch onderzoek 
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van wegbermen met bomen in de jaren 1986-1988 kwam de Groene 
anijstrechterzwam slechts in 4% van de proefvlakken met Beuk en 2% 
van de proefvlakken met eik voor (Keizer, 1993). Bermen zijn de laatste 
decennia aanmerkelijk voedselrijker geworden en zeer waarschijnlijk 
heeft deze soort daarvan geprofiteerd. In zure eikenbossen werd 
deze paddenstoel dan ook maar in 3% van de proefvlakken gevonden 
(n= 37, Jansen, 1984), in zure beukenbossen helemaal niet (Arnolds 
et al., 1994) en in moerasbossen alleen in één proefvlak van het 
Verbond van Els en Vogelkers (n= 7, Arnolds, n.p.). Het lijkt erop 
dat de Groene anijstrechterzwam van oorsprong vooral een soort is 
van voedselrijke bosranden en zoomvegetaties die in beschaduwde 
bermen een goed alternatief gevonden heeft. De soort is in Nederland 
algemeen op zand- en leemgronden op het pleistoceen, in de duinen 
en in Zuid-Limburg, maar schaars in de laagveen- en kleigebieden 

De geelbruine hoed van deze donsinktzwam is jong eivormig en tot 2 
cm breed, uitgespreid tot 3,5 cm. Ten opzichte van de vele verwante 
soorten wordt de Bruindonzige inktzwam vooral gekenmerkt door de 
talrijke, voor een groot deel dikwandige haren op de hoed, die naar 
boven toe cilindrisch zijn of iets toegespitst (Uljé in Noordeloos et 
al., 2005). De soort is in Nederland zeldzaam en komt hoofdzakelijk 
voor in Zeeland, het Hollandse polderland, Flevoland en op de zeeklei 
van Noord-Groningen (NMV, 2013). Uit deze verspreiding blijkt een 

Coprinellus sclerocystidiosus Bruindonzige inktzwam

OPN 1995: Coprinus sclerocystidiosus

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1988.

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

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

voorkeur voor zware, basen- en voedselrijke grond. De Bruindonzige 
inktzwam is in Drenthe dan ook slechts één keer gevonden: langs de 
weg tussen Diever en Zorgvlied, iets ten noorden van eerstgenoemde 
plaats (km 217-542, 1988, herb. BSW). Hij groeide hier onder oude 
beuken op tamelijk voedselarme, zure zandgrond (Keizer & Arnolds, 
1995); een sterk afwijkende habitat. Elders is deze soort ook 
aangetroffen op gazons en op houtsnippers (Uljé in Noordeloos et 
al., 2005).

(NMV, 2013). In Drenthe is hij sterk toegenomen en nu vrij algemeen 
en verspreid over de gehele provincie. In bosarme gebieden, zoals de 
oostelijke veenkoloniën, rond Smilde en in de omgeving van Meppel 
is de Groene anijstrechterzwam schaars. De bruine variëteit fallax is 
zeer zeldzaam en van vijf kilometerhokken bekend; var. alba is één 
keer in Drenthe gesignaleerd in een aangeplant, voedselrijk bosje in 
het Gasselterveld (km 248-552, 2004, L).

De hoed van deze inktzwam kan uitgespreid 4 cm breed worden 
en is in verse toestand donker roodbruin tot geelbruin, later meer 
leerbruin. Hij lijkt op de meer algemene Geelbruine donsinktzwam 
(Coprinus callinus; zie aldaar), maar verschilt door de cheilocystiden 
met een cilindrische nek van 5-10 µm breed met een afgeronde top 
en net iets bredere sporen van 9,5-14 x 6-8 µm. Vondsten moeten 
altijd microscopisch worden gecheckt. De Donkere donsinktzwam is 
in Nederland vrij zeldzaam, met de grootste dichtheid in de kalkrijke 
duinen en het Hollandse polderland (NMV, 2013). In Drenthe is deze 
soort vooral opgegeven in de jaren tachtig tijdens het mycosociologisch 
onderzoek naar paddenstoelen in beboomde bermen in Drenthe. Hij 
werd destijds vastgesteld in 17% van de bestudeerde beukenlanen 
(n= 23) en 4% van de eikenlanen (n= 23; Keizer, 1993). Sinds 1989 

Coprinellus subimpatiens Donkere donsinktzwam

OPN 1995: Coprinus subimpatiens

Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 10, n>99: 4, trend ---, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1988. – Hab (n= 12): voedselrijke lanen 75%, voedselarme lanen 
8%, jonge, voedselrijke bosaanplant 8%, voedselrijke loofhoutsingels 8%.

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

0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 3 0

is deze inktzwam maar vier keer gemeld. Habitatopgaven betreffen 
vooral lanen op voedselrijke bodem. Daarnaast is de Donkere 
donsinktzwam gevonden in een jonge bosaanplant op rijke bodem en 
aan de rand van een snipperpad in een moestuin op humusrijk, bekalkt 
zand. Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) komt hij voor op 
de grond en tussen houtsnippers in parken, wegbermen en bossen 
op voedselrijke bodems. Volgens Uljé (in Noordeloos et.al., 2005) 
groeit de Donkere donsinktzwam voornamelijk op klei. Dat is maar 
ten dele terug te zien in de verspreiding van de landelijke vondsten 
(NMV, 2013). Wel liggen er van deze inktzwam iets meer vondsten in 
West-Nederland en het rivierengebied. In de ons omringende landen 
kan deze inktzwam vrij algemeen zijn in bermen van boswegen op 
neutrale tot basische zavel- en leembodems. Gezien zijn voorkeur 

Clitocybe odora
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voor triviale, voedselrijke milieus is de achteruitgang van deze soort 
in Drenthe niet te verklaren. Ook landelijk is er sprake van enige 
teruggang, zodat hij als kwetsbaar op de Rode Lijst staat (Arnolds & 
Veerkamp, 2008).

De Siersteelgordijnzwam is een tamelijk onopvallende gordijnzwam 
met een donkerbruine hoed en een lichtere steel, soms met een 
violette top, die voorzien is van vage, bleke velumgordels. Tot voor 
kort werd deze soort vaak in drie soorten verdeeld: Cortinarius 
atrocoeruleus, Cortinarius flexipes en Cortinarius sertipes (Arnolds 
et al., 1995). Nu zijn deze, mede op grond van moleculair onderzoek, 
samengevoegd tot één soort met de naam Cortinarius decipiens. 
Naast de typische variëteit decipiens wordt var. atrocoeruleus 
onderscheiden, die gekenmerkt wordt door een hoedrand met 
grote velumplakken en een geur naar cederhout. Op de foto is 
deze variëteit afgebeeld. De Siersteelgordijnzwam is in Drenthe 
vrij algemeen en gelijkmatig verspreid, ook in nattere delen en de 
veenkoloniën. Hij heeft een voorkeur voor lanen op armere bodem, 
maar komt ook regelmatig in bermen op rijkere gronden voor, 
alsmede in allerlei typen loofbos, van droge, arme eikenbossen 
tot nat en tamelijk voedselrijk wilgenbroek. Wat boomsoorten 

Cortinarius decipiens Siersteelgordijnzwam

OPN 1995: Cortinarius atrocoeruleus, C. flexipes, C. sertipes.

Status: Vrij algemeen, n= 319, n<99: 54, n>99: 273, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1940 – Hab (n= 114): voedselarme lanen 
53%, wilgenstruweel 12%, voedselrijk loofbos 9%, voedselrijke lanen 9%, 
voedselarm loofbos 5%, parken 4%, rest 8%. – Org (n= 92): eik 52%, wilg 
14%, berk 7%, populier 6%, linde 4%, beuk 4%, spar 4%, rest 9%.

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

0 0 0 0 0 1 6 21 94 178 72 5

betreft neemt hij het dus niet zo nauw. 
Hij vormt vaak mycorrhiza met eiken, 
maar ook regelmatig met berken, wilgen, 
populieren en lindes, zelden met spar 
of den. In Drenthe lijkt de soort sinds 
1999 sterk toegenomen, maar dit is 
ongetwijfeld te danken aan een betere 
herkenning van deze soort. Variëteit 
atrocoeruleus is in Drenthe zeldzaam 
(n= 12). Op een na alle vondsten dateren 
van na 2007 als gevolg van een recente 
betere bekendheid met deze variëteit. 
Hij heeft een sterke voorkeur voor 
wilgenstruwelen op vochtige tot natte, min 
of meer voedselrijke grond. Mede wegens 
een eigen ecologie is deze paddenstoel 
wellicht toch een goede soort.
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Dit is een vrij forse, levendig gekleurde gordijnzwam met onder 
vochtige omstandigheden een oranjebruine hoed met een duidelijke 
umbo en een oranjebruine steel met okergele velumgordels. De 
caramelbruine lamellen staan opvallend wijd uiteen en wijzen op 
verwantschap met de Muffe gordijnzwam (Cortinarius hinnuleus, 
zie aldaar), die echter een geelbruine hoed heeft, wit velum en 
een sterke, onaangename geur. Wie in Nederland graag de Oranje 
eikengordijnzwam wil zien, heeft daarvoor de meeste kans in Drenthe. 
Nergens anders liggen zo veel vindplaatsen als in deze provincie. De 
soort is hier tegenwoordig vrij algemeen. Het kaartbeeld laat relatief 
veel vindplaatsen zien in Noordwest-Drenthe, rond Assen en, zeer 
opmerkelijk, in de hoogveenontginningen in het oosten en zuiden van 
de provincie. De meeste mycorrhizavormers laten het daar juist een 
beetje afweten. Dit patroon is eveneens een aanwijzing dat de Oranje 
eikengordijnzwam vooral groeit op humeuze bodems die niet te zuur 
en te voedselarm zijn. Buiten Drenthe is de soort vrij zeldzaam op 
het pleistoceen, in de duinen en de Noordoostpolder (NMV, 2013). 

Cortinarius helvolus  Oranje eikengordijnzwam

Status: Vrij algemeen, n= 236, n<99: 10, n>99: 228, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1988. – Hab (n= 27): voedselarme lanen 
52%, droge, voedselrijke lanen 11%, voedselarme loofhoutsingels 8%, 
droog, voedselarm loofbos en gemengd bos 8%, parken en plantsoenen 
4%, schraal, droog, zandig grasland 4%, vochtig, voedselrijk loofbos 4%, 
berkenbroekbos 4%, rest 5%. – Sub (n= 21): humus 91%, veen 5%, rest 5%. 
– Org (n= 22): eik 82% (waarvan Zomereik 18%, Amerikaanse eik 5%), linde 
9%, loofbomen onbepaald 9%.

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

0 0 0 0 0 0 5 11 43 68 92 27

Dit is een kleine, tengere paddenstoel die vaak in losse groepen 
groeit en soms aan een mosklokje (Galerina) doet denken. De 
Streephoedgordijnzwam heeft volgens de Nederlandse opvattingen 
in vochtige toestand een helder oranje- tot geelbruine, diep 

Cortinarius incisus  Streephoedgordijnzwam

Status: Matig algemeen, n= 117, n<99: 43, n>99: 77, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1983. – Hab (n= 84): droge, voedselarme lanen 
55%, droge, voedselrijke lanen 32%, houtwallen en -singels 2%, droog, 
voedselarm naaldbos 2%, droog, voedselarm gemengd bos en loofbos 
2%, wilgenbroekstruweel 2%, parken en plantsoenen 1%, voedselarme 
jonge bosaanplant 1%. – Sub (n= 29): humus 100%. – Org (n= 32): eik 53% 
(waarvan Zomereik 37%, Amerikaanse eik 3%), spar 9%, berk 9%, wilg 9% 
(waarvan Kruipwilg 3%, Geoorde wilg en Grauwe wilg 3%), linde 6%, Beuk 
6%, lariks 3%.

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

0 0 0 0 0 0 0 7 40 69 42 11

doorschijnend gestreepte hoed die bij uitdrogen snel verbleekt en 
een eender gekleurde steel met onopvallende velumvezeltjes (Dam 
& Kuyper, 2011). Van erop gelijkende soorten, bijvoorbeeld de Oranje 
mosbosgordijnzwam (Cortinarius fulvescens; zie aldaar), is deze 

Waarschijnlijk is dit deels een waarnemerseffect doordat de Oranje 
eikengordijnzwam bij veldmycologen in Drenthe beter bekend is dan 
elders. De eerste waarneming dateert van 1988 en is afkomstig van 

Peter-Jan Keizer tijdens zijn mycosociologisch 
onderzoek naar paddenstoelen in lanen in 
Drenthe. Uit die studie bleek een voorkeur voor 
eikenlanen met een relatief hoog stikstof- en 
fosfaatgehalte (Keizer, 1993). Meer dan 60% van 
de opgaven uit Drenthe is afkomstig van matig 
voedselarme tot tamelijk voedselrijke, grazige 
lanen, bossingels en van vrijstaande bomen in 
parken en graslanden. Hij heeft weliswaar een 
zeer sterke voorkeur voor mycorrhizavorming 
met eiken, maar is ook enkele keren aangetroffen 
onder lindes, een boom die wel vaker leentjebuur 
speelt bij de Zomereik. In Drenthe is sprake van 
een zeer sterke toename die deels een gevolg 
is van een sterk verbeterde herkenning in het 
veld, deels van de planmatige aanpak van de 
inventarisaties van de afgelopen tien jaar, waarbij 
ieder kilometerhok één of meer keer bezocht is. 
Hierdoor werd in bosarme gebieden de aandacht 
gevestigd op de favoriete habitat van de Oranje 
eikengordijnzwam: lanen.
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soort alleen met zekerheid te onderscheiden door microscopisch 
onderzoek. De Streephoedgordijnzwam heeft op de lamelsnede 
geen cystiden en relatief kleine sporen van 7,5-9,5 x 5-5,5 µm. 
Drentse vondsten zijn lang niet altijd microscopisch gecontroleerd 
en er zal in de waarnemingen enige ruis zitten, vooral bij meldingen 
uit naaldbossen. Er bestaat bovendien veel verwarring over de 
naamgeving (Krieglsteiner & Gminder, 2010) en literatuuropgaven 
kunnen daarom andere soorten betreffen. In de meeste handboeken 
staat de soort als Cortinarius striaepilus, bijvoorbeeld in Krieglsteiner 
& Gminder (2010). Met deze complicaties in het achterhoofd geldt de 
Streephoedgordijnzwam in ons land als vrij algemeen, vooral op de 
hogere zandgronden, maar ook in de duinen en het rivierengebied 
wordt hij regelmatig gevonden (NMV 2012). In Drenthe geldt deze 
gordijnzwam als een matig algemene soort die voornamelijk voorkomt 
op het zandplateau en in leemgebieden en zelden in de laagveen- 
en hoogveenontginningen; dit in tegenstelling tot sommige andere 
bermbewonende gordijnzwammen, zoals de verderop behandelde 
Lilastelige gordijnzwam (Cortinarius vernus) die juist veel in de 
veenkoloniën groeit. Bijna 90% van de meldingen is afkomstig uit 
lanen, vooral uit lanen op voedselrijke bodem. Dat komt overeen 
met bevindingen elders in Nederland waar deze gordijnzwam ook in 
parken en landgoederen op rijkere bodem is aangetroffen. Volgens het 
mycosociologisch onderzoek in wegbermen met bomen in de jaren 
tachtig had de Streephoedgordijnzwam van alle gordijnzwammen 
de hoogste presentie: 30% in lanen met beuken (n= 23) en 28% in 
eikenlanen (n= 53) (Keizer, 1993). Daarentegen werd de soort slechts 

De Gewone pelargoniumgordijnzwam is een vrij klein, bruin pad-
denstoeltje met een fijnschubbig hoedje en een sterke geur van 
citroengeranium. Behalve met de hieronder beschreven Paarse 
pelargoniumgordijnzwam (Cortinarius paleifer) kan hij verward worden 
met de Kleine pelargoniumgordijnzwam (Cortinarius diasemospermus; 
zie aldaar). Deze heeft echter een tengerder postuur, het hoedje 
is niet schubbig, maar pluizig of vrijwel kaal en het velum op de 
steel is vezelig en niet vlokkig. Voor de fijne neuzen: de Kleine 
pelargoniumgordijnzwam heeft een veel mildere pelargoniumgeur. 
Doorslaggevend zijn vorm en grootte van de sporen: die van de 
Gewone pelargoniumgordijnzwam zijn breed elliptisch, van de 
Kleine pelargoniumgordijnzwam slanker en iets amandelvormig. 
De Gewone pelargoniumgordijnzwam is in Drenthe een algemene 
soort die tot laat in de herfst wijdverspreid voorkomt, vooral in de 
bosrijke gebieden. Hij is ook te vinden op plaatsen waar veel andere 
mycorrhizasoorten ontbreken: plaatselijk in de veenkoloniën, het 
uiterste zuiden en noorden van de provincie en in stedelijk gebied. De 
Gewone pelargoniumgordijnzwam is niet al te kieskeuring en groeit 
in groepjes en verspreid in loof- en naaldbossen, wegbermen, lanen 
en parken, bij voorkeur op iets vochtige, zure, voedselarme min of 
meer voedselarme grond. Meer dan de helft van de meldingen in 
Drenthe is afkomstig van beboomde wegbermen. Hij kan met diverse, 
liefst wat oudere bomen mycorrhiza’s vormen, het meest met eik en 
Beuk, maar ook met berk en spar. Uit mycosociologisch onderzoek 
van eikenbossen op zure grond in de jaren 1976-1979 bleek een 
sterke voorkeur voor het meest voedselarme, vegetatiearme bostype, 

Cortinarius paleaceus Gewone pelargoniumgordijnzwam

Status: Algemeen, n= 416, n<99: 65, n>99: 374, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1972. – Hab (n=113): droge, voedselarme 
lanen 36%, droge, voedselrijke lanen 16%, droog, voedselarm loofbos 
23%, voedselarm gemengd bos 10%, tuinen en parken 4%, voedselarm 
naaldbos 4%, wilgenstruweel 1%, rest 6%.– Sub (n= 43): humus 93%, grond 
onbepaald 7%. – Org (n=46): eik 39%, Beuk 33%, spar 9%, berk 7%, wilg 
1%, loofbomen onbepaald 11%.

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

0 0 0 0 0 0 0 20 116 295 109 7

het korstmosrijke Berken-Eikenbos (Jansen, 1984). Daar groeide de 
Gewone pelargoniumgordijnzwam met 30-99 vruchtlichamen per 1000 
m2, terwijl hij vrijwel of geheel ontbrak in het typische Berken-Eikenbos 
en het Beuken-Eikenbos. Wellicht was in die jaren de stikstofdepositie 
zo hoog geworden dat zelfs de Gewone pelargoniumgordijnzwam zijn 
toevlucht zocht tot het meest schrale terrein dat nog te vinden was. 
De soort lijkt sterk te zijn toegenomen: Ruim driekwart van de Drentse 
meldingen is gedaan na 1999. Dit kan echter ook liggen aan het feit 
dat in het verleden menig veldmycoloog kleine bruine gordijnzwammen 
links liet liggen. Hij komt in Nederland algemeen voor op de pleistocene 
zandgronden en in de duinen (NMV, 2013).

in één proefvlak (5%) in beukenbossen aangetroffen (Arnolds et. al., 
1994) en niet in voedselarme, zure eikenbossen (Jansen, 1984). 
Vermoedelijk was de soort in loofbossen vroeger meer verbreid. De 
Streephoedgordijnzwam is in Drenthe ook een paar keer gemeld van 
Fijnspar en lariks, maar dit betreft mogelijk verwante soorten.
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De Paarse pelargoniumgordijnzwam is een naaste verwant van de 
hiervoor besproken Gewone pelargoniumgordijnzwam (Cortinarius 
paleaceus). In zijn typische vorm heeft dit prachtige paddenstoeltje 
een spits, donker violetbruin hoedje, geheel bedekt met kleine witte 
schubjes; een paarse steel met een wit ringetje met daaronder 
witte velumvlokjes in gordeltjes gerangschikt en een paarse tint 
in de lamellen. Ook deze soort ruikt naar citroengeranium. Er 
blijken echter overgangsvormen te zijn tussen de Gewone en de 
Paarse pelargoniumgordijnzwam, waardoor determinatie niet altijd 
gemakkelijk is. Sommige auteurs beschouwen deze twee daarom als 
variëteiten van dezelfde soort of zelfs als synoniemen (Krieglsteiner 
& Gminder, 2010). De Paarse pelargoniumgordijnzwam is in Drenthe 
minder algemeen dan de Gewone pelargoniumgordijnzwam. Hij 

Cortinarius paleifer Paarse pelargoniumgordijnzwam

Status: Matig algemeen, n=122, n<99: 17, n>99: 112, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 17): voedselarme lanen 
24%, voedselrijke lanen 24%, voedselarm naaldbos 24%, tuinen en parken 
12%, droog, voedselarm loofbos 6%, droog, voedselrijk loofbos 6%, 
wilgenstruweel 6%. – Sub (n= 9): humus 78%, veen 11%, grond onbepaald 
11%.– Org (n= 11): eik 27% (waarvan Zomereik 18%, Amerikaanse eik 9%), 
Beuk 18%, spar 18%, linde 18%, wilg 9%, berk 9%.

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

0 0 0 0 0 0 1 9 50 69 16 3

wordt vooral gemeld uit het noorden en de grote boswachterijen. 
Ecologisch lijken er geen grote verschillen te zijn met de Gewone 
pelargoniumgordijnzwam; de waardbomen zijn dezelfde en de habitats 
komen overeen. Uit mycosociologisch onderzoek van wegbermen 
bleek wel een voorkeur van de Paarse pelargoniumgordijnzwam voor 
Beuk boven eik (Keizer, 1993). De soort lijkt zowel landelijk als in 
Drenthe sterk toegenomen, maar hij is pas sinds het verschijnen van 
het Overzicht (Arnolds et al., 1995) in wijdere kring bekend geworden. 
Oudere opgaven van de Gewone pelargoniumgordijnzwam hebben 
ongetwijfeld voor een deel betrekking op deze soort.

Dit is een vrij kleine, bruine gordijnzwam die toch in het veld goed 
te onderscheiden is van de vele andere kleine bruintjes door 
een combinatie van een niet hygrofane, eerst fijnschubbige, later 
satijnachtig vezelige hoed en overvloedig heldergeel velum op de 
steel. Overigens zijn er in de literatuur opvallende verschillen tussen 
de beschrijvingen van deze soort. Zo noemen Knudsen & Vesterholt 
(2008) de hoed van de Bleke geelvezelgordijnzwam geelachtig bruin, 
maar Krieglsteiner & Gminder (2010) oranje- tot kastanjebruin. In 
Drenthe overheersen de laatste tinten, waardoor de Nederlandse 
naam enigszins ongelukkig gekozen lijkt. Mogelijk is er meer dan 
één soort in het spel. Knudsen & Vesterholt (2008) onderscheiden 
een verwante Cortinarius aureovelatus met een roodbruine hoed, 
maar ook met veel forsere vruchtlichamen (hoed 4-7 cm, steel 
4-9 mm dik) die vooral onder naaldbomen groeit. Deze soort is in 
Drenthe nog niet bekend. De Bleke geelvezelgordijnzwam is in ons 
land tegenwoordig een algemene soort die zowel in de duinen als 

Cortinarius saniosus Bleke geelvezelgordijnzwam

Status: Algemeen, n= 443, n<99: 59, n>99: 403, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n=157): droge, voedselarme lanen 60%, 
parken en tuinen 13%, droge, voedselrijke lanen 8%, droog, voedselarm 
naaldbos 5%, droog, voedselarm loofbos 4%, houtwallen en -singels 4%, 
wilgenbroekstruweel 2%, voedselarm gemengd bos 1%, jonge bosaanplant 
1%, rest 2%. – Sub (n= 94): humus 96%, veen 2%, humusarm zand 1%, 
strooisel 1%. – Org (n= 107): eik 61% (waarvan Zomereik 17%), populier 
11%, Beuk 8%, wilg 4% (waarvan Geoorde wilg en Grauwe wilg 2%), spar 
3%, berk 3%, linde 2%, Haagbeuk 2%, Hazelaar 1%, loofbomen onbepaald 
5%, naaldbomen onbepaald 1%.

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

0 0 0 1 0 8 33 83 118 178 133 12

op de zandgronden in het binnenland voorkomt en onder meer ook 
rond Amsterdam vaak is aangetroffen (Chrispijn, 1999). De meeste 
vindplaatsen liggen echter in Noordoost-Nederland. Volgens de 
digitale verspreidingsatlas is het aantal meldingen sinds 1990 
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spectaculair gestegen (NMV, 2013). Ook in Drenthe valt na 1999 een 
sterke toename te constateren, zodat de Bleke geelvezelgordijnzwam 
inmiddels als algemeen geldt in de gehele provincie. Ook voor 
deze soort geldt dat de toename ten minste grotendeels een 
waarnemerseffect is door een veel betere kennis van kleinere 
gordijnzwammen bij paddenstoelenkarteerders. Dat blijkt onder meer 
uit het feit dat tijdens mycosociologisch onderzoek in wegbermen 
met bomen in de jaren tachtig de Bleke geelvezelgordijnzwam al 
een van de drie meest algemene gordijnzwammen was, die werd 
aangetroffen in 30% van de proefvlakken met Beuk (n= 23) en in 
23% van de eikenbermen (n= 53; Keizer, 1993). Meer dan tweederde 
van alle Drentse opgaven is afkomstig van lanen en bossingels, 
terwijl de overige waarnemingen vooral gedaan zijn in parken en 
plantsoenen. De soort wordt slechts sporadisch uit bossen gemeld, 
variërend van natte wilgenbroekstruwelen tot jonge sparrenplantages 
op voormalig bouwland. De Bleke geelvezelgordijnzwam is zowel wat 
betreft boomkeuze als bodemomstandigheden weinig kieskeurig. Er 
is een lichte voorkeur voor enigszins vochtige bodems, maar hij kan 
ook op droge, humusarme zandgrond groeien. De bodem varieert 
van zeer voedselarm tot tamelijk voedselrijk en is meestal niet 
al te zuur. Volgens het Overzicht (Arnolds et al.,1995) is de Bleke 
geelvezelgordijnzwam vooral een begeleider van populier, maar komt 
hij ook voor bij wilg, eik en Beuk. Dit beeld moet worden bijgesteld. 

De soort neemt het helemaal niet nauw en komt bij allerlei loofbomen 
voor, evenals bij Fijnspar, maar is in Drenthe verreweg het meest 
bij eiken genoteerd. Uit de hierboven aangehaalde gegevens van 
de studie van Keizer zou een zwakke voorkeur voor Beuk blijken. 
Ook Knudsen & Vesterholt (2008) noemen allerlei loofbomen als 
mycorrhizapartners: berk, linde, eik, populier en wilg. Daarentegen 
heeft de soort in Zuidwest-Duitsland een sterke voorkeur voor 
Fijnspar, hetgeen doet vermoeden dat het soortconcept verschilt 
(Krieglsteiner & Gminder, 2010).

