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Dit deelhoofdstuk is gewijd aan paddenstoelen die in Drenthe een voorkeur hebben voor lanen en beboomde 
wegbermen op voedselarme, zure, zandige of lemige grond. De zuurgraad van de bodem ligt er meestal rond de 4-4,5. 
De soorten van zwaardere, minder zure leem- en kleigronden komen in het volgende deelhoofdstuk (21c) aan de orde. 
In lanen op voedselarm zand is de toestand van de bodem af te lezen aan de schrale, laagproductieve ondergroei met 
planten als Reukgras, Fijn schapengras, Biggenkruid, Gewone veldbies, Muizenoortje, Grasklokje en Struikhei (Keizer, 
1993, 1994). In wat minder arme omstandigheden zijn veelal Gewoon struisgras en Rood zwenkgras dominant. Vaak 
is er een goed ontwikkelde moslaag van Weidehaakmos en Groot laddermos. In schaduwrijke bermen, vooral onder 
beuken, kan een kruidlaag schaars zijn of vrijwel ontbreken. In plantensociologisch opzicht vertoont de vegetatie 
daar minder verwantschap met graslanden en meer overeenkomst met zoomvegetaties van voedselarme bodems, die 
gerekend worden tot de klasse van Gladde witbol en havikskruiden (Schaminée et al. 1996).
Voedselarme, beboomde bermen vormen in Drenthe een bijzonder belangrijke habitat voor paddenstoelen om de 
volgende redenen:
- Ze kunnen erg rijk zijn aan soorten. Gedurende mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig vond Keizer 

(1993) in eikenlanen van dit type per proefvlak met een lengte van 100 meter gemiddeld 57 soorten, waarvan 34 
mycorrhizavormers. In enkele zeer schrale, oude bermen waren zelfs meer dan 60 mycorrhizapaddenstoelen op 
zo’n kleine oppervlakte aanwezig.

- Bij gunstige weersomstandigheden zijn de aantallen vruchtlichamen vaak zeer groot, waaronder veel opvallende 
soorten, zoals Vliegenzwam (Amanita muscaria), Gewoon eekhoorntjesbrood (Boletus edulis), Gewone heksenboleet 
(Boletus erythropus), Zwavelmelkzwam (Lactarius chrysorrheus) en Hanenkam (Cantharellus cibarius).

- Voedselarme lanen kunnen ook van belang zijn voor paddenstoelen van strooisel en humus en voor 
graslandpaddenstoelen, onder meer door het optreden van diverse wasplaten (Hygrocybe spp.).

- Voedselarme bermen vormen groeiplaatsen voor een groot aantal zeldzame en bedreigde soorten. Van de 60 
kenmerkende soorten in Drenthe is driekwart zeldzaam en staat het merendeel op de landelijke Rode Lijst.

- Voedselarme bermen met eiken en beuken vormen de wijkplaats voor veel mycorrhizapaddenstoelen die door 
vermesting en verzuring uit loofbossen goeddeels verdwenen zijn. Deze refugiumfunctie gaat op voor minstens de 
helft van de kenmerkende soorten van deze subgroep en is van groot belang bij een eventuele herkolonisatie van 
voedselarme bossen indien de stikstofdepositie op termijn kan worden teruggedrongen.

- Voedselarme bermen zijn in Drenthe plaatselijk goed ontwikkeld en daardoor van bovenregionale betekenis.

Helaas staan voedselarme lanen bloot aan tal van bedreigingen, zoals kap van bomen en grondwerkzaamheden, maar 
ze zijn bovenal gevoelig voor vermesting, bijvoorbeeld door atmosferische stikstofdepositie, verwaaide meststoffen 
vanuit omringend landbouwgebied en het deponeren van slootbagger, houtsnippers of voedselrijke grond. Ook 
beëindiging van verschralend beheer leidt tot verrrijking van het milieu en verruiging van de vegetatie. Op de 
mycologische waarden en bedreigingen van voedselarme lanen wordt hieronder nader ingegaan.

Lanen op voedselarme zandgrond 
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Taxonomische en ecologische groepen
Zestig soorten paddenstoelen groeien in Drenthe overwegend 
in lanen op voedselarme bodem of ze zijn daartoe beperkt. Zoals 
bij laanpaddenstoelen gebruikelijk bestaat het grootste deel 
uit plaatjeszwammen. Daarbinnen vormen gordijnzwammen 
(Cortinarius spp.) met 16 soorten de grootste groep, gevolgd 
door russula’s (Russula spp.) met acht soorten. Daarentegen zijn 
vezelkoppen (Inocybe spp.) met slechts twee soorten opvallend 
slecht vertegenwoordigd. Tot deze ecologische subgroep behoren 
ook twaalf soorten stekelzwammen en cantharellen, verreweg het 
hoogste aandeel van alle onderscheiden groepen. Stekelzwammen 
zijn erg gevoelig voor vermesting en daardoor in de tweede helft van 

de vorige eeuw zeer sterk achteruitgegaan en geheel verdwenen uit 
de schrale, mosrijke eiken- en beukenbossen waar ze oorspronkelijk 
voorkwamen (Arnolds 1989, 2003). Sinds de eeuwwisseling gaat 
het dankzij de verminderde stikstofdepositie weer iets beter met 
stekelzwammen, maar de meeste soorten zijn nog altijd zeldzaam 
tot zeer zeldzaam, ook omdat ze in loofbossen nog steeds niet zijn 
teruggekeerd (Arnolds, 2003). Meer informatie over stekelzwammen 
is te vinden in onderstaand kader. 
Bijna alle kenmerkende soorten van voedselarme, zandige bermen 
behoren tot de mycorrhizavormers. Daarnaast hebben twee soorten 
satijnzwammen (Entoloma spp.) en één rouwridder (Lyophyllum), die 
tot de saprotrofe strooiselafbrekers gerekend worden, een optimum 
in deze subgroep. Het is niet uitgesloten dat nader onderzoek zal 
uitwijzen dat ook deze paddenstoelen in symbiose met bomen leven. 

Verspreiding, frequentie en trend
Van de 60 kenmerkende paddenstoelen van voedselarme, 
zandige lanen is 23% in Drenthe matig tot zeer algemeen en 77% 
min of meer zeldzaam. De twee zeer algemene soorten zijn het 
Gewoon eekhoorntjesbrood (Boletus edulis) en de Broze russula 
(Russula fragilis). Daar staan 15 uiterst zeldzame en verdwenen 
soorten tegenover, waaronder opvallende paddenstoelen als de 
Pronksteelboleet (Boletus calopus), Scherpe stekelzwam (Hydnellum 
compactum) en Grijze schijnboleet (Boletopsis leucomelaena). 
Het aandeel van zeldzame soorten is in deze subgroep veel hoger 
dan bij de soorten van voedselrijke lanen, maar lager dan in lanen 
op basenrijke klei. Het typeert de huidige positie van voedselarme 
lanen. Een halve eeuw geleden moeten vrijwel alle lanen in Drenthe 

Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van lanen op basenarme bodems (n= 60) over verschillende groepen
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Voedselarme lanen als refugia voor stekelzwammen 
In de inleiding van hoofdstuk 21 is een alinea gewijd aan de herkomst van laanpaddenstoelen. Daarin wordt vastgesteld dat 
veel paddenstoelen vroeger wijdverbreid waren in voedselarme bossen, maar nu voornamelijk in lanen voorkomen, die 
dus als refugia fungeren. Dat geldt ongetwijfeld voor de grote meerderheid van de kenmerkende soorten van voedselarme, 
beboomde wegbermen. De verschuiving van bossen naar bermen is met name goed gedocumenteerd voor mycorrhizavormende 
stekelzwammen (Arnolds, 1989, 2003). Een hele reeks soorten die tot de jaren zeventig nog voorkwam in het korstmosrijke 
Berken-Eikenbos heeft het verblijf in Nederland weten te rekken dankzij het bestaan van enkele geschikte schrale, kortgrazige 
bermen met volgroeide eiken of beuken. Ze zijn indicatorsoorten bij uitstek voor mycologisch waardevolle lanen. 

Sommige rijke groeiplaatsen waren al langere tijd bekend, zoals de lanen in landgoed Vennebroek bij Paterswolde (km 233-
574, 234-574) met in totaal negen soorten (Keizer & Sullock Enzlin, 1988). Het was in de jaren tachtig de enige resterende 
vindplaats in Drenthe van de Avondroodstekelzwam (Sarcodon joeides) en Scherpe stekelzwam (Hydnellum compactum). Meer 
details over deze groeiplaats worden vermeld in het kader over Vennebroek (inleiding hoofdstuk 21). Andere stekelzwamlanen 
zijn pas na 1999 tijdens de systematische kartering van Drenthe ontdekt. De belangrijkste daarvan is de Oude Norgerweg, een 
zandweg door de bossen ten noorden van Veenhuizen. Langs het meest noordelijke deel (km 223-564) groeien maar liefst acht 
soorten stekelzwammen onder oude beuken en eiken. Daaronder zitten bedreigde soorten als de Tengere stekelzwam (Phellodon 
melaleucus) en de Blauwzwarte stekelzwam (Phellodon niger) en het is de enige groeiplaats in Drenthe van de Fraaie stekelzwam 
(Sarcodon lepidus). Aan de oostkant van Norg is langs de weg naar Peest (km 228-564) in 2004 een stukje schrale berm met 
oude eiken ontdekt waar vijf soorten stekelzwammen voorkomen, naast andere bijzondere paddenstoelen als de Amandelrussula 
(Russula grata) en de Kleine trompetzwam (Pseudocraterellus undulatus).

Vaak gaat het maar om minieme stukjes berm waar diverse stekelzwammen vlak bij elkaar groeien, zoals in het Boshoflaantje 
in Assen (km 223-555). In de loop der jaren zijn hier langs een halfverhard weggetje van 100 meter lengte vijf stekelzwammen 
waargenomen, waaronder de Avondroodstekelzwam (Sarcodon joeides) en Wollige stekelzwam (Phellodon confluens). Ook het 
kleine, maar mooie particuliere landgoed Overcingel tegenover het station van Assen is gezegend met een eikenlaantje met vijf 
stekelzwammen, waaronder eveneens de Avondroodstekelzwam en Wollige stekelzwam. 

Een veelbelovend terrein in een heel ander deel van Drenthe is het talud van het Kanaal Coevorden-Zwinderen bij Dalerpeel (km 
243-523). Hier werden op een excursie in 2005 vier soorten stekelzwammen waargenomen, waaronder de enige recente vondst 
van de Eikenstekelzwam (Sarcodon underwoodii) in Drenthe. Het gebied is later niet meer bezocht, maar kan vast nog meer 
bijzondere soorten opleveren.

Het meest bijzondere stekelzwammenterreintje in Drenthe ligt wel in het bos bij het fameuze Boekweitenveentje bij Gieten (km 
245-557). Van dit terrein zijn vijf soorten bekend, waaronder als meest zeldzame de Tengere stekelzwam (Phellodon melaleucus). 
Het bijzondere is hier dat de meeste stekelzwammen onder eiken groeien op een steile, geheel met mossen begroeide helling 
langs een gegraven zandgat. Het is de enige plaats in Drenthe, en wellicht in het hele binnenland, waar stekelzwammen nog in 
het bos voorkomen, zoals vroeger in eikenstrubben op stuifzand gebruikelijk was (Jansen, 1984; IJpelaar in Arnolds, 1985). Alleen 
uit de duinen bij Schoorl zijn ook recente vondsten bekend in mosrijk eikenkreupelhout, in dit geval op duinhellingen. Daarnaast 
groeien diverse stekelzwammen bij het Boekweitenveentje ook bij eiken in wegbermen, zoals in de rest van Drenthe.

De Fluwelige stekelzwam (Hydnellum spongiosipes) is een van de vele stekelzwammen die omstreeks 1950 nog regelmatig in 
Drentse eikenbossen te vinden was en tegenwoordig beperkt is tot een paar wegbermen met oude eiken.
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tot het voedselarme type behoord hebben, maar nu is dat een kleine 
minderheid. Basenrijke klei- en leemgronden zijn in Drenthe altijd 
zeer schaars geweest.
Terwijl soorten van voedselrijke lanen door vrijwel de gehele 
provincie te vinden zijn, hebben paddenstoelen van voedselarme 
lanen een duidelijke voorkeur voor de zandstreken, met de meeste 
goedbezette kilometerhokken in het noorden, centrum en zuidwesten 
van Drenthe. Vooral rond Roden, Paterswolde, Norg en Assen liggen 
soortenrijke gebieden. De belangrijkste terreinen komen aan de orde 
onder het kopje bedreiging en beheer. De hoogveenontginningen 
komen er bekaaid af, vooral de recente veenkoloniën in het oosten. 
Ook de laagveenstreken bij Meppel en boven Peize en brede 
benedenstroomse delen van de beekdalen zijn arm aan soorten 
uit deze groep, bijvoorbeeld langs de Beilerstroom, Oude Vaart, 
Wapserveensche Aa en het Drostendiep. 
Van de karakteristieke soorten van voedselarme lanen is ruim de 
helft sinds 1999 toegenomen of nieuw verschenen. Daar staan 
twaalf afgenomen en vier verdwenen soorten (27%) tegenover. Deze 
verhouding lijkt vreemd voor een soortengroep die bij uitstek gevoelig 
is voor eutrofiëring door stikstofdepositie en verwaarlozing van 
maaibeheer. Men moet zich daarbij echter realiseren dat de gegevens 
van voor 1999 voor het overgrote deel stammen uit de periode 1970-
1995 toen verzuring en vermesting in ons land maximaal waren en 
veel soorten uit deze groep bijna waren verdwenen. Een deel van deze 
soorten heeft kunnen profiteren van de vermindering van de verzuring 
met 90% en de reductie van de stikstofdepositie met 35% sinds die 
tijd, bijvoorbeeld de Gewone heksenboleet (Boletus erythropus), Lila 
gordijnzwam (Cortinarius alboviolaceus), Gezoneerde stekelzwam 
(Hydnellum concrescens) en Gewoon varkensoor (Otidea onotica) 
(zie ook Chrispijn, 2001; Arnolds, 2001). Het gaat in deze gevallen 
dus eerder om een (gedeeltelijk) herstel dan om een werkelijke 
toename. Het is onduidelijk waarom sommige voor stikstof gevoelige 
soorten uit deze groep nog altijd verder afnemen, zoals de Rimpelige 
gordijnzwam (Cortinarius lividoochraceus), Tengere stekelzwam 
(Phellodon melaleucus), Blauwzwarte stekelzwam (Phellodon niger) 
en Stinkende russula (Russula foetens). Wellicht wordt voor deze 
groep soorten de kritische stikstofbelasting nog steeds overschreden.

Bedreiging en beheer
Van de paddenstoelen die kenmerkend zijn voor lanen op 
voedselarm zand staan in Drenthe 37 soorten (62%) op de 
Rode Lijst. De kaart met de verspreiding van Rode-lijstsoorten 
vertoont globaal weliswaar hetzelfde beeld als dat van alle 
soorten van voedselarme lanen tezamen, maar het aantal bezette 
kilometerhokken is enorm uitgedund. In 89% van de Drentse 
hokken komt geen enkele Rode-lijstsoort van deze groep voor. 
Er zijn slechts 25 kilometerhokken met meer dan vijf soorten uit 
deze categorie. De kaart geeft dus goed weer hoe zeer bedreigde 
paddenstoelen van lanen op voedselarm zand geconcentreerd zijn 
in een klein aantal waardevolle lanen. Er zijn zes kilometerhokken 
met meer dan tien bedreigde soorten, met daarin de volgende 
gebieden: Landgoed Vennebroek met in het westelijke deel (km 
233-574) 17 Rode-lijstsoorten (totaal 33 kenmerkende soorten; 
verkort aangeduid als 17/33) en in het oostelijke deel 14 Rode-
lijstsoorten (km 234-574; 14/30); de berm van het Oranjekanaal 
ten noorden van Zwiggelte (km 235-545;14/29); het bos bij het 
Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557; 12/32); de bermen 
van de Oude Norgerweg bij Veenhuizen (km 223-564;12/26) en 
lanen in het Mensingebos bij Roden (225-571; 11/26). Het lijkt 
merkwaardig dat Vennebroek en het Boekweitenveentje ook hoog 
scoren bij de soorten van lanen op basenrijke klei (hoofdstuk 21c). 
In beide gevallen gaat het om primair zeer voedselarme en zure 
terreinen waar door aangevoerde wegverharding of betonresten 
langs sommige wegen basenrijke omstandigheden zijn gecreëerd. 
Daardoor vinden soorten uit beide ecologische subgroepen in die 
terreinen geschikte omstandigheden. Meer details over Vennebroek 
zijn te vinden in het kader bij de inleiding van hoofdstuk 21 en over 
het Boekweitenveentje in hoofdstuk 9. 
Voor het beheer van lanen op voedselarme zandgrond gelden de 
aanbevelingen die gedaan zijn in de inleiding tot hoofdstuk 21. In 
verband met de voorkeur van de kenmerkende paddenstoelen voor 
zeer voedselarme omstandigheden is verschralend (maai)beheer in 
mycologisch waardevolle lanen van dit type van het grootste belang. 
Dat wordt hieronder geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld uit 
de praktijk: de berm van het Oranjekanaal ter hoogte van Zwiggelte.

Mosrijke lanen op voedselarme bodem vormen een refugium voor tal van paddenstoelen die vroeger wijdverbreid waren in eikenstrubben 
aan de rand van stuifzandgebieden. Op de foto een eikenlaan bij Bankenbosch (Veenhuizen), in de herfst een rijke vindplaats van 
mycorrhizapaddenstoelen.
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Het Oranjekanaal bij Zwiggelte
De bermen van de weg langs het Oranjekanaal zijn tussen Hijken en ’t Haantje over grote afstanden bezet met eiken van meer 
dan een eeuw oud. Op veel plaatsen staat er zelfs een dubbele rij in een brede, grazige berm. Plaatselijk was deze berm in 
de jaren tachtig zeer schraal met een dichte moslaag en veel Struikhei, en erg rijk aan paddenstoelen. Een van de schraalste 
gedeelten lag even ten oosten van de brug in de Halerweg bij Zwiggelte. Het desbetreffende kilometerhok neemt in Drenthe 
voor paddenstoelen van voedselarme lanen de tweede plaats in met 29 kenmerkende soorten, waaronder 14 Rode-lijstsoorten. 
De kennis over dit terrein is voornamelijk te danken aan de mycosociologische studie van Keizer (1993) in de jaren 1986-
1988. Hij had er destijds een proefvlak van 100 meter lang, waarin maar liefst 92 soorten paddenstoelen werden aangetroffen, 
waaronder 63 mycorrhizavormers. Tot de bijzondere soorten die daar destijds groeiden, behoren de Rossige vaalhoed (Hebeloma 
theobromium), Wollige stekelzwam (Phellodon confluens), Gele stekelzwam (Hydnum repandum), Rimpelige gordijnzwam 
(Cortinarius lividoochraceus), Vale gordelsteelgordijnzwam (Cortinarius privignus), Okergrijze fraaisteelgordijnzwam (Cortinarius 
tabularis), Dikke gordijnzwam (Cortinarius balteatoalbus) en de Grijze schijnboleet (Boletopsis leucomelaena). Van de laatste 
twee soorten liggen de enige bekende Drentse vindplaatsen in dit stukje wegberm.
Naar aanleiding van deze grote mycologische waarden werd dit proefvlak bij de start van het paddenstoelenmeetnet in 1998 
geadopteerd door Eef Arnolds en sindsdien is het bijna jaarlijks drie tot vijf maal bezocht. Gedurende de 14 jaar van inventariseren 
werd van bovengenoemde bijzondere soorten alleen de Gele stekelzwam waargenomen, voor het laatst in 2000. We kunnen 
gevoeglijk aannemen dat inmiddels alle genoemde soorten uit het proefvlak zijn verdwenen. Ook veel andere soorten uit de lijsten 
van Peter-Jan Keizer zijn in de periode 1998-2013 niet meer gezien. 
In 1998 viel direct al op dat de grazige ondergroei veel dichter en hoger was geworden. Uit navraag bleek dat de bermen langs het 
Oranjekanaal in de jaren tachtig beheerd werden door provinciale waterstaat en jaarlijks ten minste één maal werden gemaaid. 
Het beheer was in de tussentijd overgedragen aan de gemeenten, in dit geval de gemeente Westerbork, later opgegaan in 
Midden-Drenthe. Sindsdien is de berm bij Zwiggelte niet meer gemaaid. Inmiddels is er een dichte struiklaag ontstaan van Brem 
en de strooisellaag sterk in dikte toegenomen, mede doordat afgevallen takken nu in de berm blijven liggen. Bovenstaande 
foto geeft daarvan een beeld. Bovendien wordt door het waterschap sinds circa tien jaar bagger vanuit de aangrenzende diepe 
schouwsloot in de berm gedeponeerd in plaats van afgevoerd, waardoor nu een voedselrijke richel grond van een halve meter 
hoogte is ontstaan die een kwart van de bermbreedte inneemt. Saprotrofe paddenstoelen van voedselrijke bodems, zoals de 
Nevelzwam (Clitocybe nebularis) en Paarse schijnridderzwam (Lepista nuda) hebben zich inmiddels gevestigd en nemen toe.
Toch zijn elders langs het Oranjekanaal ten westen van Zwiggelte plaatselijk nog relicten van de vroegere rijkdom te zien, onder 
andere groeiplaatsen van het Schaapje (Lactifluus vellereus), Zeepzwam (Tricholoma saponaceum) en Violetbruine gordijnzwam 
(Cortinarius balteatocumatilis). Het is mogelijk dat de weelde aan bijzondere paddenstoelen zich (deels) herstelt als er opnieuw 
een beheer wordt ingesteld van maaien en afvoeren en als gestorte slootbagger wordt afgevoerd.
De geschetste gang van zaken is exemplarisch voor voedselarme lanen in Drenthe. Op veel plaatsen worden beboomde bermen 
niet meer gemaaid of alleen geklepeld. Afvoer van gemaaid bermgras is uitzonderlijk geworden. Het zou regel moeten zijn, al 
is het beheer in eerste instantie duurder dan niets doen of klepelen. Hierdoor kunnen tegen geringe kosten in het landelijke 
gebied natuurwaarden worden gecreëerd of in stand worden gehouden te midden van een biologisch steeds meer verarmd, 
agrarisch ingericht landschap. Bovendien vergen verschralende bermen op den duur steeds minder onderhoud en wordt er 
minder clandestien afval gestort 
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De statige Grauwe amaniet lijkt op de zeer algemene Parelamaniet 
(Amanita rubescens; zie aldaar), maar de hoed is grijsbruin zonder enige 
roze tint en voorzien van grauwe wratjes van het velum, en het vlees 
verkleurt aan de lucht niet roze tot bruinrood zoals bij de Parelamaniet. 
Er worden van de Grauwe amaniet soms twee vormen onderscheiden 
waarbij forma excelsa forsere vruchtlichamen heeft met een hoed 
tot 25 cm breed en een in de bodem begraven steel en forma spissa 
wat kleinere vruchtlichamen met een hoed van 5-15 cm en met een 
oppervlakkige knol. In Drenthe is de Grauwe amaniet matig algemeen 
en wijdverspreid, maar hij ontbreekt in de veenkoloniale gebieden in 
het oosten en rond Smilde. Clusters vindplaatsen liggen rond Roden 
en Paterswolde. Forma spissa is drie maal zo vaak opgegeven als 
forma excelsa, maar bij de meeste Drentse waarnemingen is geen 
forma gemeld. De Grauwe amaniet wordt overwegend gevonden 
in wegbermen onder bomen ouder dan 40 jaar met een vrij schrale, 
grazige ondergroei op lemige bodem of licht met basen verrijkte, 
humeuze zandgrond. Hij groeit veel minder in loofbossen en gemengde 
bossen op soortgelijke gronden en dan nog vooral langs paden en 
zelden in het bos zelf. Er is slechts één melding uit een zuiver naaldbos. 
Uit mycosociologisch onderzoek is gebleken dat de Grauwe amaniet 
in Drenthe een duidelijke voorkeur heeft voor beukenlanen (presentie 
26%, n= 23) boven eikenlanen (6%, n= 53) (Keizer, 1993). Gedurende 
de paddenstoelenkartering was het aantal meldingen bij eiken hoger 

Amanita excelsa Grauwe amaniet

Status: Matig algemeen, n= 136, n<99: 51, n>99: 103, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1944. – Hab (n= 74): droge, voedselarme lanen 
58%, voedselarm gemengd bos 22%, droge, voedselrijke lanen 4%, droog, 
voedselarm gemengd bos 4%, droge, voedselarme bossingels 1%, droog, 
voedselarm naaldbos 1%, loofbos op klei 1%, rest 9%. – Sub (n= 39): humus 
95%, strooisel 3%, rest 3%. – Org (n= 52): eik 48% (waarvan Zomereik 15%, 
Amerikaanse eik 2%), Beuk 33%, linde 4%, den 2%, lariks 2%, rest 11%.

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

0 0 0 0 0 4 19 41 77 56 5 0

dan bij Beuk, maar dit resultaat wordt vertekend doordat de lengte 
van wegbermen met eiken in Drenthe vele malen groter is dan die 
met beuken. Daarnaast is de Grauwe amaniet incidenteel gemeld 
als mycorrhizapartner van linde, den en lariks. In Centraal-Europa is 
de Fijnspar de belangrijkste mycorrhizapartner (Krieglsteiner, 2003). 
De soort is in Nederland vrij algemeen op het pleistoceen en in Zuid-
Limburg, maar elders (zeer) zeldzaam (NMV, 2013).

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor lanen op voedselarme 
zandgrond.
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Van alle amanieten heeft deze soort gewoonlijk het ordelijkste velum: 
de fijnvlokkige, helderwitte velumplakjes liggen meestal keurig 
verspreid over de neutraalbruine hoed, waardoor de Panteramaniet 
op afstand al te onderscheiden is van andere bruine amanieten. 
Deze soort bevat dezelfde zenuwgiften als de verwante Vliegenzwam 
(Amanita muscaria), maar in hogere concentraties, waardoor 
vergiftigingen vaker ernstige gevolgen hebben (Bresinsky & Besl, 
1985). De Panteramaniet komt op de hogere zandgronden en in 
de duinen algemeen voor, maar is vrijwel afwezig in voedselrijke 
laagveen- en kleistreken in het westen en noorden van ons land 
en in Flevoland (NMV, 2013). Binnen de meeste atlasblokken is de 
Panteramaniet maar zeer lokaal aanwezig, hetgeen tot uiting komt 
in het verspreidingspatroon op het niveau van kilometerhokken. 
In Drenthe is hij vrij algemeen, voornamelijk in het zuidwesten en 
het noordelijke deel van deze provincie; maar ook in de oostelijke 
veenkoloniën zijn er verspreide vindplaatsen. In boswachterijen 
is deze amaniet schaars en alleen langs boswegen te vinden. 
De Panteramaniet is in Nederland een typische laanpaddenstoel 
die ontbreekt in het bos en ook nauwelijks langs bospaden wordt 

Amanita pantherina Panteramaniet

Status: Vrij algemeen, n= 192, n<99: 44, n>99: 165, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1917. – Hab (n= 81): voedselarme lanen 75%, 
houtwallen en -singels 6%, parken en plantsoenen 6%, droog, voedselarm 
naaldbos 5%, droge, voedselarme loofhoutsingels 4%, voedselarme lanen 
3%, droog, voedselarm loofbos 1%, loofbos onbepaald 1%. – Sub (n= 42): 
humus 93%, humusarm zand 2%, grond onbepaald 5%. – Org (n= 52): 
eik70% (waarvan Zomereik 19%), Beuk 15%, linde 10%, den 4%, Haagbeuk 
2%.

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

0 0 0 0 0 3 28 76 69 53 24 0

aangetroffen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Grauwe amaniet 
(Amanita spissa), die wel langs bosranden en bospaden voorkomt. 
Het zijn vrijwel altijd de betere bermen waar we de Panteramaniet 
zien, dat wil zeggen kortgrazige bermen met een grote mate van 
bodemrust en rijk aan mycorrhizapaddenstoelen. Hij is dan ook een 
goede indicatorsoort voor interessante paddenstoelenlanen. Daarbij 
is er een voorkeur voor niet te zure tot neutrale, enigszins humeuze 
zandbodems; zeer voedselarme bodems worden gemeden. Peter-
Jan Keizer constateerde tijdens zijn Drentse lanenonderzoek (Keizer, 
1993) een sterke voorliefde voor beukenbermen met een presentie 
van 22% in de proefvlakken, tegenover 4% voor eikenbermen. Dat 
blijkt ook min of meer uit de gegevens in het Drentse bestand, met 
dien verstande dat vondsten bij eik overheersen omdat dit nu eenmaal 
verreweg de algemeenste Drentse laanboom is. Daarnaast zitten er 
in het bestand opvallend veel waarnemingen bij linde en enkele bij 
Haagbeuk en den. Elders in Europa komt de Panteramaniet ook voor 
bij Fijnspar en daar groeit hij wel in bossen (Krieglsteiner, 2003).

De Brokkelzakamaniet ziet er op een afstand uit als een uit de 
kluiten gewassen Grijze slanke amaniet (Amanita vaginata), maar 
dan met een zwak gegordelde, grijze steel en een opvallende grijze 
volva, terwijl er ook nogal eens grijze velumplakjes op de hoed 
zitten. De volva is opvallend breekbaar doordat die hoofdzakelijk 
bolronde cellen bevat, terwijl hij bij slanke amanieten veel steviger 
is en vooral uit hyfendraden bestaat. Het fragiele velum van 
bolronde cellen heeft de Brokkelzakamaniet gemeen met de Kleine 
brokkelzakamaniet (Amanita olivaceogrisea; zie aldaar), die veel 
slanker is en een ander milieu bewoont. De Brokkelzakamaniet is een 
kenmerkende, vrij algemene paddenstoel van fijnsparrenbossen in 
de Europese middelgebergten op niet te droge, zure, voedselarme 
bodem, vaak met een onderbegroeiing van Blauwe bosbes 
en Struikhei. Bijgaande foto is ook uit die habitat afkomstig. In 
Zuidwest-Duitsland worden ook berk, Beuk en eik als incidentele 

Amanita submembranacea Brokkelzakamaniet

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1988.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
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mycorrhizapartner genoemd (Krieglsteiner, 2003). In Nederland 
is deze soort zeer zeldzaam met slechts een paar vindplaatsen: 
Texel, Zuid-Limburg en twee vondsten in Drenthe: in een laan op 
vrij zure, lemige zandgrond in Natuurschoon bij Roden, nabij Beuk 

en Haagbeuk (km 223-573, 1988, herb. BSW) en in een eikenlaan 
op landgoed De Braak bij Paterswolde (km 233-574, 2010). Het is 
in ons land eigenlijk een dwaalgast, behalve misschien in het Zuid-
Limburgse heuvelland.