Onder vochtige omstandigheden heeft deze hygrofane gordijnzwam 
een zwartbruine, ongestreepte hoed. De steel is bedekt met een zilverig 
witte, fijnvezelige laag met een roze weerschijn. Bij wrijven van de 
steel wordt de bruinroze tot lila ondergrond beter zichtbaar. Daaraan 
is de Lilastelige gordijnzwam in het veld goed te herkennen. Onder 
de microscoop zijn de kleine, grof geornamenteerde sporen van 7,5-
8,5 x 5-6 µm karakteristiek. De Lilastelige gordijnzwam is in ons land 
algemeen op de zandgronden. In de digitale verspreidingsatlas (NMV, 
2013) is de concentratie van vindplaatsen in Drenthe heel opvallend. 
Vóór 1999 gold hij in deze provincie nog als vrij zeldzaam, maar 
naarmate tijdens de onderzoeksperiode meer wegbermen werden 
bezocht, nam het aantal vindplaatsen sterk toe. Bovendien leerden 
meer mensen de soort in het veld herkennen. Deze gordijnzwam 
is vooral goed vertegenwoordigd in het zuiden van Drenthe en in 
de veenkoloniën. Alleen in de streek tussen Smilde, Dwingeloo en 

Cortinarius vernus Lilastelige gordijnzwam

OPN 1995: Cortinarius erythrinus

Status: Algemeen, n= 639, n<99: 39, n>99: 614, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1978. – Hab (n= 101): droge, voedselarme lanen 
68%, droge, voedselrijke lanen 13%, parken en plantsoenen 6%, droog, 
voedselarm naaldbos 4%, droog, voedselarm loofbos 3%, houtwallen en 
-singels 3%, rest 3%. – Sub (n= 47): humus 96%, humusarm zand 2%, veen 
2%. – Org (n= 51): eik 76% (waarvan Zomereik 20%, Amerikaanse eik 2%), 
Beuk 10%, linde 6%, spar 4%, populier 2%, berk 2%.

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

0 0 0 0 1 0 17 48 109 236 302 76

Havelte is hij wat minder algemeen. De Lilastelige gordijnzwam is 
typisch een soort van eiken- en beukenlanen met een kortgrazige 
ondergroei op droge, min of meer voedselarme, iets basenhoudende, 
matig zure tot neutrale bodems. Volgens het Drentse bestand is 
84% van de waarnemingen afkomstig van lanen en houtwallen. 
Tijdens het mycosociologisch onderzoek in wegbermen met bomen 
in de jaren tachtig werd deze paddenstoel aangetroffen in 26% van 
de proefvlakken met Beuk (n= 23) en in 21% van de eikenbermen 
(n= 53; Keizer, 1993). In proefvlakken in eiken- en beukenbossen 
op voedselarme, zure zandgrond werd de Lilastelige gordijnzwam 
niet waargenomen (Jansen, 1984; Arnolds et al., 1994). Daarnaast 
is de soort geregeld gevonden bij linde, soms bij berk en populier. 
Knudsen & Vesterholt (2008) noemen dezelfde mycorrhizapartners 
in Scandinavië. Enkele waarnemingen zijn afkomstig van Fijnspar 
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in jonge aanplant op voormalig boerenland. Naaldbomen worden 
door Knudsen & Vesterholt (2008) niet als waardbomen vermeld 
en Krieglsteiner & Gminder (2010) vermoeden dat vondsten bij 
naaldbomen andere, nauw verwante soorten betreffen. In Zuidwest-

De Gedrongen satijnzwam lijkt in het veld sterk op de algemene 
Bruine satijnzwam (Entoloma sericeum; zie aldaar) en heeft 
evenals die soort een meelgeur, maar hij bezit geheel andere, 
langwerpige sporen van 9-12,5 x 7-9 µm. Er is één oude melding 

Entoloma gerriae Gedrongen satijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1981.

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

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

uit een laan in het Mensingebos bij Roden (km 225-571, 1981), 
maar er is geen materiaal van deze kritische soort bewaard 
gebleven. De soort is ook elders in Nederland zeer zeldzaam 
(NMV, 2013).

De Gestreepte satijnzwam lijkt op een meer tengere uitvoering van 
de Groezelige satijnzwam (Entoloma sordidulum; zie aldaar) met een 
hoed van 10-30 mm en een korte steel van 1-4 mm dik. De hoed is 
warm bruin tot grijzig bruin, dunvleziger en daardoor veel duidelijker 
gestreept dan de Groezelige satijnzwam. De Gestreepte satijnzwam 
is met veel andere satijnzwammen te verwarren, vooral uit het 
subgenus Nolanea. Microscopische controle is altijd nodig, onder 
meer om het ontbreken van incrusterend pigment in de hoedhuid vast 
te stellen. De Gestreepte satijnzwam is in Nederland vrij zeldzaam en 
zeer diffuus verspreid (NMV, 2013). In Drenthe is het een zeldzame 
soort, maar mogelijk is hij algemener omdat hij niet altijd wordt 
herkend. Veruit de meeste vondsten zijn gedaan op de flanken van 
de beekdalen in Noord-Drenthe en op het noordelijke deel van de 
Hondsrug. Ruim de helft van de 15 waarnemingen in het bestand 
is afkomstig van mycosociologisch onderzoek van wegbermen in de 
jaren 1986-1988, toen hij in vijf beukenlanen is aangetroffen, zowel 
op voedselrijke als op voedselarme grond (Keizer, 1993). Ook bij 
Vledder en Vries is de Gestreepte satijnzwam in voedselarme lanen 
gevonden. Elders in West-Europa is het meer een soort van rivier 
begeleidende bossen. Krieglsteiner (2003) meldt uit Zuid-Duitsland 

Entoloma subradiatum Gestreepte satijnzwam

Status: Zeldzaam, n=11, n<99: 7, n>99: 5, trend --, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1986. – Hab (n= 10): droge, voedselrijke lanen 60%, droge, voedselarme 
lanen 40%.

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

0 0 0 0 0 0 1 2 7 5 0 0

Duitsland is de Lilastelige gordijnzwam zeldzaam en voornamelijk 
in parken en op begraafplaatsen te vinden, met een voorkeur 
voor neutrale tot zwak basische, basenrijke zandbodems of matig 
voedselrijke leembodems.

twee vondsten uit eikenbos en eiken-haagbeukenbos op lemige 
bodem.

Fistulina hepatica  Biefstukzwam

Status: Matig algemeen, n= 148, n<99: 36, n>99: 124, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1942. – Hab (n= 71): droge, voedselarme lanen 38%, 
droog, voedselarm loofbos 21%, parken en plantsoenen 18%, houtwallen 
en -singels 10%, vochtig, voedselrijk loofbos 4%, droge, voedselrijke lanen 
4%, droog, voedselarm gemengd bos 3%, berkenbroekbos 2%. – Sub (n= 
36): levende stammen 36%, wondplekken op levende stammen 33%, dode 
stronken 14%, voet van levende stammen 11%, dode stammen 5%. – Org 
(n= 50): eik 98% (waarvan Zomereik 46%), Tamme kastanje 2%.

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

0 0 0 1 0 0 1 29 80 76 15 3

In de Nederlandse naam zit al voldoende aanwijzing om deze 
paddenstoel in het veld te herkennen, helemaal als je weet dat deze 
soort vooral op wondplekken groeit van levende bomen. Er is geen 
andere soort die zich als een dikke, vlezige, bloedrode tong vanuit 
een beschadiging in de bast naar buiten stulpt. Het mycelium van 
de Biefstukzwam onttrekt tijdens zijn groei zoveel vocht (looizuur 
of tannine) aan de boom dat de onderkant van de zwam bezet 
kan zijn met bloedrode druppels en zelfs onder warme en droge 
omstandigheden blijft hij nog altijd stukken sappiger dan een 
gemiddeld lapje vlees van de supermarkt. De soort geldt als eetbaar, 
maar de lichtzurige smaak wordt niet door iedereen gewaardeerd. In 
de Verenigde Staten wordt hij daarom wel ‘the poor man’s beefsteak’ 
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genoemd. In Nederland is de Biefstukzwam algemeen in de duinen, 
Zuid-Limburg en op de hogere zandgronden, maar vrijwel afwezig 
in natte klei- en laagveenstreken in het westen en noorden (NMV, 
2013). Hij is echter nooit talrijk. Tijdens een willekeurige excursie 
blijft het meestal bij één of hooguit een paar vruchtlichamen. Op 
kilometerhokniveau is de soort dan ook een stuk minder algemeen, 
zoals uit het Drentse kaartbeeld blijkt. In Drenthe liggen de meeste 
vindplaatsen buiten de grote boswachterijen. Het lijkt erop dat de 
Biefstukzwam een voorkeur heeft voor bomen op de flanken van 
de beekdalen en andere basenrijkere bodems, zoals de potklei in 
Noord-Drenthe en de lemige gronden op de Hondsrug. Daar wijst 
ook het geringe voorkomen op in de grote bosgebieden in Zuidwest-
Drenthe waar de bodem over het algemeen zuur en voedselarm is. 
Dat hij zeldzaam is in de voedselrijke, voormalige veenkoloniën is 
waarschijnlijk een gevolg van de schaarste aan eiken van middelbare 
leeftijd of ouder. In de oudste bosgebieden aldaar rond Hoogeveen is 
de Biefstukzwam juist wel geregeld gevonden. Opgaven van lanen, 
singels en houtwallen beslaan 62%, terwijl die van verschillende 
typen loofbos op 33% uitkomen. De hogere presentie in lijnvormige 
landschapselementen is te danken aan de combinatie van het grote 
aantal oude eiken langs wegen en het grote aandeel aan beschadigde 
bomen als gevolg van maaiwerkzaamheden en aanrijdingen. Dit is 
ook de reden dat de Biefstukzwam regelmatig gesignaleerd wordt 
in plantsoenen en brinken van grotere dorpen als Borger, Norg, Elp 
en Paterswolde. In 80% van de meldingen groeit deze zwam aan 
de voet of op de stam van een levende boom. Eén keer was dat 

Deze indrukwekkende paddenstoel bestaat uit rozetten van grauw-
bruine, spatelvormige hoeden die ontspringen uit een centrale, 
wortelende stam en zo vruchtlichamen vormen van 40 cm of nog 
groter. Een foto is opgenomen bij de inleiding tot dit deelhoofdstuk. Aan 
de onderzijde van de hoeden bevindt zich een witachtige buisjeslaag 
die bij druk niet zwart verkleurt, zoals dat wel het geval is bij de qua 
vorm er enigszins op lijkende Reuzenzwam (Meripilus giganteus). 
Laatstgenoemde soort komt vooral voor op Beuk, terwijl de Eikhaas 
vrijwel aan eiken is gebonden. In Nederland is hij vrij algemeen in de 
duinen en op de hogere zandgronden en zeer schaars in de lagere 
delen van ons land (NMV, 2013). Evenals bij de hierboven besproken 
Biefstukzwam (Fistulina hepatica) is de dichtheid van aangetaste 
bomen laag, zodat je de Eikhaas In de praktijk veel minder tegenkomt 
dan het predicaat ‘vrij algemeen’ zou doen vermoeden. In Drenthe 
geldt hij als een matig algemene soort die over de jaren heen iets is 
toegenomen. Het verspreidingspatroon vertoont grote overeenkomsten 
met dat van de Biefstukzwam. Ook deze soort volgt oude eiken op iets 
rijkere bodems, met concentraties vindplaatsen in de landgoederen 
bij Eelde-Paterswolde, rond Roden en in de oude stadsbossen van 
Assen. Opvallend is ook het rijtje vindplaatsen langs het Oranjekanaal 
bij Schoonoord. Het grootste deel van de waarnemingen is afkomstig 
van lanen en singels (74%), terwijl loofbos nauwelijks wordt gemeld 
(6%). De Eikhaas groeit vooral aan de voet of in de buurt van levende 

Grifola frondosa Eikhaas

Status: Matig algemeen, n= 98, n<99: 27, n>99: 81, trend +, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1933. – Hab (n= 47): droge, voedselarme lanen 
49%, droge, voedselrijke lanen 13%, houtwallen en -singels 11%, parken 
en plantsoenen 8%, vochtige, voedselarme lanen 6%, vochtig, voedselrijk 
loofbos 2%, loofbossen onbepaald 4%, rest 7%. – Sub (n= 36): voet van 
levende stammen 72%, dode wortels 11%, dode stronken 8%, levende 
stammen 8%. – Org (n= 52): eik 98% (waarvan Zomereik 33%, Amerikaanse 
eik 11%), Beuk 2%.

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

1 0 0 0 0 0 0 3 42 84 37 10

oude bomen en in veel mindere mate bij of op dode wortels of stronken. 
Behalve één vondst bij Beuk zijn alle overige waarnemingen van deze 
soort in Drenthe afkomstig van eik. De Eikhaas is een zwakteparasiet 
die bij een aangetaste boom tientallen jaren vruchtlichamen kan 
vormen zonder dat de boom er ogenschijnlijk veel onder lijdt. Helaas 
leidt zijn verschijning toch vaak tot de onnodige kap van de aangetaste 
boom door beheerders van wegbermen en openbaar groen. Nadat de 
boom geveld is, leeft de zwam nog lang saprotroof door op het dode, 
overblijvende hout (Jahn, 1979).

een Tamme kastanje, in alle andere gevallen was dat een eik. Deze 
zwakteparasiet kan het op een dode stam of stronk slechts korte tijd 
uithouden, omdat de in het dode kernhout opgeslagen tannines niet 
langer via het inmiddels afgestorven spinthout worden aangevuld 
(Keizer, 2008).
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Dit is een niet al te grote, opvallend stevige boleet die met zijn 
matte, bruine hoed, holle, bruine steel en witte tot bleekgele, niet 
verkleurende poriën op geen enkele andere boleet lijkt. In Nederland 
is de Kaneelboleet matig algemeen op het pleistoceen, in de kalkrijke 
duinen en Zuid-Limburg (NMV, 2013). Vroeger werd de soort het meest 
gevonden in de Hollandse duinen en op de Utrechtse Heuvelrug. 
Verreweg de meeste recente vindplaatsen liggen evenwel in Drenthe 
en aangrenzende delen van Groningen en Friesland. In Drenthe is de 
Kaneelboleet matig algemeen en tamelijk gelijkmatig verspreid, ook in 
de hoogveenontginningen. Zwaartepunten liggen in de landgoederen 
bij Eelde-Paterswolde en rond Roden, terwijl hij in Zuidwest-Drenthe 
aanmerkelijk minder wordt gevonden. Het aantal meldingen vertoont 
in Drenthe na 1999 een zeer sterke stijging vergeleken met die 
van de periode ervoor. Deze toename treedt veel minder op in de 
andere pleistocene gebieden en dat is lastig te verklaren. Voor de 
millenniumwisseling was de Kaneelboleet ook in Drenthe nog een 
uitgesproken zeldzaamheid, waarvan een waarneming tot groot 
enthousiasme leidde, te meer daar de soort als bedreigd op de 
Rode lijst stond (Arnolds & Van Ommering, 1996). De achteruitgang 
werd, zoals bij zo veel mycorrhizavormers, toegeschreven aan de 
voortschrijdende vermesting en verzuring (Kuyper & Arnolds, 1996). 
Het is de vraag of die veronderstelling juist is. In de praktijk stelt deze 
boleet de waarnemer vaak voor een verrassing met zijn onverwachte 
voorkomen. Hij ontleent daaraan binnen de Paddestoelen Werkgroep 
Drenthe zijn bijnaam ‘troostboleet’: als er in een kilometerhok weinig 
bijzonders te vinden is en mycorrhizasoorten vrijwel ontbreken, staat 
er plotseling zo’n kaneelboleetje in een ruige wegberm of op een 
dorpsbrink. De soort heeft een voorkeur voor lanen en hij groeit vooral 
bij eik, maar het is onduidelijk welke bodemsamenstelling optimaal 

Gyroporus castaneus Kaneelboleet

Status: Matig algemeen, n= 101, n<99: 11, n>99: 95, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 20): droge, voedselarme 
lanen 55%, droge, voedselrijke lanen 15%, parken en tuinen 10 %, droge 
houtwallen 5%, droog, voedselarm gemengd bos 5%, rest 10%. – Sub (n= 
13): humus 93%, grond onbepaald 7%. – Org (n= 22): eik 82% (waarvan 
Zomereik 23%, Amerikaanse eik 4%), Beuk 9%, linde 4%, loofbomen 
onbepaald 4%.

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

0 0 0 0 0 0 11 31 32 24 9 2

is. De eerste Drentse vondst dateert uit 1940 van Berkenheuvel bij 
Diever, een gebied dat, zeker in die tijd, bestaat uit zuur, voedselarm 
zand. Hij is later zowel gevonden in schrale, zandige, mosrijke 
bermen als tussen brandnetels in bermen met een hoog organisch 
stofgehalte en veel stikstof. In Steenwijk, net buiten Drenthe, groeit de 
Kaneelboleet al jaren op het schuine talud van een van de stadswallen, 
‘het Kleirondeel’ geheten. Het is moeilijk te doorgronden wat voor 
de Kaneelboleet de bepalende factor is die deze habitats gemeen 
hebben. In Zuid-Duitsland blijkt dat deze soort zonder uitzondering 
groeit op rulle grond met een kruimige structuur en dat 70-80% van 
alle vondsten afkomstig is van zwak zure tot neutrale bodems. Daarbij 
heeft een lemige ondergrond de voorkeur, maar zandbodems worden 
ook gemeld (Krieglsteiner, 2000).

Hebeloma crustuliniforme 
sensu lato  Radijsvaalhoed in wijde zin

Status: Zeer algemeen, n= 1269, n<99: 172, n>99: 1197, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 488): voedselarme lanen 
45%, voedselrijke lanen 13%, gemengd bos 7%, wilgenstruweel 7%, parken 
5%, droog, voedselarm loofbos 4%, jonge aanplant 4%, rest 15%.– Org (n= 
351): eik 42%, wilg 16%, berk 10%, Beuk 7%, linde 5%, naaldbomen 4%, 
rest 16%.

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

0 0 0 1 0 2 17 74 469 911 424 50

De Radijsvaalhoed in de hier gehanteerde ruime opvatting is in het 
veld goed herkenbaar aan de middelgrote vruchtlichamen met een 
witte tot licht roodbruine, wat kleverige hoed, grijsbruine lamellen met 
een witvlokkige snede, een witvlokkige steel zonder velumresten en 
een sterke radijsgeur. In werkelijkheid is het een complex van ten 
minste negen lastig te onderscheiden soorten die hieronder kort de 
revue passeren. De soortomgrenzingen waren tot voor kort vaag 
en verschilden van auteur tot auteur, waardoor de meeste oudere 
opgaven niet betrouwbaar zijn. Pas met het verschijnen van de 
monografie van het geslacht Hebeloma door Vesterholt (2005) is 
er meer duidelijkheid gekomen, hoewel de determinatie van veel 
collecties een moeizaam karwei blijft. Daarbij zijn microscopische 
kenmerken van groot belang. Radijsvaalhoeden zijn in Drenthe 
zeer algemeen en overal in de provincie te vinden. Ze groeien het 
meest in met bomen beplante wegbermen op matig voedselarme tot 
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voedselrijke, zwak zure, tamelijk basenrijke grond, daarnaast in allerlei 
loofbossen en parken op natte tot droge, niet te zure of arme bodems. 
Ze zijn opvallend goed vertegenwoordigd in wilgenstruwelen, maar 
zeer schaars in naaldbossen, evenals in loofbossen op sterk zure 
bodems (pH < 4 of lager). In natuurontwikkelingsgebied Schepping 
bij Beilen ontbraken ze aanvankelijk geheel op vergraven zure 
keileem en zand, maar ze verschenen onmiddellijk in grote aantallen 
in een gedeelte waar met gemalen mergel de pH van de bodem 
verhoogd werd, ten koste van de alom aanwezige Zandpadvezelkop 

a. Radijsvaalhoed in strikte zin (Hebeloma crustuliniforme sensu 
stricto)

b. Witte vaalhoed (Hebeloma fragilipes) 

c. Holsteelvaalhoed (Hebeloma cavipes) d. Kleine vaalhoed (Hebeloma hiemale) 

e. Zomervaalhoed (Hebeloma aestivale) f. Opaalvaalhoed (Hebeloma velutipes) 

(Inocybe lacera) (Arnolds, n.p.). In boswachterijen op voormalige, 
zure heidevelden zijn Radijsvaalhoeden dan ook voornamelijk langs 
schelpenpaden te vinden. Ze vormen mycorrhiza met een reeks 
loofbomen en enkele naaldbomen. In Drenthe komen de meeste 
meldingen van eiken, maar de relatief hoge presenties bij wilgen 
en lindes zijn opvallend. Radijsvaalhoeden zijn zeer belangrijk als 
mycorrhizapartners bij jonge boompjes. In Schepping werden al 
vruchtlichamen gevormd bij berkjes van twee jaar oud (Arnolds, n.p.). 
Hieronder worden de negen in Drenthe aangetroffen soorten van dit 
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complex beknopt besproken. Van zes soorten zijn foto’s afgedrukt. De 
Radijsvaalhoed in strikte zin (Hebeloma crustuliniforme sensu stricto) 
is een relatief grote soort met een vrijwel witte hoed van 25-100 mm, 
die met enige ervaring in het veld vaak te herkennen is. Onder de 
microscoop vormen de slanke cheilocystiden met sterk opgezwollen 
top (6-14 µm) een belangrijk kenmerk. Daarnaast zijn de sporen niet 
dextrinoïd (roodbruin in Melzer’s reagens). Deze soort geldt in Drenthe 
als vrij algemeen, maar de naam werd tot voor kort vaak gebruikt 
voor vele andere vaalhoeden, in het bijzonder voor de algemene 
Opaalvaalhoed (Hebeloma velutipes). Het verspreidingspatroon 
is daardoor onbetrouwbaar. De Radijsvaalhoed is in werkelijkheid 
waarschijnlijk (vrij) zeldzaam en geassocieerd met allerlei bomen op 
basenrijke grond. 
De Witte vaalhoed (Hebeloma fragilipes) lijkt op een kleine uitvoering 
van de Radijsvaalhoed. Hij heeft eveneens een vrijwel witte hoed van 
15-50 mm breed. Microscopisch verschilt de soort door de smalle, aan 
de top weinig verbrede cheilocystiden (5-9 µm breed) die in het midden 
vaak een wat verdikte wand hebben. De Witte vaalhoed is in Drenthe 
in 1987 en 1988 twee keer vermeld gedurende mycosociologisch 
onderzoek in wegbermen. De rest van de 21 meldingen stamt 
vanaf 2004. De soort geldt in Drenthe als zeldzaam (n= 17), maar 
is vermoedelijk in werkelijkheid vrij algemeen bij allerlei loofbomen. 
Behalve in beboomde wegbermen groeit de soort ook bij jonge opslag 
van berk en wilg in natuurontwikkelingsgebieden op zwak zure tot 
basische, minerale grond. 
De eveneens witte tot roomkleurige Moerasvaalhoed (Hebeloma 
helodes) heeft opvallend tengere vruchtlichamen met een hoed van 
10-35 mm en een 2-4 mm dikke steel. De cheilocystiden zijn aan de top 
duidelijk knotsvormig verbreed en met 7-12 µm gemiddeld breder dan 
die van de Witte vaalhoed (Hebeloma fragilipes). De Moerasvaalhoed 
is sinds het begin van de jaren tachtig uit Drenthe bekend en geldt als 
vrij zeldzaam (n= 61). De soort zou gebonden zijn aan wilg en populier 
(Vesterholt, 2005) en derhalve niet karakteristiek zijn voor lanen, 
maar voor wilgenstruwelen (hoofdstuk 19a). Van de Drentse opgaven 
is evenwel de helft afkomstig van lanen, parken en houtwallen bij 
andere boomsoorten, het meest eik, ook berk en els. Die meldingen 
berusten waarschijnlijk op verkeerde determinaties. De beschrijving 
van Hebeloma helodes door Keizer & Arnolds (1995) op grond van 
materiaal uit beuken- en eikenlanen, met forse vruchtlichamen met 
een geelbruine hoed van 20-100 mm, is een voorbeeld van een 
verkeerde interpretatie van deze soort. 
Zoals de naam suggereert lijkt de Valse radijsvaalhoed (Hebeloma 
lutense) sterk op de Radijsvaalhoed (Hebeloma crustuliniforme). 
De vruchtlichamen zijn in het algemeen wat kleiner (hoed 15-60 
mm, steel 3-10 mm dik) en de hoed is in het centrum min of meer 
oranjebruin van tint. Het belangrijkste verschil wordt gevormd door de 
dextrinoïde sporen onder de microscoop in Melzer’s reagens. De Valse 
radijsvaalhoed geldt in Drenthe als zeldzaam (n= 18) en is zowel op 
het zandplateau als in de veenkoloniën aangetroffen. Op één na alle 
opgaven zijn vanaf 2007. Volgens de vaalhoedenspecialist Vesterholt 
(2005) vormt deze soort uitsluitend mycorrhiza met wilgen. In Drenthe 
komt de helft van de opgaven uit wilgenbroekstruweel, maar hij is ook 
gemeld van lanen en droge, voedselarme bossen. Het is dus zeer de 
vraag of alle opgaven van deze moeilijk te karakteriseren soort correct 
zijn. 
De Holsteelvaalhoed (Hebeloma cavipes, ook bekend onder de naam 
Hebeloma vejlense; Vesterholt, 2005) is een vrij forse soort met een 
hoed van 30-80 mm en een steel van 6-15 mm dik. Hij lijkt daardoor 
qua postuur op de Radijsvaalhoed (Hebeloma crustuliniforme), maar 
is in het veld te herkennen aan de bleek vleeskleurige hoed met een 
donkerder bruin centrum. Microscopisch verschilt de Holsteelvaalhoed 
daarvan door de minder opgezwollen cheilocystiden (top 6-9 µm 

breed) met een vaak verbrede basis en door de dextrinoïde sporen 
van 9-13 x 5-7 µm. In het veld vertoont de soort grote gelijkenis met 
de Valse radijsvaalhoed (Hebeloma lutense) en de Opaalvaalhoed 
(Hebeloma velutipes). De laatste soort verschilt in de veelal 
knolvormig opgezwollen steelbasis. Microscopische controle is altijd 
noodzakelijk. De Holsteelvaalhoed is pas sinds 2005 uit Drenthe 
bekend en inmiddels in acht kilometerhokken aangetroffen door 
slechts één waarnemer. Vermoedelijk is het in werkelijkheid, na de 
Opaalvaalhoed, de meest verbreide soort van dit complex. Hij is tot nu 
toe gemeld uit (matig) voedselrijke wegbermen met Zomereik en linde, 
alsmede van sparrenbosjes op voormalig bouwland. 
De Populierenvaalhoed (Hebeloma populinum) is eveneens een 
middelgrote vaalhoed met een bruin hoedcentrum, die uiterlijk sterk 
lijkt op de Holsteelvaalhoed (Hebeloma cavipes). Hij verschilt daarvan 
voornamelijk microscopisch in de grotere sporen (11-15 x 6-8,5 µm) en 
sterker opgezwollen cheilocystiden, aan de top 6-13 µm breed. Van de 
Populierenvaalhoed zijn in Drenthe slechts twee opgaven bekend, bij 
berk in een plantsoen in Meppel (km 207-522, 2001) en bij wilg in een 
bossingel bij Doldersum. Volgens Vesterholt (2005) vormt deze soort 
alleen mycorrhiza met populier en wilg.
De Kleine vaalhoed (Hebeloma hiemale) heeft eveneens een in het 
centrum gekleurde hoed, maar gemiddeld kleinere vruchtlichamen 
dan de twee voorgaande soorten, met een hoed van 15-55 mm en 
een steel van 3-8 mm dik. De cheilocystiden zijn aan de top weinig 
verbreed en hebben in het midden vaak een wat verdikte wand, zoals 
in de hierboven genoemde Witte vaalhoed (Hebeloma fragilipes). De 
Kleine vaalhoed is sinds 1999 uit Drenthe bekend en van elf zeer 
verspreide kilometerhokken gemeld. Over de standplaatsen is weinig 
bekend. 
De Zomervaalhoed (Hebeloma aestivale) is pas vrij recent beschreven 
uit Denemarken (Vesterholt, 1995) en nauw verwant aan de hierna 
besproken Opaalvaalhoed (Hebeloma velutipes). Hij verschilt daarvan 
macroscopisch in het ontbreken van een knol aan de steelbasis, 
maar vooral microscopisch door de opvallend lange en smalle 
cheilocystiden en de sporen met een sterk gerimpelde buitenwand. 
De Zomervaalhoed is in Drenthe drie maal gevonden, bij Havelte (km 
208-532, 2010) en langs schelpenpaden bij Anloo (244-561, 2007) en 
Hooghalen (233-546, 2008). In Denemarken vormt hij mycorrhiza met 
eik en Beuk (Vesterholt, 2005). 
De Opaalvaalhoed (Hebeloma velutipes) is niet nauw verwant aan 
de Radijsvaalhoed (Hebeloma crustuliniforme) en wordt zelfs tot 
een andere sectie van het geslacht Hebeloma gerekend (Vesterholt, 
2005). In het veld is hij echter gemakkelijk met het complex rond de 
Radijsvaalhoed te verwarren en daarom wordt hij hier behandeld. Hij 
is in het veld vaak te herkennen aan de middelgrote vruchtlichamen 
(hoed 20-75 mm; steel 5-12 mm dik) met een overwegend 
vleeskleurige tot rossig bruine hoed en een knollige steelvoet, 
maar dat laatste is niet altijd duidelijk. De soort is microscopisch 
gekarakteriseerd door de sterk dextrinoïde sporen en de slanke, bijna 
cilindrische cheilocystiden. Op grond van de opgaven in het bestand 
is de Opaalvaalhoed in Drenthe vrij algemeen (n= 319) en door de 
gehele provincie verspreid. Vermoedelijk heeft het grootste deel van de 
opgaven van de Radijsvaalhoed in wijde zin betrekking op deze soort 
en is hij in werkelijkheid zeer algemeen. Ruim de helft van de opgaven 
is afkomstig van matig voedselarme en voedselrijke lanen. Daarnaast 
is de soort gemeld uit allerlei bostypen op voedselarme en voedselrijke 
grond, variërend van wilgenbroekstruweel op nat laagveen tot Berken-
Eikenbos op droge zandgrond. Wilg, eik en Beuk zijn in Drenthe 
de belangrijkste mycorrhizapartners. Opgaven onder naaldbomen 
ontbreken, maar volgens Vesterholt (2005) kan hij ook bij den, spar 
en Zilverspar groeien. De Opaalvaalhoed is zeer waarschijnlijk de 
algemeenste soort uit het complex van de Radijsvaalhoed.
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Met zijn sterk geribde steel en donkere tinten is de Zwarte kluifzwam 
onmiskenbaar. De gelobde, zadelvormige flappen van de hoed 
zijn altijd wel ergens met de steel vergroeid. Alleen uitgebleekte 
exemplaren kunnen lijken op donker uitgevallen exemplaren van de 
Witte kluifzwam (Helvella crispa; zie aldaar). Een goed veldkenmerk 
is dat de flappen van de Witte kluifzwam nooit met de steel zijn 
vergroeid. Door hun excentrieke uiterlijk hebben kluifzwammen een 
grote belevingswaarde, zodat ze op paddenstoelenexcursies vaak 
zorgen voor uitroepen van verbazing. Verwondering is een mooi 
iets en daarom is het fijn dat de Zwarte kluifzwam in ons land een 
algemene soort is die voorkomt op min of meer basenrijke, zwak 
zure tot neutrale, humeuze zand-, leem- en kleigrond. Hij groeit 
vaak op (licht) verstoorde plekken, bijvoorbeeld langs boswegen en 
(schelpen-)fietspaden, maar ook in tuinen, parken en jonge bossen 
op niet te voedselarme bodem (Arnolds & Veerkamp, 1999). De 
Zwarte kluifzwam werd vroeger beschouwd als een saprotrofe soort, 
maar recent onderzoek heeft uitgewezen dat hij, net als andere 
kluifzwammen, mycorrhiza vormt met bomen (Kuyper, 2007). Dat 
verklaart waarom hij altijd in de buurt van loofbomen staat. Hij kan 
al met boompjes van een paar jaar oud een verbintenis aangaan, 
bijvoorbeeld met berkjes van een halve meter hoog op de keileem 
in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen. De Zwarte 
kluifzwam is daar vrij talrijk, maar beperkt tot terreingedeeltes waar 