Inderdaad lijkt deze paddenstoel op een boleet. Hij heeft forse 
vruchtlichamen met een centrale steel en een gewelfde, donkergrijze 
hoed, aan de onderzijde voorzien van fijne, witte, op de steel 
aflopende poriën. De consistentie van het vlees is echter veel 
steviger en droger dan van boleten en de soort behoort dan ook tot 
de plaatjesloze vlieszwammen (Aphyllophorales). Ook de hoekige tot 
knobbelige sporen onder de microscoop tonen aan dat schijnboleten 
niet veel met boleten van doen hebben. Ze behoren tot de familie 
Bankeraceae, samen met een aantal stekelzwammen (o.a. Bankera 
en Sarcodon). De Grijze schijnboleet is eigenlijk een stekelzwam met 
buisjes! Zelfs in ecologisch opzicht gedraagt hij zich zo, want hij deelt 
met stekelzwammen hun sterke voorkeur voor schrale, stikstofarme 
bodems. De Grijze schijnboleet vormt eveneens ectomycorrhiza, 
in Centraal- en Noord-Europa meestal met naaldbomen, in het 

Boletopsis leucomelaena Grijze schijnboleet

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

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

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

bijzonder met Fijnspar (Ryvarden & Gilbertson, 1993; Krieglsteiner, 
2000). In Drenthe is de Grijze schijnboleet één keer waargenomen 
onder een oude Zomereik in een schrale, mosrijke berm op zeer 
voedselarm, zuur, lemig zand langs het Oranjekanaal bij Zwiggelte 
(km 235-545, 1988, WBS). Vroeger was hij in ons land zeldzaam op 
het pleistoceen en in de duinen (Donk, 1933). De soort leek in ons 
land uitgestorven na een laatste melding uit 1949 bij Baarn (Arnolds, 
1985), maar na 40 jaar dook hij weer op in Drenthe en na 1990 is hij 
ook bij Winterswijk en Eindhoven gevonden (NMV, 2013). Het blijft in 
ons land wel een sterk bedreigde soort (Arnolds & Veerkamp, 2008). 
De vindplaats bij Zwiggelte is verloren gegaan door beëindiging van 
het maaibeheer en het storten van slootbagger, met verruiging van 
de vegetatie als gevolg. Maar wie weet krijgt hij elders in de provincie 
een herkansing.

Deze forse boleet met een stopverfkleurige hoed zorgt met zijn 
fraaie, rood en geel gezoneerde steel met netvormige tekening 
voor een verrassing. Daarmee doet de Pronksteelboleet zijn naam 
dus eer aan. Zijn buisjes en poriën zijn aanvankelijk fletsgeel, later 
olijfgeel, en verkleuren blauw bij druk. De soort is nauw verwant 
aan de Wortelende boleet (Boletus radicans; zie aldaar) en heeft 
daarmee de bittere smaak gemeen. De Pronksteelboleet is hiervan 

Boletus calopus Pronksteelboleet

Status: Uiterst zeldzaam, n= 5, n<99: 3, n>99: 2, trend ---, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1967.

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

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

te onderscheiden door de fletser gekleurde poriën, het bleke, bijna 
witte vlees en vooral door de prominente rode tinten op de steel. 
Verder is de Wortelende boleet een typische soort van lanen op 
basische klei, terwijl de Pronksteelboleet vooral voorkomt op zure, 
voedselarme, zandige bodems. Vroeger was deze soort vrij gewoon 
in schrale beukenlanen op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug 
en zeldzaam elders op het pleistoceen en in de duinen bij Katwijk 
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De gladde, geel- tot roodbruine hoed van het Gewoon 
eekhoorntjesbrood kan gemakkelijk 15-20 cm halen en is bij vochtig 
weer wat kleverig. De buisjes zijn aanvankelijk wit, later geel- tot 
olijfgroen en verkleuren niet bij druk of worden hoogstens iets 
bruinachtig. De buikige steel is witachtig of bruin aangelopen, met 
een licht, fijn netwerk dat soms alleen aan de steeltop ontwikkeld 
is. Verschillen met het verwante Vroeg eekhoorntjesbrood (Boletus 
reticulatus) worden hierna bij die soort besproken. Het Gewoon 
eekhoorntjesbrood is in ons land een algemene verschijning in de 
duinen, op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg. In de lagere 
delen van Nederland is deze boleet veel zeldzamer (NMV, 2013). 
Volgens de Verspreidingsatlas is deze boleet op het niveau van 
atlasblokken slechts licht achteruitgaan, maar op kilometerhokniveau 
is de achteruitgang van zowel het aantal groeiplaatsen als het aantal 
vruchtlichamen vermoedelijk aanzienlijk (Arnolds & Veerkamp, 1999). 
In Drenthe is het Gewoon eekhoorntjesbrood nog altijd een zeer 
algemene soort die schaarser is in de boomarme gebieden tussen 
Meppel en Ruinen, rond Smilde en in de veenkoloniën. Vroeger was 
deze soort wijdverbreid in allerlei loof- en naaldbossen. Zo werd hij 
tijdens mycosociologisch onderzoek in zure eikenbossen in de jaren 
zeventig nog aangetroffen in 36% van de proefvlakken in voedselarme 
eikenstrubben op stuifzand met een dunne strooisellaag, behorende 
tot de korstmosrijke subassociatie van het Berken-Eikenbos (n= 11; 
Jansen, 1984). Nu is het Gewoon eekhoorntjesbrood voornamelijk te 
vinden bij oudere bomen in wegbermen. Vooral in de veenkoloniën 
komt het patroon van wegen met bomen goed overeen met het 
verspreidingspatroon van deze soort. Ruim 70% van alle meldingen 
zijn afkomstig van lanen, bijna uitsluitend op voedselarme bodem. 
Bossen leveren bij elkaar slechts 17% van de waarnemingen op en 
vermoedelijk gaat het dan in de meeste gevallen nog om bospaden, 
bosranden of vrijstaande bomen in heidegebieden. Het optreden in 
het bos zelf is tegenwoordig weliswaar zeldzaam, maar kan soms 
spectaculair zijn. Zo ligt er in Boschoord bij Vledder een sparrenbosje 
waar in 1999 vele honderden exemplaren van het Gewoon 
eekhoorntjesbrood groeiden. In de jaren erna is de soort hier niet meer 
teruggezien of hoogstens met enkele exemplaren. Fijnspar wordt 
overigens in Drenthe slechts zelden gemeld als symbiont, evenals 
dennen en andere naaldbomen. Volgens het mycosociologisch 

Boletus edulis Gewoon eekhoorntjesbrood

Status: Zeer algemeen, n= 1057, n<99: 175, n>99: 1004, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1917. – Hab (n= 478): voedselarme lanen 
70%, droog, voedselarm gemengd bos 9%, parken en plantsoenen 4%, 
droog, voedselarm loofbos 4%, houtwallen en -singels 4%, voedselarm 
naaldbos 4%, droge, voedselrijke lanen 2%, rest 3%. – Sub (n= 305): humus 
94%, humusarm zand 3%, grond onbepaald 3%. – Org (n= 366): eik 62% 
(waarvan Zomereik 15%, Amerikaanse eik 4%), Beuk 22%, den 4% (waarvan 
Grove den 2%), spar 3%, berk 3%, linde 3%, loofbomen onbepaald 3%.

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

4 0 0 0 0 5 104 270 616 769 356 79

onderzoek in wegbermen met bomen in de jaren tachtig heeft het 
Gewoon eekhoorntjesbrood een voorkeur voor beukenlanen met 
een presentie van 39% (n= 23), tegenover 19% in de onderzochte 
eikenlanen (n= 53) (Keizer, 1993). In de karteringsgegevens zijn de 
verhoudingen juist omgekeerd met 62% van de waarnemingen onder 
eik en 22% onder Beuk. Dat komt uiteraard door het veel grotere 
aandeel van eikenlanen in het Drentse landschap. Het Gewoon 
eekhoorntjesbrood is een van de weinige paddenstoelen waaraan 
een toename van het verzamelen voor consumptie goed merkbaar 
is. Op tal van eertijds rijke vindplaatsen vindt men nu in nazomer 
en herfst slechts restanten van vruchtlichamen in de vorm van de 
witte steelbasis die bij het afsnijden is achtergebleven. In Centraal-
Europa is het Gewoon eekhoorntjesbrood een karakteristieke 
bospaddenstoel, die daarbuiten slechts zeer zelden in parken en 
langs wegen wordt gezien (Krieglsteiner, 2000); een volkomen 
andere situatie dan in Nederland! Hij wordt daar vooral bij Fijnspar 
aangetroffen en in veel mindere mate bij Beuk, steeds op zure tot 
neutrale bodem, die niet te droog of te nat mag zijn. Kalkrijke grond 
wordt gemeden, tenzij oppervlakkige verzuring heeft plaatsgevonden. 
Waar sterke vermesting door atmosferische stikstof plaatsvindt, 
verdwijnt het Gewoon eekhoorntjesbrood uit het bos, overeenkomstig 
de ervaringen in Nederland (Krieglsteiner, 2000).

(NMV, 2013). Hij was in de jaren tachtig en negentig vrijwel uit ons 
land verdwenen als gevolg van vermesting, waardoor hij als ernstig 
bedreigd op de vorige Rode lijst stond (Arnolds & Van Ommering, 
1996). Het aantal vondsten is sinds de eeuwwisseling weer iets 
toegenomen, zodat de Rode-lijstcategorie is teruggeschroefd naar 
bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Mogelijk zal het bij verdere 
reductie van stikstofemissies in de toekomst weer wat beter gaan 
met deze liefhebber van zeer stikstofarme bodems. In Drenthe is de 
Pronksteelboleet uiterst zeldzaam met slechts vier waarnemingen, 
waarvan twee oude vondsten: in het Kniphorstbosch bij Annen (km 243-
563, 1967) en in het Gietenerveld bij Gieten (atlasblok 245-555, 1970, 
herb. BSW). Meer recent is hij aangetroffen in een beukenberm langs 
de Zuidlaarderweg in de buurt van Noordlaren (km hok 240-570, 1990, 

herb. BSW). Tijdens de atlasperiode is deze fraaie soort herontdekt in 
een laan met beuken van circa 150 jaar oud op zure, lemige grond achter 
het oude hertenkamp in Natuurschoon bij Roden (km 222-574, 2008). 
In hetzelfde terrein, maar in een ander kilometerhok (km 223-574), is 
in 2010 opnieuw een grote groep aangetroffen. Misschien de voorbode 
van een herstel in Drenthe? In Nederland groeit deze boleet uitsluitend 
bij Beuk en overwegend in lanen en bermen. In de ons omringende 
landen groeit de Pronksteelboleet gewoon in loof- en naaldbossen op 
zure bodems, zoals het eigenlijk hoort. In Zuidwest-Duitsland komt 78% 
van de vondsten van zure zand- en leembodems en 14% van ongeveer 
neutrale gronden, maar hij ontbreekt zelfs op basische bodems (8%) 
niet geheel. Als mycorrhizasymbiont wordt daar Fijnspar het meest 
genoemd; Beuk komt op de tweede plaats (Krieglsteiner, 2000).
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Boletus erythropus Gewone heksenboleet

Status: Algemeen, n= 496, n<99: 104, n>99: 472, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1915. – Hab (n= 335): droge, voedselarme lanen 
62%, droog, voedselarm gemengd bos 13%, droog, voedselarm loofbos 
10%, parken en plantsoenen 5%, droge, voedselrijke lanen 3%, houtwallen 
en -singels 3%, droog, voedselarm naaldbos 1%, rest 3%. – Sub (n= 149): 
humus 94%, humusarm zand 3%, grond onbepaald 3%. – Org (n= 197): eik 
67% (waarvan Zomereik 19%, Amerikaanse eik 5%), Beuk 26%, den 3% 
(waarvan Grove den 1%), linde 2%, spar 1%, Haagbeuk 1%, Douglasspar 
1%.

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

0 0 0 0 2 15 67 160 311 326 135 25

De hoed van de Gewone heksenboleet is geel- tot donkerbruin, 
aanvankelijk fluwelig, later glad en licht kleverig; de poriën zijn 
aanvankelijk dieprood, later oranje, en verkleuren bij druk meteen 
donkerblauw. De steel is dicht bezet met fijne rode vlokjes en mist 
een netwerk. Daardoor verschilt deze soort van de Netstelige 
heksenboleet (Boletus luridus), die een slankere steel met een grof 
netwerk heeft en op basenrijke bodems de Gewone heksenboleet 
vervangt. De laatste is een typische soort van voedselarme, zure 
zandgrond. Hoewel hij ook in de duinen en Zuid-Limburg kan 
voorkomen, is hij vooral te vinden op de hogere zandgronden (NMV, 
2013). Ecologisch lijkt deze soort op de Hanenkam (Cantharellus 
cibarius). Van oorsprong is deze spectaculaire boleet in Drenthe een 
kenmerkende soort van eikenstrubben op zeer voedsel- en basenarm 
stuifzand met een nauwelijks ontwikkelde strooisellaag op stuifduintjes 
(korstmosrijke subassociatie van het Berken-Eikenbos). Hij werd 
hier in de jaren zeventig nog in 55% van de proefvlakken gevonden 
(n= 11; Jansen, 1984), terwijl hij in typische eiken-berkenbossen en 
eiken-beukenbossen met een dikkere strooisellaag geheel ontbrak. 
Ook in beukenbossen op stuifkoppen is de Gewone heksenboleet 
indertijd incidenteel aangetroffen (Arnolds et al., 1994). Destijds 
lag het merendeel van de vindplaatsen vermoedelijk al in schrale 
wegbermen met oude beuken en eiken en dat aandeel is alleen maar 

groter worden. Uit de bossen is deze boleet in de jaren tachtig en 
negentig door verzuring en vermesting vrijwel verdwenen, terwijl hij 
het de laatste jaren in lanen goed doet. De meeste waarnemingen 
in het Drentse bestand (65%) zijn dan ook afkomstig uit lanen, 
zowel in boswachterijen als daarbuiten. Van herstel in bossen is 
nog nauwelijks sprake. De Gewone heksenboleet is tegenwoordig in 
Drenthe algemeen, maar vondsten ontbreken in boomloze gebieden 
in het zuiden en oosten van de provincie. Als symbiont wordt Beuk in 
29% van de gevallen opgegeven en eik in 63%. Dat duidt, gezien de 
Drentse verhoudingen tussen beide boomsoorten, op een voorkeur 
voor de Beuk. Dat is bevestigd is in het mycosociologisch onderzoek 
in lanen: de presentie bedroeg 17% in proefvlakken met Beuk (n= 
23) en 2% in vlakken met Zomereik (n= 53, Keizer, 1993). Ook in 
Zuidwest-Duitsland is de Gewone heksenboleet ruim vijf keer zo vaak 
onder Beuk als onder eik gevonden, maar in dat deel van Duitsland 
is Fijnspar verreweg de belangrijkste mycorrhizaboom (Krieglsteiner, 
2000). In Drenthe is het optreden bij naaldbomen tamelijk uitzonderlijk, 
evenals bij linde en Haagbeuk. Krieglsteiner (2000) constateert enige 
tolerantie voor stikstof, maar op echt stikstofrijke bodems is de soort 
ook in Duitsland zeldzaam. Hij beschrijft verder een voorliefde voor 
matig zure bodems, waarbij oppervlakkige verzuring voldoende 
is, zodat de Gewone heksenboleet soms samen kan groeien met 
soorten die van meer basische omstandigheden houden.

Boletus reticulatus Vroeg eekhoorntjesbrood

Status: Matig algemeen, n= 90, n<99: 20, n>99: 75, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 43): droge, voedselarme lanen 
79%, houtwallen en -singels 8%, droog, voedselarm loofbos 7%, droge, 
voedselrijke lanen 5%, rest 1%. – Sub (n= 33): humus 88%, humusarm zand 
9%, grond onbepaald 3%. – Org (n= 38): eik 66% (waarvan Zomereik 13%), 
Beuk 26%, linde 5%, berk 3%.

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

0 0 0 0 1 7 30 37 34 9 2 0

Deze boleet lijkt sterk op het hiervoor behandelde Gewoon 
eekhoorntjesbrood (Boletus edulis), maar heeft over het algemeen 
een blekere, beige tot lichtbruine, droge hoed die viltig aandoet 
en kleine barstjes kan vertonen. De buisjes blijven lang wit en de 
bleekbruine steel heeft gewoonlijk over de hele lengte een netwerk 
dat vaak donkerder is dan de ondergrond. De naam geeft de 

fructificatieperiode correct weer, want de piek ligt in juli en augustus, 
terwijl die van het Gewoon eekhoorntjesbrood in september en 
oktober valt. In Nederland is het Vroeg eekhoorntjesbrood vrij 
algemeen, voornamelijk op de hogere zandgronden, zeldzamer in 
de duinen en Zuid-Limburg en elders zeer schaars of ontbrekend 
(NMV, 2013). In Drenthe geldt de soort als matig algemeen, maar het 
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De dunne, wat flodderige, trechtervormig verdiepte hoed van deze 
soort kan verschillende tinten bruin hebben. Evenals bij de Hanenkam 
(Cantharellus cibarius) heeft de onderkant geen echte lamellen, maar 
lage lijsten. Die zijn in dit geval grijsgeel, geleidelijk overgaand in een 
grijs- tot okergele steel. Er bestaat een variëteit met heldergele steel, 
de Gele trechtercantharel (Cantharellus tubaeformis var. lutescens) 
die niet uit Drenthe bekend is. In Nederland is de Trechtercantharel 
matig algemeen op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg, met 
daarbuiten twee vindplaatsen in de kalkarme duinen (NMV, 2013). 
Vóór 1950 was deze soort beduidend algemener, maar als stikstofhater 
is zijn verspreiding in de tweede helft van de vorige eeuw sterk 
teruggelopen, zodat hij aan het eind daarvan als bedreigd op de Rode 
lijst stond (Arnolds & Van Ommering, 1996). Sinds de eeuwwisseling 

Cantharellus tubaeformis  Trechtercantharel

Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 7, n>99: 13, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1915. – Hab (n= 14): droge, voedselarme lanen 50%, droog, 
voedselarm gemengd bos 21%, vochtige, voedselarme lanen 7%, droge 
houtwallen 7%, vochtig, voedselrijk loofbos 7%, loofbossen onbepaald 7%.

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

0 0 0 0 0 0 0 3 10 14 6 2

vertoont hij gelukkig weer een licht opgaande lijn en inmiddels is hij 
opgekrabbeld tot kwetsbaar (Arnolds & Veerkamp, 2008). In Noord- 
en Centraal-Europa is de Trechtercantharel vooral een soort van 
sparrenbossen op zure, voedselarme bodems (Hansen & Knudsen, 
1997; Krieglsteiner, 2000). Cool & Van der Lek (1935) betitelen de 
soort voor ons land als ’niet algemeen, vooral in naaldbossen’. In 
Nederland wordt de Trechtercantharel tegenwoordig uitsluitend als 
mycorrhizapartner van loofbomen gevonden, hoofdzakelijk langs 
wegen en bospaden. In Drenthe is het altijd een zeldzame soort 
geweest, voornamelijk op leemhoudende zandbodems en potklei 

aantal vindplaatsen is in werkelijkheid zeker hoger, want sommige 
waarnemingen zullen ongetwijfeld als Gewoon eekhoorntjesbrood 
(in wijde zin) zijn opgegeven, door lastige determinatie of uit een 
vorm van mycologische gemakzucht. Sterker dan het Gewoon 
eekhoorntjesbrood komt de hier beschreven soort voornamelijk buiten 
de grote bosgebieden voor. Lanen, singels en houtwallen vormen 
samen met 93% verreweg de belangrijkste habitat voor het Vroeg 
eekhoorntjesbrood. Opvallend genoeg wordt de soort niet gemeld uit 
de proefvlakken in beboomde wegbermen, bestudeerd door Keizer 
(1993). Het is niet duidelijk of hij de soort heeft samengenomen 
met Gewoon eekhoorntjesbrood, dan wel Vroeg eekhoorntjesbrood 

gemist heeft omdat het veldwerk zich tot het najaar beperkte. Het 
waardbomenspectrum verschilt nauwelijks van dat van het Gewoon 
eekhoorntjesbrood, maar er zijn geen meldingen bij naaldbomen. In 
Zuidwest-Duitsland wordt Vroeg eekhoorntjesbrood ook hoofdzakelijk 
bij loofbomen aangetroffen, maar er zijn vier waarnemingen uit jonge 
sparrenplantages op plekken waar vroeger loofbos stond (n= 83, 
Krieglsteiner, 2000).



586 Lanen op voedselarme zandgrond

De roze- tot kaneelbruine Peperboleet is gemakkelijk te herkennen 
aan de kleine afmetingen, de dunne steel en de oranje tot steenrode 
kleur van de poriën. Daarbij heeft hij een scherpe smaak, uniek 
onder de boleten. De Peperboleet is in ons land algemeen op de 
hogere zandgronden, in de duinen en Zuid-Limburg, maar zeer 
schaars in laagveengebieden en kleistreken (NMV, 2013). Ook in 
Drenthe is dit een algemene paddenstoel die sinds de eeuwwisseling 
bovendien zeer sterk is toegenomen. De verspreiding is opvallend 
gelijkmatig, ook in de hoogveenontginningen in het oosten en zuiden. 
Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) groeit de Peperboleet 
vooral in schrale wegbermen en lanen op (matig) voedselarme, 
zure tot basische zand- en leembodems. Lanen en bossingels zijn 
in Drenthe met meer dan driekwart van de opgaven inderdaad 
de meest genoemde habitat. Loofbos wordt slechts in 6% van de 
gevallen genoemd en naaldbos scoort 7%. De Peperboleet kan 
mycorrhiza vormen met allerlei loof- en naaldbomen. Gezien zijn 
voorkeur voor lanen is het niet verwonderlijk dat meer dan de helft 
van de waarnemingen afkomstig is van eik, op afstand gevolgd door 
Beuk, Fijnspar, berk en linde. Uit het mycosociologisch onderzoek in 
beboomde wegbermen in de jaren tachtig blijkt echter een duidelijke 

Chalciporus piperatus  Peperboleet

Status: Algemeen, n= 498, n<99: 70, n>99: 452, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 160): voedselarme lanen 72%, parken 
en plantsoenen 6%, droog, voedselarm gemengd bos 6%, voedselarm 
naaldbos 6%, voedselrijke lanen 3%, loofhoutsingels 3%, droog, voedselarm 
loofbos 1%, rest 3%. – Sub (n= 89): humus 94%, humusarm zand 2%, 
grond onbepaald 3%. – Org (n= 114): eik 56% (waarvan Zomereik 14%, 
Amerikaanse eik 4%), Beuk 15%, spar 11%, berk 10%, linde 4%, Haagbeuk 
1%, loofbomen onbepaald 2%.

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

0 0 0 0 0 0 33 52 129 232 186 37

voorkeur voor Beuk met een presentie in proefvlakken van 17% (n= 
23), tegen 6% in eikenbermen (n= 53; Keizer, 1993). Het vrij hoge 
percentage voor Fijnspar is een gevolg van zijn frequente voorkomen 
in jonge sparrenbosjes op voormalige akkergrond. In Zuidwest-
Duitsland groeit de Peperboleet bijna uitsluitend bij Fijnspar (94%, 
n=120), zowel in zuivere sparrenbossen als in gemengde bossen. Beuk 

rond Roden. Daarnaast is hij waargenomen in de landgoederen bij 
Paterswolde, het Asserbosch, het Sleenerzand en bij Stuifzand ten 
noorden van Hoogeveen. De Trechtercantharel heeft een sterke 
voorkeur voor enigszins vochtige, voedselarme bodems, maar hij 
schijnt toch enige verrijking met basen uit een lemige ondergrond op 
prijs te stellen. Hij groeit in ons land bij eik en Beuk. Van de weinige 

habitatvermeldingen in het Drentse bestand wordt in 64% van de 
gevallen lanen genoemd en ook in de rest van ons land vormen 
lanen tegenwoordig de belangrijkste groeiplaats. Van deze integrale 
aandachtsoort in het Paddenstoelenmeetnet wordt getracht om de 
aantallen vruchtlichamen op zoveel mogelijk groeiplaatsen te volgen 
(Arnolds & Veerkamp, 1999).

en (Amerikaanse) eik worden daar ieder 
slechts één maal gemeld (Krieglsteiner, 
2000). Volgens deze auteur mijdt de 
Peperboleet bodems met een hoog gehalte 
aan stikstof, hetgeen overeenkomt met 
de bevindingen in Drenthe. Recent is 
ontdekt dat dit boleetje vrijwel altijd in de 
buurt staat van de Vliegenzwam (Amanita 
muscaria) (Spooner & Roberts, 2005). 
Op de bijgevoegde foto staan een paar 
peperboleetjes bijna verscholen tussen de 
vliegenzwammen. Ook in de meetpunten 
van het paddenstoelenmeetnet werd een 
significante positieve correlatie tussen beide 
soorten vastgesteld (Veerkamp & Arnolds, 
2008). Soms staan de vruchtlichamen in het 
veld zelfs met hun steelvoeten tegen elkaar 
aan, net als bij de Koeienboleet (Suillus 
bovinus) en de daarop parasiterende 
Roze spijkerzwam (Gomphidius roseus) 
het geval kan zijn. Er wordt dan ook 
verondersteld dat de Peperboleet mogelijk 
een soortgelijke afhankelijke relatie heeft 
met de Vliegenzwam. Het bewijs hiervoor is 
nog niet geleverd.
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De witte tot lichtgrijze hoed, de licht vleeskleurig wordende, 
aflopende lamellen, de dunne steel en de sterke meelgeur en 
-smaak maken het niet moeilijk om de Grote molenaar in het veld te 
herkennen. Deze soort is algemeen op de hogere zandgronden, wat 
minder in de duinen en Zuid-Limburg, met sporadische vindplaatsen 
in de lagere delen van Nederland (NMV, 2013). In Drenthe geldt 
de Grote molenaar als een vrij algemene soort die na 1999 zeer 
sterk is toegenomen, mede als gevolg van de verhoogde aandacht 
voor lanen. Deze zijn dan ook het meest als habitat vermeld: 86%, 
tegenover loofbos en gemengd bos met in totaal slechts 6% van 
de opgaven. Zelfs daarvan zullen de meeste vondsten afkomstig 
zijn van de bermen van zand- en schelpenpaden, want in bossen 
wordt de Grote molenaar in onze contreien hoogstzelden gevonden. 
De soort gedraagt zich als een typische mycorrhizavormer 
en de vruchtlichamen staan nooit ver van bomen vandaan. 
Mycorrhizavorming is evenwel nog niet bewezen. De meest 
genoteerde boomsoort is eik met bijna tweederde van de meldingen. 
Beuk komt op de tweede plaats en er zijn enkele meldingen bij 
linde, berk en spar. Uit het mycosociologisch onderzoek in Drentse 
wegbermen met bomen in de jaren tachtig blijkt echter dat de Grote 
molenaar in werkelijkheid een duidelijke voorkeur heeft voor Beuk 
met in de proefvlakken een presentie van 26% (n= 23) tegen 11% 
in eikenbermen (n= 53; Keizer, 1993). Soortgelijke verhoudingen 
vinden we in Zuidwest-Duitsland met 23% van de waarnemingen 
bij Beuk tegenover 6% bij eik. Daar heeft echter, zoals zo vaak, 

Clitopilus prunulus  Grote molenaar

Status: Vrij algemeen, n= 340, n<99: 64, n>99: 305, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1945. – Hab (n= 134): voedselarme lanen 83%, 
droog, voedselarm gemengd bos 4%, parken en plantsoenen 3%, droge, 
voedselrijke lanen 3%, houtwallen en -singels 3%, droog, voedselarm loofbos 
2%. – Sub (n= 82): humus 95%, leem 1%, humusarm zand 1%, strooisel 
1%, grond onbepaald 1%. – Org (n= 96): eik 64% (waarvan Zomereik 20%, 
Amerikaanse eik 5%), Beuk 27%, linde 3%, berk 2%, spar 2%, loofbomen 
onbepaald 2%.

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

0 0 0 0 0 2 25 91 137 145 51 5

Fijnspar met 58% verreweg de hoogste score. De Grote molenaar 
is daar ook allerminst beperkt tot bermen, maar nog steeds een 
normale bossoort, zoals in minder door stikstof belaste gebieden 
gebruikelijk is (n=284, Krieglsteiner, 2003). Vroeger moet de Grote 
molenaar in veel landen zeer talrijk zijn geweest, want deze eetbare 
paddenstoel werd op markten in enorme hoeveelheden aangevoerd. 
Als gevolg van verzuring en vermesting behoort deze overvloed tot 
het verleden, ook al zijn er nog genoeg streken in Europa waar deze 
soort in redelijke aantallen voorkomt. Hij groeit op niet te zure tot 
basische, matig voedselarme, niet te droge bodems.

De Lila gordijnzwam heeft een zijdeachtig hoedoppervlak dat 
bij jonge exemplaren bleekviolet gekleurd is, maar dat al gauw 
verbleekt tot bijna wit met niet meer dan een lila vleug. De witte, naar 
onderen verdikte steel is vanaf de basis bekleed met een sok van 
wit tot bleekviolet velum. Deze karakteristieke gordijnzwam is in ons 
land vrij algemeen op de hogere zandgronden, de duinen en in Zuid-
Limburg (NMV, 2013). Na een sterke dip in het aantal meldingen 
in de loop van de vorige eeuw, neemt het aantal vindplaatsen 
sinds de eeuwwisseling weer duidelijk toe. De vroegere bolwerken 
op de Veluwe en in Noord-Brabant zijn echter pas voor een deel 
gevuld met recente vondsten, zodat de Lila gordijnzwam nog als 
kwetsbaar op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). De 
favoriete habitat bestond ooit uit eikenbosjes op stuifzanden en 
in de duinen. In de jaren zeventig kwam de Lila gordijnzwam in 
Drenthe nog voor in 27% van de proefvlakken in eikenstrubben op 
zeer voedsel- en basenarm stuifzand (korstmosrijke subassociatie 
van het Berken-Eikenbos) (Jansen, 1984). Hij ontbrak toen al in 
typische eiken-berkenbossen en eiken-beukenbossen met een 
dikkere strooisellaag. Omdat voedselarme eikenbosjes door 

Cortinarius alboviolaceus Lila gordijnzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 53, n<99: 6, n>99: 47, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1977. – Hab (n= 26): droge, voedselarme lanen 72%, droog, 
voedselarm gemengd bos 8%, parken en plantsoenen 8%, droog, voedselarm 
loofbos 4%, droog, voedselarm naaldbos 4%, loofbossen onbepaald 4%. – 
Sub (n= 11): humus 100%. – Org (n= 21): eik 80% (waarvan Zomereik 30%), 
populier 5%, berk 5%, Grove den 5%, linde 5%.