Helvella lacunosa Zwarte kluifzwam

Status: Vrij algemeen, n= 213, n<99: 57, n>99: 174, trend +, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 108): voedselarme lanen 32%, droge, 
voedselrijke lanen 20%, parken en tuinen 14%, voedselarm gemengd bos 
12%, houtwallen en -singels 6%, droog, voedselarm naaldbos 3%, droog, 
voedselarm loofbos 3%, loofbossen onbepaald 3%, heide en heischraal 
grasland 2%, rest 5%. Sub (n= 52): humus 90%, humusarm zand 2%, grond 
onbepaald 8%.

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

0 0 0 0 4 5 34 42 98 92 29 5

door het uitstrooien van gemalen mergel de pH sterk is verhoogd. De 
paar opgaven van heidevegetaties hebben betrekking op soortgelijke 
situaties met boomopslag op verrijkte plekken. In Drenthe is de Zwarte 
kluifzwam vrij algemeen en licht toegenomen. Vindplaatsen liggen 
verspreid over de provincie, met concentraties in streken met wat 
basenrijkere gronden, bijvoorbeeld op de potklei rond Roden, de oude 
bosgronden rond Assen en de lemige gronden nabij Havelte en op de 
Sleenerrug en de Hondsrug. De meeste waarnemingen zijn afkomstig 
van lanen, iets vaker van bermen op arme grond dan die op rijke 
bodem. Uit het mycosociologisch onderzoek in Drentse bermen in de 
tachtiger jaren blijkt dat de Zwarte kluifzwam vooral voorkomt in eiken- 
en beukenlanen met een open, vrij schrale vegetatie en middeloude 
bomen (Keizer, 1993). Ook als tijdens de kartering als habitat ‘lanen op 
arme bodem’ is vermeld, gaat het meestal om groeiplaatsen met een 
verhoogd basengehalte of plaatselijk leemhoudende plekken, want 
op zuur, voedselarm zand kom je deze kluifzwam niet tegen. De vrij 
talrijke vindplaatsen in de boswachterijen zijn geheel te danken aan 
schelpenpaden en verharde wegen die deze gebieden doorsnijden. 
Daar groeit hij vaak in gezelschap van de Witte kluifzwam en soms 
van andere, zeldzamere kluifzwammen. Ook in tuinen kan deze soort 
voorkomen, mits er mosrijke plekken zijn met een humeuze bodem 
die niet behandeld is met kunstmest.

De spectaculaire witte vruchtlichamen van de Pruikzwam vallen 
van verre op. Ze kunnen tot 25 cm breed worden, zijn knolvormig 
en dicht bezet met enorme, tot 5 cm lange stekels. Er is in Drenthe 
slechts één oude vindplaats: op een levende beukenstam in het 
noordelijke deel van Mensinge bij Roden (km 225-572, 1977). 
De Pruikzwam geldt in Nederland als vrij zeldzaam met een 
concentratie vindplaatsen in Gelderland een Utrecht, in het bijzonder 
langs de zuidelijke Veluwerand (Arnolds, 2003). Vaak gaat het om 
slechts één aangetaste boom per atlasblok van 5x5 km, zodat de 
soort in werkelijkheid zeer schaars is. Hij groeit voornamelijk als 

Hericium erinaceus Pruikzwam

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

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

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

zwakteparasiet of saprotroof in wonden van oude, levende of recent 
gestorven, meestal staande stammen van Beuk, zelden Zomereik. 
De bomen staan meestal op relatief warme plekken aan bosranden 
en langs wegen. De soort is landelijk sterk afgenomen en geldt als 
bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008), vooral doordat de opvallende 
vruchtlichamen snel de aandacht trekken van beheerders van 
parken en wegbermen. Die zijn geneigd om dan al gauw de zaag 
in zo’n boom zetten. Veelal ten onrechte, want op sommige bomen 
komt de Pruikzwam al decennia lang vrijwel jaarlijks tevoorschijn, 
zonder merkbare achteruitgang van de vitaliteit van de gastheer. De 
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De Rosse doolhoftruffel is een knolvormige, tot 5 cm grote, roodbruine 
truffel met diepe groeven. De binnenkant is bleek en hersenachtig 
geplooid. Het is eigenlijk een kluifzwam die zonder steel onder de 
grond is gekropen en zo ziet hij er ook min of meer uit. Doordat 
het bovenste deel bij rijpheid meestal boven de grond uitsteekt, is 
deze soort voor een truffel relatief gemakkelijk te vinden. De Rosse 
doolhoftruffel vormt mycorrhiza met loof- en naaldbomen, het meest 
met eiken en beuken op zandige bodem in bossen en wegbermen. 
In de tweede helft van de vorige eeuw is hij in Nederland sterk 
afgenomen, waarschijnlijk als gevolg van vermesting. Zijn vroegere 
bolwerken waren de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, waar hij niet 
zeldzaam was (De Vries, 1971). De Rosse doolhoftruffel heeft zich 
nog niet hersteld en staat daarom als ernstig bedreigd op de Rode 
lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Sinds 1990 is hij nog van enkele 
plaatsen op het pleistoceen gemeld en uit de duinen bij Den Haag 
(NMV, 2013). Hij is in Drenthe in vier kilometerhokken waargenomen: 
onder eiken bij Oudemolen (km 239-562, 1979), in een berm met oude 

Hydnotrya tulasnei  Rosse doolhoftruffel

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 4, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1981.

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

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

eiken in het Mensingebos bij Roden (km 225-571, 1981, 1988), in een 
oude beukenlaan bij havezathe Overcinge bij Havelte (km 211-531, 
1987) en onder Fijnspar in Vledderhof bij Vledder (km 211-543, 1997, 
herb. WBS), alle keren op humusrijke, min of meer lemige grond.

laatste jaren worden vruchtlichamen ook in toenemende mate voor 
consumptie verzameld; een daad van vandalisme voor zo’n schaarse 
en fraaie paddenstoel. De soort is ook internationaal zeldzaam en 
bedreigd, zodat we zeer zorgvuldig met de weinige groeiplaatsen 
zouden moeten omgaan. In verband met het ouder worden van 
indertijd aangeplante beuken zijn ook in Drenthe nieuwe vestigingen 
van de Pruikzwam te verwachten. Deze voorspelling werd vlak 
voor het verschijnen van deze atlas al bewaarheid met de vondst in 
december 2014 van een oud vruchtlichaam in landgoed Lemferdinge 
bij Paterswolde (km 234-573, 2014). De Pruikzwam groeide 
daar op het zaagvlak van een segment van een dikke, in stukken 
gezaagde beukenstam. Hoogstwaarschijnlijk was de paddenstoel als 
zwakteparasiet ook reeds aanwezig op de boom voordat deze werd 
geveld. Die vindplaats is paddenstoelenliefhebbers kennelijk ontgaan.

Een 10-20 cm grote, zijdelings gesteelde witte plaatjeszwam, 
meestal hoog in een wondplek van een iep: dat kan alleen maar 
de Iepenzwam zijn. En omdat het in ons land door iepenziekte niet 
goed gaat met de iepen, heeft ook de Iepenzwam het moeilijk en is 
hij als bedreigd in de Rode Lijst terecht gekomen met een landelijk 
achteruitgangspercentage van 82% in de laatste twee decennia 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). De soort is in Nederland vrij zeldzaam 

Hypsizygus ulmarius  Iepenzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 2, n>99: 3, trend -, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1985.

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

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

en voornamelijk waargenomen in het westen en noorden van het 
land. De meeste recente vindplaatsen liggen in en rond Amsterdam, 
op de Waddeneilanden en in Noord-Groningen (NMV, 2013). In 
Drenthe zijn er vier kilometerhokken met waarnemingen van de 
Iepenzwam: op twee plekken langs de weg tussen Hooghalen en 
Amen nabij recreatiepark Dianaheide (km 236-550, 1992; km 235-
550, 1985, 2004-2010), in het nabij gelegen Ekehaar (km 236-552, 

Hericium erinaceus
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Deze vrij kleine vezelkop heeft een bruine hoed en een beigebruine 
steel, waarvan de bovenste helft berijpt is en de basis eindigt in een 
witte, gerande knol. Zoals zoveel vezelkoppen is de Kleinsporige 
knolvezelkop in het veld lastig van andere soorten te onderscheiden. 
Onder de microscoop zijn de gladde sporen opvallend klein: 6,5-8 x 
4-5 µm. In Nederland is het een vrij zeldzame, achteruitgaande soort 
die voornamelijk gevonden wordt in Flevoland en Drenthe (NMV, 
2013). In Drenthe is de Kleinsporige knolvezelkop zeldzaam met 
een paar concentraties ten zuidoosten van Hoogeveen en vroeger 
in Mensinge bij Roden en langs het Oranjekanaal bij Odoornerveen. 
Alle waarnemingen zijn afkomstig van lanen en bermen, zowel 
op voedselrijke als op voedselarme grond. In het algemeen zijn 
vezelkoppen weinig kritische symbionten die open staan voor 
intieme relaties met allerlei soorten bomen. Van de Kleinsporige 
vezelkop wordt in de literatuur gezegd dat hij een begeleider is 
van eik en Beuk op kalkrijke bodems (Kuyper, 1986; Knudsen & 
Vesterholt, 2008). Het merendeel van de waarnemingen van vóór 

Inocybe albomarginata Kleinsporige knolvezelkop

Status: Zeldzaam, n= 21, n<99: 13, n>99: 8, trend --, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1986. – Hab (n= 21): droge, voedselrijke lanen 60%, droge, 
voedselarme lanen 40%. – Sub (n= 15): humus 100%. – Org (n= 21): 
Zomereik 90%, Beuk 10%.

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

0 0 0 0 0 1 2 8 13 9 6 0

De Paarssteelvezelkop is een van de weinige vezelkoppen met 
een violette tot lila tint in de steel. In sommige beschrijvingen heeft 
deze vezelkop een donker roodbruine hoed met tegen de rand 
een roodviolette tint (Kuyper, 1986), maar in de werkelijkheid van 
alledag komt het meestal neer op een min of meer bruine hoed met 

Inocybe amethystina Paarssteelvezelkop

Status: Zeldzaam, n= 17, n<99: 3, n>99: 14, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1988. – Hab (n= 8): droge, voedselrijke lanen 38%, 
droge, voedselarme lanen 25%, droog, voedselarm naaldbos 25%, vuilnisbelt 
13%. – Org (n= 7): Zomereik 43%, linde 29%, Fijnspar 29%.

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

0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 3 0

2010) en bij Bunne (km 231-570, 2006, herb. L). In Ekehaar is de 
Iepenzwam op de stam van een oude appelboom gevonden. Bij de 
overige waarnemingen gaat het om vruchtlichamen in snoeiwonden 
hoog op de stam van oude iepen op humusrijke en voedselrijke 
grond, geplant langs wegen. In het Overzicht (Arnolds et al, 1995) 
wordt ook een vondst op populier vermeld. Elders in Europa wordt 
hij vaker op andere boomsoorten waargenomen. Krieglsteiner (2001) 
noemt in Zuidwest-Duitsland naast iep ook eik, Beuk, Walnoot en 

populier, steeds met één waarneming. De Iepenzwam kan vele jaren 
achtereen op eenzelfde boom fructificeren zonder noemenswaardige 
schade aan te richten. Ondanks de spaarzame uitstapjes naar andere 
boomsoorten zal door verdere achteruitgang van het iepenbestand 
door de iepenziekte de vestigingskans van de Iepenzwam afnemen. 
Binnenkort heb je als iepenzwamspore in Drenthe nog maar weinig 
te zoeken en kan je maar beter neerdwarrelen in Amsterdam, waar 
langs de grachten nog altijd vele duizenden Iepen staan. 

1999 is afkomstig uit mycosociologisch onderzoek naar wegbermen 
met bomen in de jaren tachtig. De Kleinsporige knolvezelkop werd 
destijds in 4% van de onderzochte beukenlanen (n= 23) en 9% 
van de eikenlanen (n= 53) vastgesteld (Keizer, 1993). De soort 
groeide daar alleen bij oude bomen, maar had geen voorkeur voor 
voedselrijke of arme bermen. De bodem was er matig tot zwak 
zuur, zodat van een kalkrijk milieu geen sprake was. Hij groeide 
vaak in grazige vegetatie samen met algemene, weinig kritische 
soorten zoals Gewone fopzwam (Laccaria laccata), Kaneelkleurige 
melkzwam (Lactarius quietus) en Scherpe kamrussula (Russula 
amoenolens). Na 1999 is het aantal waarnemingen in Drenthe 
sterk teruggelopen, ondanks de aandacht die aan wegbermen en 
vezelkoppen is besteed. Behalve uit lanen wordt deze soort ook 
enkele malen gemeld van bermen van schelpenpaden door loofbos, 
in een lokaal basenrijk milieu. Het is onduidelijk waarom een soort als 
de Kleinsporige knolvezelkop, die zich thuis voelt in het gezelschap 
van triviale mycorrhizapaddenstoelen, achteruit gaat.

op z’n best een violette zweem langs de hoedrand. De hoed is wel 
wat vezelig, maar maakt een bijna gladde indruk doordat tussen de 
vezels geen ruimte is. De crèmekleurige tot licht okerbruine steel is 
niet berijpt en behoudt aan de steeltop lang een lila tint. De soort 
lijkt sterk op de algemenere Paarssteelspleetvezelkop (Inocybe 
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pusio; zie aldaar), maar zoals de Nederlandse naam al aangeeft, is 
bij die soort tussen de vezels op de hoed het onderliggende lichte 
vlees duidelijk zichtbaar en bovendien is de steeltop berijpt. De 
Paarssteelvezelkop is pas in 1986 beschreven op basis van collecties 
uit Nederland en andere Europese landen (Kuyper, 1986). De soort 
geldt nu in ons land als vrij zeldzaam met de meeste vindplaatsen in 
het noordoosten van het land. In Drenthe is de Paarssteelvezelkop 
recent wat meer gevonden, maar het blijft een zeldzame soort. Hij 
wordt voornamelijk gemeld van lanen, zowel op voedselrijke als op 
meer voedselarme bodem, maar vermoedelijk is er altijd sprake van 
inspoeling van enige kalk of andere basische mineralen. Daarnaast is 
de soort waargenomen in twee sparrenbosjes op voormalige zandige, 
basenhoudende landbouwgrond. In het Drentse bestand bevinden 
zich weinig opgaven van geassocieerde boomsoorten: 2x linde, 2x 

Fijnspar en 3x Zomereik. Kuyper (1986) noemt als mycorrhizapartners 
spar, den, berk, eik en linde, dus dat komt goed overeen. Hij vermeldt 
voorts een voorkeur voor enigszins kalkhoudende, zandige grond. 
Ook volgens Stangl (1989) kan de Paarssteelvezelkop behalve bij 
loofbomen soms bij naaldbomen groeien, maar alleen op bodems 
met een voldoende gehalte aan kalk.

Deze middelgrote vezelkop heeft een vrijwel gladde, fijn radiaal-
vezelige, stro- tot honinggele hoed van 2-6 cm breed met een 
opvallende umbo. Hij heeft jong grauwbeige lamellen en al spoedig 
een gele steel met een witte, knollige basis. Een goed veldkenmerk 
is de geur naar honing, die sterker wordt bij indrogen en na bewaren 
in een verzameldoosje. De geur bij doorsnijden is onaangenaam 
zoetig en doet volgens Kuyper (1986) denken aan die van de 
Groene knolamaniet (Amanita phalloides). Er is ook een variëteit 
kuthanii met een oranjebruine tot koperrode hoed die in het veld 
veel lijkt op de Gevlekte vezelkop (Inocybe maculata, zie aldaar). De 
bijgevoegde foto heeft betrekking op deze zeldzame variëteit. Dan 
geven de smallere sporen (4-5 µm) van de Gladde knolvezelkop de 

Inocybe cookei Gladde knolvezelkop

Status: Vrij zeldzaam, n= 35, n<99: 10, n>99: 25, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 20): droge, voedselarme lanen 
30%, droge, voedselrijke lanen 30%, parken en plantsoenen 25%, droog, 
voedselarm gemengd bos 5%, droog, voedselarm loofbos 5%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 5%. – Org (n= 18): eik 67% (waarvan Zomereik 17%), 
linde 22%, Beuk 11%.

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

0 0 0 0 0 0 5 8 14 12 0 0

doorslag. Hij is in ons land matig algemeen en wijdverbreid, zowel 
op de hogere zandgronden als in laagveengebieden, kleistreken, de 
kalkrijke duinen en Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is het een 
vrij zeldzame paddenstoel, waarvan het aantal meldingen deze eeuw 
iets is toegenomen. De Gladde knolvezelkop is een kenmerkende 
soort van schaduwrijke lanen en parkachtige situaties met volgroeide 
bomen op niet te droge, humusrijke, voedsel- en basenrijke grond. 
Hij vormt in Drenthe het meest mycorrhiza met Zomereik, maar ook 
geregeld met linde en soms met Beuk. Kuyper (1986) noemt als 
waardbomen ook Hazelaar en Tamme kastanje, mogelijk spar. Op 

Inocybe amethystina
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Dit is een zeer variabele soort, waarvan de fijnvezelige hoed en steel 
allerlei saaie tinten bruin kunnen hebben. Volgens recente inzichten is 
het een soortencomplex (Outen & Cullington, 2011), maar in ons land 
worden vooralsnog alleen twee variëteiten onderscheiden (Arnolds & 
Van den Berg, 2013). De steel van de Vlokkige vezelkop is alleen aan 
de top berijpt en in een jong stadium door een cortina met de hoedrand 
verbonden. Een goede aanwijzing in het veld voor deze soort is dat 
het oppervlak in het hoedcentrum in een later stadium opbreekt in 
bruine, aanliggende schubjes. De lamellen houden lang hun grijsbeige 
kleur, behalve bij variëteit crocifolia die aanvankelijk opvallend gele 
lamellen bezit. Meestal is voor de zekerheid toch microscopische 
inspectie vereist en dan vormt de dikke, gele wand van de cystiden 
in kaliloog een goede aanwijzing. De Vlokkige vezelkop is in ons land 
algemeen (NMV, 2013). Overal waar goed geïnventariseerd wordt, 
kan hij worden aangetroffen, zeker op het niveau van atlasblokken, 
zoals in en rond Amsterdam en in de provincie Groningen. Op een 
fijnere schaal is dat een ander verhaal, want de soort is aangewezen 
op zwak zure tot basische, basenrijke grond en die is in een provincie 
als Drenthe maar lokaal aanwezig. Daarom is de Vlokkige vezelkop 
hier op basis van kilometerhokken slechts matig algemeen, met 
zwaartepunten op de basenrijke leembodems rond Roden, bij Havelte 
en in het gebied van de Drentsche Aa. Elders is de soort aangewezen 
op bermen van schelpenpaden en wegen met een wegdek waaruit 
basenhoudend materiaal vrij komt. Op de kaart zijn de tracés van 
sommige schelpenpaden fraai gemarkeerd door vindplaatsen 
van de Vlokkige vezelkop, bijvoorbeeld in het Dwingelderveld op 
de grens van bos en heide en in het zuiden van het Drents-Friese 
Wold. De Vlokkige vezelkop is het meest gemeld van lanen op zowel 

Inocybe flocculosa Vlokkige vezelkop

Status: Matig algemeen, n= 179, n<99: 25, n>99: 163, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1952. – Hab (n= 48): droge, voedselarme 
lanen 31%, voedselrijke lanen 31%, parken en plantsoenen 8%, jonge 
bosaanplant en vuilnisbelten 8%, droge, voedselarme loofhoutsingels 4%, 
droog, voedselarm loofbos 4%, droog, voedselarm gemengd bos 2%, droog, 
voedselarm naaldbos 2%, boomweide 2%, rest 8%. – Sub (n= 34): humus 
94%, leem 3%, grond onbepaald 3%. – Org (n= 39): eik 36% (waarvan 
Zomereik 5%, Amerikaanse eik 3%), populier 10%, linde 8%, wilg 8% 
(waarvan Boswilg 5%), Beuk 3%, Hazelaar 3%, loofbomen onbepaald 33%.

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

0 0 0 0 0 5 10 43 52 80 29 3

voedselarme als voedselrijke bodem, maar deze opgaven betreffen 
ten dele ook schelpenpaden. Tijdens mycosociologisch onderzoek in 
wegbermen met bomen in de jaren tachtig is hij vastgesteld in 13% 
van de onderzochte beukenlanen (n= 23) en 4% van de eikenlanen 
(n= 53) (Keizer, 1993). In de proefvlakken in voedselarme eiken- en 
beukenbossen ontbrak de soort geheel. Het aandeel van opgaven 
uit bossen bedraagt in het Drentse bestand slechts 12%. De 
meeste hiervan betreffen jonge aangeplante bosjes op voormalige 
landbouwgrond, afgedekte vuilnishopen en andere voedselrijke 
plaatsen. De soort vormt hier mycorrhiza met allerlei loofbomen, in 
Noord- en Centraal-Europa ook veelvuldig met naaldbomen, vooral 
Fijnspar (Knudsen & Vesterholt, 2008; Krieglsteiner & Gminder, 
2010). Variëteit crocifolia is ons land zeer zeldzaam en in Drenthe 
drie keer gevonden: bij Ruinerwold (km 214-527, 2002), Zwinderen 
(km 240-526, 2007) en Alteveer (km 229-522, 2009).

Het geslacht van de vezelkoppen kent wat uiterlijk betreft weinig 
uitschieters, maar zo saai en onopvallend als de Sombere vezelkop 
zijn er maar weinig. Hij heeft een matte, grauw- tot koffiebruine hoed 
die naar de rand op den duur radiaalvezelig open breekt, waardoor 
tussen de vezels het witte vlees zichtbaar word. De vuilwitte steel is 
alleen aan de top berijpt en kleurt al spoedig wat bruiner. Wanneer 

Inocybe fuscidula Sombere vezelkop

Status: Vrij zeldzaam, n= 50, n<99: 13, n>99: 38, trend +, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1978. – Hab (n= 22): droge, voedselarme lanen 45%, 
droge, voedselrijke lanen 27%, jonge bosaanplant 9%, parken en plantsoenen 
5%, droge, voedselarme loofhoutsingels 5%, vochtig, voedselrijk loofbos 
5%, droog, voedselarm loofbos 5%. – Sub (n= 11): humus 100%. – Org (n= 
15): eik 47% (waarvan Zomereik 13%), Beuk 33%, den 7%, Boswilg 7%, 
loofbomen onbepaald 7%.