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

0 0 0 0 0 0 0 2 17 24 10 1

verzuring en vermesting in ons land amper nog voorkomen, vinden 
we de Lila gordijnzwam tegenwoordig vooral in eikenlanen met 
een dunne, stikstofarme strooisellaag. Vanwege zijn gevoeligheid 
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bij Fijnspar in Zuidwest-Duitsland dat die een gevolg zijn van foute 
determinatie of het over het hoofd zien van een in de buurt groeiende 
loofboom. Ook voor Scandinavië wordt deze daar algemene 
gordijnzwam uitsluitend opgegeven van loofbomen, vooral berk en 
Beuk, zelden van eik en linde (Knudsen & Vesterholt, 2008).

voor verzuring en vermesting is deze gordijnzwam opgenomen in 
het paddenstoelenmeetnet als integrale aandachtssoort (Arnolds 
& Veerkamp, 1999). Het zwaartepunt van de verspreiding in 
Drenthe ligt noordelijk van de lijn Veenhuizen - Assen - Gieten op 
de net iets rijkere, leemhoudende gronden. Dat geldt ook voor de 
verspreide vindplaatsen op de Hondsrug en bij Havelte. Opvallend 
is de concentratie vindplaatsen in de zuidoostelijke veenkoloniën 
waar onder meer het verloop van de Limietweg tussen Zwartemeer 
en Barger-Compascuum goed herkenbaar is. Overeenkomstig de 
landelijke trend is het aantal vondsten na 2000 sterk toegenomen. 
Ook in Drenthe liggen de meeste groeiplaatsen in schrale eiken-
bermen; in eikenbossen schittert de Lila gordijnzwam nog door 
afwezigheid. Daarnaast worden ook populier, berk, linde en Grove 
den als incidentele mycorrhizapartners genoemd. Een opgave uit 
1993 bij Fijnspar in een vochtig sparrenbos bij Veenhuizen betreft 
vrijwel zeker een andere soort, vermoedelijk de Kamfergordijnzwam 
(Cortinarius camphoratus). De Lila gordijnzwam wordt ook in het 
buitenland gezien als een soort die uitsluitend bij loofbomen groeit. 
Krieglsteiner & Gminder (2010) zeggen over de weinige opgaven 

De Donkerbruine gordijnzwam is een forse soort van het subgenus 
Telamonia met een donkerbruine, tot 8 cm brede hoed, opvallend 
donkere lamellen en een 1-1,5 cm dikke, donkerbruine steel met 
bleke velumgordels. De Eikelkleurige gordijnzwam (Cortinarius 
glandicolor; zie aldaar) heeft net zulke donkere vruchtlichamen, 
maar is wat kleiner, heeft veel minder velumresten op de steel en 
grotere sporen. Hij werd in het verleden vaak als variëteit van de 
Donkerbruine gordijnzwam beschouwd (Arnolds et al., 1995). De 
laatstgenoemde soort is uit Drenthe twee maal gemeld: in een schrale, 
droge wegberm onder oude Zomereik langs de weg van Gieten 
naar Gasselte (km 247-556, 2005, herb. L) en bij verspreide eiken 
op een heideveldje ten zuidwesten van Taarlo (km 236-565, 2006). 
Volgens veel Europese auteurs is de Donkerbruine gordijnzwam een 
obligate mycorrhizapartner van Fijnspar op zeer voedselarme grond 
(Krieglsteiner & Gminder, 2010; Knudsen & Vesterholt, 2008), maar 
volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) vormt de soort in ons 

Cortinarius brunneus Donkerbruine gordijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Bedreigd, 
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 1 0

land mycorrhiza met zowel loof- als naaldbomen. Het komt vaker 
voor dat sparrensymbionten in onze streken een overstapje maken 
naar loofbomen.

Cortinarius comptulus Pluizige gordijnzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 2, n>99: 7, trend ++, RL08: Thans niet 
bedreigd. eerste jaar: 1987.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0

Dit is een kleine, slanke gordijnzwam uit het ondergeslacht 
Telamonia, met een bruine tot iets roodbruine, gebochelde hoed, 
waarvan de randzone fijnpluizig is door kleine, wittige, opstaande 
vezelschubjes. Bij opdrogen wordt de hoedkleur meer grijzig bruin. 
De aanvankelijk bleekbruine lamellen missen enig spoor van violet. 
Door een witvezelige bekleding oogt de steel heel bleek. De Pluizige 
gordijnzwam kan door het fijnschubbige hoedoppervlak verward 
worden met de Witschubbige gordijnzwam (Cortinarius hemitrichus; 
zie aldaar), die echter wat forser is en gebonden aan berken. 
Bovendien zijn de sporen van de Pluizige gordijnzwam duidelijk 
kleiner: 6,5-7,5 x 4,5-5,5 µm (Keizer & Arnolds, 1995). De soort gold 
in ons land als zeer zeldzaam, maar het aantal vindplaatsen is na 
1990 sterk gestegen, waarschijnlijk door een betere herkenning. Hij 
is tegenwoordig vrij zeldzaam, voornamelijk op het pleistoceen, maar 

ook hier en daar in het rivierengebied, de Noordoostpolder en de 
duinen (NMV, 2013). In Drenthe was de Pluizige gordijnzwam lange 
tijd alleen bekend van twee vondsten tijdens het mycosociologisch 
onderzoek in de jaren tachtig van Drentse wegbermen, en wel langs 
het Oranjekanaal bij Zwiggelte en de Melkweg bij Alteveer (Keizer, 
1993). Vanaf 1999 zijn er wat meer vondsten, vooral tijdens de 
binnenlandse NMV-werkweken die in 1999 en 2003 in het noorden 
van Nederland werden gehouden. In Drenthe komen de meeste 
waarnemingen uit eikenlanen op min of meer voedselarme, al 
dan niet leemhoudende zandbodem. Vermoedelijk is de Pluizige 
gordijnzwam in Drenthe minder zeldzaam dan uit het bestand blijkt. 
Zeer recent is deze gordijnzwam namelijk ook aangetroffen in mosrijke 
fijnsparpercelen in het Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld. De 
Pluizige gordijnzwam groeit langs de kust ook in kruipwilgstruwelen 

Cortinarius alboviolaceus
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(Arnolds & Kuyper, 1995), dus eenkennig qua mycorrhizapartners is hij 
allerminst. In Scandinavië en Duitsland staat de Pluizige gordijnzwam 
bekend als een mycorrhizapartner van Grove den en Fijnspar in 
naaldbos op zure tot basische bodem (Knudsen & Vesterholt 2008; 
Krieglsteiner & Gminder, 2010).

De hoed van deze vrij Forse dennengordijnzwam is aanvankelijk 
bijna wit, maar verkleurt bij aanraking en ouder worden geleidelijk 
grijsbruin tot vleeskleurig bruin. Het oppervlak is droog, fijnvezelig 
en niet hygrofaan, op grond waarvan de Welriekende gordijnzwam 
vroeger in het inmiddels opgeheven subgenus Sericeocybe werd 
geplaatst. De dikke, soms buikige steel is zijdeachtig wit en vaak 
voorzien van witte velumgordels. Karakteristiek voor deze soort is de 
geur, die aanvankelijk radijsachtig is, maar spoedig onaangenaam 
zoetig wordt. De Nederlandse naam is dan ook enigszins overdreven. 
De wetenschappelijke naam ‘diosmus’, hetgeen ‘met twee geuren’ 
betekent, is treffender. De Welriekende gordijnzwam is in Nederland 
zeer zeldzaam op verspreide groeiplaatsen, zowel op pleistocene 
zandgronden als op kleigronden (NMV, 2013). De soort is in 
Drenthe pas sinds 2005 bekend en nu al waargenomen op zeven 
vindplaatsen, waarvan er vier op de Hondsrug liggen. Voor zo’n 
betrekkelijk opvallende soort duidt dit op een reële uitbreiding, 

Cortinarius diosmus Welriekende gordijnzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 0, n>99: 7, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2005. – Hab (n= 7): droge, voedselarme lanen 71%, 
droog, voedselarm loofbos 14%, droog, voedselarm naaldbos 14%. – Sub 
(n= 7): humus 71%, humusarm zand 28%. – Org (n= 7): Zomereik 86%, 
Fijnspar 14%.

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

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

waarvan de oorzaak vooralsnog onduidelijk is. De 
Welriekende gordijnzwam is hoofdzakelijk bekend van 
schrale eikenlanen op enigszins lemige of humeuze, 
droge, (matig) voedselarme, maar basenhoudende 
zandgrond, bijvoorbeeld bij Gieten, Kerkenveld, Elim 
en Bargercompascuum. Daarnaast is hij bekend uit een 
dicht, jong eikenbosje met dunne strooisellaag op een 
zandige helling bij een zandwinplas aan de rand van 
Emmen, in de nabijheid van onder meer de Gezoneerde 
stekelzwam (Hydnellum concrescens). Een waarneming 
bij Buinen komt uit een jong fijnsparrenbosje op voormalig 
zandig, basenhoudend bouwland. De Welriekende 
gordijnzwam is een in de Europese literatuur tamelijk 
onbekende soort die ongetwijfeld ook buiten ons land 
zeldzaam is. Marchand (1983) vermeldt de soort uit 
zowel loof- als naaldbossen en geeft een foto van 
materiaal onder sparren.
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De Berijpte galgordijnzwam behoort tot een groepje bitter smakende 
soorten binnen het ondergeslacht Myxacium met een slijmerige hoed 
en min of meer kleverige steel. De naamgeving en kenmerken van 
deze soort worden in de literatuur verschillend geïnterpreteerd. Wij 
volgen de opvatting van Dam & Kuyper (1997), die ook gehanteerd 
werd door Keizer & Arnolds (1995), beide malen beschreven onder 
de naam Cortinarius causticus. Deze soort heeft een tot 5 cm grote, 
licht geelbruine hoed die veel bleker lijkt door wit velum dat er als 
een wittig waas overheen ligt. Een belangrijk verschil met verwante 
soorten is dat alleen het hoed- en steeloppervlak bitter smaken, 
terwijl het vlees mild is. De witte steel is droog tot zwak kleverig. De 
Berijpte galgordijnzwam is in ons land vrij zeldzaam, voornamelijk in 
gebieden met basenrijke klei- en leemgronden: het rivierengebied 
(speciaal het gebied van de Kromme Rijn), de Noordoostpolder, 
Zuid-Limburg en de Achterhoek (NMV, 2013). Op het pleistoceen 
liggen verreweg de meeste vindplaatsen in Drenthe, al is de Berijpte 
galgordijnzwam hier met acht kilometerhokken zeer zeldzaam. 
Volgens Dam & Kuyper (1997) is de soort een mycorrhizapartner 
van eik en vooral Beuk. De soort is in de jaren tachtig en negentig 
enkele malen waargenomen in schrale wegbermen met deze bomen 
op een lemige ondergrond: onder Zomereik in Vledder (km 210-
541, 1990, herb. Chrispijn) en langs het Oranjekanaal bij Zwiggelte 
(km 235-545, 1988, 1990, 1993, herb. BSW) en bij beuken langs de 
Zuurseweg bij Peize (km 229-573, 1988, herb. BSW) (Keizer, 1993). 
Daarna werd het stil omtrent de Berijpte galgordijnzwam totdat hij in 
2007 opdook in verschillende jonge fijnsparrenbosjes op voormalig 

Cortinarius emollitoides Berijpte galgordijnzwam

OPN 1995: Cortinarius causticus

Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 3, n>99: 5, trend ±, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1988. – Hab (n= 9): droge, voedselarme lanen 44%, 
droog naaldbos op kalkrijk zand 33%, droge, voedselrijke lanen 22%. – Org 
(n= 9): eik 56% (waarvan Zomereik 44%), spar 33%, Beuk 11%.

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

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

zandig bouwland, onder meer in drie kilometerhokken oostelijk van 
Anderen. Het is niet geheel duidelijk of dit werkelijk om dezelfde 
soort gaat als in de lanen. Dam & Kuyper (1997) beschouwen 
de Berijpte galgordijnzwam als een mogelijk soortencomplex. In 
Zuidwest-Duitsland wordt deze soort beschouwd als een typische 
begeleider van naaldbomen (Krieglsteiner & Gminder, 2010), terwijl 
hun beschrijving wel sterk lijkt op die van de Drentse populaties.

Deze hygrofane gordijnzwam uit het ondergeslacht Telamonia zou 
volgens de literatuur een typerende, muffe kelderlucht moeten hebben, 
maar helaas is die geur niet altijd duidelijk waarneembaar. Toch is de Muffe 
gordijnzwam ook dan goed herkenbaar aan de vrij forse vruchtlichamen 
met een bleek rood- tot okerbruine hoed die bij oudere exemplaren zwarte, 
langgerekte vlekjes draagt. Opvallend zijn ook de ver uiteenstaande 
lamellen en de strogele, vezelige steel met halverwege een verdikte, witte 
ringzone (Dam & Kuyper, 2011). Er zijn echter enkele verwante soorten 
met sterke gelijkenis, zoals de hieronder besproken Zoetgeurende 

Cortinarius hinnuleus Muffe gordijnzwam

Status: Matig algemeen, n= 93, n<99: 30, n>99: 71, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1986. – Hab (n= 49): droge, voedselarme lanen 
65%, voedselrijke lanen 12%, houtwallen en -singels 8%, droog, voedselarm 
loofbos 4%, parken en plantsoenen 4%, naaldbos 4%, vochtig, voedselrijk 
loofbos 2%, elzenbroekbos 2%. – Org (n= 23): eik 82% (waarvan Zomereik 
26%), Beuk 9%, spar 9%.

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

0 0 0 0 0 0 4 7 32 60 23 3

gordijnzwam (Cortinarius hinnuloides) en de Kegelgordijnzwam 
(Cortinarius conicus; zie aldaar). In Drenthe is de Muffe gordijnzwam 
matig algemeen, met concentraties in de oude loofbossen op rijkere 
grond rond Roden en Assen, terwijl hij grotendeels ontbreekt in de nieuwe 
en oude hoogveenontginningen. De Muffe gordijnzwam (toen inclusief 
de Kegelgordijnzwam) groeide vroeger spaarzaam in eikenstrubben 
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1993). In Zuidwest-Duitsland vormen beukenbos op kalkhoudende grond 
en Eiken-Haagbeukenbos de belangrijkste habitats en worden lanen en 
begraafplaatsen veel minder genoemd (Krieglsteiner & Gminder, 2010). 
Ook Knudsen en Vesterholt (2008) geven voor Scandinavië een sterke 
voorkeur op voor bossen op basenrijke, kalkhoudende kleigronden met 
mull-humus en als begeleidende bomen worden eik, berk, populier, Beuk, 
Hazelaar, linde en Haagbeuk genoemd. In het Drentse bestand bevinden 
zich twee waarnemingen uit fijnsparrenpercelen op matig voedselrijke 
bodem, maar volgens Krieglsteiner & Gminder (2010) gaat het bij 
vondsten in sparrenbossen vermoedelijk om een andere soort.

Deze soort lijkt sterk op de hierboven besproken Muffe gordijnzwam 
(Cortinarius hinnuleus), maar verschilt hiervan door minder velum, een 
fruitachtige geur en opvallende, geïsoleerd-stekelige sporen. Deze 
gordijnzwam is in ons land uiterst zeldzaam met één vondst van vóór 
1990 in Noord-Limburg en na deze periode twee waarnemingen in 
Drenthe (NMV, 2013), namelijk in het fameuze cementfabriekbosje bij 

Cortinarius hinnuloides Zoetgeurende gordijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1987.

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

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

het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 1994, herb. BSW) en 
in een schrale, grazige berm met oude eiken langs het Oranjekanaal 
bij Odoornerveen (km 248-540, 1987). Deze laatste vondst is 
afkomstig uit een proefvlak in het kader van mycosociologisch 
onderzoek in wegbermen, maar wordt in de desbetreffende publicatie 
(Keizer, 1993) niet genoemd en lijkt daardoor enigszins twijfelachtig.

op voormalige, zeer voedsel- en basenarme stuifzandgronden met 
een dunne strooisellaag (korstmosrijke subassociatie van het Berken-
Eikenbos) (Jansen, 1984), maar nu zijn vondsten in bossen uitzonderlijk. 
In het Drentse bestand is 80% van de opgaven afkomstig van lanen en 
boomsingels. De Muffe gordijnzwam heeft een voorkeur voor kortgrazige 
bermen op matig voedselarme, zure tot basische, humeuze zand- en 
leemgronden. Als begeleidende boom wordt vrijwel steeds eik vermeld. 
Tijdens het mycosociologisch onderzoek in wegbermen met bomen in de 
jaren tachtig werd deze soort aangetroffen in 13% van de proefvlakken 
met beuken (n= 23) en in 17% van de eikenbermen (n= 53; Keizer, 

De hoed van de Bruingele wolgordijnzwam is tot 3 cm breed en fijn 
geelbruin vezelig tot wat schubbig, tenzij de regen deze hoedbekleding 
heeft weggespoeld en het geel- tot roodbruine hoedoppervlak 
daaronder zichtbaar is. De dicht opeenstaande lamellen zijn bruin, 
ook bij jonge exemplaren, en de steel is in de onderste helft bedekt 
met geelbruine velumvezels of vlokjes (Dam & Kuyper, 2005). Deze 
gordijnzwam is in ons land zeldzaam, met verspreide groeiplekken 
op de zandgronden in het midden van het land en in Drenthe (NMV, 
2013). De meeste Drentse vondsten zijn afkomstig uit het noordelijke 
deel van deze provincie. Van de elf kilometerhokken zijn er zeven 
te danken aan het mycosociologische onderzoek van beboomde 
wegbermen door Keizer in de jaren tachtig. Hij registreerde de 
Bruingele wolgordijnzwam in 9% van de proefvlakken met Beuk (n= 
23) en 9% van de eikenbermen (n= 53; Keizer, 1993) en publiceerde 
ook een uitgebreide beschrijving van de soort (Keizer & Arnolds, 1995). 
Het is opmerkelijk dat deze toch redelijk opvallende gordijnzwam 

Cortinarius lanatus Bruingele wolgordijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 9, n>99: 2, trend ---, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1987. – Hab (n= 11): droge, voedselarme lanen 
64%, droge, voedselrijke lanen 36%. – Sub (n= 11): humus 100%. – Org (n= 
12): Zomereik 50%, Beuk 50%.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 4 0

sindsdien nauwelijks meer wordt gezien, al zijn in het kader van de 
paddenstoelenkartering tussen 1999 en 2010 vrijwel alle min of meer 
schrale bermen in Drenthe met bezoeken vereerd. Na 1990 is deze 
gordijnzwam in de atlasperiode nog maar twee keer gemeld: Assen, 
Landgoed Overcinge (km 234-556, 2000) en Norg, Hospitaallaan (km 
223-564, 2003). Heel recent is een nieuwe groeiplaats ontdekt op 
een afgeplagde strook zeer voedselarm, lemig zand op het terrein 
van de Waterleidingmaatschappij Drenthe langs de met Zomereik 
omzoomde weg tussen Gasselte en Drouwen (km 249-553, 2013, 
herb. L). Alle waarnemingen in Drenthe zijn afkomstig van lanen, zowel 
onder eiken als beuken. Meestal betreft het bermen op voedselarme 
bodem, maar in vier gevallen is (terecht?) voedselrijkere grond 
opgegeven. In Zuidwest-Duitsland is de Bruingele wolgordijnzwam 
een zeer zeldzame soort die daar uitsluitend bij Fijnspar voorkomt 
(Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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De Rimpelige gordijnzwam is een opvallende, Forse dennengordijn-
zwam uit het subgenus Myxacium met een kleverige steel en hoed. 
De vaak radiaal gerimpelde, sterk slijmerige, gelige of olijfoker tot 
roodbruine hoed is karakteristiek in combinatie met de spoelvormige, 
wortelende steel die veelal geheel bedekt is met kleverig, bleek violet 
velum. De in jonge toestand grauwcrème lamellen missen elk spoor van 
violet. Oudere exemplaren verspreiden een honinggeur. De Rimpelige 
gordijnzwam was in ons land in de eerste helft van de vorige eeuw 
nog vrij algemeen in loof- en naaldbossen (Cool & Van der Lek, 1935), 
vooral op de hogere zandgronden, maar ook plaatselijk in de duinen en 
het rivierengebied. De soort is als gevolg van vermesting en verzuring 
zeer sterk afgenomen en heeft zich daarvan, in tegenstelling tot veel 
andere mycorrhizapaddenstoelen, nog nauwelijks hersteld. Hij staat 
nog steeds als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). 
Ook in Drenthe is sprake van een sterke achteruitgang en in deze 
provincie heeft de Rimpelige gordijnzwam zich evenmin hersteld, terwijl 
veel andere gevoelige soorten sinds 1999 wel een opleving vertonen. 
De meeste vindplaatsen liggen vanouds in de landgoederen bij 
Paterswolde, landgoed Mensinge bij Roden, ten zuiden van Veenhuizen 

Cortinarius lividoochraceus Rimpelige gordijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 26, n<99: 17, n>99: 14, trend --, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1937. – Hab (n= 23): voedselarme lanen 61%, droge, voedselrijke lanen 
13%, droog, voedselarm loofbos 13%, rest 13%. – Sub (n= 11): humus 64%, 
grond onbepaald 36%. – Org (n= 12): eik 58% (waarvan Zomereik 50%), 
Beuk 8%, loofbomen onbepaald 33%.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 18 34 9 0

en in het Asserbosch. Daar wordt de Rimpelige gordijnzwam nog steeds 
aangetroffen, maar wel in minder kilometerhokken. Bijna alle recente 
waarnemingen zijn afkomstig van schaduwrijke, mosrijke eiken- en 
beukenbermen op zeer voedselarme, maar vaak wel basenhoudende 
bodems, dikwijls met een leemlaag die niet te diep onder het maaiveld 
ligt. Deze vindplaatsen in bermen moeten gezien worden als refugia. 
In de jaren zeventig werd de Rimpelige gordijnzwam nog aangetroffen 
in 26% van de proefvlakken in zure, voedselarme eiken-berkenbossen 
met een dunne strooisellaag (Jansen, 1984) en in 5% van vergelijkbare 
beukenbossen (Arnolds et al., 1994). Recent is deze gordijnzwam 
nog één maal gevonden in een opgaand beukenbos, opmerkelijk 
genoeg in een dikke strooisellaag. In grote delen van Scandinavië is de 
Rimpelige gordijnzwam algemeen en hij groeit hier zowel in eiken- en 
beukenbossen als in fijnsparrenbossen en zelfs in droge bossen van 
Grove den (Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland is dit 
vooral een soort van het Eiken-Haagbeukenbos en van beukenbossen 
op zure leem- en zandbodems (Krieglsteiner & Gminder, 2010). Op 
basische grond groeit deze soort op plekken die oppervlakkig verzuurd 
zijn.

Dit is een goed herkenbare, vrij kleine en dunvlezige gordijnzwam met 
een geel- tot roodbruine hoed die onder vochtige omstandigheden 
duidelijk gestreept is, en met een helder witte steel die naar de basis 
vaak toeloopt. De paddenstoel ruikt naar jodoform, vooral aan de 
steelbasis, een geur die bij indrogen sterker wordt. In ons land is 
de Jodoformgordijnzwam een matig algemene soort die vooral in 
de kalkarme duinen en op de pleistocene zandgronden voorkomt 
en plaatselijk in de IJsselmeerpolders en in Zuid-Limburg (NMV, 

Cortinarius obtusus Jodoformgordijnzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 41, n<99: 14, n>99: 27, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1966. – Hab (n= 20): droge, voedselarme lanen 45%, droge, 
voedselrijke lanen 15%, droog, voedselarm loofbos 10%, elzenbroekbos 
10%, droog, voedselarm naaldbos 5%, droog, voedselarm gemengd bos 
5%, wilgenbroekstruweel 5%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%. – Sub (n= 8): 
humus 63%, leem 13%, humusarm zand 13%, veen 13%, strooisel 13%. – 
Org (n= 12): eik 42% (waarvan Zomereik 25%), Grove den 17%, Fijnspar 
17%, linde 8%, Geoorde en Grauwe wilg 8%, Beuk 8%.

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

0 0 0 0 0 1 0 3 5 19 16 5

2013). In Drenthe is deze soort tamelijk zeldzaam met een diffuus 
verspreidingspatroon. Vroeger vormde de Jodoformgordijnzwam een 
vaste component van de mycoflora in eikenstrubben op zeer voedsel- 
en basenarme stuifzandgronden met een dunne strooisellaag 
(korstmosrijke subassociatie van het Berken-Eikenbos). Hij werd hier 
in de jaren zeventig nog in 64% van de onderzochte proefvlakken 
gevonden (n= 11; Jansen, 1984). In eiken-berkenbossen en eiken-
beukenbossen met een dikkere strooisellaag ontbrak deze soort ook 
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Dit is een tamelijk kleine, soms middelgrote, slanke gordijnzwam 
uit het ondergeslacht Phlegmacium met een kleverige, oker- tot 
grijsbruine hoed van 4-7 cm, een grauwlila tot vuiloker steel en 
jong lichtviolette lamellen die later meer purperbruin worden. De 
sporen meten 8-9,5 x 5-6 µm. De Purpersteelgordijnzwam is in het 
veld goed herkenbaar aan de violette verkleuring van het gehele 
vruchtlichaam bij druk. Er bestaat echter een dubbelganger, de 
Grijze purpersteelgordijnzwam (Cortinarius subporphyropus), die 
volgens sommige bronnen (o.a. Knudsen & Vesterholt, 2008) vooral 
zou verschillen door de grotere vruchtlichamen met een meer 
bruingetinte hoed van 5-12 cm en een steel van 12-20 mm dikte; 
volgens anderen (Krieglsteiner & Gminder, 2010) juist door een 
grijzere hoed en grotere sporen van 10-13 µm lang. Hoedkleur en 
formaat zijn in Drenthe niet met elkaar gecorreleerd en er zijn ook 
exemplaren met intermediaire sporenmaten aangetroffen. Daarom 
worden beide soorten hier samen genomen. Wellicht heeft alleen een 
populatie met grote vruchtlichamen (hoed 6-7 cm, bleek bruinviolet) 
en vrij grote sporen (9,5-11 x 5,8-6,5 µm) uit een beukenlaan in het 
Gasselterveld bij Drouwen (km 248-552, 2004, herb. L) betrekking 
op de Grijze purpersteelgordijnzwam. De Purpersteelgordijnzwam is 
in ons land een vrij zeldzame soort die vooral op de zandgronden 
in Noordoost-Nederland is aangetroffen en daarbuiten schaars 
voorkomt, onder meer aan de binnenduinrand en in de Flevopolders 
(NMV, 2013). De sterke toename in Drenthe heeft deels te maken 
met een betere herkenning in het veld, maar is ook een gevolg van 
de afgenomen stikstofbelasting in de laatste decennia waar deze 
voor vermesting gevoelige soort van geprofiteerd heeft (Kuyper & 
Arnolds, 1996). De uitbreiding in Drenthe heeft ertoe geleid dat de 
Purpersteelgordijnzwam niet meer op de Rode Lijst staat (Arnolds & 
Veerkamp, 2008), terwijl hij in de vorige editie nog als bedreigd stond 

Cortinarius porphyropus 
sensu lato (inclusief 
Cortinarius subporphyropus) 

Purpersteelgordijnzwam in 
wijde zin (inclusief Grijze 
purpersteelgordijnzwam)

Status: Vrij zeldzaam, n= 35, n<99: 3, n>99: 32, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1934. – Hab (n= 13): droge, voedselarme lanen 
70%, droog, voedselarm loofbos 15%, wilgenbroekstruweel 7%, parken en 
plantsoenen 7%. – Org (n= 13): Beuk 55%, eik 38%, wilg 7%.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 9 0

vermeld (Arnolds & Van Ommering, 1996). De meeste vindplaatsen 
liggen in de boswachterijen op de Hondsrug en in het Dwingelderveld. 
De Purpersteelgordijnzwam groeit voornamelijk in schaduwrijke 
beuken- en eikenlanen langs halfverharde wegen of schelpenpaden 
in bosgebieden, waarbij de Beuk als begeleidende boom favoriet 
is. Hij heeft blijkbaar een voorkeur voor met basen verrijkte, maar 
stikstofarme, humeuze grond. In meer geëxponeerde lanen in het 
landelijke gebied wordt hij sporadisch aangetroffen. In Scandinavië 
groeit deze soort vooral bij berk op basenrijke en matig voedselrijke 
bodem (Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland is de 
Purpersteelgordijnzwam een zeldzame soort van beukenbos en 
Eiken-Haagbeukenbos op neutrale tot zwak zure, vrij voedselarme 
grond. Ook groeit hij daar soms bij Fijnspar. (Krieglsteiner & Gminder, 
2010).

destijds geheel. In de duindennenbossen van de Waddeneilanden 
komt de Jodoformgordijnzwam plaatselijk nog steeds in grote aantallen 
voor. De meerderheid van de vondsten is in Drenthe tegenwoordig 
afkomstig van lanen op zure, voedselarme zandgrond met een dunne 
strooisellaag. Tijdens het mycosociologisch onderzoek in wegbermen 
met bomen in de jaren tachtig werd de Jodoformgordijnzwam 
aangetroffen in 9% van de proefvlakken met beuken (n= 23) en 
in 6% van de eikenbermen (n= 53; Keizer, 1993). Daarnaast is hij 
soms in lindelanen gevonden. Hij is ook gemeld uit bossen bij Grove 
den en Fijnspar, uit een wilgenstruweel en van een elzen-essenbos 
op potklei. Het is niet zeker of het steeds om dezelfde soort gaat, 
want de Jodoformgordijnzwam is een zeer variabele soort die 
vermoedelijk in werkelijkheid een soortencomplex omvat (Knudsen 
& Vesterholt, 2008). In Scandinavië is deze gordijnzwam algemeen. 
Hij groeit daar vooral in matig voedselrijk, vochtig fijnsparrenbos, 
soms ook bij Grove den, berk of wilg (Knudsen & Vesterholt, 2008). 
Ook in Zuidwest-Duitsland wordt in de eerste plaats fijnsparrenbos 
als habitat genoemd, bij voorkeur op min of meer zure, vrij vochtige, 
stikstofarme bodems (Krieglsteiner & Gminder, 2010). In Drenthe is de 
Jodoformgordijnzwam de laatste jaren ook enkele malen in vochtig, 
sterk bemost fijnsparrenbos aangetroffen, maar deze gegevens zijn 
nog niet in de statusgegevens verwerkt
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De Roodbruine gordijnzwam behoort tot de grote soorten van het 
ondergeslacht Telamonia met een hygrofane hoed van 3-8 cm en 
een steel van 6-13 mm breed. De iets vettig aandoende, helder 
oranjebruine tot roodbruine hoed verkleurt bij uitdrogen spoedig 
okerkleurig. Op bijgevoegde foto heeft alleen de hoedrand nog zijn 
oorspronkelijke kleur behouden. De okerbruine lamellen staan vrij 
dicht opeen en de min of meer cilindrische, oranje-oker tot roodbruine 
steel is deels bedekt met zijdeachtig, wit velum. Voor onderscheid 
met verwante soorten is het controleren van de sporenmaten aan te 
bevelen. Die meten 8-9 x 4,5-5,5 µm. De Roodbruine gordijnzwam gold 
lang als een zeldzaamheid, maar dankzij een grotere aandacht voor 
en betere kennis van gordijnzwammen blijkt nu dat hij in Nederland 
vrij algemeen is, vooral op het pleistoceen en in de duinstreek (NMV, 
2013). Op de landelijke kaart lijkt Drenthe het bolwerk van deze soort, 
maar dat is ten dele een waarnemerseffect, net zoals de enorme 
toename sinds 1999 van het aantal meldingen met een factor 44! 
Dat is echter niet alleen te danken aan beter inventariseren, want 
gedurende de mycosociologische studie van wegbermen met bomen 
in de jaren tachtig is de soort in slechts in één van de 53 onderzochte 
eikenlanen gevonden (Keizer, 1993). De Roodbruine gordijnzwam 
komt verspreid over de gehele provincie voor, maar hij is zeldzaam 
in de boswachterijen en ontbreekt in natuurgebieden op voedselarme 
zandgrond, zoals het Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld. 