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

0 0 0 0 0 0 4 10 16 21 5 0

de kaart van Drenthe valt een groepje vindplaatsen op nabij Norg. 
Ze markeren de met eiken beplante bermen van de Peester- en 
Asserstraat, waar de Gladde knolvezelkop plaatselijk talrijk voorkomt. 
Andere vindplaatsen zijn onder meer het kerkhof op lemige grond in 
het Asserbosch, een parkeerplaats langs het Zwanenmeer bij Gieten, 
waar de aanwezige gravel zorgt voor uitspoeling van basen naar de 
bosrand en een lindeberm bij Ruinerwold op vochtige en voedselrijke, 
zwarte grond. Variëteit kuthanii is in Drenthe in vijf kilometerhokken 

aangetroffen en bewoont dezelfde standplaatsen als de typische 
variëteit. Ook in Zuidwest-Duitsland is de Gladde knolvezelkop een 
weinig algemene soort van loofbossen, parken en wegbermen met 
bomen op neutrale tot basische grond en voedselrijke leembodems, 
die in mindere mate ook groeit op basenrijke zandgronden en plekken 
met een lokaal verhoogd stikstofgehalte (Krieglsteiner & Gminder, 
2010). De belangrijkste mycorrhizaboom is hier de Beuk met 70% 
van de waarnemingen (n= 20).

de hoed de neiging heeft om in schubjes uiteen te vallen, zou je 
kunnen denken aan de Vlokkige vezelkop (Inocybe flocculosa, zie 
hierboven). Deze laatste heeft echter onder de microscoop cystiden 
met een wand die in KOH geel kleurt, terwijl die van de Sombere 
vezelkop kleurloos zijn. Vrijwel alle Drentse waarnemingen zijn 
microsopisch gecheckt en dat is voor een soort met zo weinig 
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typerende uiterlijke kenmerken erg aan te bevelen. In ons land is de 
Sombere vezelkop vrij algemeen, zowel in de duinen, op de hogere 
zandgronden en op de Limburgse löss als op het laagveen en de klei 
van Laag-Nederland (NMV, 2013). In Drenthe is hij op het niveau van 
atlasblokken eveneens vrij algemeen, maar van kilometerhokken vrij 
zeldzaam op ver uiteenliggende vindplaatsen. Hij is niet bekend uit de 
oostelijke veenkoloniën en zeer schaars in de boswachterijen. Zoals 
zo veel vezelkoppen is deze soort kenmerkend voor door mensen 
beïnvloede, basenrijke milieus. Het overgrote deel van de meldingen 
komt uit wegbermen en enkele andere uit parken of aangeplante 
bossingels. Ook wanneer een laan op voedselarme grond als habitat 
is opgegeven, gaat het steeds om basenrijke plekken. Tijdens 
mycosociologisch onderzoek in wegbermen met bomen in de jaren 
tachtig is hij vastgesteld in 17% van de onderzochte beukenlanen 
(n= 23) en 4% van de eikenlanen (n= 53) (Keizer, 1993). Slechts 
een enkele keer is deze soort in bos aangetroffen (totaal 19% van 

de opgaven) en dan meestal in aangeplante bosjes op vroegere 
landbouwgrond, maar bijvoorbeeld ook in een elzen-eikenbos op 
potklei bij Lieveren. Er zijn in Drenthe geen opgaven bij naaldbomen, 
maar in Zuidwest-Duitsland groeit deze daar weinig algemene soort 
vooral bij Fijnspar en in mindere mate bij Grove den op voedselrijkere 
zand- en leembodems, met een lichte voorkeur voor een basenrijke 
ondergrond (Krieglsteiner & Gminder, 2010). In Denemarken en Zuid-
Zweden is de Sombere vezelkop zeer algemeen, vooral in loofbossen 
en parken op niet te voedselarme grond (Knudsen & Vesterholt, 
2008).

Gevlekte vezelkop is een wat ongelukkige naam voor een vezelkop 
die er maar zelden echt gevlekt uitziet. Alleen wanneer het zilvergrijze 
velumlaagje op de hoed in schubjes openbreekt, ontstaat een 
vlekkenpatroon, zoals bij de exemplaren op de foto. Meestal is dit 
laagje alleen maar zichtbaar als een vaag begrensde, lichtere plek 
in het centrum van de verder egaal rood- tot hazelnootbruine hoed 
die tot wel 8 cm groot kan worden. De stevige steel is aanvankelijk 
ivoorwit, maar wordt al gauw oker- tot donkerbruin, vooral in het 
midden. De lamelsnede is onder de microscoop bezet met breed 
knotsvormige, dunwandige cystiden, die daardoor met een loep 
bezien witvlokkig is. Met enige ervaring is de Gevlekte vezelkop in het 
veld dikwijls goed te herkennen. Deze soort is in ons land algemeen, 
behalve in de laagveen- en kleistreken van Laag-Nederland (NMV, 
2013). In Drenthe is de soort op de schaal van kilometerhokken matig 
algemeen. Concentraties vindplaatsen liggen in gebieden met lanen 
en landgoederen op de meer basen- en voedselrijke bodems, zoals 
rond Roden, Norg en Paterswolde, aan de zuidkant van Assen, in 
de omgeving van Frederiksoord en ten zuiden van Havelte. Ook 
op de Hondsrug liggen vrij veel vindplaatsen. Elders gaat het om 
zeer verspreide vondsten. Opvallend is het vrijwel ontbreken van 
deze soort in de boswachterijen; ze zijn overwegend te zuur en te 
voedselarm. De Gevlekte vezelkop komt vooral voor langs verharde 

Inocybe maculata Gevlekte vezellkop

Status: Matig algemeen, n= 158, n<99: 32, n>99: 145, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1975. – Hab (n= 71): voedselarme lanen 
48%, droge, voedselrijke lanen 31%, parken en plantsoenen 14%, droog, 
voedselarm loofbos 3%, houtwallen en -singels 3%, rest 1%. – Sub (n= 
42): humus 98%, grond onbepaald 2%. – Org (n= 43): eik 89% (waarvan 
Zomereik 16%, Amerikaanse eik 2%), Beuk 4%, loofbomen onbepaald 7%.

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

0 0 0 0 0 0 11 34 77 79 15 1

en onverharde boswegen op min of meer voedsel- en basenrijke, 
humusrijke zand- en leemgrond. Wie de Gevlekte vezelkop vindt in 
bermen in een voedselarm zandgebied, weet dat er een zekere mate 
van verrijking heeft plaatsgevonden. Hij kan een vrij schrale vegetatie 
waarderen zolang het humusarme zand voldoende basen bevat, 
bijvoorbeeld door uitspoeling van steenslagwegen of schelpenpaden. 

Inocybe fuscidula
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Dit is nou eens een gemakkelijk herkenbare vezelkop. Allereerst is 
het Poedersteeltje heel klein, met hoedjes van 1-2 cm. Daarbij is 
het hoedcentrum vleeskleurig tot roodbruin en steekt het duidelijk 
af tegen de brede, lichtgrijze tot witviltige randzone. De gewoonlijk 
roodbruine steel is geheel berijpt. Waar de soort verschijnt, staan vaak 
tientallen vruchtlichamen dicht bij elkaar. Het landelijk vrij algemene 
Poedersteeltje komt vooral voor op de hogere zandgronden en in 
Zuid-Limburg en is zeldzaam in de kalkrijke duinen (NMV, 2013). In 
Drenthe is deze soort vrij zeldzaam, maar hij is schaars in Zuidoost-
Drenthe en de veenkoloniën, waar oude beuken en eiken weinig 
voorkomen. Het Poedersteeltje heeft zwaartepunten in gebieden met 
een landgoedachtig karakter en veel oude lanen op basenhoudemde 
bodems met een hoog humusgehalte, zoals de bossen rond Roden en 
aan de zuidkant van Assen, de landgoederen bij Eelde-Paterswolde 
en de lanen ten zuiden van Havelte. Van de habitatopgaven tijdens 
de kartering is het overgrote deel afkomstig van wegbermen, vooral 
op voedselarme grond. Volgens het mycosociologisch onderzoek 
in wegbermen met bomen in Drenthe heeft het Poedersteeltje een 

Inocybe petiginosa Poedersteeltje

Status: Vrij zeldzaam, n= 59, n<99: 29, n>99: 39, trend -, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 50): droge, voedselarme lanen 62%, 
droge, voedselrijke lanen 14%, droog, voedselarm loofbos 10%, parken en 
plantsoenen 8%, houtwallen en -singels 6%. – Sub (n= 19): humus 84%, 
humusarm zand 5%, grond onbepaald 11%. – Org (n= 20): Beuk 50%, eik 
45% (waarvan Zomereik 15%, Amerikaanse eik 10%), loofbomen onbepaald 
5%.

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

0 0 0 0 0 0 5 14 52 38 7 0

sterke voorkeur voor beukenlanen met een presentie van 30% 
(n= 23) tegenover 8% in de eikenlanen (n= 53) (Keizer, 1993). In 

Wanneer een berm humusrijk is, speelt dit veel minder een rol. 
De Gevlekte vezelkop groeit graag op verdichte grond vlak langs 
wegen en de vruchtlichamen zijn in een natte periode vaak bijna 
onherkenbaar vanwege de opgespatte modder die aan de hoed blijft 
plakken. In Drenthe is bijna 80% van de meldingen afkomstig van 
lanen, iets meer op voedselarme dan op voedselrijke bodem. Samen 
met de 18% waarnemingen in parken en houtsingels betekent dit 
dat de Gevlekte vezelkop hier nauwelijks in bossen gevonden wordt. 
Dat is anders in Centraal-Europa waar de soort geregeld voorkomt 
in beukenbossen en Eiken-Haagbeukenbossen op neutrale tot 
basische, matig tot duidelijk stikstofrijke leembodems, hoewel ook in 

die regio een voorkeur voor wegranden is geconstateerd (Krieglsteiner 
& Gminder, 2010). Volgens het mycosociologisch onderzoek in 
wegbermen met bomen in Drenthe (Keizer, 1993) heeft de Gevlekte 
vezelkop een zwakke voorkeur voor Beuk met een presentie van 
13% (n= 23) tegen 8% in de onderzochte eikenlanen (n= 53). In de 
karteringsgegevens valt juist de sterke voorkeur voor eik op, maar dat 
heeft alles te maken met de relatieve zeldzaamheid van beukenlanen 
in Drenthe. In Zuidwest-Duitsland hebben meldingen onder beuken 
met 53% de overhand, gevolgd door Fijnspar met 13%. De eik komt 
daar pas op de derde plaats met een schamele 11% van de opgaven 
(Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Deze variabele soort heeft een spits kegelvormige hoed die sterk 
radiaalvezelig is en waarvan de vezels al snel divergeren, zodat het 
onderliggende bleke vlees zichtbaar wordt. De overlangs vezelige 
steel is wit tot bleek bruin, niet berijpt en nooit knollig aan de basis. 
De hoedkleur varieert van lichtbeige of strogeel tot donkerbruin. 
Sommige populaties hebben opvallend gele lamellen. Doorgaans 
is de Geelbruine spleetvezelkop aan deze kenmerken in het veld te 
benoemen, maar onlangs is aangetoond dat het in werkelijkheid gaat 
om een complex van ten minste vier soorten die ook in Nederland 
voorkomen en in de nieuwe standaardlijst zijn opgenomen: de 
Geelbruiine spleetvezelkop in strikte zin (Inocybe rimosa sensu stricto) 
met jong olijfgele lamellen, de Grijsbruine spleetvezelkop (Inocybe 
perlata) zonder gele tinten, de Sombere spleetvezelkop (Inocybe 
umbrinella) met een donkere hoed en grotere sporen en de Bleke 
spleetvezelkop (Inocybe obsoleta) met een bleke hoed met wit velum 
in het centrum (Knudsen & Vesterholt, 2012; Arnolds & Van den Berg, 
2013). Voor het moment moeten we in Drenthe met de gegevens van 
de soort in wijde zin genoegen nemen. Bijgaande foto is representatief 
voor de typische vorm met gele lamellen. In alle delen van Nederland 
waar serieus naar paddenstoelen is gekeken, is de Geelbruine 

Inocybe rimosa sensu 
lato Geelbruine spleetvezelkop in wijde zin

Status: Matig algemeen, n= 135, n<99: 27, n>99: 119, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 27): droge, voedselarme 
lanen 41%, droge, voedselrijke lanen 26%, parken en plantsoenen 11%, 
houtwallen en -singels 11%, wilgenbroekstruweel 4%, rest 7%. – Org (n= 
22): eik 68% (waarvan Zomereik 9%), Beuk 9%, linde 5%, Geoorde wilg en 
Grauwe wilg 5%, loofbomen onbepaald 14%.

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

0 0 0 0 0 2 21 49 66 46 9 5

spleetvezelkop aangetroffen, zowel op zand als op veen, klei en 
löss (NMV, 2013). Dat wil niet zeggen dat de soort overal voorkomt. 
In Drenthe is deze vezelkop op basis van kilometerhokken slechts 
matig algemeen en vooral sterk vertegenwoordigd in de driehoek 
Veenhuizen-Roden-Paterswolde, een signaal dat deze soort van wat 
voedsel- en basenrijkere bodems houdt. De Geelbruine vezelkop 
is in Drenthe nauwelijks in bossen aangetroffen, maar overwegend 
in lanen en andere lijnvormige landschapselementen (78% van de 
opgaven). Daarnaast komt hij geregeld voor bij vrijstaande bomen 
in parken, op gazons en begraafplaatsen. Bij het mycosociologsch 
onderzoek in Drentse lanen in de jaren tachtig is deze vezelkop 
slechts in twee bermen met eik en één met Beuk aangetroffen (Keizer, 
1993). Na 1999 is het aantal meldingen evenwel sterk toegenomen 
en waarschijnlijk is er sprake van een reële vooruitgang. Hij wordt 
tegenwoordig nogal eens gevonden op plaatsen waar hij twintig 
jaar geleden nooit werd waargenomen. De toename is vermoedelijk 
een gevolg van eutrofiëring van veel wegbermen als gevolg van 
stikstofaanvoer uit de atmosfeer, het verwaaien van landbouwmest 
en het niet langer verwijderen van maaisel, mogelijk ook door het 
basenrijker worden van de bermen.

de karteringsgegevens is dat verschil veel kleiner, maar gezien 
de dominantie van eiken in het Drentse landschap is dat niet 
verwonderlijk. In Zuidwest-Duitsland veronderstelt men zelfs dat het 
Poedersteeltje uitsluitend mycorrhiza vormt met Beuk (Krieglsteiner 
& Gminder, 2010). In de Drentse bossen wordt dit vezelkopje 
nauwelijks aangetroffen en dan voornamelijk tussen mossen langs 

paden en op greppelkanten waar geen strooiselophoping plaats 
vindt. Deze voorkeur voor kale plekjes zonder kruiden en strooisel 
is ook in Duitsland vastgesteld. Ook de bodemomstandigheden zijn 
vergelijkbaar met Drenthe: het Poedersteeltje groeit daar op matig 
vochtige tot droge leem- en zandbodems, variërend van zuur tot 
basisch (Krieglsteiner & Gminder, 2010).

Inocybe sindonia Blonde vezelkop

Status: Vrij algemeen, n= 230, n<99: 28, n>99: 212, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1971. – Hab (n= 53): droge, voedselarme lanen 
43%, droge, voedselrijke lanen 34%, voedselarm gemengd bos 8%, parken 
en plantsoenen 6%, droog, voedselarm loofbos 6%, droog, voedselarm 
naaldbos 2%, rest 2%. – Sub (n= 44): humus 100%. – Org (n= 44): eik 39% 
(waarvan Amerikaanse eik 2%), Beuk 11%, spar 9%, den 5%, linde 5%. 
loofbomen onbepaald 27%, naaldbomen onbepaald 4%.

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

0 0 0 0 0 0 5 11 56 159 58 6

Deze soort behoort tot de vezelkoppen die het bezit van een velum 
combineert met een in de bovenste helft berijpte steel. De kleur van 

de zijdeachtig vezelige hoed varieert van puur wit tot meer beige en 
wordt bij oudere exemplaren licht okerbruin. Bij jonge exemplaren is 
de nog ingerolde hoedrand behangen met witte velumresten. De steel 
is bleek geelwit en wordt later meer oker. Met enige ervaring is de 
Blonde vezelkop in het veld goed te herkennen. In Nederland is dit een 
algemene soort, vooral op de zandgronden, maar ook plaatselijk in 
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gebieden met veen, klei of löss (NMV, 2013). In Drenthe is de Blonde 
vezelkop vrij algemeen, met een zeer sterke toename sinds 1999, 
vooral dankzij een betere herkenning en intensiever veldonderzoek 
in geschikte habitats. Concentraties vinden we op de basenrijkere, 
lemige bodems bij Roden en Norg, maar ook op de Hondsrug, in het 
Drents-Friese Wold en rond Havelte; in deze streken voornamelijk 
langs schelpenpaden. Op de toch niet bepaald voedselarme bodem 
van de veenkoloniën ontbreekt de Blonde vezelkop grotendeels. Het 
lijkt erop dat deze soort een voorkeur heeft voor minerale, lemige 
en zandige bodems en humusrijke en venige omstandigheden mijdt. 
Knudsen & Vesterholt (2008) melden in Scandinavië een voorkeur 
voor bossen op vochtige klei. Lanen vormen in Drenthe met bijna 
80% het meest vermelde habitat, iets meer op voedselarme bodems 
dan op voedselrijke grond. In deze laatste categorie zit een deel 
van de opgaven langs schelpenfietspaden, waar het in feite eerder 
gaat om basenrijke dan voedselrijke omstandigheden. Volgens het 
mycosociologisch onderzoek in wegbermen met bomen in Drenthe 
heeft de Blonde vezelkop een zeer sterke voorkeur voor beukenlanen 
met een presentie van 22% (n= 23), tegenover 2% in de eikenlanen 
(n= 53) (Keizer, 1993). In de totale karteringsgegevens zijn de 
verhoudingen juist omgekeerd met 39% van de waarnemingen onder 
eik en 11% onder Beuk. Dat komt uiteraard door het veel grotere 
aandeel eikenlanen in het Drentse landschap. In Zuidwest-Duitsland, 
waar Fijnspar zeer algemeen is en eik schaarser, is de Blonde vezelkop 
vooral bij Fijnspar (56%) en Beuk (21%) geregistreerd en slechts één 
keer bij eik (3%) (n= 58, Krieglsteiner & Gminder, 2010). Behalve 
in wegbermen groeit de Blonde vezelkop in Drenthe geregeld bij 
vrijstaande bomen in parken, in jonge fijnsparrenbosjes op voormalige 

landbouwgrond en in jong, dicht beukenbos op verstoorde bodems. 
De soort wordt in Zuidwest-Duitsland als opvallend bodemvaag 
beschouwd, met een breed spectrum van zure tot basische en van 
voedselarme tot voedselrijke leem- en zandgronden (Krieglsteiner & 
Gminder, 2010). Daarentegen beschouwt Kuyper (1986) de Blonde 
vezelkop als kalkminnend. Dit laatste komt beter overeen met de 
situatie in Drenthe. In niet verstoorde bossen op voedselarme, zure 
grond ontbreekt de soort hier volledig.

De Dunne weerschijnzwam vormt tot 15 cm brede, platte, 
waaiervormige hoeden in groepen boven elkaar. De bovenzijde 
is jong geelbruin, later donker roestbruin met een ruw langharige 
structuur in een concentrische zonering. De onderzijde heeft eerst 
grijsgele, later roestbruine buisjes. Onder de microscoop blijken 
zich in het hoedvilt ankervormige of meervoudig toegespitste setae 
te bevinden die kenmerkend zijn voor deze weerschijnzwam (Jahn, 
1979). De vruchtlichamen zijn eenjarig en vrij zachtvezelig. Ze 
verschijnen doorgaans in de zomer, maar blijven lang als zwartbruine, 

Inonotus cuticularis Dunne weerschijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 2, n>99: 14, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1991. – Hab (n= 6): droge, voedselarme lanen 83%, voedselarm 
loofbos 17%. – Sub (n= 6): levende stammen, inclusief wondplekken 83%, 
stronken 17%. – Org (n= 7): Beuk 86%, eik 14%.

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

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

ruwe flappen aan de boom hangen. De Dunne weerschijnzwam is 
een necrotrofe zwakte- en wondparasiet op diverse loofbomen, in 
ons land met een uitgesproken voorkeur voor de Beuk. De soort 
is vrij algemeen op het pleistoceen met daarbuiten enkele plekken 
in de kalkrijke duinen en Zuid-Limburg. Zoals te verwachten is 
van een houtzwam die het moeten hebben van oude beuken met 
wondplekken liggen veel vindplaatsen op de Veluwezoom, Utrechtse 
Heuvelrug, in Het Gooi en Twente (NMV, 2013), gebieden met veel 
oude landgoederen en statige beukenlanen. In Drenthe is de Dunne 
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weerschijnzwam een zeldzame soort op zeer verspreide plekken 
die de laatste jaren wel toeneemt, waarschijnlijk door het ouder 
worden van de nog niet zo langgeleden hier ingevoerde beuken. De 
meeste meldingen zijn afkomstig van oude lanen, vooral van levende 
beuken, maar eenmaal van een stronk. In landgoed De Klencke 
bij Oosterhesselen is deze soort op eik gevonden. Uit Zuidwest-

Duitsland worden meer afwijkende gastheren gemeld. Weliswaar is 
de meerderheid van de meldingen afkomstig van Beuk, maar er zijn 
ook een paar waarnemingen op esdoorn, Es, plataan en, vreemd 
genoeg, vlier (Krieglsteiner, 2000).

Dit is een paddenstoeltje met een vleeskleurige hoed van ongeveer 
1 cm doorsnee en een doorschijnend gestreepte, vaak zeer 
onregelmatig gegolfde rand. De dikke, vaak enigszins kronkelige 
lamellen hebben dezelfde tint als de hoed en staan ver uiteen. 
Het korte steeltje is vleeskleurig bruin. De Gekroesde fopzwam is 
gemakkelijk te herkennen, maar minder gemakkelijk te vinden. Je 
ontdekt hem meestal terwijl je over de grond kruipt op zoek naar 
andere paddenstoelen of doordat je specifieke milieus inspecteert, 
zoals vochtige greppels en bemoste steilkanten. Meestal groeien 
de vruchtlichamen dicht opeen in groepjes van soms tientallen 
exemplaren. In Nederland is de Gekroesde fopzwam een algemene 
soort die alleen in kleigebieden schaars is (NMV, 2013). In Drenthe 

Laccaria tortilis Gekroesde fopzwam

Status: Vrij algemeen, n= 226, n<99: 35, n>99: 197, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1973. – Hab (n= 65): voedselarme lanen 29%, 
parken en tuinen 22%, droge, voedselrijke lanen 9%, wilgenbroekstruweel 
5%, droog, voedselarm loofbos 5%, loofhoutsingels 5%, vochtig, voedselrijk 
loofbos 3%, nat, matig voedselarm hooiland 2%, droog, voedselarm naaldbos 
2%, berkenbroekbos 2%, elzenbroekbos 2%, loofbossen onbepaald 5%, rest 
9%. – Sub (n= 45): humus 71%, modder 15%, leem 7%, humusarm zand 
2%, grond onbepaald 5%. – Org (n= 37): eik 24% (waarvan Zomereik 5%, 
Amerikaanse eik 5%), wilg 19% (waarvan Geoorde wilg en Grauwe wilg 
5%, Boswilg 3%), els 14%, berk 8%, Hazelaar 5%, spar 3%, populier 3%, 
loofbomen onbepaald 24%.

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

0 0 0 0 0 7 18 46 105 73 15 1

is hij sinds 1999 sterk toegenomen en nu vrij algemeen, ook in de 
hoogveenontginningen. Evenals andere fopzwammen vormt deze 
soort mycorrhiza met boomwortels. Het spectrum van waardbomen 
is breed. Als begeleidende boom is eik het meest genoemd, maar 
ook wilg en els scoren hoog. De Gekroesde fopzwam komt in 
veel verschillende habitats voor, variërend van nat, voedselrijk 
elzenbroekbos en wilgenstruweel tot droog, voedselarm Berken-
Eikenbos. Lanen en bossingels zijn echter favoriet met bijna de 
helft van de opgaven; parken en tuinen vormen een goede tweede. 
Tijdens mycosociologisch onderzoek in wegbermen met bomen in 
de jaren tachtig is de Gekroesde fopzwam vastgesteld in 4% van de 
onderzochte beukenlanen (n= 23) en 6% van de eikenlanen (n= 53) 

Inonotus cuticularis
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De Grijsgroene melkzwam heeft een bij regen slijmerige, grijs- tot 
bruingroene hoed, vaak met concentrisch gerangschikte donkerder 
vlekken. De dicht opeenstaande, witte lamellen worden later meer 
roomkleurig en scheiden bij beschadiging brandend scherp smakend, 
wit melksap uit dat bij opdrogen grijsgroen verkleurt. Aan deze 
eigenschappen is de soort doorgaans prima in het veld te benoemen, 
maar er is een zeldzame dubbelganger, de Beukenmelkzwam 
(Lactarius fluens; zie aldaar), die verschilt door een smalle witte 
hoedrand en bleek okerkleurige lamellen die bij beschadigen bruin 
vlekken. De Grijsgroene melkzwam is in ons land een zeer algemene 
beukenbegeleider die overal voor kan komen waar beuken staan 
in enigszins schrale habitats waar eventueel aanwezig gras kort 
is. Hij is in Drenthe vrij algemeen en voor het eerst in 1930 gemeld 
van Paterswolde. De Grijsgroene melkzwam wordt vooral in de 
boswachterijen gevonden en in de landgoederen rond Paterswolde 
en Roden; de gebieden met de meeste beuken in de provincie. Op 
de kaart tekenen ook sommige beukenbermen zich af, zoals die 
langs de Hoogeveensche Vaart tussen Nieuw-Amsterdam en Erica 
en bij Eexterveensche Kanaal. Waarschijnlijk hebben de verschillen 
in dichtheid minder te maken met verschillen in grondsoort als wel 
met de simpele aan- of afwezigheid van de obligate begeleider, de 
Beuk. Lanen vormen volgens de habitatopgaven tijdens de kartering 
de belangrijkste habitat, waarvan 53% op voedselarme bodem en 
11% op voedselrijke grond. Droog loofbos en gemengd bos nemen 

Lactarius blennius Grijsgroene melkzwam

Status: Vrij algemeen, n= 319, n<99: 88, n>99: 289, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1930. – Hab (n= 212): droge, voedselarme lanen 
53%, voedselarm gemengd bos 14%, droge, voedselrijke lanen 11%, parken 
en tuinen 6%, droog, voedselarm loofbos 5%, houtwallen en -singels 5%, 
tuinen en erven 1%, vochtig, voedselrijk loofbos1%, elzenbroekbos 1%, rest 
3%. – Sub (n= 89): humus 87%, strooisel 2%, humusarm zand 1%, grond 
onbepaald 10%. – Org (n= 124): Beuk 98%, loofbomen onbepaald 2%.

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

2 0 0 1 0 0 18 43 215 252 117 30

18% voor hun rekening, terwijl één waarneming afkomstig is van 
elzenbroekbos, kennelijk met een Beuk in de omgeving. De voorkeur 
voor lanen wordt bevestigd in mycosociologische studies in de jaren 
tachtig. Hij is in 61% van de proefvlakken in beukenlanen (n= 23) 
aangetroffen (Keizer, 1993) en slechts in 11% van de onderzochte 
beukenbossen, en dan nog alleen in het armste type op voormalig 
stuifzand met een dunne strooisellaag (Arnolds et al., 1994). In Zuid-
Duitsland zijn 247 opgaven afkomstig van Beuk en daarnaast één van 
Haagbeuk en één van eik (Krieglsteiner, 2000).

De waaiervormige, deels met elkaar vergroeide, dooiergele tot oranje 
hoeden van de Zwavelzwam kunnen tot 40 cm breed zijn. Ze hebben 
aan de onderzijde citroengele buisjes met heel fijne poriën. Door 
omvang en intensiteit van de kleur valt deze houtzwam al van verre 
op en is hij in lanen of bosranden vanuit de auto te herkennen. Verse 
vruchtlichamen verschijnen voornamelijk in het voorjaar en de zomer, 
maar de verbleekte en brosse restanten blijven tot in de late herfst 
goed herkenbaar. De Zwavelzwam kan in ons land overal voorkomen 
waar maar bomen staan, maar de meeste vindplaatsen liggen in de 

Laetiporus sulphureus Zwavelzwam

Status: Vrij algemeen, n= 369, n<99: 65, n>99: 328, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1946. – Hab (n= 104): voedselarme lanen 31%, 
droog, voedselarm loofbos 28%, houtwallen en -singels 15%, parken en 
plantsoenen 9%, voedselarm gemengd bos 9%, voedselrijke lanen 2%, rest 
6%. – Sub (n= 97): levende stammen, inclusief wondplekken 41%, dode 
stronken 26%, dode stammen 12%, bewerkt hout 7%, voet van levende 
bomen 6%, levende stobben 2%, rest 6%. – Org (n= 112): eik 74% (waarvan 
Zomereik 26%, Amerikaanse eik 2%), Robinia 4%, kers 4% (waarvan Zoete 
kers 1%), Amerikaanse vogelkers 2%, Appel 2%, berk 2%, Tamme kastanje 
2%, wilg 2% (waarin Schietwilg 1%), populier 2%, Beuk 1%, den 1%, spar 
1%, lariks 1%, loofbomen onbepaald 4%.

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

2 3 4 1 14 20 19 71 95 119 53 38

(Keizer, 1994). Hij heeft daarbij een significante voorkeur voor lanen 
met jonge bomen met een leeftijd van minder dan twintig jaar (Keizer 
& Arnolds, 1994). Ook elders is de Gekroesde fopzwam vaak in 
jonge opslag vastgesteld, bijvoorbeeld in natuurontwikkelingsgebied 
Schepping bij Beilen bij berkjes en wilgen van een halve meter 
hoog. De Gekroesde fopzwam is eveneens aangetroffen in jong 
fijnsparrenbos op voormalige bouwgrond. Dit past in het beeld dat 

fopzwammen veelal als pioniers optreden. De soort is echter niet tot 
jonge bomen beperkt. Bij volgroeide bomen groeit hij vooral op kale 
plekken waar de bodem is beschadigd door graven of maaien en 
waar waarschijnlijk een snelle wortelontwikkeling gaande is. Volgens 
Krieglsteiner (2011) heeft de Gekroesde fopzwam een voorkeur 
voor matig vochtige tot natte, zandige of lemige, matig voedselarme 
bodems, waarvan de zuurgraad sterk mag variëren.
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duinen, Zuid-Limburg en op de hogere zandgronden, de streken met 
de meeste bomen (NMV, 2013). In Drenthe is hij vrij algemeen en 
verspreid over de gehele provincie aangetroffen, waarbij opvalt dat hij 
boswachterijen grotendeels mijdt. Lanen, houtwallen, en bossingels 
zijn licht favoriet (53% van de opgaven), maar loofbos en gemengd 
bos wordt ook regelmatig als habitat opgegeven (38%). De grotere 
frequentie in lijnvormige landschapselementen wordt vooral veroorzaakt 
door de aanwezigheid van veel oude bomen die door snoeien of 
aanrijdingen beschadigd zijn. De wonden in de bast vormen een goede 
vestigingsplek voor deze necrotrofe parasiet. Zoals bij veel parasieten 
kan een gezonde boom alleen aangetast worden via wondplekken 
en wortelbeschadigingen. In de lagere delen van Nederland groeit de 
Zwavelzwam regelmatig op wilg, maar oude wilgen zijn zeldzaam in 
Drenthe en de voornaamste waardboom is hier eik. In Centraal-Europa 
vormt hij de belangrijkste schimmelaantasting van oude eiken. De 
soort groeit ook vaak op Robinia, maar dat valt vooral op in landen met 
meer robinia’s dan bij ons, zoals Polen en Hongarije. In Azië en Noord-
Amerika komt de Zwavelzwam vaak op lariks voor en in mindere mate op 
Fijnspar, maar in Europa is dit een zeldzaamheid (Krieglsteiner, 2000). 
In het Drentse bestand worden drie maal naaldbomen als gastheer 
genoemd. De Zwavelzwam veroorzaakt bij zijn gastheer een intensieve 
bruinrot, waardoor het kernhout van de stam en dikkere takken verandert 
in een roodbruine, in onregelmatige kubusjes uiteenvallende massa. Het 
spinthout wordt nauwelijks aangetast, zodat de sapstroom in tact blijft 

en de boom lang in leven kan blijven, tot hij uiteindelijk door een storm 
geveld wordt (Jahn, 1979). Daarna kan de Zwavelzwam nog vele jaren 
vruchtlichamen vormen op de dode stam of stronk.

De Geschubde zwavelkop is een elegante, middelgrote paddenstoel 
met een okergele, bruine, soms steenrode hoed, aan de rand bezet 
met witte schubjes, en met een slanke, bleke steel met een afstaand 
ringetje. Hij is in Drenthe zeldzaam met een duidelijke voorkeur voor 
het noordelijke deel van de Hondsrug. De soort heeft een voorkeur 
voor lijnvormige landschapselementen: beboomde wegbermen en 
bossingels op zowel voedselrijke als armere, zandige, humusrijke 
bodems. Daarnaast is de Geschubde zwavelkop een paar keer gemeld 
uit gemengde bossen en loofbossen op droge, voedselarme grond 
en uit voedselrijke parken. Vermoedelijk heeft deze paddenstoel van 
oorsprong een voorkeur voor lichte, warme plekken in bossen en aan 
bosranden. Als substraat wordt meestal humus opgegeven, naast 
takken, wortels en houtsnippers. Volgens de literatuur groeit hij meestal 
op begraven hout (Krieglsteiner, 2003), iets dat gemakkelijk over het 
hoofd wordt gezien. Als waardplant is drie keer eik vermeld. In Baden-
Württemberg heeft de Geschubde zwavelkop een sterke voorkeur 

Leratiomyces squamosus Geschubde stropharia

OPN 1995: Psilocybe squamosa

Status: Zeldzaam, n= 32, n<99: 19, n>99: 13, trend --, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1930. – Hab (n= 22): houtwallen en -singels 18%, voedselarme 
lanen 14%, voedselrijke lanen 14%, voedselarm loofbos en gemengd bos 
14%, rest 40%. – Sub (n= 9): humus 67%, dode takken 11%, dode wortels 
11%, houtsnippers 11%.

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

0 0 0 0 0 0 0 2 6 27 7 0

voor Beuk (Krieglsteiner, 2003). Bijna alle Drentse opgaven betreffen 
var. squamosus met een okerkleurige tot geelbruine hoed. Van de 
variëteit thraustus, een zeer zeldzame uitvoering met een oranjerode 
tot bruinrode hoed, is slechts één vondst bekend: aan een vochtige 
bosrand bij het Zwanenmeer ten noorden van Gieten (km 247-560, 
2003). De Geschubde zwavelkop vertoont in Drenthe een zeer sterke 
achteruitgang, opmerkelijk voor een paddenstoel van kleine stukken 
loofhout in triviaal lijkende landschapselementen. Bijna alle andere 
soorten met dit substraat vertonen een toename. In Nederland is de 
soort matig algemeen, hoofdzakelijk op de pleistocene zandgronden 
(NMV, 2013). Ook elders is hij zo sterk afgenomen dat hij nu als 
bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). Over de 
oorzaken van deze achteruitgang is niets bekend.

Laetiporus sulphureus
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De Zachtstekelige stuifzwam is een peervormige stuifzwam met fijne, 
zachte stekeltjes die alleen aan de bovenzijde soms samengesteld 
zijn. Na het afvallen van de stekeltjes blijft er geen fijn netvormig 
patroon achter, zoals bij de Parelstuifzwam (Lycoperdon perlatum) 
en Zwartwordende stuifzwam (Lycoperdon nigrescens). Vooral 
oudere exemplaren kunnen met genoemde soorten worden verward, 
maar In de praktijk is de kans op verwisseling het grootst met 
kleine, niet volgroeide vruchtlichamen van de Plooivoetstuifzwam 
(Calvatia excipuliformis) (Maas Geesteranus, 1971). Bij rijpheid 
heeft de Zachtstekelige stuifzwam een kleine, ronde opening, 
waardoor de sporen ontsnappen; bij de Plooivoetstuifzwam verweert 
de buitenkant onregelmatig. In een microscooppreparaat van de 
Zachtstekelige stuifzwam vallen de tussen de sporen liggende, 
afgebroken 10-20 µm lange sterigmen op. Hij groeit saprotroof op 
beschaduwde plaatsen op droge tot matig vochtige, zandige bodems 
die verder humusrijk, iets kalkhoudend en matig zuur tot neutraal 
zijn (Krieglsteiner, 2000). De Zachtstekelige stuifzwam werd al in 
1909 verzameld in het Asserbosch (km 233-556, herb. RU Utrecht). 
De soort is in Drenthe vrij zeldzaam en de vindplaatsen zijn redelijk 
gelijkmatig over de provincie verdeeld, maar zure, voedselarme 
boswachterijen en natuurgebieden worden gemeden. Het aantal 
waarnemingen is dit decennium sterk toegenomen, maar dit is ten 
dele een waarnemerseffect, te danken aan een betere herkenning 
van deze stuifzwam in het veld. In Nederland is de soort vrij 
algemeen op het pleistoceen, met een concentratie van vindplaatsen 
in Midden-Brabant, verder in de kalkrijke duinen, langs de randmeren 

Lycoperdon molle Zachtstekelige stuifzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 48, n<99: 7, n>99: 41, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 14): droge, voedselarme lanen 
43%, droge loofhoutsingels 14%, tuinen en parken 14%, voedselarm loofbos 
7%, vochtig, voedselrijk loofbos zand 7%, droog, voedselarm naaldbos 7%, 
wilgenbroekstruweel 7%.

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

0 0 0 0 0 0 2 7 12 21 7 0

in Flevoland en in Zuid-Limburg; streken met goed gebufferde, 
enigszins voedselrijke, zandige en lemige bodems (NMV, 2013). 
Volgens de literatuur groeit de Zachtstekelige stuifzwam overwegend 
in loof- en naaldbossen (Krieglsteiner, 2000), maar in Drenthe heeft 
de soort een duidelijke voorkeur voor beboomde wegbermen en 
andere halfopen landschapselementen als parken en houtsingels. 
Dat zal zeker te maken hebben met de wat hogere basenrijkdom in 
deze milieus, maar wellicht ook met een voorkeur voor plekken met 
een warm microklimaat.

In al zijn onopvallendheid is de Harige grauwkop een opvallend 
geval. Evenals de meeste andere grauwkoppen (Lyophyllum sectie 
Tephrophana) is het een tenger paddenstoeltje met overwegend 
grijze tinten en een sterke meelgeur. Bij de Harige grauwkop is 
de hoed van 5-15 mm ongestreept, nauwelijks hygrofaan, bleek 

Lyophyllum tomentellum Harige grauwkop

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 0, n>99: 6, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2005.

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

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

beigegrijs van kleur en sterk wit viltig, waardoor hij een nog lichtere 
indruk maakt; een goed veldkenmerk in vergelijking met andere 
grauwkoppen. De lamellen zijn breed aangehecht en lichtgrijs en de 
steel heeft bovenaan de kleur van de hoed, maar het onderste deel 
wordt donker grijsbruin. De sporen zijn klein en glad met maten van 
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5-7 x 3-4 µm. De Harige grauwkop is pas in 2001 als nieuwe soort 
beschreven aan de hand van twee collecties uit Duitsland (Ludwig, 
2001). De soort is in Nederland in 2005 voor het eerst herkend, en 
wel op basis van een collectie van de begraafplaats van Gasselte (km 
249-554, 2005, herb. L). De Harige grauwkop blijkt echter helemaal 
niet zo zeldzaam te zijn en is inmiddels uit tien atlasblokken bekend, 
waarvan er zes in Drenthe liggen. Andere Drentse vindplaatsen zijn 
de berm van de Hoogeveensche Vaart bij Oosterhesselen (km 244-
528, 2008); bij Dalen (km 247-525) en Nolde (km 225-516) en de 
berm van het Oranjekanaal bij Hijken (km 228-546, 2009, herb. L) 
en Zwiggelte (km 235-545, 2010). De Harige grauwkop heeft een 
karakteristieke groeiplaats: Hij wordt steeds aangetroffen in grote 
plakkaten Weidehaakmos (Rhytidiadelphus squarrosus) in kortgrazig, 
onbemest, vrij schraal grasland op matig vochtige tot droge, 
zwak zure zandgrond. Vaak staat hij in de schaduw van bomen, 
bijvoorbeeld in een gazon op een kerkhof en in frequent gemaaide 
bermen met oude eiken langs wegen en kanalen. In Duitsland is de 
Harige grauwkop aangetroffen in een soortgelijk milieu: arm, mosrijk 
grasland met verspreide Blauwspar (Picea pungens) (Ludwig, 2001). 

Het is niet duidelijk of dit paddenstoeltje een afhankelijkheidsrelatie 
heeft met Weidehaakmos of dat hij alleen profiteert van een gunstig 
microklimaat in de mostapijten en in werkelijkheid saprotroof op 
humus en strooisel groeit.

De Tepelparasolzwam lijkt op een slanke uitvoering van de Grote 
parasolzwam (Macrolepiota procera, zie hieronder), maar is 
goed herkenbaar aan zijn tepelvormige umbo, de fijnere bruine 
schubben op de hoed en de steel met een enkelvoudige, vrij 
dunne afstaande ring. Overigens is de soort wat betreft kleur en 
steeltekening zeer variabel, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot 
een opsplitsing in enkele variëteiten of ‘kleine soorten’ (Krieglsteiner, 
2003). De Tepelparasolzwam is in Nederland vrij zeldzaam met 
een paar clusters in de duinen van Texel en Goeree en in Zuid-
Limburg; verder verspreide vindplaatsen elders in de duinen en 
op het pleistoceen (NMV, 2013). In Drenthe is hij zeer zeldzaam 
op enkele ver uiteenliggende vindplaatsen, steeds in klein aantal. 
De Tepelparasolzwam is een saprotrofe soort van droge, liefst 
kalkhoudende, matig voedselrijke, neutrale tot basische zand- of 
leemgrond. Hij kan zowel in (duin)graslanden en wegbermen als in 
houtwallen, singels of lichte loofbossen voorkomen (Krieglsteiner, 
2003). In Drenthe heeft hij zijn meeste vindplaatsen in met basen 

Macrolepiota mastoidea Tepelparasolzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 1, n>99: 10, trend +++, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1967. – Hab (n= 8): droge wegbermen 63%, droge 
bossingels 27%. – Sub (n= 8): humus 100%.

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

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

verrijkte, beschaduwde bermen van 
wegen en schelpenpaden, onder 
andere langs een fietspad door De 
Strubben bij Anloo, in een vrij ruige 
berm met eiken bij Oldengaard bij 
Dwingeloo, in bermen met oude 
eiken langs het Oranjekanaal bij 
Zwiggelte en in een eikenberm 
in het Reestdal bij Oud-Avereest 
(net in Overijssel). Daarnaast is de 
soort bekend van loofhoutsingels 
en bosranden bij Havelte (Darp) en 
bij het Zwanenmeer ten noorden 
van Gieten. Op die laatste locatie 
is de soort tussen 1967 en 2010 
herhaaldelijk genoteerd, Blijkbaar 
kan hij op sommige plaatsen zeer 
lang standhouden.

Lyophyllum tomentellum
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Welke natuurliefhebber kent niet de Grote parasolzwam? Het is 
een van de meest bekende en indrukwekkende paddenstoelen, 
die tevoorschijn komen als decimeters hoge trommelstokken, 
om vervolgens hun bruingeschubde hoeden uit te spreiden tot de 
omvang van een soepbord. Toch worden ze wel eens verwisseld met 
de elders besproken Knolparasolzwam (Chlorophyllum rhacodes). 
Die soort heeft echter een gladde steel, terwijl die bij de Grote 
parasolzwam bruin getijgerd is. Deze paddenstoel is in Drenthe 
matig algemeen en in alle delen van de provincie aangetroffen. Het 
optreden is tamelijk geclusterd, bijvoorbeeld langs de bovenloop van 
de Reest, in de invloedsfeer van de Vecht bij Coevorden, ten noorden 
van Havelte, rond Zeegse en nabij Odoorn en Exloo. In andere 
gebieden ontbreekt hij nagenoeg, zoals tussen Assen en Beilen en 
ten zuiden van Hollandscheveld. In Drenthe is de Grote parasolzwam 
op de eerste plaats een soort van met bomen beplante wegbermen. 
Daarnaast groeit hij geregeld in matig bemeste graslanden van 
het Kamgras-verbond en onbemeste, schrale graslandjes van het 
Struisgras-verbond, maar net zo goed in open, grazige bossen 
en parken. De soort is schaars in onbeschaduwde bermen en 
verdraagt in graslanden geen zware mestgift of bodembewerking. 
In het algemeen prefereert de Grote parasolzwam de middenmaat: 
enigszins beschaduwde, matig voedsel- en basenrijke, matig tot zwak 
zure, humusrijke, matig vochtige tot droge zandgrond. Van nature is 
het in onze streken een typische zoomsoort die het best floreert in 
de halfschaduw van bosranden in geaccidenteerde gebieden. Dat is 
goed zichtbaar in het gebied van de Overijsselse Vecht waar deze 

Macrolepiota procera Grote parasolzwam

Status: Matig algemeen, n= 175, n<99: 34, n>99: 149, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 54): droge, voedselarme 
lanen 29%, matig bemest grasland 15%, voedselarm loofbos en gemengd 
bos 13%, parken en tuinen 9%, droog, schraal grasland 8%, loofbossingels 
7%, droge, voedselrijke lanen 6%, wegbermen 4%, sterk bemest grasland 
2%, heischraal grasland 2%, jonge bosaanplant 2%, rest 3%. – Sub (n= 29): 
humus 86%, humusarm zand 7%, rest 7%.

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

0 0 0 0 0 1 4 23 40 108 48 2

paddenstoel veel talrijker is dan in Drenthe. In Zuidwest-Duitsland is 
de Grote parasolzwam op de eerste plaats een soort van oude loof- 
en naaldbossen (Krieglsteiner, 2003). Zijn ecologische positie wordt 
daar vergeleken met die van de Bosanemoon, iets wat in Nederland 
moeilijk voor te stellen is. In natuurontwikkelingsgebieden kan de 
Grote parasolzwam zich redelijk snel vestigen. In Schepping bij Beilen 
verschenen de eerste vruchtlichamen al na elf jaar op de los gestorte 
humusrijke bouwvoor. Deze markante paddenstoel is in het oosten 
en zuiden van Nederland algemeen, alsmede in de duinstreek, maar 
zeer schaars in de zeeklei- en laagveengebieden in het westen en 
noorden van het land (NMV, 2013).

Deze soort is verwant aan de Kortstelige veldridderzwam (Melano-
leuca brevipes; zie aldaar) en heeft onder de microscoop eveneens 
priemvormige cystiden op de lamellen. Hij verschilt daarvan door de 
forsere vruchtlichamen met een tot 15 cm brede, bruine hoed en vooral 
door de veel langere steel van 5-12 cm die bovendien over de hele lengte 
gestreept is. Van de hierna besproken Zwartwitte veldridderzwam 
(Melanoleuca polioleuca) verschilt de Streepsteelveldridderzwam 
in het veld niet alleen door de gestreepte steel, maar ook door het 
lichte steelvlees. Al met al is het een goed herkenbare soort. In 
Nederland is deze veldridder vrij zeldzaam, met een zwaartepunt 
in de duinstreek (NMV, 2013). Elders is de soort zeldzaam en sterk 
achteruitgaan, zodat hij als kwetsbaar op de Rode Lijst staat (Arnolds 
& Veerkamp, 2008). In het Drentse bestand zitten drie vondsten: op 
een kapvlakte in loofbos op zure, voedselarme grond in Boswachterij 
Gees (km 239-530, 1975), in een tuin in het centrum van Coevorden 
(km 246-520, 1994) en op matig voedselrijke, basenrijke grond in 
een grazige berm onder linde langs de Eexterweg bij Annen (km 
244-563, 2010). Alleen de laatste waarneming is zeker, want de twee 
oudere opgaven zijn afkomstig van onervaren mycologen uit habitats 
die niet erg geschikt lijken voor deze soort. Volgens het Overzicht 
(Arnolds et al., 1995) groeit de Streepsteelveldridderzwam op grof 
strooisel of humusrijke bodems in loof- en naaldbossen op vochtig 

Melanoleuca grammopodia Streepsteelveldridderzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1975.

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

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

tot droog, voedselrijk zand, leem en klei, alsmede in lanen, bemeste 
graslanden, droge zandige kustduinen, stadsparken en wegbermen. 
In Zuidwest-Duitsland is deze paddenstoel veel algemener en op de 
eerste plaats een soort van kalkgraslanden, jeneverbesstruwelen en 
weinig bemeste weilanden, die zelden in bossen groeit. Hij prefereert 
daar niet te stikstofrijke omstandigheden en heeft een uitgesproken 
voorkeur voor basische grond (79%) boven neutrale (16%) en zure 
bodems (4%) (n= 92, Krieglsteiner, 2001).
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De tot 8 cm brede hoed van deze paddenstoel is grijs- tot zwartbruin 
en wordt bij uitdrogen maar weinig lichter. Bij jonge vruchtlichamen 
zijn de lamellen spierwit en dat blijft lang zo. De vezelige steel is 
3-8 cm lang, aanvankelijk witachtig, maar verkleurt vanaf de 
basis geleidelijk naar donkerbruin. Een belangrijk veldkenmerk is 
de kleur van het vlees in de steel dat vaak geheel, maar in ieder 
geval in de basis, donkerbruin is. Voor het overige is de Zwartwitte 
veldridderzwam een uiterst variabele soort waarbinnen drie vormen 
worden onderscheiden; naast de typische, hierboven beschreven 
forma polioleuca een miniatuuruitvoering (forma pusilla) met 
een hoed van 1,5-4,5 cm en een kortstelige vorm (forma langei) 
die in het veld gemakkelijk met de Kortstelige veldridderzwam 
(Melanoleuca brevipes) kan worden verward, maar daarvan onder 
de microscoop verschilt in geheel andere, spoelvormige cystiden 
(Boekhout in Noordeloos et al., 1999). De Zwartwitte veldridderzwam 
is in Nederland verreweg de meeste verbreide veldridder. Hij is 
zeer algemeen in het gehele land (NMV, 2013). Op basis van 
kilometerhokken is deze soort in Drenthe ‘slechts’ vrij algemeen, 
met een sterke toename vanaf 1999 door de hogere zoekintensiteit 
in de meer open gebieden. Bijna de helft van de waarnemingen is 
afkomstig van lanen, zowel op voedselarme als voedselrijke grond. 
Ook in parken, plantsoenen en tuinen wordt hij geregeld gevonden, 
zelfs in bemeste, recent omgewerkte groentebedden. In voedselarme 
bossen wordt deze veldridder aanmerkelijk minder waargenomen en 
dan heeft een deel van deze opgaven nog betrekking op bermen van 
schelpenfietspaden, een habitat waar de Zwartwitte veldridderzwam 
regelmatig te vinden is. In niet te sterk bemeste graslanden en 
grazige, zonnige wegbermen voelt deze soort zich eveneens thuis. In 

Melanoleuca polioleuca Zwartwitte veldridderzwam

Status: Vrij algemeen, n= 315, n<99: 50, n>159: 277, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 70): droge, voedselarme 
lanen 24%, droge, voedselrijke lanen 24%, parken en tuinen 17%, 
voedselarm gemengd bos 13%, houtwallen en -singels 7%,matig en sterk 
bemest grasland 4%, droog, schraal grasland en wegbermen 3%, droog, 
voedselarm loofbos 1%, rest 7%. – Sub (n= 47): humus 96%, strooisel 2%, 
grond onbepaald 2%.

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

0 0 0 0 0 0 3 9 55 168 122 24

ons land is deze veldridder ook algemeen in open duinen, zowel op 
kalkarm als op kalkrijk zand. Bij onderzoek rond Amsterdam in de jaren 
negentig bleek de Zwartwitte veldridderzwam in 71 kilometerhokken 
voor te komen (18% van het totaal), zowel in plantgaten van iepen 
langs de grachten als op de met kalkhoudend zand opgespoten 
terreinen in het Westelijk Havengebied (Chrispijn, 1999). Het beeld 
ontstaat van een veelzijdige soort die op veel plekken te vinden is, 
zoang de bodem voldoende voedingsstoffen en organische stof bevat 
en niet te zuur is. Vermoedelijk heeft de Zwartwitte veldridderzwam 
van oorsprong zijn optimum in voedselrijke zoomvegetaties langs 
bosranden. In gesloten bossen is hij niet of nauwelijks te vinden, ook 
niet in bijvoorbeeld Scandinavië (Knudsen & Vesterholt, 2008).

Het grauwwitte hoedje van deze mycena heeft in het centrum een 
vleug van roomgeel of olijf, waardoor je met de nodige ervaring op 
enige afstand al kunt vermoeden dat het om deze soort gaat. De 
witte lamellen hebben, zoals de naam aangeeft, een gele snede, 
maar soms is deze kleur zo zwak dat die zelfs met een goede loep 
nauwelijks waarneembaar is. De duidelijke geur naar radijs is verder 
behulpzaam bij herkenning in het veld. De Geelsnedemycena groeit 
in groepen saprotroof op strooisel van allerlei bomen en grassen. Hij 
is in ons land vrij algemeen, vooral in de kalkrijke duinen, Flevoland, 
Zuid-Limburg en plaatselijk op de hogere zandgronden (NMV, 2013). 
Het patroon is nogal ongelijkmatig, hetgeen vermoedelijk regionale 
verschillen in bekendheid met deze onopvallende soort weerspiegelt. 
De eerste Drentse meldingen dateren van de mycosociologische 
studie van wegbermen met bomen in de jaren tachtig. Hieruit blijkt 
dat deze mycena even vaak voorkomt in beukenbermen als in 
eikenbermen, en wel met een presentie van 17% (Keizer & Arnolds, 
1995). Volgens Keizer (1993) komt de Geelsnedemycena weliswaar 

Mycena flavescens Geelsnedemycena

Status: Vrij algemeen, n= 203, n<99: 32, n>99: 175, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1987. – Hab (n= 53): voedselarme lanen 40%, 
droge, voedselrijke lanen 32%, parken en tuinen 8%, jonge bosaanplant 
6%, droog, voedselarm gemengd bos 4%, droog, voedselarm naaldbos 4%, 
loofhoutsingels 4%, rest 2%. – Sub (n= 26): humus 61%, strooisel 35%, 
afgevallen bladeren 4%.

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

0 0 0 0 0 0 2 9 76 117 24 2
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regelmatig in lanen voor, maar is het oorspronkelijk een soort van 
bladstrooisel en humus op verstoorde, met voedingsstoffen en 
basen verrijkte plekken in bossen. De Drentse vondsten in parken 
en jonge bosjes op voormalige landbouwgrond, ook onder sparren, 
lijken deze hypothese te ondersteunen. Toch blijft de sterke 
voorkeur voor beschaduwde bermen een opvallend fenomeen 
voor een strooiselverteerder. In Zuidwest-Duitsland wordt de 
Geelsnedemycena beschouwd als een niet zo algemene kensoort 
van beukenbossen op neutrale tot basische, voedselrijke bodem en 
dat zou wellicht zijn meest natuurlijke standplaats zijn. Daarnaast 

wordt hij daar geregeld aangetroffen in andere voedselrijke 
loofbossen en in sparrenbossen, ook op bemoste boswegen 
(Krieglsteiner, 2001). In Drenthe is het aantal meldingen van de 
Geelsnedemycena sinds 1999 fors toegenomen, ten dele omdat 
de soort pas recent goed bij veldmycologen bekend is geworden, 
maar stellig ook doordat veel bermen en bosranden geleidelijk 
steeds voedselrijker zijn geworden door de depositie van stikstof 
uit de atmosfeer. Het is nu een vrij algemene soort, met name in 
de zandgebieden. Op laagveen en in veenkoloniale streken is deze 
mycena een stuk schaarser. 