Cortinarius subbalaustinus Roodbruine gordijnzwam

Status: Vrij algemeen, n= 267, n<99: 6, n>99: 264, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 45): droge, voedselarme lanen 
75%, droge, voedselrijke lanen 7%, kruipwilgstruweel 7%, loofhoutsingels 
7%, wilgenbroekstruweel 2%, rest 2%. – Sub (n= 38): humus 97%, veen 3%. 
– Org (n= 45): eik 60% (waarvan Zomereik 11%, Amerikaanse eik 2%), berk 
17%, linde 16%, Grauwe abeel 2%, Beuk 2%, loofbomen onbepaald 2%.

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

0 0 0 0 0 0 3 0 34 122 94 41

De grootste concentratie groeiplaatsen vinden we op de potklei in 
de buurt van Roden, maar ook in het zuiden van de provincie liggen 
veel vindplaatsen die daar goed het verloop van lanen markeren. 
De Roodbruine gordijnzwam groeit voornamelijk in lanen met een 
kortgrazige begroeiing op min of meer humeuze, matig voedselarme, 
zure tot neutrale zand-, klei- en veenbodems. Hoewel hij niet erg 
gevoelig heet te zijn voor verzuring en vermesting (Kuyper & Arnolds, 
1996), ontbreekt deze soort in ruderale bermen met hoog gras en 
veel ruigtekruiden. In gesloten bossen is de soort nooit aangetroffen, 
wel een enkele keer bij vrijstaande bomen in parken en in struwelen 
van Geoorde wilg en Kruipwilg. Als begeleidende mycorrhizaboom 
is vooral eik opgegeven, maar ook linde en berk worden geregeld 
genoemd, terwijl Beuk en abeel beide één maal worden vermeld. Ook 
in Scandinavië wordt een voorkeur geconstateerd van deze soort 
voor wegbermen en bomen in grasvelden (Knudsen & Vesterholt, 
2008). In Zuidwest-Duitsland is de Roodbruine gordijnzwam een 
zeldzame soort, vooral van parken, begraafplaatsen en lichte bossen 
op min of meer zure tot neutrale zand- en leembodems (Krieglsteiner 
& Gminder, 2010). Het is opvallend dat deze soort door genoemde 
auteurs beschouwd wordt als een exclusieve berkensymbiont. Dat is 
in Nederland geenszins het geval (Arnolds et al., 1995).

De hoed van deze kleine gordijnzwam heeft meestal een spitse 
umbo en is jong donker violet- tot zwartbruin en bedekt met kleine, 
witte schubjes. De lamellen zijn bij jonge exemplaren lichtviolet en 
verkleuren bij ouder worden via purperbruin tot chocoladebruin. 
De breekbare steel vertoont een soortgelijke verkleuring. Voor een 
zekere determinatie is het bestuderen van de sporen noodzakelijk. 
Die zijn opmerkelijk klein, 6,5-7,5 x 4,5-6 µm, net als bij de eveneens 
zeer donker gekleurde Lilastelige gordijnzwam (Cortinarius vernus; 
zie aldaar), maar bij die soort is de ornamentatie veel grover. Het 
aantal vindplaatsen van de Eisporige gordijnzwam is in Nederland 

Cortinarius sublatisporus Eisporige gordijnzwam

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1989.

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

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

na 1990 weliswaar iets toegenomen, maar het is nog altijd een 
zeer zeldzame soort met de meeste groeiplaatsen in de buurt 
van de IJssel (NMV, 2013). In Drenthe is dit een uiterst zeldzame 
paddenstoel met twee vindplaatsen onder oude eiken in schrale, 
mosrijke bermen langs het Oranjekanaal bij Odoornerveen (km 248-
541, 1989) en Zwiggelte (km 235-545, 1990) (Keizer, 1993). Er is 
daarnaast een zeer recente, door Nico Dam geverifieerde vondst uit 
het Mensingebos bij Roden (km 225-571, 2011). In de buitenlandse 
literatuur is over de Eisporige gordijnzwam nauwelijks informatie te 
vinden.
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De matte tot zijdeglanzende, niet hygrofane hoed van de Diksteel-
gordijnzwam is licht roze-oker tot beigebruin met soms een zweem 
van violet. De jong licht leerkleurige lamellen hebben een lila 
waas en de plompe, buikige steel met een dikte tot 2 cm varieert 
van vuilwit tot lichtbruin en heeft de neiging om te wortelen. De 
naam Cortinarius suillus is in de literatuur voor diverse soorten 
gebezigd. We volgen hier de interpretatie van Lange (1940), die 
overeenstemt met de Nederlandse en Duitse opinie (Dam & Kuyper, 
2011; Krieglsteiner & Gminder, 2010). Zowel oude als nieuwe 

Cortinarius suillus Diksteelgordijnzwam

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

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

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

vindplaatsen van deze in ons land zeer zeldzame soort bevinden 
zich voornamelijk op de Utrechtse Heuvelrug, in het Kromme Rijn-
gebied en in Flevoland (NMV, 2013). In Drenthe is deze soort 
één keer gevonden en wel in 1988 onder oude Zomereik in de 
zeer schrale, grazige droge berm van de Drentsche Hoofdvaart 
in Kloosterveen ten westen van Assen (km 230-557, 1988, herb. 
BSW). In Zuidwest-Duitsland is de Diksteelgordijnzwam een zeer 
zeldzame soort die alleen voorkomt in droge beukenbossen op 
kalk (Krieglsteiner & Gminder, 2010).

De Roestbruine gordelsteelgordijnzwam behoort tot de moeilijke 
groep rond de Vale gordelsteelgordijnzwam (Cortinarius privignus; zie 
aldaar), die forse, hygrofane gordijnzwammen omvat met een geel- tot 
roodbruine hoed en wit velum (Dam & Kuyper, 2011). Karakteristiek 
voor de Roestbruine gordelsteelgordijnzwam is een steel met knollige 
basis en onopvallend, zijdeachtig, wit velum. Het roodbruin van 
de hoed kan snel uitdrogen tot geelbruin. Deze in ons land uiterst 
zeldzame soort is na 1990 van slechts twee vindplaatsen bekend, in 
het Lauwersmeergebied en in Drenthe. Hier is hij aangetroffen onder 
eiken in de grazige berm van de secundaire weg Gieten-Gasselte (km 
247-555, 2005, herb. L). De Roestbruine gordelsteelgordijnzwam is in 
Duitsland zeer zeldzaam, maar komt in de hoger gelegen delen iets 
vaker voor. In Zuidwest-Duitsland groeit deze soort voornamelijk in 
beuken-zilversparrenbos op min of meer zure bodem (Krieglsteiner 
& Gminder, 2010).

Cortinarius triformis Roestbruine gordelsteelgordijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: 
Bedreigd, 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

De Gele galgordijnzwam behoort tot het groepje bitter smakende soorten 
van het ondergeslacht Myxacium met een kleverige hoed en steel. De 
soort is goed te herkennen aan de relatief forse vruchtlichamen met een 
3-7 cm brede hoed, in kleur variërend van warmgeel tot okeroranje of 
okerbruin. De lamellen zijn eerst crèmekleurig, dan okerkleurig en de 
witte steel is vaak toegespitst. Alle delen van de paddenstoel smaken 
sterk bitter. De Gele galgordijnzwam is in ons land matig algemeen 
en bijna beperkt tot de pleistocene zandgronden met de meeste 
vindplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug, in de buurt van de IJssel, 
in Midden-Brabant en in Drenthe (NMV, 2013). In laatstgenoemde 
provincie is hij op kilometerhokniveau zeldzaam op ver uiteengelegen 
plekken, met een kleine cluster vindplaatsen bij Gasselternijveen. 
De soort ontbreekt vrijwel geheel in Zuidwest-Drenthe. Voor zover 
bekend is de Gele galgordijnzwam alleen aangetroffen in lanen, 
en wel voornamelijk in schrale, kortgrazige, mosrijke bermen op 
iets humeuze, zure, stikstofarme zand- of leemgrond. De soort is 
een goede indicator voor waardevolle bermen met een soortenrijke 
mycoflora. Hij is gevoelig voor verzuring en vermesting (Kuyper & 
Arnolds, 1996) en was in de jaren zeventig en tachtig in ons land 

Cortinarius vibratilis Gele galgordijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 22, n<99: 3, n>99: 19, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1945. – Hab (n= 10: droge, voedselarme lanen 90%, parken en 
plantsoenen 10%. – Org (n=10): eik 80% (waarvan Zomereik 40%), Beuk 
20%.

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

0 0 0 0 0 0 0 7 11 4 3 1

een grote zeldzaamheid geworden, die als bedreigd op de Rode 
Lijst terecht kwam (Arnolds & Van Ommering, 1996). Na 1999 is in 
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Drenthe sprake van een sterke toename van het aantal vondsten. 
In de rest van Nederland is het aantal meldingen lang niet zo sterk 
toegenomen, omdat de stikstofbelasting daar op veel plaatsen nog te 
hoog is. De Gele galgordijnzwam staat nog altijd als kwetsbaar op de 
huidige Rode lijst (Arolds & Veerkamp, 2008). Hij heeft in Drenthe een 
voorkeur voor lanen met eik. Elders in Europa komt deze gordijnzwam 
vooral bij Fijnspar voor. Voor Scandinavië wordt zelfs alleen Fijnspar 

als zekere mycorrhizapartner vermeld en daarnaast waarschijnlijk den 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland is ruim 75% van 
de vondsten afkomstig van naaldbomen, waarvan 44% bij Fijnspar, 
daarnaast 13% bij Beuk en slechts 7% bij eik (n=30; Krieglsteiner & 
Gminder, 2010). Er is ook daar een duidelijke voorkeur voor matig 
zure, voedselarme bodems, maar hij wordt ook wel aangetroffen op 
neutrale en basische grond.

Deze opvallende soort werd in 2002 ontdekt door Cees Koelewijn 
van de IVN-afdeling Roden nabij hun meetpunt voor het 
paddenstoelenmeeetnet langs de Oude Norgerweg bij Veenhuizen 
(km 223-564, 2002, herb. L) in de voedselarme, schrale berm van 
een zandweg aan de voet van een oude Zomereik. Het gaat om 
een vrij kleine satijnzwam met een gewelfde, staalblauwe, radiaal-
vezelige hoed van 2-2,5 cm, een eendergekleurde, vezelige steel en 
versmald-aangehechte, roze lamellen. De sporen zijn bijna bolrond 
en afgerond hoekig, 7,5-8,5 x 6-7,5 µm. Het bleek te gaan om een 
nog onbeschreven paddenstoel die kort daarop door Arnolds & 
Noordeloos als nieuwe soort werd beschreven (in Noordeloos, 2004). 
De kleuren van het vruchtlichaam doen denken aan die van een 
IJsvogel; vandaar de wetenschappelijke en Nederlandse naam. De 
IJsvogelsatijnzwam lijkt in veel kenmerken op de zeldzame Blauwe 
satijnzwam (Entoloma nitidum; zie aldaar), maar deze is forser en heeft 
een gladde, donkerblauwe hoed. Onmiddellijk na de ontdekking van 
de IJsvogelsatijnzwam is de beherende instantie, Staatsbosbeheer, 
in kennis gesteld van de buitengewone mycologische waarde van 
deze plek. Dat mocht niet verhinderen dat dit gedeelte van de berm 

Entoloma alcedicolor  IJsvogelsatijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1 trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2002.

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

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

kort daarna werd afgeschoven, waarbij de bovengrond, inclusief het 
mycelium van de IJsvogelsatijnzwam, geheel verdween. Ondanks het 
opvallende uiterlijk zijn er sindsdien geen andere vondsten van deze 
soort gemeld, ook niet uit andere delen van Europa.

Entoloma vernum Vroege dennensatijnzwam

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

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

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

Onder vochtige omstandigheden is de hoed van de Vroege 
dennensatijnzwam donker sepiabruin met een zwartbruin centrum 
en doorschijnend gestreept, maar hij droogt gemakkelijk uit tot 

goudbruin, grijsbruin of okergrijs. De steel heeft de kleur van de 
hoed, maar is vaak iets lichter. Onder de microscoop zijn de hyfen 
in de hoedhuid grof geïncrusteerd en gespen zijn talrijk. De Vroege 

Cortinarius vibratilis
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dennensatijnzwam is in ons land een zeldzame soort die vooral in 
de duinen en verspreid in het binnenland voorkomt (NMV, 2013). 
Het aantal vondsten neemt af, reden om deze soort als bedreigd op 
de Rode Lijst te zetten (Arnolds & Veerkamp, 2008). In het Drentse 
bestand zit slechts één waarneming: onder eiken in een zeer 
schrale, grazige berm met veel Muizenoortje langs de Loonerstraat 
ten oosten van Assen (km 236-558, 2005, herb. Enzlin). De 
Drentse vondst werd gedaan op 11 augustus, maar landelijk 
gezien komen de meeste waarnemingen uit de periode maart-mei 

De Scherpe stekelzwam is een tamelijk vormloze, wat lompe 
paddenstoel, die van andere stekelzwammen in verse toestand 
gemakkelijk te onderscheiden is door de vaal okergele tot geelbruine, 
viltige hoed en een zeer onaangename, scherpe smaak achter in 
de keel (Arnolds, 2003). Hoewel in Nederland altijd al een van de 
minder algemene stekelzwammen (Maas Geesteranus, 1957), was 
hij niet echt zeldzaam. Vóór 1990 was deze soort in ons land uit 
33 atlasblokken bekend, waarvan de meeste op de Veluwe en de 
Utrechtse Heuvelrug lagen, plus enkele langs de binnenduinrand 
(NMV, 2013). Hij was destijds een component van de rijke mycoflora 
in eikenstrubben op stuifzand (Jansen, 1984). Door verzuring en 
vermesting van zijn milieu is de soort zeer snel achteruitgegaan en 
begin jaren tachtig leek het doek voor de Scherpe stekelzwam in 
ons land gevallen (Arnolds & Veerkamp, 2008). In 1987 werd echter 
een grote groeiplaats ontdekt in een mosrijke eikenberm langs de 
Friesche Laan op landgoed Vennebroek bij Paterswolde en sindsdien 
is hij daar vrijwel jaarlijks gevonden (km 233-574, 1987, 1989, 1990, 
1993, 1994, 2005 t/m 2010, herb. BSW) (Keizer & Sullock Enzlin, 
1988). Van hetzelfde landgoed is hij ook een paar keer opgegeven 
van het aangrenzende kilometerhok 234-574 (1987, 2000). Vanaf 
2002 is er elders in Nederland een handvol vindplaatsen bijgekomen. 

Hydnellum compactum Scherpe stekelzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 2, trend --, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1987.

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

0 0 0 0 0 0 1 3 6 8 1 0

Het areaal van de Scherpe stekelzwam is beperkt tot Europa en hij 
wordt overal als zeer zeldzaam en bedreigd beschouwd. Dat maakt 
de Nederlandse vindplaatsen extra belangrijk voor het behoud van 
deze soort (Arnolds, 2003). Zondermeer de beste manier om het 
voortbestaan van de Scherpe stekelzwam in ons land te waarborgen 
is een verdere reductie van de stikstofemissies. Op de resterende 
groeiplaatsen dient een verschralend beheer te worden gevoerd en er 
moet gewaakt worden voor verstoring van de bodem van de bermen.