De Bermfranjehoed is een vrij kleine soort die in het veld niets 
karakteristieks te bieden heeft. De in verse toestand donker- tot 
grijsbruine hoed is 1-3 cm breed en droogt snel uit tot grijzig bruin of 
bleek okerbruin. Kenmerkend is onder de microscoop de combinatie 
van utriforme cystiden en de afgeplatte, in vooraanzicht deels naar 
de basis verbrede, eivormige tot iets driehoekige sporen van 7-10 
x 4,5-7 µm. De Bermfranjehoed geldt landelijk als matig algemeen 
en komt vooral voor in Flevoland, in de omgeving van Amsterdam 
en Rotterdam en in de duinstreek, elders spaarzaam (NMV, 2013). 
In Drenthe staat hij als zeldzaam te boek, maar dit is stellig een 
onderschatting omdat velen dergelijke onopvallende en lastig te 
determineren paddenstoeltjes links laten liggen. Het aantal meldingen 
in Drenthe is vanaf 1999 zelfs afgenomen, hoogstwaarschijnlijk 
een waarnemerseffect. Veel waarnemingen zijn afkomstig van 
mycosociologische studies vanuit het voormalige Biologisch 
Station te Wijster in de jaren zeventig en tachtig in graslanden, 
moerasbossen en lanen (Arnolds, 1983). Keizer (1993) registreerde 
de Bermfranjehoed in 17% van de proefvlakken in beukenlanen 
(n= 23) en 2% van de eikenlanen (n= 53). Nadien is minder goed 

Psathyrella panaeoloides Bermfranjehoed

Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 7, n>99: 5, trend --, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 16): jonge, voedselrijke bosaanplant 
31%, droge, voedselarme lanen 31%, droog, voedselarm naaldbos 19%, 
matig bemest weiland 13%, droge, voedselrijke lanen 6%. – Sub (n= 8): 
humus 100%.

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

0 0 0 0 1 0 1 1 2 10 4 0

op deze franjehoedjes gelet. Behalve van wegbermen is de soort 
regelmatig gemeld van jonge bosaanplant op landbouwgrond, 

naaldbossen en niet te 
sterk bemeste weilanden. 
De Bermfranjehoed groeit 
daar saprotroof op vochtige 
tot droge, humeuze, matig 
voedselrijke, basenrijke 
grond (Arnolds, 1983). 
Elders in Europa is het op de 
eerste plaats een soort van 
droge, open kalkgraslanden, 
duingraslanden en secun-
dair van weilanden, 
groenstroken en wegbermen 
(Knudsen & Vesterholt, 
2008; Krieglsteiner & 
Gminder, 2010). Ten westen 
van Amsterdam werd de 
Bermfranjehoed regelmatig 
aangetroffen op met kalkrijk 
zeezand opgespoten terrein-
en, waar zich na 20 jaar 
een humusprofiel begon 
te ontwikkelen (Chrispijn, 
1999).
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Ook dit is een vrij kleine franjehoed die in het veld geen opvallende 
kenmerken heeft. Het klokvormige hoedje is ongeveer 1,5 cm 
breed, vochtig grijsbruin met een rossige tint in het centrum en 
bleek okerkleurig na opdrogen. De lamellen zijn rijp purperbruin en 
de steel is wit, zoals bij zoveel franjehoeden. Onder de microscoop 
valt de Ruitsporige franjehoed echter uit de toon door de min of meer 
ruitvormige, vaak papillate sporen van 8,5-10 x 4,5-5 µm zonder 
kiempore. Op grond van de overige kenmerken lijkt de soort verwant 

Psathyrella rhombispora Ruitsporige franjehoed

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: VN, eerste jaar: 
1987.

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

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

aan de algemene Vroege franjehoed (Psathyrella spadiceogrisea). 
De Ruitsporige franjehoed is in 1995 als nieuwe soort beschreven op 
grond van een collectie uit een grazige berm met oude eiken op zandige 
grond langs de oude weg Rolde-Gieten ter hoogte van Anderen (km 
243-557, 1987, WBS) (Keizer & Arnolds, 1995). Nadien is er nooit 
meer wat van vernomen. Kennelijk is het een uiterst zeldzame soort, 
maar daarbij kan een rol spelen dat er ook in het buitenland weinig 
nauwgezet onderzoek aan franjehoeden wordt gedaan.

Van alle inlandse franjehoeden heeft de Dadelfranjehoed de meest 
forse en vlezige vruchtlichamen. Hij heeft vers een matte, donker 
rood- of dadelbruine, tot 10 cm brede hoed die, zoals bij de meeste 
franjehoeden, bij uitdrogen al gauw verbleekt tot saai stopverfkleurig. 
De aanvankelijk vleeskleurige lamellen worden naarmate de sporen 
rijpen cacaobruin en de overlangs vezelige steel is vleeskleurig, taai 
en met 30-70 x 4-10 mm voor een franjehoed opvallend kort en dik. 
De Dadelfranjehoed is in ons land vrij algemeen met een tamelijk 
gelijkmatige verspreiding en enige clusters van vindplaatsen in 
Zuid-Limburg, aan de binnenduinrand en rond Amsterdam (NMV, 
2013). Vermoedelijk is deze franjehoed in werkelijkheid algemener 
op voedselrijke gronden in Laag-Nederland dan de digitale 
verspreidingsatlas aangeeft. In Drenthe is de Dadelfranjehoed 
een zeldzaamheid die op verspreide vindplaatsen gevonden is. Hij 
heeft een voorkeur voor vochtige, voedsel- en basenrijke gronden, 

Psathyrella spadicea Dadelfranjehoed

Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 5, n>99: 15, trend +, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1923. – Hab (n= 10): parken en plantsoenen 30%, 
droge, voedselarme lanen 20%, droge, voedselrijke lanen 20%, voedselrijke 
jonge bosaanplant 20%, droog, voedselarm loofbos 10%. – Sub (n= 10): 
voet van levende stammen 40%, levende stammen, inclusief wondplekken 
20%, dode takken 20%, stronken 10%, dode wortels 10%. – Org (n= 10): eik 
30% (waarvan Zomereik 20%), Beuk 20%, Es 10%, els 10%, esdoorn 10%, 
plataan 10%, Paardenkastanje 10%.

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

0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 8 1

bijvoorbeeld langs de beekdalen en 
op dalgronden in de veenkoloniën. 
Uit de weinige habitatgegevens 
blijkt een voorkeur voor voedselrijke 
lanen en andere plekken met 
oude, vrijstaande loofbomen, zoals 
parken en begraafplaatsen. De 
vruchtlichamen staan in groepjes of 
kleine bundels, zelden alleen, vooral 
aan de voet en op de stambasis van 
oude levende loofbomen. Daarnaast 
groeit de soort op stronken en zelden 
op dode takken. Het is niet duidelijk of 
deze franjehoed uitsluitend saprotroof 
op dood hout groeit of ook als wond- 
en zwakteparasiet kan optreden. Bij 
de opgaven van boomsoorten is veel 
variatie. Uit buitenlandse literatuur 
blijkt eveneens dat de Dadelfranjehoed 
geen specifieke voorkeur heeft voor 
bepaalde loofbomen zolang ze maar 
op basische, vrij voedselrijke bodem 
staan (Krieglsteiner & Gminder, 
2010). 
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Met zijn bleek vleeskleurige tot bruine, onregelmatig en grof 
getande, korstvormige vruchtlichaam is de Getande boomkorst 
een karakteristieke verschijning. De tot 40 cm lange plakkaten zijn 
hygrofaan en daarmee is de kleur afhankelijk van de luchtvochtigheid. 
Ze ruiken in vochtige toestand naar ontsmettingsmiddel (lysol), net als 
die van zijn gewone broertje, de Ziekenhuisboomkorst (Radulomyces 
confluens), die evenwel tandenloos door het leven moet gaan. De 
Getande boomkorst was vóór 1990 een zeldzaamheid die beperkt 
was tot de zuidwestelijke helft van Nederland. Tegenwoordig is hij 
landelijk vrij algemeen, maar de ruimtelijke verdeling is nog steeds 
onevenwichtig. De meeste vindplaatsen liggen in de kalrijke duinen, 
Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg (NMV, 2013). 
Op de hogere zandgronden boven de grote rivieren is de soort wel 
verschenen, maar nog steeds schaars. Het is verleidelijk om in deze 
expansie een effect van klimaatverandering te zien. In Scandinavië 
is de Getande boomkorst zeldzaam (Hansen & Knudsen, 1997). Het 
is niet helemaal duidelijk in hoeverre de toename mede berust op 
een waarnemerseffect doordat steeds meer mensen de soort in het 
veld herkennen. Ook in Drenthe is de Getande boomkorst zeer sterk 
toegenomen, maar nog wel zeldzaam. Opmerkelijk genoeg is er een 
zeer oude herbariumcollectie uit de omgeving van Ter Apel van 1908 
(wellicht in de provincie Groningen), pas gevolgd door een vondst bij 
Weerwille in 1990. Alle andere waarnemingen dateren vanaf 2001. 
De Getande boomkorst wordt alleen buiten de grote bosgebieden 
gevonden, vooral langs de grenzen van de provincie. De soort is hier 
typerend voor lanen, tuinen en bossingels met een voorkeur voor 
bomen op voedsel- en basenrijke standplaatsen. Eik is veruit favoriet. 

Eén maal is lariks als substraat opgegeven, maar dat is wellicht een 
vergissing, want de soort wordt in de literatuur uitsluitend van loofhout 
gemeld, met een sterke voorkeur voor eik (Jülich, 1984; Krieglsteiner, 
2000). De Getande boomkorst groeit vooral op dode, nog niet 
ontschorste takken, hoog in de kroon van levende bomen (Kränzlin 
& Breitenbach, 1986). Hij is erg droogtebestendig en dat verklaart 
zijn voorkeur voor lijnvormige landschapselementen en vrijstaande 
bomen. Alleen bij takbreuk, vaak als gevolg van harde wind, kan 
de Getande boomkorst door waarnemers op de grond aangetroffen 
worden, althans indien ze zelf niet eerst getroffen zijn!

Radulomyces molaris  Getande boomkorst

OPN 1995: Cerocorticeum molare

Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 1, n>99: 19, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1908. – Hab (n= 9): droge, voedselarme lanen 33%, 
droge, voedselrijke lanen 33%, tuinen en erven 11%, droge, voedselarme 
loofhoutsingels 11%, akkers 11%. – Sub (n= 10): dode takken 100%. – Org 
(n= 10): eik 90% (waarvan Zomereik 50%), lariks 10%

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

0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 3 3
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Deze russula heeft een grijsbruine hoed met een geribbelde rand 
en aanvankelijk witte lamellen die later meer grijsachtig worden. 
De steel is wit en de geur zeer typerend, maar moeilijk in woorden 
te vatten; volgens sommigen ruikt de Scherpe kamrussula naar 
camembert, volgens anderen naar rubber. De geur vormt, samen 
met de scherpe smaak, een goed onderscheid met grijzige vormen 
van de verderop besproken, bijna even algemene Onsmakelijke 
kamrussula (Russula pectinatoides). Die soort is mild en ruikt meer 
ranzig. De Scherpe kamrussula is in ons land zeer algemeen, vooral 
in de duinen en op de hogere zandgronden, veel zeldzamer op klei- 
en veengronden in Laag-Nederland (NMV, 2013). Ook in Drenthe 
is deze russula zeer algemeen. Het aantal vindplaatsen is sinds 
1999 sterk gestegen doordat sindsdien veel nieuwe gebieden met 
beboomde wegbermen voor het eerst bezocht zijn. Het resultaat 
daarvan is dat de verspreidingskaart van Drenthe maar weinig lege 
plekken vertoont. Deze indiceren boomarme streken, zoals delen 
van de hoogveenontginningen. Opvallend is het relatief schaarse 
voorkomen in sommige grote bosgebieden, met name de nationale 
parken Het Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld. Daar zijn 
de bodemomstandigheden in het algemeen te arm en te zuur 
voor deze paddenstoel. De Scherpe kamrussula is echt een soort 
van lijnvormige landschapselementen: 80% van alle vondsten is 
afkomstig van lanen, houtwallen en -singels, waarbij die op arme 
bodem de kroon spannen met een aandeel van 63%. Parken en 
tuinen volgen met 10%, terwijl hij maar in 9% van de gevallen gemeld 
is uit bossen. Dat beeld wordt bevestigd in mycosociologische 

Russula amoenolens Scherpe kamrussula

Status: Zeer algemeen, n= 1330, n<99: 222, n>99: 1242, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1966. – Hab (n= 651): voedselarme lanen 
64%, voedselrijke lanen 12%, parken en tuinen 10%, houtwallen en -singels 
4%, droog, voedselarm loofbos 4%, voedselarm gemengd bos 4%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 1%, rest 1%. – Sub (n= 385): humus 97%, humusarm 
zand 1%, grond onbepaald 2%. – Org (n= 482): eik 89% (waarvan Zomereik 
22%, Amerikaanse eik 3%), Beuk 5%, linde 3%, Tamme kastanje 1%, 
Haagbeuk 0,5%, berk 0,5%, loofbomen onbepaald 2%.

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

0 0 0 0 0 15 237 514 581 501 235 64

studies in de jaren tachtig. Hij is door Keizer (1993) aangetroffen in 
77% van de proefvlakken in eikenlanen (n= 53) en in 39% van de 
beukenlanen (n= 23). Daar staat een presentie van slechts 5% in zure, 
voedselarme eikenbossen tegenover (n= 53, Jansen, 1984) en in 
vergelijkbare beukenbossen ontbrak de soort geheel (n= 19, Arnolds 
et al, 1994). In dit geval gaat het niet om een gevoelige paddenstoel 
die door verzuring en vermesting uit het bos is verdreven en in 
bermen zijn toevlucht zoekt. De Scherpe kamrussula is veeleer van 
nature een soort van bosranden op min of meer zure grond waar de 
strooisellaag dunner is en de bodem enigszins verrijkt is met stikstof 
en basen. Uit de genoemde mycosociologische studies kwam al een 
voorkeur naar voren van deze soort voor mycorrhizavorming met 
eiken. Dat blijkt ook uit de totaalcijfers van het Drentse bestand: 89% 
bij eik en een kleine minderheid bij Beuk, Tamme kastanje en linde. 
De presentie bij linde is in deze cijfers onderschat, want de Scherpe 
kamrussula is een trouwe paddenstoel in lindelanen. Bermen met 
deze boomsoort zijn echter niet zo intensief onderzocht. De Scherpe 
kamrussula is weliswaar het meest gemeld uit wegbermen op 
voedselarme zandgrond, maar dit zijn nooit de meest schrale bermen. 
Integendeel; hij lijkt een voorkeur te hebben voor humusrijke bodems 
met zoveel voedingsstoffen dat bij het ontbreken van maaibeheer 
al spoedig verruiging zou optreden. Deze russula profiteert van die 
beheersvorm, want in sterk verruigde bermen groeit hij nog slechts 
in de kortgrazige strook vlak langs de weg. Met de huidige, nog altijd 
hoge stikstofdepositie is de verwachting dat de Scherpe kamrussula 
verder toe zal nemen in lanen die voorheen te voedselarm waren.

Russula clariana Tweegeurrussula

Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 0, n>99: 8, trend +++, RL08: Kwetsbaar. 
eerste jaar: 2007. – Hab (n= 6): droge, voedselarme lanen 100%. – Sub (n= 
6): humus 100%. – Org (n= 6): Zomereik 100%.

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

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

Deze russula behoort tot een groepje vrij tere russula’s (Violaceinae) 
met een overwegend violette hoed, roomkleurige lamellen en 
sporenfiguur, een scherpe smaak en een karakteristieke geur 
naar vensterbankgeraniums (Pelargonium). Hiervan is de 
Tweegeurrussula de meest forse soort met een hoed van 4-8 cm, 

die meestal overwegend violet gekleurd is met groenige tinten, 
maar soms overheerst het groen volledig. De geur krijgt na enige 
tijd een vissige component, zoals in de groep van de Vissige 
russula (Russula xerampelina); vandaar de Nederlandse naam. 
Door sommige auteurs (Krieglsteiner, 2000; Knudsen & Vesterholt, 
2008) wordt de Tweegeurrussula gezien als een forse variant van 
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de Violette russula (Russula violacea), maar Van Vuure & Veerkamp 
(in Arnolds et al., 1995) onderscheiden de Tweegeurrussula mede 
op grond van de duidelijk netvormig geornamenteerde sporen en 
bredere hoedhuidhyfen. Hij is oorspronkelijk beschreven van een 
populierenberm langs het Julianakanaal bij Elsloo in Zuid-Limburg 
(Kuyper & Van Vuure, 1985). In ons land is het een vrij zeldzame soort, 
vooral in het Kromme Rijn-gebied en plaatselijk in de kalkrijke duinen 
en het zeekleigebied van Groningen (NMV, 2013). In de literatuur 
wordt hij meestal beschouwd als een typische mycorrhizapartner 
van populieren, maar Einhellinger (1985) vermeldt ook vondsten 
onder eik. In Drenthe is de Tweegeurrussula zeer zeldzaam op 

wijd uiteenliggende groeiplaatsen en uitsluitend aangetroffen onder 
oude eiken in grazige wegbermen op leem- of kalkhoudende, matig 
voedselrijke zandgrond. Het is opmerkelijk dat deze soort pas in 
2007 voor het eerst uit Drenthe is opgegeven en sindsdien door 
verschillende waarnemers uit acht kilometerhokken is gemeld. Naar 
de oorzaak van deze uitbreiding kunnen we slechts gissen.

De Vissige knotsvoetrussula behoort tot de lastige groep van Vissige 
russula’s (Russula xerampelina sl). Deze groep wordt gekenmerkt 
door een typische vissige geur bij oudere vruchtlichamen en een 
groene reactie van het vlees met ijzersulfaat. Binnen deze groep is de 
soort herkenbaar doordat de hoed geelbruin tot olijfgroen gekleurd is, 
zonder rode of violette tinten. De lamellen zijn crèmekleurig en de witte 
steel heeft de neiging bruinig te verkleuren bij aanraking. De Vissige 
okerrussula (Russula cicatricata) werd in het Overzicht nog als aparte 
soort opgevoerd, maar hij wordt nu als een synoniem beschouwd 
(Arnolds & Van den Berg, 2013). De Vissige knotsvoetrussula is 
in Drenthe zeldzaam en groeit voornamelijk op basenhoudende, 
vaak lemige gronden in het noorden van de provincie. Volgens de 
verspreidingsatlas is de Vissige knotsvoetrussula in ons land matig 
algemeen, met verspreide vindplaatsen op de hogere zandgronden 
en kleine concentraties bij Wassenaar, Eindhoven en in Zuid-Limburg 
(NMV, 2013). Deze gegevens moeten echter worden gerelativeerd, 
want er heerst in de groep rond de Vissige eikenrussula (Russula 
graveolens; zie hierna) veel verwarring en een deel van de opgaven 
is, ook in Drenthe, vermoedelijk niet juist gedetermineerd (Wisman, 
pers. meded.). De Vissige knotsvoetrussula wordt uit Beieren 
opgegeven voor eik, Beuk, berk en andere loofbomen op zandige, 
zure bodem (Einhellinger, 1985) en zou in Scandinavië ook bij 
naaldbomen groeien (Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuidwest-
Duitsland is de Vissige knotsvoetrussula een soort van loofbossen 
en parken op matig zure bodems boven enigszins basenhoudende, 
maar kalkarme gesteenten (Krieglsteiner, 2000). Deze auteur 

Russula clavipes Vissige knotsvoetrussula

OPN 1995: Russula elaeodes, R. cicatricata

Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 8, n>99: 6, trend --, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 12): droge, voedselarme lanen 58%, 
droge, voedselrijike lanen 17%, droog, voedselarm loofbos 8%, vochtig, 
voedselarm gemengd bos 8%, wilgenstruweel 8%. – Org (n= 8): Zomereik 
50%, populier 25% (waarvan Ratelpopulier 13%), Geoorde en Grauwe wilg 
13%, loofbomen onbepaald 13%.

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

0 0 0 0 0 0 1 5 7 9 2 0

vermeldt berk, eik, Beuk en Ratelpopulier als mycorrhizapartners. 
In Drenthe zijn de meeste vondsten afkomstig van eikenlanen, 
daarnaast van populieren in voedselarme loofbossen en één keer bij 
wilg in een nat, matig voedselarm wilgenstruweel op veen. Tijdens 
het mycosociologische onderzoek van Peter-Jan Keizer is de soort 
in drie achtereenvolgende jaren waargenomen onder oude eiken in 
de berm van de Rolderhoofdweg ten oosten van Assen. Hij geeft een 
uitvoerige beschrijving van dat materiaal onder de naam Russula 
cicatricata (Keizer & Arnolds, 1995).
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De Vissige eikenrussula is een middelgrote russula met een zeer 
variabele hoedkleur, waarin meestal purperbruine tot donker wijnrode 
kleuren overheersen, maar waarin zich ook okergele, bruine, 
olijfgroene en vleeskleurige tinten kunnen mengen. Zeldzamer zijn 
exemplaren met donkerbruine of grotendeels groene tinten die 
soms als aparte soorten zijn beschreven, maar ook als vormen 
van de Vissige eikenrussula worden beschouwd (Keizer, 1993). Uit 
studies van deze groep door Jaap Wisman blijkt dat onder deze 
naam diverse andere soorten schuil gaan. De hier behandelde 
soort moet dus gezien worden als Vissige eikenrussula in wijde 
zin (Russula graveolens sensu lato). Van dit soortencomplex wordt 
alleen de Wilgenrussula (Russula subrubens) in deze atlas apart 
behandeld. Die soort is in het veld gemakkelijk te herkennen door 
relatief kleine vruchtlichamen en zijn standplaats onder wilgen. De 
Vissige eikenrussula heeft jong crèmekleurige en later botergele, vrij 
grove lamellen en een witte steel die bij druk geelbruin vlekt. Verse 
exemplaren ruiken naar schaaldieren of, volgens sommigen, naar 
haring. In ons land is de Vissige eikenrussula (in brede zin) veruit 
de meest verbreide vertegenwoordiger van de groep van vissige 
russula’s, gekenmerkt door de karakteristieke geur en groene 
verkleuring met ijzersulfaat. Die chemische reactie is op de steel 
van een van de gefotografeerde vruchtlichamen goed te zien. Hij 
is algemeen in de duinen, op de hogere zandgronden en in Zuid-
Limburg en schaarser in Flevoland en klei- en laagveenstreken (NMV, 
2013). Ook in Drenthe geldt de soort als algemeen. De verspreiding 
volgt opmerkelijk goed de infrastructuur van wegen en kanalen met 

Russula graveolens  Vissige eikenrussula

Status: Algemeen, n= 526, n<99: 70, n>99: 498, trend +++, RL08; Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 174): voedselarme lanen 75%, 
parken en plantsoenen 10%, voedselrijke lanen 8%, houtwallen en -singels 
3%, droog, voedselarm gemengd bos 2%, droog, voedselarm loofbos 1%, 
loofbossen onbepaald 1%. – Sub (n= 131): humus 93%, humusarm zand 
1%, grond onbepaald 6%. – Org (n= 177): eik 98% (waarvan Zomereik 26%, 
Amerikaanse eik 1%), Beuk 0,5%, berk 0,5%, populier 0,5%.

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

0 0 0 0 0 7 59 152 214 256 164 31

bermen die met eiken beplant zijn, zoals langs het Oranjekanaal tussen 
Orvelte en Emmen en langs de Drentsche Hoofdvaart zuidelijk van 
Wittelte. Langs wegen dringt hij ook door in bebouwde gebieden als 
Assen, Roden en Beilen. Even opvallend is het nagenoeg ontbreken 
in grotere bos- en natuurgebieden. De Vissige eikenrussula is dan 
ook een van de meest uitgesproken bermpaddenstoelen in Drenthe. 
Hij is uit bossen maar in 4% van de opgaven gemeld, van parken 
en plantsoenen 10% en maar liefst 86% uit lanen en boomsingels. 
Als begeleidende boomsoort is vrijwel uitsluitend eik genoemd. 
Tijdens mycosociologische studies in de jaren tachtig in beuken- en 
eikenlanen is hij uitsluitend aangetroffen in 21% van de bermen met 
eiken (n= 53). Het ziet er niet naar uit dat de Vissige eikenrussula ooit 
een rol van betekenis in Drentse eikenbossen heeft gespeeld (Jansen, 
1984) en vermoedelijk zijn de natuurlijke standplaatsen bosranden en 
open plekken in het bos. In het Drentse bestand is na 1999 het aantal 
waarnemingen sterk toegenomen, niet alleen door de toegenomen 
inventarisatie-inspanningen, waarbij de gehele provincie tot in alle 
uithoeken is doorkruist, maar vooral ook doordat vóór die tijd de soort 
vaak niet werd herkend of opgeschreven is onder de verzamelnaam 
Russula xerampelina s.l. De Vissige eikenrussula groeit vooral in 
de wat voedselrijkere, grazige bermen, die wel regelmatig gemaaid 
worden, zodat ruigtekruiden niet de overhand krijgen. Blijkbaar 
voldoen veel Drentse bermen aan de habitateisen van deze soort, die 
in andere delen van Europa, zoals Scandinavië en Zuid-Duitsland, 
schaars is of zelfs uitgesproken zeldzaam (Krieglsteiner, 2000; 
Knudsen & Vesterholt, 2008). 

Russula grisea  Duifrussula

Status: Matig algemeen, n= 113, n<99: 18, n>99: 103, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1971. – Hab (n= 29): droge, voedselarme 
lanen 48%, droge, voedselrijke lanen 17%, voedselarm gemengd bos 
17%, parken en plantsoenen 10%, houtwallen en -singels 3%, loofbossen 
onbepaald 3%. – Sub (n= 11): humus 100%. – Org (n= 16): eik 69% (waarvan 
Zomereik 6%), Beuk 25%, Haagbeuk 6%.

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

0 0 0 0 1 1 6 40 40 20 11 8

De Duifrussula onderscheidt zich van de in Drenthe veel algemenere, 
hieronder behandelde Berijpte russula (Russula parazurea) door een 
wat groter formaat, meestal wat meer violet in het grijs van de hoed 

en een lila laagje bovenin het hoedvlees. Dat wordt zichtbaar op 
vraatplekken of wanneer de hoedhuid voorzichtig wordt verwijderd. 
Daarbij reageert het steelvlees met ijzersulfaat helder oranje, 
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tegenover bleek zalmoranje bij de Berijpte russula. En of dit nog 
niet genoeg is, treffen we nogal eens exemplaren aan met een lila 
aangelopen steel. De Duifrussula geldt in Nederland als vrij algemeen, 
zowel op het pleistoceen als op de basenrijke gronden van de kalkrijke 
duinen, Zuid-Limburg en het oostelijke rivierengebied. Hij ontbreekt 
echter nagenoeg in de laagveen- en kleigebieden in het westen en 
noorden van het land (NMV, 2013). De Duifrussula is in Drenthe 
tegenwoordig matig algemeen. Hij komt verspreid over de gehele 
provincie voor, maar bijna steeds buiten de grote boswachterijen. 
De soort is vrijwel beperkt tot schaduwrijke bermen van verharde 
wegen en zandwegen met oude eiken of beuken en grasvelden 
met oude bomen in parken. De opgaven uit gemengd bos betreffen 
vermoedelijk soortenlijsten waar geen onderscheid werd gemaakt 
tussen verschillende standplaatsen binnen een groot bosgebied. De 
Duifrussula is ook tijdens vroegere mycosociologische studies nooit 
in eiken- of beukenbossen aangetroffen (Jansen, 1984; Arnolds et 
al., 1994), maar wel in 9% van de proefvlakken in beukenlanen en 
8% van de eikenlanen (Keizer & Arnolds, 1994). Wat bodemvoorkeur 
betreft neemt deze russula een middenpositie in: hij groeit in Drenthe 
bij voorkeur op matig vochtige, matig voedsel- en basenrijke, zwak 
zure tot neutrale zand- en leemgronden. Het Overzicht (Arnolds et 
al., 1995) geeft een wat ander beeld. Daar wordt de Duifrussula 
beschreven als een symbiont van eik, Beuk en soms linde, die vooral 

Deze tot 20 cm grote, gemakkelijk herkenbare russula is aanvankelijk 
helemaal witachtig en wordt via grijsbruin al spoedig donkerbruin 
en tenslotte zwart. De soort ontleent zijn Nederlandse naam aan de 
opvallend dikke, ver uiteenstaande lamellen. Het harde vlees kleurt na 
beschadiging eerst rood alvorens zwart te worden. De vruchtlichamen 
verschijnen in de zomer en herfst, maar zwart geworden kunnen ze 
tot in het volgende voorjaar zichtbaar blijven. Mede door hun lange 
levensduur zijn ze een favoriet substraat voor sommige parasitaire 
paddenstoeltjes, vooral voor beide zwamgasten (Asterophora spp.) 
en de Purperknolcollybia (Collybia tuberosa). De Grofplaatrussula 
is zeer algemeen in de hogere delen van Nederland en de duinen 
(NMV, 2013). Ook in Drenthe is het een zeer algemene paddenstoel. 
Hij wordt vaak buiten de grote bosgebieden aangetroffen en is alleen 
schaars in de laagveenontginningen en oostelijke veenkoloniën. Daar 

Russula nigricans Grofplaatrussula

Status: Zeer algemeen, n= 887, n<99: 180, n>99: 838, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1917. – Hab (n= 558): droge, voedselarme 
lanen 70%, droog, voedselarm loofbos 9%, droge, voedselrijke lanen 
5%, voedselarm gemengd bos 5%, houtwallen en -singels 3%, parken 
en plantsoenen 2%, loofbossen onbepaald 1%, rest 5%. – Sub (n= 194): 
humus 90%, leem 1%, strooisel 1%, zand 1%. – Org (n= 221): eik 67% 
(waarvan Zomereik 25%, Amerikaanse eik 2%), Beuk 22%, berk 1%, linde 
0,5%, Haagbeuk 0,5%, Tamme kastanje 0,5%, Grove den 0,5%, loofbomen 
onbepaald 8%.

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

8 1 3 2 0 0 50 285 557 745 273 84

volgt de Grofplaatrussula helemaal het verloop van wegen, vooral 
langs kanalen en wijken. Ook het verloop van het Oranjekanaal 
wordt gemarkeerd door vindplaatsen van deze paddenstoel. Na 
1999 is deze russula in Drenthe sterk toegenomen, maar dit is deels 
toe te schrijven aan het al eerder gesignaleerde effect dat typische 
laansoorten extra hebben geprofiteerd van de inventarisaties, omdat 
na 1999 ook de bosarme delen van Drenthe in kaart zijn gebracht. In 
die streken vormen lanen vaak de enige kansrijke groeiplaatsen van 
paddenstoelen. De Grofplaatrussula komt vooral voor bij oude bomen 
op niet te droge, zure tot neutrale, matig voedselarme bodems met 
een relatief dunne strooisellaag (Arnolds & Veerkamp, 1999). In het 
Drentse bestand bestaat meer dan driekwart van de habitatopgaven 
uit lanen en singels. Parken en plantsoenen spelen nauwelijks een 

in lanen groeit, maar ook in bossen op neutrale tot kalkhoudende 
zand-, leem- en kleigronden.
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rol, maar loofbos in een of andere vorm dient toch nog in 14% van de 
gevallen als groeiplaats voor de Grofplaatrussula. Eik is in tweederde 
van de gevallen de begeleidende boom, gevolgd door Beuk met 
20%. Keizer (1994) trof tijdens mycosociologisch onderzoek in de 
jaren tachtig de Grofplaatrussula aan in 30% van de bermen met 
Beuk (n= 23) en 40% van de eikenbermen (n= 53). De presentie in 
beukenbossen op zure, voedselarme zandgrond bedroeg toen slechts 
10% (n= 19, Arnolds et al, 1994) en in eikenbossen op die gronden 9% 
(n= 37, Jansen, 1984). Het ziet er dus naar uit dat de Grofplaatrussula 

al lange tijd in ons land voornamelijk een bermpaddenstoel is. Behalve 
bij de hierboven genoemde boomsoorten komt de Grofplaatrussula 
in Zuidwest-Duitsland algemeen voor bij Fijnspar, maar in Drenthe 
is er slechts één melding onder naaldbomen en dat was bij Grove 
den. Hij verdraagt in dat deel van Duitsland een bepaalde mate van 
stikstofbelasting (Krieglsteiner, 2000), maar Arnolds & Veerkamp 
(1999) signaleren in Nederland een zekere gevoeligheid voor stikstof, 
hetgeen verband houdt met de gemiddeld aanmerkelijk hogere 
stikstofbelasting in Nederland dan in Zuidwest-Duitsland.

Deze kleine russula kiest voor zijn hoedkleur uit een zeer breed 
palet, waardoor er collecties bestaan met overwegend gele, rode en 
violette tinten. Het lijkt erop dat in Nederland het meest lilakleurige tot 
wijnroodbruine tinten voorkomen; zuiver gele en rode collecties zijn 
zeldzaam. Ondanks de variabele hoedkleur is de Geurende russula 
goed te onderscheiden van andere russula’s dankzij de combinatie van 
een sterke geur naar rijp fruit en de kleur van de lamellen die naarmate 
de sporen rijpen steeds dieper geel wordt. De Geurende russula is in 
ons land tegenwoordig vrij algemeen, maar omstreeks 1990 gold hij nog 
als een zeldzaamheid, vermoedelijk grotendeels wegens onbekendheid. 
Hij is recent nergens zo veel gemeld als in Drenthe. Ook dat is 
waarschijnlijk vooral een waarnemerseffect. De soort is in populaire 
paddenstoelengidsen zelden opgenomen en daardoor leer je hem vooral 
herkennen via ervaren waarnemers. In andere streken is de Geurende 
russula veel minder goed bekend. Ook is in geen andere provincie op zo’n 
uitgebreide schaal naar lanen op zandgronden gekeken als in Drenthe. 
Beide factoren hebben bijgedragen aan de indrukwekkende toename 
van het aantal vindplaatsen sinds 1999. In Drenthe is de Geurende 
russula vrij gelijkmatig over de provincie verdeeld, met opvallend veel 
vindplaatsen in de hoogveenontginningen en relatief weinig plekken in 
het zuidwestelijke, meest voedselarme deel van het zandplateau. Lanen 

Russula odorata Geurige russula

Status: Vrij algemeen, n= 405, n<99: 29, n>99: 392, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1986. – Hab (n= 118): droge, voedselarme lanen 
75%, parken en tuinen 10%, droge, voedselrijke lanen 9%, houtwallen 
en -singels 3%, droog, voedselarm gemengd bos 1%, rest 2%. – Sub (n= 
92): humus 98%, humusarm zand 2%. – Hab (n= 97): eik 98% (waarvan 
Zomereik 19%), Beuk 1%, berk 1%, Haagbeuk 1%.

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

0 0 0 0 0 5 61 146 113 100 58 13

vormen in Drenthe een sterk favoriete groeiplaats met 84% van alle 
waarnemingen. Daarnaast wordt de Geurende russula geregeld gezien 
bij vrijstaande bomen op grasvelden in parken, maar er is slechts één 
melding uit een bos. Ook in de jaren zeventig en tachtig was de soort 
onbekend uit proefvlakken in voedselarme eiken- en beukenbossen 
(Jansen, 1984; Arnolds et al., 1994), maar al wel aanwezig in bermen 

met oude bomen met presenties 
van 17%, respectievelijk 4% onder 
eik en beuk (Keizer, 1993). Hij 
heeft een voorkeur voor bermen 
met een kortgrazige vegetatie 
op zwak zure tot iets basische, 
matig voedselarme, humeuze 
zandbodems, maar groeit soms ook 
in rijkere bermen, verborgen onder 
een dichte grasmat. De Geurende 
russula is in Drenthe vrijwel 
geheel aangewezen op de eik als 
mycorrhizapartner, met daarnaast 
eenmalige waarnemingen bij berk 
en Beuk. In Duitsland geldt de 
soort als zeldzaam en karakteristiek 
voor grasvelden met oude eiken 
in parken op zure zand- en 
leembodems (Einhellinger, 1985). 
In buitenlandse literatuur worden 
ook berk, Haagbeuk, populier en 
linde als mycorrhizabomen vermeld 
(Krieglsteiner, 2000).
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Jonge, nog niet door de zon gebleekte exemplaren van deze russula 
hebben een blauwgroene tot grijsblauwe hoed met een berijpt 
oppervlak. Later wordt de hoed kaal en meer variabel van kleur, met 
bleekgroene en bruine nuances. De Berijpte russula is dan veel minder 
gemakkelijk herkenbaar. De lamellen zijn aanvankelijk wit, maar 
verkleuren bij het rijp worden van de sporen crèmekleurig. Verwarring 
kan ontstaan met de Regenboogrussula (Russula cyanoxantha) die 
evenwel forser is en buigzame, ‘spekkige’ lamellen heeft. De meestal 
iets grotere Duifrussula (Russula grisea) heeft een niet berijpte, grijze 
hoed, vaak een roze aangelopen steel en wat donkerder lamellen 
met lichtoker sporenpoeder (Gerhardt, 2008). Op zandgronden is de 
Berijpte russula in ons land veruit de meest algemene grijze russula. 
Hij is plaatselijk ook in laag gelegen delen van Nederland aan te treffen 
indien daar voor bouwwerkzaamheden zand is opgebracht (NMV, 
2013). Deze weinig kritische soort is in Drenthe van alle russula’s in 
het grootste aantal kilometerhokken waargenomen. Hij is sinds 1999 
sterk toegenomen, zoals zoveel paddenstoelen van lanen. De weinige 
witte plekken op de Drentse verspreidingskaart zijn boomarme, 
grootschalige landbouwgebieden. In de oostelijke veenkoloniën is de 
Berijpte russula aangewezen op wegbermen en dorpsbosjes. Hoewel 
de Berijpte russula ook in bossen voorkomt, heeft hij in Drenthe 
toch een duidelijke voorkeur voor beboomde wegbermen. Dat beeld 
wordt bevestigd door mycosociologische studies in de jaren tachtig. 

Russula parazurea  Berijpte russula

Status: Zeer algemeen, n= 1611, n<99: 346, n>99: 1534, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1961. – Hab (n= 1010): droge, voedselarme 
lanen 48%, droog, voedselarm loofbos 12%, droge, voedselrijke lanen 11%, 
droog, voedselarm gemengd bos11%, parken en tuinen 8%, houtwallen 
en -singels 4%, droog, voedselarm naaldbos 1%, rest 6%. – Sub (n= 592): 
humus 96%, strooisel 1%, grond onbepaald 3%. – Org (n= 651): eik 63% 
(waarvan Zomereik 15%, Amerikaanse eik 3%), Beuk 14%, linde 3%, berk 
3%, spar 2%, den 0,5%, lariks 0,3%, loofbomen onbepaald 14%.

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

1 0 0 1 0 34 288 629 910 1016 363 52

Deze russula heeft meestal een geelbruine hoed met een sterk 
geribbelde rand. De roomkleurige lamellen krijgen al gauw roestbruine 
vlekken, evenals de basis van de verder witte steel. De smaak is mild, 
maar onaangenaam samentrekkend en de geur sterk ranzig met een 
rubberachtige component. Beide laatstgenoemde eigenschappen 
vormen de belangrijkste verschillen in het veld met de meestal meer 
grijsbruin gekleurde Scherpe kamrussula (Russula amoenolens; zie 

Russula pectinatoides Onsmakelijke kamrussula

Status: Algemeen, n= 589, n<99: 74, n>99: 556, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 254): droge, voedselarme lanen 71%, 
droge, voedselrijke lanen 10%, parken en plantsoenen 10%, houtwallen 
en -singels 4%, droog, voedselarm gemengd bos 3%, droog, voedselarm 
loofbos 1%, loofbossen onbepaald 1%. – Sub (n= 155) humus 100%. – 
Org (n= 187): eik 83% (waarin Zomereik 8%, Amerikaanse eik 2%), Beuk 
7%, linde 4%, populier 1%, berk 1%, Haagbeuk 0,5%, Douglasspar 0,5%, 
loofbomen onbepaald 2%.

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

0 0 0 0 0 10 112 243 205 146 69 17

Hij is door Keizer (1994) aangetroffen in 68% van de proefvlakken 
in eikenlanen (n= 53) en in 78% van de beukenlanen (n= 23). 
Daar staat een presentie tegenover van 36% in beukenbossen op 
voedselarme, zure zandgrond (n= 19, Arnolds et al, 1994) en slechts 
8% in voedselarme eikenbossen (n= 53, Jansen, 1984). De Berijpte 
russula groeit vooral in vrij schrale lanen op zandgrond. Het is echter 
ook een van de taaiste mycorrhizapaddenstoelen als bij verrijking of 
het achterwege blijven van beheer een wegberm verruigt. De Berijpte 
russula is als mycorrhizapartner niet eenkennig. Weliswaar groeit hij 
overwegend bij eiken, maar dat komt ook omdat langs Drentse lanen 
en wegbermen nu eenmaal voornamelijk eiken zijn aangeplant. Uit de 
geciteerde mycosociologische studies blijkt zelfs in bossen een sterke 
voorkeur voor de Beuk te bestaan en in lanen een zwakke voorkeur 
voor die boom. Lindelanen zijn schaars in deze provincie, dus is het 
percentage van 3% meldingen bij linde relatief hoog. Deze russula 
kan ook bij naaldbomen groeien. Hij maakt daar geen gewoonte 
van, maar als het er dan toch van komt, dan vooral bij Fijnspar. In 
streken met veel basenrijke gronden, zoals in Baden-Württemberg, 
is de Berijpte russula helemaal niet algemeen en beperkt tot zure of 
neutrale, voedselarme zandgronden (Krieglsteiner, 2000). In Beieren 
is het zelfs een grote zeldzaamheid (Einhellinger, 1985).
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hierboven). De Onsmakelijke kamrussula is in ons land algemeen op 
de zandgronden, maar hij is plaatselijk ook op enigszins humeuze 
veen- en kleibodems aangetroffen, zoals in Amsterdam waar hij 
tot diep in de stad in sommige stadsparken is gevonden (Chrispijn, 
1999). In Drenthe is de Onsmakelijke kamrussula weliswaar 
algemeen, maar veel minder verbreid dan de Scherpe kamrussula, 
waarmee hij vaak samen voorkomt. Ook de Onsmakelijke kamrussula 
is een uitgesproken laanpaddenstoel die soms ook bij vrijstaande 
bomen in parken is te vinden, maar die je in bossen slechts weinig 
tegenkomt. In het Drentse bestand heeft maar 5% van de meldingen 
betrekking op bossen. Dat beeld wordt bevestigd door resultaten 
van mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig. Hij is destijds 
aangetroffen in 28% van de proefvlakken in eikenlanen (n= 53), 
in geen van de beukenlanen (n= 23) (Keizer, 1993), in 5% van de 
beukenbossen op voedselarme, zure zandgrond (n= 19, Arnolds et al., 
1994) en niet in de voedselarme eikenbossen (n= 53, Jansen, 1984). 
Uit deze gegevens blijkt een duidelijke voorkeur voor bermen met eik. 
In Drenthe is het aantal waarnemingen na 1999 sterk toegenomen, 
allereerst dankzij de intensievere inventarisatie-inspanningen, maar 
mogelijk ook ten gevolge van een alsmaar verdere verrijking van veel 
wegbermen door de gestage stikstoftoevoer van de afgelopen 50 jaar 
en het achterwege blijven van maaibeheer. De Onsmakelijke russula 
houdt namelijk van matig voedselarme tot voedselrijke, humeuze 
zandgrond en kan zich relatief goed handhaven in verruigde bermen. 
In Zuidwest-Duitsland is de Onsmakelijke russula algemeen in het 
stroomgebied van de Rijn, elders aanmerkelijk zeldzamer. Hij groeit 

hier volgens Krieglsteiner (2000) op niet te droge, rulle, licht zure 
tot neutrale, humeuze, maar vrij voedselarme zandbodems, ook 
hier vaak samen met de Scherpe kamrussula, bij voorkeur bij eik 
(60%), soms bij Beuk (7%), linde of berk (n=40). Hij is in dat deel van 
Duitsland tweemaal gemeld van Fijnspar.

Deze russula met een zwartpurperen tot donkerrode hoed lijkt vaak op 
een forse, stevige uitvoering van de Broze russula (Russula fragilis), 
maar de lamellen zijn niet gezaagd, de geur is veel zwakker fruitig 
en de smaak is maar een beetje scherp. Het hoedcentrum van de 
Zwartpurperen russula blijft meestal donker en de hoedrand is niet 
gevoord. De hoed wordt later vaak geel gevlekt, de witte lamellen 
worden uiteindelijk strogeel en de aanvankelijk witte steel heeft de 
neiging om bij ouderdom grijs te worden. De Zwartpurperen russula is 
een typische zand- en leemsoort. Hij is zeer algemeen in de duinen, 
op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg, maar zeldzaam in 

Russula undulata Zwartpurperen russula

Status: Algemeen, n= 514, n<99: 168, n>99: 433, trend +, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1962. – Hab (n= 300): voedselarme lanen 57%, 
voedselarm gemengd bos10%, droge, voedselrijke lanen 8%, droog, 
voedselarm loofbos 5%, parken en plantsoenen 4%, houtwallen en -singels 
4%, elzenbroekbos 2%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, loofbossen 
onbepaald 2%, rest 6%. – Sub (n= 149): humus 83%, humusarme leem 1%, 
humusarm zand 1%, veen 1%, grond onbepaald 13%. – Org (n= 182): eik 
86% (waarvan Zomereik 30%, Amerikaanse eik 2%), Beuk 5%, wilg 1%, els 
1%, loofbomen onbepaald 8%.

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

0 0 0 1 0 1 36 134 335 307 123 27

de lagere delen van Nederland op klei en laagveen (NMV, 2013). In 
Drenthe is het een algemene, min of meer stabiele soort die het meest 
voorkomt in het noordelijke deel van de provincie. Dat kan verband 
houden met zijn voorkeur voor net wat lemiger en basenrijkere bodems. 
Die voorkeur voor rijkere bodems blijkt ook het feit dat deze soort 
een aantal malen in elzenbroekbossen is aangetroffen bij verspreide 
eiken op iets drogere rabatten. Binnen het spectrum van voedselarm 
naar voedselrijk heeft de Zwartpurperen russula zijn optimum in het 
midden. Lanen, singels en houtwallen maken samen 69% van de 
habitatgegevens uit en slechts 21% van de meldingen is afkomstig 
uit verschillende typen loofbos. Volgens het mycosociologisch 

Russula pectinatoides
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De Kleine aardappelbovist heeft bolvormige vruchtlichamen van 1,5 
tot 4 cm doorsnee met een korte, dunne schijnsteel (‘wortel’) die 

Scleroderma areolatum  Kleine aardappelbovist

Status: Zeer algemeen, n= 887, n<99: 116, n>99: 827, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 204): droge, voedselarme 
lanen 25%, parken en tuinen 17%, droge, voedselrijke lanen 16%, houtwallen 
en -singels 11%, jonge bosaanplant 9%, droog, voedselarm loofbos 8%, 
voedselarm gemengd bos 8%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, moerasbos 
en -struweel 1%, rest 3%. – Sub (n= 147): humus 96%, leem 1%, veen 1%, 
grond onbepaald 2%. – Org (n= 165): eik 79% (waarvan Zomereik 11%, 
Amerikaanse eik 1%), Beuk 6%, Hazelaar 2%, els 2%, linde 1%, wilg 1%, 
populier 1%, berk 1%, spar 1%, Douglasspar 1%, loofbomen onbepaald 5%.

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

0 1 0 1 0 0 87 353 457 341 50 7

onderzoek in wegbermen met bomen in Drenthe (Keizer, 1993) groeit 
de Zwartpurperen russula in 26% van de onderzochte eikenlanen 
en in 22% van de beukenlanen. In het Drentse bestand is het aantal 
vondsten met Beuk lager dan in het onderzoek van Keizer en wordt 
Beuk maar in 5% van de opgaven als mycorrhizapartner genoemd. De 
eik staat op eenzame hoogte met 86% en van de andere boomsoorten 
worden alleen els en wilg ieder een keer genoemd, maar wellicht 

zijn hier toch eiken in de nabijheid over het hoofd gezien. Ook in 
Zuidwest-Duitsland komt een sterke binding van deze soort aan eik 
naar voren met 93% van de waarnemingen. De Beuk moet het doen 
met een magere 3% (n=167). De Zwartpurperen russula heeft daar 
een voorkeur voor open, vrij oude eikenbossen, bospaden, parken en 
begraafplaatsen op zwak zure, zelden neutrale, niet te droge zand- en 
leembodems (Krieglsteiner, 2000).

Deze fraaie paddenstoel heeft een steen- tot oranjerode hoed met 
een meer okergeel centrum dat bij volgroeide exemplaren vaak 
schotelvormig verdiept is. De aanvankelijk roomwitte lamellen kleuren 
later lichtgeel en de lamelsnede nabij de hoedrand is dikwijls eender 
gekleurd als de hoed, een goed, maar niet constant veldkenmerk. De 
witte steel kan soms licht roze aangelopen zijn en de smaak is mild. 
Erg rode exemplaren van de Schotelrussula zouden verward kunnen 
worden met de Appelrussula (Russula paludosa) (Breitenbach & 
Kränzlin, 2005), maar in Nederland is de kans daarop heel klein, te 
meer daar laatstgenoemde soort aan naaldbomen gebonden is en 
de Schotelrussula met loofbomen mycorrhiza vormt. Deze soort geldt 
in ons land als algemeen op het pleistoceen, in de duinen en Zuid-
Limburg (NMV, 2013), maar ondanks deze status kom je hem toch 
niet zo vaak tegen. De soort komt wel wijdverbreid voor, maar zeer 
lokaal en nooit in grote aantallen. In Drenthe is de Schotelrussula op 
basis van kilometerhokken een matig algemene soort die verspreid 
over de provincie voorkomt, met een concentratie vindplaatsen 
rond Roden en bij Assen en Havelte. Het vrijwel ontbreken in 

Russula velenovskyi Schotelrussula

Status: Matig algemeen, n= 169, n<99: 53, n>99: 134, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 100): voedselarme lanen 55%, 
droog, voedselarm loofbos 17%, voedselarm gemengd bos 7%, droge, 
voedselrijke lanen 5%, parken en plantsoenen 2%, berkenbroekbos 2%, 
vochtig, voedselrijk loofbos 2%, grasland 2%, loofbossen onbepaald 2%, 
rest 6%. – Sub (n= 45): humus 96%, humusarm zand 2%, veen 2%. – Org 
(n= 52): eik 48% (waarvan Zomereik 15%, Amerikaanse eik 8%), berk 35%, 
Beuk 12%, linde 2%, loofbomen onbepaald 4%.

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

0 0 0 0 0 0 16 57 107 89 14 0

de boswachterijen op zure, voedselarme gronden is opvallend. 
Volgens het Drentse bestand groeit hij vooral in lanen. Tijdens 
mycosociologisch onderzoek in beboomde bermen in de jaren tachtig 
werd de Schotelrussula, aangetroffen in 26% van de bermen met 
Beuk (n= 23) en in 11% van de eikenbermen (n= 53) (Keizer, 1993). 
In de totale karteringsgegevens liggen de verhoudingen anders, met 
eik op de eerste plaats, maar dat is in Drenthe dan ook de meest 
prominente laanboom. Daarna volgt als mycorrhizapartner de berk, 
die door Keizer niet werd bestudeerd, en pas op de derde plaats 
de Beuk. In Duitsland wordt de Schotelrussula ook geregeld bij 
Fijnspar gevonden (Einhellinger, 1985; Krieglsteiner, 2000). De vele 
vindplaatsen bij Roden, Assen en Havelte wijzen op een voorkeur 
voor niet te basenarme, lemige bodems, met een niet te hoog 
stikstofgehalte. Vooral enige gevoeligheid voor stikstof kan verklaren 
waarom de Schotelrussula niet recent vooruit is gegaan, zoals veel 
andere laanbewonende russula’s, maar daarentegen min of meer 
stabiel is gebleven.

helemaal in de grond zit. Op een gelige ondergrond is hij regelmatig 
bezet met kleine, bruine schubjes die als in een pantervel omgeven 
zijn door een lichte ring. Door de gelige kleur doet hij soms denken 
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aan de zeer algemene Gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum), 
maar die soort heeft een gladde tot grof gebarsten, veel dikkere 
buitenwand. Hij is doorgaans in het veld ook goed te onderscheiden 
van de meer verwante Wortelende aardappelbovist (Scleroderma 
verrucosum), want die heeft doorgaans veel grotere vruchtlichamen 
met grovere schubben en een meer ontwikkelde, vertakte schijnsteel. 
Soms ligt het bij deze veelvormige paddenstoelen echter niet zo 
eenvoudig. Microscopische verschillen geven dan de doorslag: De 
Kleine aardappelbovist heeft grotere, bolvormige sporen van 9-14 
µm met langere stekels van ongeveer 1,5 µm. Evenals de andere 
aardappelbovisten vormt de Kleine aardappelbovist mycorrhiza, in dit 
geval vooral met eik, maar ook met Beuk en andere loofbomen en 
soms met spar. Het is in Nederland en in Drenthe een zeer algemene 
soort die vrijwel overal verwacht kan worden waar loofbomen groeien, 
met uiteraard de geringste dichtheden in boomarme gebieden. 
De soort groeit op min of meer droge, matig tot zeer voedsel- en 
humusrijke, tamelijk zure tot basische zand-, leem- en veengronden. 
Hij mijdt de meest voedselarme en zure omstandigheden, waar 
juist de Gele aardappelbovist zich op zijn gemak voelt, en groeit 
graag in door mensen beïnvloede milieus, zoals wegbermen. Dit 
blijkt ook uit de resultaten van mycosociologische studies door het 
Biologisch Station Wijster in de jaren zeventig en tachtig. Destijds 
is de Kleine aardappelbovist slechts waargenomen in één proefvlak 
in zure eikenbossen (presentie 3%; n= 37) en wel in een relatief 
voedselrijk Beuken-Eikenbos (Jansen, 1984), in één proefvlak in zure 
beukenbossen (presentie 5%, n= 19; Arnolds et al., 1994) en in twee 
proefvlakken in moerasbossen (presentie 5%, n= 44; Arnolds, n.p.). 
Die laatste vegetaties zijn wel voldoende voedselrijk, maar te nat voor 
de Kleine aardappelbovist. Daarentegen werd de soort vastgesteld in 
57% van de proefvlakken in wegbermen met eik (n= 53) en in 30% 
van de proefvlakken met Beuk (n= 23; Keizer, 1993). Daarnaast komt 

hij regelmatig voor langs bospaden, in parken, kerkhoven, tuinen en 
ruilverkavelingsbosjes. Er zijn enkele meldingen uit naaldbossen, 
jeneverbesstruweel en heischraal grasland. Vrijwel in alle gevallen 
betreft het vrij droge tot droge terreinen; slechts in 4% van de meldingen 
(n=304) is er sprake van min of meer vochtige standplaatsen. De 
gigantische vooruitgang van de Kleine aardappelbovist in Drenthe 
is deels een reëel gevolg van vermesting van het landschap en de 
aanleg van beplanting op voormalige landbouwgrond, deels een 
waarnemerseffect omdat in latere jaren tijdens de kartering veel meer 
aandacht is besteed aan door mensen beïnvloede biotopen.

Scleroderma areolatum
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Deze paddenstoel is meestal gemakkelijk herkenbaar aan de 
geheel gele vruchtlichamen. Ook als de hoed uitgebleekt is of in 
het centrum wat violetbruin gekleurd, zoals bij var. coronarium het 
geval is, verraadt de Narcisridderzwam zijn identiteit door de sterke, 
onaangename geur naar carbid of lichtgas die vaak al op meters 
afstand te ruiken is. De Narcisridderzwam is in ons land tegenwoordig 
algemeen, vooral in de duinen, Zuid-Limburg en op de hogere 
zandgronden (NMV, 2013). Plaatselijk kunnen er in eikenbossen in 
de binnenduinrand zoveel exemplaren groeien dat een hele vallei 
gevuld is met de karakteristieke zware, chemisch aaandoende geur. 
In Drenthe is dat nergens het geval, al is de Narcisridderzwam nu 
vrij algemeen na een sterke toename van het aantal waarnemingen 
sinds 1999. Het verspreidingspatroon indiceert een voorkeur voor de 
wat voedsel- en basenrijkere, vaak lemige gronden met verdichtingen 
rond Roden, Havelte, Hollandscheveld en in het stroomgebied van 
de Drentsche Aa. Ook op de dalgronden van de veenkoloniën is de 
Narcisridderzwam geregeld te vinden. Opvallend is de lange reeks 
bezette kilometerhokken in de met eiken beplante bermen van de 
Limietweg tussen Zwartemeer en Emmer-Compascuum. In 1996 

Tricholoma sulphureum Narcisridderzwam

Status: Vrij algemeen, n= 198, n<99: 25, n>99: 186, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1965. – Hab (n= 41): voedselarme lanen 
46%, voedselrijke lanen 17%, voedselarm gemengd bos 15%, parken en 
plantsoenen 7%, droog, voedselarm loofbos 5%, houtwallen 2%, loofbossen 
onbepaald 5%, rest 3%. Sub (n= 18): humus 83%, grond onbepaald 17%. – 
Org (n= 29): eik 69% (waarvan Zomereik 28%, Amerikaanse eik 7%), Beuk 
21%, loofbomen onbepaald 7%.

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

1 0 0 0 0 0 1 12 62 144 70 29

stond de Narcisridderzwam nog als kwetsbaar op de Rode lijst 
(Arnolds & Van Ommering, 1996), maar de laatste jaren gaat het 
steeds beter met deze soort. Vermoedelijk is hij gevoeliger voor de 
sterk teruggedrongen verzuring dan voor de nog altijd optredende 
vermesting (Arnolds et al., 2011). De Narcisridderzwam heeft een 
duidelijke voorkeur voor lanen (63%) boven loofbossen en gemengde 
bossen (25%). Een deel van de meldingen uit bossen heeft 
bovendien betrekking op bermen van schelpenpaden of boswegen 
met verharding in de vorm van steenslag die zorgen voor een zekere 
mate van inspoeling van basisch materiaal. Dit is karakteristiek voor 
deze paddenstoel, die ook in Zuidwest-Duitsland een voorkeur heeft 
voor zwak zure tot basische omstandigheden (Krieglsteiner, 2001). 
Tijdens mycosociologisch onderzoek in beboomde, voedselarme, 
zure bermen in de jaren tachtig werd de Narcisridderzwam slechts 
aangetroffen in 6% van eikenbermen (n= 53) en niet in bermen met 
Beuk (n= 23) (Keizer, 1993). In Drenthe is hij alleen onder loofbomen 
aangetroffen, met een sterke voorkeur voor eiken, maar in Zuidwest-
Duitsland is deze ridderzwam vooral een mycorrhizasymbiont van de 
Beuk (65% van de waarnemingen), gevolgd door Fijnspar (16%) en 
dan pas eik (6%) (n= 593; Krieglsteiner, 2001).

Deze vrij grote ridderzwam heeft in vochtige toestand een zeer 
kleverige, kastanjebruine hoed die bij droog weer sterk glanst. De 
witachtige lamellen krijgen al gauw roestkleurige vlekken en de met 
bruinachtige vezels bedekte steel wordt naar de top toe geleidelijk 
lichter. De smaak is mild en iets meelachtig. De Beukenridderzwam 
is aan deze eigenschappen goed te herkennen in combinatie met 
zijn vrijwel exclusieve voorkomen onder Beuk. Bij eik kan verwarring 
optreden met de hieronder behandelde Valse beukenridderzwam 
(Tricholoma ustaloides). De Beukenridderzwam is in Nederland vrij 
algemeen in de duinen en op de hogere zandgronden, elders schaars 

Tricholoma ustale Beukenridderzwam

Status: Matig algemeen, n= 92, n<99: 25, n>99: 80, trend ++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1986. – Hab (n= 50): droge, voedselarme 
lanen 80%, droge, voedselrijke lanen 8%, houtwallen en -singels 4%, 
droog, voedselarm gemengd bos 4%, parken en plantsoenen 2%, droog, 
voedselarm loofbos 2%. – Sub (n= 24): humus 88%, humusarm zand 4%, 
strooisel 4%, grond onbepaald 4%. – Org (n= 40): Beuk 95%, Zomereik 5%.

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

0 0 0 0 0 0 0 9 60 77 27 10
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(NMV, 2013). In Drenthe is het een matig algemene soort die over de 
jaren heen is toegenomen, vermoedelijk deels een waarnemerseffect 
door intensiever veldwerk in gebieden met lanen. Hij heeft een 
voorkeur voor de wat basenrijkere streken, zoals op de potklei rond 
Roden en op lemige bodems nabij Veenhuizen en Paterswolde, 
alsmede op de Hondsrug. Van alle opgaven in het Drentse bestand is 
88% afkomstig van lanen, terwijl er maar heel weinig waarnemingen 
zijn uit beukenbos. Dat wordt bevestigd door mycosociologische 
gegevens uit de jaren tachtig. De Beukenridderzwam is destijds door 
Keizer (1993) aangetroffen in 39% van de proefvlakken in beukenlanen 
(n= 23) en in geen enkele van de onderzochte zure, voedselarme 
beukenbossen (n= 19, Arnolds et al., 1994). Daarbij is de voorkeur 
voor voedselarme bermen met een dunne strooisellaag evident 
(Keizer, 1993). Hoewel er sprake is van een zekere gevoeligheid 
voor stikstof, is die niet zo groot dat deze ridderzwam de afgelopen 
decennia op de Rode Lijst heeft gestaan. De Beukenridderzwam heeft 
een voorkeur voor sterk beschaduwde, min of meer mosrijke bermen 
op niet te voedselarme zandgrond en komt het meest voor langs 
boswegen. Op geschikte groeiplaatsen kan de Beukenridderzwam 
de mycoflora van beukenlanen domineren en in grote, compacte 
groepen optreden met dichtheden van 500 vruchtlichamen per 1000 
m2. In de ons omringende landen met minder stikstofbelasting komt 
de Beukenridderzwam nog regelmatig in beukenbossen voor, zoals in 
Zuidwest-Duitsland. Hij groeit daar op licht zure tot basische, niet te 

droge zandige tot meer lemige bodems. In dit gebied is hij 231 keer 
gemeld bij Beuk en twee maal bij eik (Krieglsteiner, 2001). Ook in 
Drenthe is hij twee maal van eik gemeld.

Deze soort heeft dezelfde kleverige, kastanjebruine hoed als de 
hierboven beschreven Beukenridderzwam (Tricholoma ustale). De 
belangrijkste verschillen zijn de scherp begrensde witte top van de steel bij 
de Valse beukenridderzwam die verder lichtbruin van kleur is; de smaak 
die vooral in de hoedhuid duidelijk bitter is, en de mycorrhizapartner, 
bij laatstgenoemde soort meestal eik. De Valse beukenridderzwam 
is zeldzamer dan de Beukenridderzwam, maar landelijk toch nog 
matig algemeen. De vindplaatsen liggen verspreid over de hogere 
zandgronden en in het rivierengebied met wat buitenposten in de 
kalkrijke duinen, Flevoland en Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe 
is het een zeldzame soort die na 1999 licht is toegenomen. Mogelijk 
is de soort zeldzamer dan uit het kaartje blijkt, omdat vruchtlichamen 
van de Beukenridderzwam toch wel eens voor zijn valse equivalent 
worden aangezien. Uit de Drentse verspreiding spreekt een voorkeur 
voor wat rijkere bodems met vooral vindplaatsen in Noord-Drenthe en 
rond Meppel. De weinige ecologische gegevens in het Drentse bestand 
wijzen op een soort die sterk aan lanen is gebonden en voornamelijk 
bij eik wordt gevonden op lemige, min of meer basenrijke bodems. Er 
is één waarneming bij Beuk, iets wat volgens de literatuur in zeldzame 
gevallen voor kan komen (Noordeloos & Christensen in Bas et al., 
1999). In Zuid-Duitsland is de Valse beukenridderzwam bijna even 

Tricholoma ustaloides Valse beukenridderzwam

Status: Zeldzaam, n= 19, n<99: 5, n>99: 15, trend +, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1987. – Hab (n= 7): droge, voedselarme lanen 86%, 
droge, voedselrijke lanen 14%. – Org (n= 8): eik 88% (waarvan Zomereik 
50%, Amerikaanse eik 12%), Beuk 12%.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 3 2

vaak bij eik (52%) als bij Beuk (39%) aangetroffen, met een voorkeur 
voor neutrale tot basische, goed van basen voorziene, maar relatief 
voedselarme zand- of leembodems (n= 23; Krieglsteiner, 2001). Daar 
komt de soort ook gewoon in bossen voor.

‘Gevlekte truffel’ is de naam van deze soort, maar niet elke truffel die er 
vlekkerig uitziet is een Tuber maculatum. De knolletjes van de Gevlekte 
truffel zijn tot 5 cm groot en meestal onregelmatig van vorm. Jong zijn 

Tuber maculatum Gevlekte truffel

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL 08: 
Bedreigd, eerste jaar: 1987.

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

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

ze witviltig, spoedig glad en (bruin)geel, soms met roodachtige of 
grijze vlekken. De smaak kan eerst nootachtig zijn, maar wordt later 
zeer sterk aardachtig of bitter. Het aantal sporen per ascus varieert; 

Tricholoma ustale
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Deze imposante paddenstoel is onmiskenbaar met zijn witte, 
zijdeachtig vezelige hoed, roze, vrijstaande lamellen en witte steel 
die ontspringt uit een bruinachtige, gevlekte beurs. Karakteristiek is 
ook zijn groeiwijze op dood hout in boomholtes. De vruchtlichamen 
zijn zeer vergankelijk en leven maar een paar dagen. De Zijdeachtige 
beurszwam is in ons land matig algemeen, voornamelijk verspreid op 
de hogere zandgronden, in de duinen en in Zuid-Limburg (NMV, 2013). 
De dichtheid per atlasblok is echter gering. Vaak gaat het om één enkele 
boom met deze paddenstoel in een gebied van 25 km2. In Drenthe 
is de Zijdeachtige beurszwam zeldzaam op verspreide plekken. De 
meeste vondsten komen van lanen en tuinen. Loofbos is ook één maal 
opgegeven, maar ook daar kan het gaan om een laan. De Zijdeachtige 
beurszwam groeit graag op vermolmd hout in oude wonden en 
boomholtes van dikke, staande, levende of dode boomstammen. 
Esdoorn komt in de Nederlandse opgaven opvallend vaak voor. Ook 
andere zachte houtsoorten worden vrij vaak genoemd, zoals populier 
en Paardenkastanje, maar hij groeit ook op Beuk (Arnolds et al., 1995). 
Een enkele keer wordt deze soort gevonden op naaldbomen, zoals 
Sitkaspar en Douglasspar. Hij is in ons land ook waargenomen op 
geperste houtvezels in de vorm van spaanplaten (Kalff, 1953) en een 
hoop oud papier (Daams, 1952). De Zijdeachtige beurszwam is een 
warmteminnende soort die zelden in dichte bossen voorkomt, maar 
voornamelijk in bosranden, lanen en parken. Sinds de eerste helft 
van de vorige eeuw is de soort in ons land afgenomen, maar vanaf 
1980 lijkt het vóórkomen gestabiliseerd (Arnolds & Veerkamp, 2008). 

Volvariella bombycina Zijdeachtige beurszwam

Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 5, n>99: 8, trend ±, RL08: Kwetsbaar, eerste 
jaar: 1980. – Hab (n= 10): droge, voedselarme lanen 50%, tuinen en erven 
20%, droge, voedselrijke lanen 10%, droog, voedselarm loofbos 10%, rest 
10%. – Sub (n= 10): levende bomen (inclusief wondplekken) 70%, dode 
stammen 20%, grond onbepaald 10%.

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

0 0 0 0 0 0 4 3 6 1 0 0

Groeiplaatsen van de Zijdeachtige beurszwam worden vooral bedreigd 
door verbeterde controle van beherende instanties die beducht zijn 
voor schadeclaims als een boom omvalt of een zware tak afbreekt. De 
paddenstoel zelf is een onschuldige molmverteerder en geen oorzaak 
van de verminderde conditie van een boom. Wellicht is het de taak van 
mycologen om beheerders daarop te wijzen en zo bij te dragen aan het 
behoud van oude, vaak monumentale bomen en de daarop levende 
bijzondere paddenstoelen.

De Roodsteelfluweelboleet in wijde zin is goed gekarakteriseerd door 
de bleek roze- tot donkerbruine, viltige hoed met een onregelmatig 
gebarsten oppervlak waar onderin de barsten roze tot rood vlees 
zichtbaar is. De poriën zijn vrij wijd, bij rijpheid groenig geel en niet 
heldergeel zoals in de Fluweelboleet (Xerocomus subtomentosus; 
zie aldaar). De steel is vaak voor een deel wijnrood van kleur. 
Veel eigenschappen van de Roodsteelfluweelboleet zijn echter 
zeer variabel en er zijn tal van pogingen gedaan om de soort op 
te splitsen. Sinds kort worden binnen dit complex algemeen drie 

Xerocomus chrysenteron 
sensu lato (inclusief 
Xerocomus cisalpinus, X. 
decivitatus) 

Roodsteelfluweelboleet in wijde 
zin (inclusief Blauwvlekkende 
fuweelboleet, Blozende 
fluweelboleet)

OPN 1995: Boletus chrysenteron sensu lato

Status: Zeer algemeen, n= 901, n<99: 212, n>99: 810, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 512): droge, voedselarme 
lanen 41%, parken en tuinen 16%, droge, voedselrijke lanen 15%, 
voedselarm gemengd bos 9%, droog, voedselarm loofbos 7%, houtwallen en 
-singels 5%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, rest 4%. – Sub (n= 282): humus 
94%, humusarm zand 1%, strooisel 1%, grond onbepaald 4%. – Org (n= 
321): eik 67% (waarvan Zomereik 19%, Amerikaanse eik 1%), Beuk 17%, 
linde 3%, populier 2%, berk 1%, Haagbeuk 1%, loofbomen onbepaald 9%.

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

0 0 0 0 0 15 177 393 452 358 95 2

ze zijn 40-60 µm groot, bruin en voorzien van een fraai netwerk. In 
Nederland is de Gevlekte truffel vrij zeldzaam en voornamelijk in het 
westen van het land en de Flevopolders aangetroffen (NMV, 2013). 
Meer dan de helft van de vondsten na 1990 komt uit Flevoland, mede 
dankzij de activiteiten van de overleden truffelspecialist G.A. de Vries. 
Er is sprake van sterke landelijke achteruitgang (Arnolds & Veerkamp, 
2008). De vruchtlichamen van de Gevlekte truffel groeien 2-10 cm 

diep in de humuslaag. Zonder speciale zoektechnieken – in zuidelijke 
landen gebruikt men afgerichte honden en varkens voor het opsporen 
van (eetbare) truffels – is een vondst dus een kwestie van toeval. In 
Drenthe is de soort twee maal aangetroffen: in een matig voedselrijke 
berm onder Beuk langs de weg Rolde-Gieten ter hoogte van het 
Boekweitenveentje (km 245-557, 1987) en door Roeland Enzlin onder 
een beukenhaag in zijn tuin in Rolde (km 239-556, 2002).

soorten onderscheiden, ondersteund door moleculair onderzoek: 
de Roodsteelfluweelboleet in strikte zin (Xerocomus chrysenteron 
sensu stricto) met een grijsbruine tot bruine hoed met rood vlees 
onderin de barsten in de hoedhuid, een rood aangelopen steel en 
een zeer zwakke blauwverkleuring van het vlees aan de lucht en 
van de poriën bij druk; de Blozende fluweelboleet (Xerocomus 
declivitatus), met dezelfde zwakke blauwverkleuring, vaak een 
lichtere, rozebruine hoed die zelden gebarsten is en dan geen rood 
vlees laat zien, en een geelachtige steel, doorgaans zonder rode 
tinten; en de Blauwvlekkende fluweelboleet (Xerocomus cisalpinus) 
die lijkt op de Roodsteelfluweelboleet, maar waarbij vlees en 
poriën snel en intens blauw verkleuren (Van de Kerchhove, 2005; 
Noordeloos, 2007; Knudsen & Vesterholt, 2008). Foto’s van de 
Blozende fluweelboleet (links) en de Blauwvlekkende fluweelboleet 
(rechts) zijn hierbij opgenomen. In de Standaardlijst worden ook 
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de Bruingele fluweelboleet (Xerocomus bubalinus) en Sombere 
fluweelboleet (Xerocomus porosporus) tot dit soortencomplex 
gerekend (Arnolds & Van den Berg, 2013). De eerste is in Drenthe 
nog niet aangetroffen; de tweede wordt al zo lang als aparte soort 
onderscheiden dat het zinvol was om hem hieronder afzonderlijk te 
behandelen. De Roodsteelfluweelboleet in wijde zin is in Nederland 
zeer algemeen op de pleistocene zandgronden, in de duinen en 
Zuid-Limburg, maar veel schaarser in laagveen- en kleistreken in 
het noorden en westen van het land en daar voornamelijk te vinden 
rond Amsterdam en Rotterdam (NMV, 2013). Ook in Drenthe is 
deze paddenstoel zeer algemeen, maar schaarser in de boomarme 
hoogveenontginningen in het oostelijke deel van de provincie en rond 
Smilde. Van de ‘kleine soorten’ is de Blauwvlekkende fluweelboleet 
in Drenthe het meest verbreid met 303 kilometerhokken, terwijl ook 
de Blozende fluweelboleet met 210 hokken wijdverbreid is. Beide 
soorten zijn in werkelijkheid ongetwijfeld algemeen. Daarentegen 
is de Roodsteelfluweelboleet in strikte zin sinds de opsplitsing van 
deze soort nog slechts van tien verspreide kilometerhokken bekend. 
Blijkbaar is deze soort vrij zeldzaam. Hoewel deze boleet geregeld in 
niet te voedselarme bossen wordt aangetroffen, komt toch meer dan 
de helft van de waarnemingen van beboomde wegbermen, zowel op 
tamelijk voedselarme, zure bodems als voedselrijke, zwak basische 
zand en leem. Hij kan zich handhaven in een vrij weelderige grazige 
ondergroei. Wat dat betreft is het een van de minst kieskeurige 
mycorrhizapaddenstoelen in lanen, enigszins vergelijkbaar met de 
Berijpte russula (Russula parazurea) waarmee hij dan ook vaak 
samen gevonden wordt. De Roodsteelfluweelboleet groeit het 
meest bij eiken, maar ook vaak onder Beuk en, gezien het geringe 
aandeel van deze boom in Drenthe, relatief vaak onder linde. Tijdens 
mycosociologisch onderzoek in lanen in de jaren tachtig werd deze 
soort aangetroffen in 57% van de bermen met Beuk (n= 23) en 45% 
van de eikenbermen (n= 53) (Keizer, 1993). Daar staat tegenover dat 

hij destijds slechts in 16% van de proefvlakken in zure, voedselarme 
Berken-Eikenbossen is gesignaleerd (n= 37; Jansen, 1984) en in 
16% van de beukenbossen op dergelijke grond (n= 19; Arnolds et al., 
1994). In dit geval heeft dat niets te maken met een achteruitgang in 
deze bostypen door verzuring en vermesting, maar met de voorkeur 
voor matig voedselrijke bodems. In de meest arme vormen van de 
genoemde loofbossen ontbrak de Roodsteelfluweelboleet geheel. 
Hij is in Drenthe nooit bij naaldbomen aangetroffen. Het is daarom 
opmerkelijk dat in Zuidwest-Duitsland de Fijnspar verreweg de 
meest populaire mycorrhizapartner is van de Roodsteelfluweelboleet 
(Krieglsteiner, 2000). De soort is landelijk en in Drenthe toegenomen

Xerocomus porosporus Sombere fluweelboleet

OPN 1995: Boletus porosporus

Status: Vrij zeldzaam, n= 65, n<99: 17, n>99: 53, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 31): droge, voedselrijke lanen 
32%, droge, voedselarme lanen 26%, parken en plantsoenen 23%, droog, 
voedselarm gemengd bos 6%, vochtig, voedselarm gemengd bos 3%, 
droog, voedselarm loofbos 3%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, loofbossen 
onbepaald 3%. Sub (n= 12): humus 92%, leem 8%. – Org (n= 13): eik 69% 
(waarvan Zomereik 31%), Beuk 15%, linde 8%, Haagbeuk 8%.

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

0 0 0 0 0 0 10 16 33 11 5 1

De donker olijfbruine tot sepiabruine, fijn viltige hoed van de Sombere 
fluweelboleet verbleekt maar weinig bij het ouder worden en in de 
barsten van de hoedhuid is bleekgeel vlees zichtbaar. De gele poriën 
worden spoedig olijfgeel en bij beschadiging vuilblauw. De donker 
olijfbruine steel heeft een gelige top. Opvallend aan dit signalement is 
de afwezigheid van rode tinten, die bij de andere fluweelboleetsoorten 

meestal wel zichtbaar is op hoed en/of steel. Bij twijfelgevallen zijn 
onder de microscoop de sterk afgeknotte sporen met een aanduiding 
van een kiempore doorslaggevend. De Sombere fluweelboleet is in 
Nederland vrij algemeen, vooral in de kalkrijke duinen en oostelijk 
Zeeuws-Vlaanderen. Op de hogere zandgronden bevinden zich meer 
verspreide, lokale concentraties (NMV, 2013). In Drenthe is het een 

Xerocomus chrysenteron 
sensu lato
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vrij zeldzame soort De meeste vindplaatsen liggen in Noordwest-
Drenthe, bij Veenhuizen, Paterswolde en rond Roden. Ook ten 
zuiden van Havelte ligt een kleine concentratie vindplaatsen. Dat zijn 
juist de streken met veel oude lanen en landgoederen op basen- en 
voedselrijke bodems. De Sombere fluweelboleet is in Drenthe weinig 
in het bos te vinden, maar komt vooral voor in lanen en parken als 
mycorrhizapartner van loofbomen, met een sterke voorkeur voor 
Zomereik. Keizer (1993) trof tijdens mycosociologisch onderzoek in 
lanen in de jaren tachtig deze soort aan in 8% van de eikenbermen 
(n= 53) en niet onder Beuk (n= 23) (Keizer, 1993). Binnen de 
bermen met eik groeide hij vooral in de proefvlakken op humus- en 
voedselrijke bodems, gekenmerkt door de aanwezigheid van grassen 
en wat ruigtekruiden. Toch heeft hij een voorkeur voor jaarlijks 
gemaaide bermen, want in ruige vegetaties van Grote brandnetel 
en Fluitenkruid ontbreekt hij nagenoeg. De Sombere fluweelboleet 
is algemeen in de gematigde streken van Scandinavië, waar hij 

Een Rode boleet in optima forma heeft een kersrode tot donker 
bloedrode hoed en is daarmee een sieraad in een gazon of wegberm. 
Maar niet altijd is de hoedkleur zo sprekend, want vuil wijnrode 
en bruinrode exemplaren komen regelmatig voor. De poriën zijn 
goudgeel en verkleuren bij druk spoedig blauw. De snelheid en 
intensiteit van de blauwverkleuring van zowel poriën als steel- en 
hoedvlees vormen een belangrijk determinatiekenmerk om de 
verschillende fluweelboleten uit elkaar te houden (Noordeloos, 
2007). De Rode boleet is vrij algemeen in de duinen, Zuid-Limburg 
en op het pleistoceen en komt daarbuiten zeer plaatselijk voor in 
laagveen- en zeekleistreken van Laag-Nederland (NMV, 2013). De 
soort is in Drenthe op basis van kilometerhokken matig algemeen. 
Opvallend is zijn veelvuldig optreden in de bebouwde kommen 
van onder andere Assen, Hoogeveen en Beilen, terwijl hij in de 
boswachterijen vrijwel ontbreekt. De grootste dichtheid bereikt deze 
soort op de basenhoudende, lemige bodems in de kop van Drenthe. 
Lanen vormen de belangrijkste habitat, terwijl parken, plantsoenen en 
erven ook regelmatig genoemd worden. Hier groeit de Rode boleet 
in vrij productieve, grazige vegetaties op (matig) voedselrijke, zure 
tot neutrale, humusrijke grond, vaak in gezelschap van soorten als 
de Scherpe en Onsmakelijke kamrussula (Russula amoenolens 
en Russula pectinatoides). Eik is verreweg de belangrijkste 
mycorrhizapartner, op afstand gevolgd door Beuk en linde. Bos wordt 

Xerocomus rubellus  Rode boleet

OPN 1995: Boletus rubellus

Status: Matig algemeen, n= 159, n<99: 24, n>99: 139, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1945. – Hab (n= 45): droge, voedselarme lanen 
56%, parken en tuinen 22%, droge, voedselrijke lanen 11%, houtwallen en 
-singels 7%, voedselarm gemengd bos 2%, rest 2%. – Sub (n= 28): humus 
96%, humusarm zand 4%. – Org (n= 36): eik 83% (waarvan Zomereik 28%, 
Amerikaanse eik 3%), Beuk 11%, linde 6%.

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

0 0 0 0 0 1 30 122 57 12 1 0

voornamelijk voorkomt in eikenbossen, zowel op zure als kalkrijke 
bodems, vaak vroeg in het seizoen (Kudsen & Vesterholt, 2008). In 
Zuidwest-Duitsland is hij vroeger vaak niet onderscheiden van de 
Roodsteelfluweelboleet in wijdere zin (Xerocomus chrysenteron s.l.), 
waardoor zijn verspreiding daar onduidelijk is. De weinige vondsten 
zijn afkomstig van loofbomen op neutrale tot kalkrijke bodem en 
er wordt bij vermeld dat deze stikstoftolerante soort soms ook op 
halfruderale plaatsen wordt aangetroffen (Krieglsteiner, 2000). Dat 
beeld klopt goed met de situatie in ons land.

slechts één maal opgegeven als habitat, en dan betreft het welhaast 
zeker nog de rand van een pad, want binnenin bossen is deze 
opvallende soort door ons nooit gezien. De Rode boleet is daarmee 
een uitgesproken cultuurvolger. Dat geldt niet alleen voor Nederland, 
maar ook voor bijvoorbeeld Scandinavië en Zuidwest-Duitsland, 
streken die veel rijker zijn aan gevarieerde, natuurlijke bossen dan 
ons land (Krieglsteiner, 2000; Knudsen & Vesterholt, 2008). Hij 
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komt in Zuidwest-Duitsland echter ook vrij regelmatig voor in rivier 
begeleidende ooibossen en mogelijk is dat de oorspronkelijke habitat 
van deze soort. Toevoer van stikstof in flinke hoeveelheden wordt 
goed verdragen en is mogelijk zelfs een voorwaarde voor vestiging 

(Krieglsteiner, 2000). In Nederland hebben we stikstof genoeg, dus 
over de Rode boleet hoeft niemand zich zorgen te maken. Dat blijkt 
ook uit de toename met een factor zes sinds 1999 in Drenthe; een 
toename die zeker grotendeels reëel is.

Xerocomus rubellus