De Gezoneerde stekelzwam heeft een roestbruine hoed met 
concentrische zones en een onregelmatig oppervlak door radiaal 
lopende richels en lijsten. Hij groeit meestal in dichte groepen 
van deels met elkaar vergroeide vruchtlichamen die plakkaten 
van een halve meter breed kunnen vormen. De soort is landelijk 
tegenwoordig weer vrij algemeen, voornamelijk op het pleistoceen, 
als ook plaatselijk in de duinen (NMV, 2013). In Drenthe is de 
Gezoneerde stekelzwam vrij zeldzaam op verspreide groeiplaatsen 
met kleine concentraties in de landgoederen bij Paterswolde en aan 
de zuidkant van Assen. De soort lijkt volgens het kaartbeeld deze 
eeuw sterk toegenomen, maar schijn bedriegt. In werkelijkheid is 
er nog steeds sprake van een forse achteruitgang die zijn plaats 
als kwetsbaar op de Rode Lijst volledig rechtvaardigt (Arnolds & 
Veerkamp, 2008). Vóór 1970 was de Gezoneerde stekelzwam in 
Nederland een karakteristieke en wijdverbreide soort in eikenbosjes 
op voedselarm stuifzand met een weinig ontwikkelde strooisellaag 

Hydnellum concrescens Gezoneerde stekelzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 47, n<99: 11, n>99: 39, trend ++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1935. – Hab (n= 47): droge, voedselarme lanen 72%, droge, 
voedselrijke lanen 13%, gemengd bos en naaldbos 4%, droge, voedselarme 
loofhoutsingels 2%, eikenhakhout 2%, loofbossen onbepaald 6%. – Sub (n= 
18): humus 83%, humusarm zand 17%. – Org (n= 18): eik 89% (waarvan 
Zomereik 33%), Beuk 11%.

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

0 0 0 0 0 0 4 45 65 36 5 0

(Noordeloos in Bas et al., 1988). Ook in Zuidwest-Duitsland is de 
Vroege dennensatijnzwam een lentesoort die verschijnt zodra de 
gemiddelde dagtemperatuur 10°C of meer wordt. Hij wordt daar 
gevonden in open naald- en loofbossen, evenals langs boswegen 
en in parken op matig zure, niet te droge, voedselarme tot matig 
voedselrijke, al of niet lemige, zandige bodems (Krieglsteiner, 
2003). De Vroege dennensatijnzwam groeit in Nederland in schrale 
graslanden, naaldbossen met den en duinstruwelen op matig droog, 
kalkarm zand (Arnolds et al., 1995).
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(Arnolds, 2003). In de jaren zeventig kwam hij in Drenthe nog voor 
in 45% van de proefvlakken in eikenstrubben op zeer voedsel- en 
basenarm stuifzand (korstmosrijke subassociatie van het Berken-
Eikenbos) (Jansen, 1984; ook als Hydnellum scrobiculatum), maar 
hij ontbrak toen al volledig in typische eiken-berkenbossen en eiken-
beukenbossen met een dikkere strooisellaag. Ook kwam hij wel 
voor in schrale, mosrijke wegbermen met oude eiken (Amerikaanse 
eik en Zomereik) en beuken op voedselarm zand. De Gezoneerde 
stekelzwam wordt in Drenthe tegenwoordig uitsluitend in lanen 

aangetroffen, in afwachting van betere tijden. Ofschoon hij in de 
jaren tachtig ook uit laanmilieus vrijwel was verdwenen, heeft hij zich 
daar inmiddels redelijk goed hersteld en 85% van de opgaven in het 
Drentse bestand is dan ook afkomstig van lanen. In de duinstreek is 
deze soort sinds 2000 weer in enkele eikenstrubben teruggevonden, 
dus ook voor Drenthe is er nog hoop dat hij zich ooit weer op zijn 
natuurlijke standplaats zal vertonen. In Centraal- en Noord-Europa 
komt de Gezoneerde stekelzwam vooral voor bij Fijnspar, maar bij 
die boom is hij in Nederland nog nooit aangetroffen.

De vruchtlichamen van de Fluwelige stekelzwam zijn eerst witachtig 
tot licht geelbruin of vleeskleurig met een duidelijk fluwelig oppervlak. 
Ze zijn egaal van kleur, ook als ze later via roodbruin tot donkerbruin 
verkleuren. Het oppervlak is wel vaak bobbelig ruw, maar niet 
gezoneerd of voorzien van radiale richels, zoals de hierboven 
beschreven Gezoneerde stekelzwam (Hydnellum concrescens). De 
vruchtlichamen zijn ook lomper van bouw en hooguit met enkele 
hoeden onderling vergroeid. De geur is melig en de smaak mild, dit 
in tegenstelling tot de Scherpe stekelzwam (Hydnellum compactum) 
die er soms op kan lijken. Het verhaal van de Fluwelige stekelzwam 
lijkt sterk op dat van de Gezoneerde stekelzwam. Ook de Fluwelige 
stekelzwam was in de eerste helft van de vorige eeuw vrij algemeen 
in de pleistocene gebieden (Maas Geesteranus, 1957). Hij kwam 
toen het meest voor op de Utrechtse Heuvelrug, in Gelderland en 
plaatselijk in de duinen (NMV, 2000) en deed qua vindplaatsen weinig 
onder voor de destijds meest algemene stekelzwam, de Gezoneerde 
stekelzwam. In de jaren zeventig kwam de Fluwelige stekelzwam in 
Drenthe nog voor in 27% van de proefvlakken in eikenstrubben op 
zeer voedsel- en basenarm stuifzand (korstmosrijke subassociatie 
van het Berken-Eikenbos) (Jansen, 1984). Vroege meldingen 
uit Drenthe zijn vermoedelijk alle afkomstig van bossen in onder 
meer landgoed Berkenheuvel bij Diever, het Dwingelderveld en 
bossen bij Gasteren. Door de stijging van de stikstofdepositie in de 

Hydnellum spongiosipes Fluwelige stekelzwam

Status: Zeldzaam, n= 17, n<99: 7, n>99: 12, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1910. – Hab (n= 20): droge, voedselarme lanen 65%, vochtig, 
voedselarm gemengd bos 10%, droog, voedselarm loofbos 10%, droge, 
voedselrijke lanen 10%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%. – Sub (n= 8): humus 
100%. – Org (n= 10): eik 90% (waarvan Zomereik 60%), Beuk 10%.

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

0 0 0 0 0 0 3 16 28 7 0 0

tweede helft van de vorige eeuw is de Fluwelige stekelzwam sterker 
achteruitgegaan dan de Gezoneerde stekelzwam en hij heeft zich 
ook minder goed hersteld. In ons land is hij tegenwoordig matig 
algemeen op het pleistoceen en zeldzaam in de duinstreek (NMV, 
2013). In Drenthe is de Fluwelige stekelzwam veel schaarser dan de 
Gezoneerde stekelzwam en recent voornamelijk aangetroffen in het 

Hydnellum concrescens
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De Gele stekelzwam is onmiskenbaar: een tot 12 cm grote paddenstoel 
met een roomkleurige tot licht okerbruine, onregelmatig gewelfde 
hoed met aan de onderkant crèmekleurige tot beige stekels, en een 
stevige, wittige steel die na beschadiging geel vlekt. Het vlees is wit 
en veel zachter dan bij andere gesteelde stekelzwammen, behalve 
bij de nauw verwante Rossige stekelzwam (Hydnum rufescens, zie 
aldaar). De Gele stekelzwam was vroeger in ons land vermoedelijk 
vrij algemeen. Na een flinke dip in de tweede helft van de vorige 
eeuw, net als bij andere stekelzwammen een gevolg van verzuring en 
vermesting, is deze soort bezig zich te herstellen. Stond hij in 1996 
nog als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Van Ommering, 1996), 
tegenwoordig is de status teruggebracht tot kwetsbaar (Arnolds & 
Veerkamp, 2008). Hij is nu landelijk matig algemeen, met de meeste 
vindplaatsen in het noordoosten en in het centrale deel van het 
pleistoceen, van de Veluwezoom tot Twente (NMV, 2013). De Gele 
stekelzwam geldt nu in Drenthe als vrij zeldzaam met een opvallende 
concentratie van groeiplaatsen tussen Roden en Veenhuizen. Bijna 
80% van de opgaven is afkomstig van lanen en singels, de rest uit 
loofbos en gemengd bos op voedselarm zand. Ook tegenwoordig zijn 
er nog vindplaatsen middenin bospercelen, in tegenstelling tot andere 

Hydnum repandum Gele stekelzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 46, n<99: 14, n>99: 41, trend +, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1910. – Hab (n= 43): droge, voedselarme lanen 77%, droog, 
voedselarm loofbos 9%, gemengd bos 7%, parken en plantsoenen 2%, 
droge, voedselarme loofhoutsingels 2%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%. – 
Sub (n= 10): humus 70%, humusarm zand 10%, grond onbepaald 10%. – 
Org (n= 14): Beuk 50%, eik 50% (waarvan Zomereik 28%).

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

2 0 0 0 0 0 2 13 45 56 18 6

stekelzwammen die uitsluitend in refugia in lanen te vinden zijn. De 
Gele stekelzwam is even vaak gemeld als mycorrhizasymbiont van 
Beuk als van eik, hetgeen gezien de aantalverhoudingen tussen 
beide bomen betekent dat de Gele stekelzwam een sterke voorkeur 
heeft voor eerstgenoemde boom. Dat komt overeen met de situatie in 
Centraal-Europa, bijvoorbeeld in Baden-Württemberg, waar 47% van 
de meldingen afkomstig is van Beuk en slechts 2% van eik (n= 194; 
Krieglsteiner, 2000). In die streken ligt evenwel bijna de helft van de 
groeiplaatsen onder naaldbomen, vooral Fijnspar (32%). In Drenthe is 
de soort niet van naaldbossen bekend. De Gele stekelzwam prefereert 
iets rijkere bodems dan de andere inlandse mycorrhizavormende 
stekelzwammen en groeit in beboomde wegbermen en loofbossen 
op niet te basenarme, zwak zure tot neutrale bodems. In de Drentse 
eikenstrubben op stuifzand is deze soort nooit aangetroffen (Jansen, 
1984; Arnolds, 2003). Deze soort voelt zich beter thuis op basenrijke 
(maar stikstofarme) bodems, zoals op de lemige gronden en potklei 
tussen Roden en Veenhuizen.

De Kleine knolvezelkop is een onopvallende vezelkop met een vrij 

Inocybe assimilata Kleine knolvezelkop

Status: Vrij zeldzaam, n= 49, n<99: 24, n>99: 28, trend -, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 38): droge, voedselarme lanen 55%, 
droge, voedselrijke lanen 13%, droog, voedselarm naaldbos 8%, droog, 
voedselarm gemengd bos 3%, tuinen en parken 8%, droog, zandig, schraal 
grasland 5%, rest 8%. – Org (n= 8): eik 38% (waarvan Zomereik 25%), linde 
25%, berk 13%, spar 13%, loofbomen onbepaald 13%.

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

0 0 0 0 0 2 2 10 22 25 7 0

noordelijke deel van de provincie. Recente opgaven zijn grotendeels 
afkomstig van lanen, met als enige uitzondering een steile, mosrijke, 
met eiken begroeide helling op humusarm zand in het bos van het 
Boekweitenveentje bij Gieten. De Fluwelige stekelzwam heeft in ons 
land een duidelijke voorkeur voor eik als mycorrhizapartner; opgaven 
van Beuk vormen een minderheid. In het buitenland wordt deze 
stekelzwam eveneens van loofbomen gerapporteerd. De grondsoort 
bestaat ook daar in bijna alle gevallen uit humusarm zand dat licht 
zuur is. Mogelijk speelt de zuurgraad soms een rol bij de vestiging 
van deze soort, zoals in Zuidwest-Drenthe, waar de bodem minder 

gebufferd is dan in het noorden van Drenthe. De enige vindplaats 
in Zuidwest-Drenthe ligt bij Vledder in een eikenberm langs een 
schelpenvoetpad, waar uitspoeling van kalk zorgt voor een verhoging 
van de pH. De Fluwelige stekelzwam is overal in Europa zeldzaam en 
schijnt te ontbreken in Scandinavië (Arnolds, 2003). Dat deze soort 
verhoudingsgewijs nog veel voorkomt in Nederland, mede dankzij de 
vele wegbermen met oude bomen, zorgt voor een morele verplichting 
om bestaande groeiplaatsen te behouden door het voeren van 
een verantwoord beheer. Een foto van de Fluwelige stekelzwam is 
opgenomen bij de inleiding van dit deelhoofdstuk.

donkerbruine, radiaalvezelige hoed, soms met grijswitte velumresten 
in het centrum. Aan de steelbasis zit een opvallend, wit, rond knolletje. 
De soort behoort tot de vezelkoppen met knobbelige sporen en lijkt 
uiterlijk en qua standplaats op de Bruine knolvezelkop (Inocybe 
napipes, zie aldaar). Die soort heeft evenwel een bruin, uivormig 
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knolletje aan de basis van de steel en een gewelfde hoed met een 
sterke umbo, terwijl de hoed bij de Kleine knolvezelkop spoedig 
vrijwel vlak is zonder opvallende centrale bult. Hij kan al vroeg in het 
jaar gevonden worden; de vroegste waarneming is uit juni, de laatste 
van 18 november. In tegenstelling tot veel andere vezelkoppen is de 
Kleine knolvezelkop een kalkmijdende soort die zich op zure, zandige, 
humeuze bodems thuis voelt. Hij vormt mycorrhiza met diverse 
boomsoorten, in Drenthe voornamelijk met loofbomen, zoals eik, 
linde en berk, zelden met spar. Dit is opmerkelijk, want in Centraal-
Europa staat de Kleine knolvezelkop bekend als een obligate 
begeleider van naaldbomen (Stangl, 1989; Krieglsteiner & Gminder, 
2010). De soort groeit in Drenthe voornamelijk in lanen, parken en 
zelfs een keer in grasland in de buurt van een linde; veel minder in 
gesloten bossen. Dat is een verschil met de Bruine knolvezelkop, die 
zijn zwaartepunt in bossen heeft. Uit mycosociologisch onderzoek 
van met bomen beplante wegbermen bleek geen voorkeur voor Beuk 
of eik: hij kwam in respectievelijk 17% (n=19) en 19% (n=29) van 
de proefvlakken voor (Keizer, 1993). De Kleine knolvezelkop komt 

verspreid, maar vrij zeldzaam in Drenthe voor, doch hij ontbreekt 
geheel in de veenkoloniën en de streken rond Coevorden en Meppel. 
Hoewel de soort een voorkeur heeft voor lanen, komt hij toch het 
meest voor in bosrijke gebieden, waarbij het ontbreken in het Drents-
Friesche Wold opvallend is. In Nederland is de Kleine knolvezelkop 
matig algemeen op het pleistoceen. In de rest van het land is het een 
zeldzame verschijning (NMV, 2013). Zijn voorkomen is landelijk min 
of meer stabiel. In Drenthe lijkt hij wat achteruitgegaan sinds 1999. 
Mogelijk berust dit op een waarnemerseffect. De Kleine knolvezelkop 
is in de jaren tachtig vaak gevonden tijdens mycosociologisch 
onderzoek in met bomen beplante wegbermen en daardoor in die 
periode enigszins oververtegenwoordigd.

De Stekelspoorvezelkop is in het veld een vrij onopvallend 
vezelkopje met een kegelvormige, geschubde, bruine hoed. Onder 
de microscoop vallen echter de egelachtige sporen met talrijke spitse 
uitsteeksels onmiddellijk op. De soort is in Drenthe zeer zeldzaam. 
Drie vindplaatsen betreffen grazige wegbermen met oude eiken op 
zure, matig vochtige tot droge, voedselarme tot vrij voedselrijke 
zandgrond, namelijk langs de Marsweg ten zuidoosten van Wijster 
(km 231-536, 1987), langs het Oranjekanaal bij Odoornerveen (km 
248-541, 1993) en in een berm nabij Peest (km 228-563, 2008). Een 
vierde vindplaats wijkt daarvan sterk af: tussen gemaaide Kruipwilg 
in een blauwgrasland op natte, venige grond onder invloed van 
basenrijk kwelwater in de Reitma bij Elp (km 240-543, 1999). 

Inocybe calospora Stekelspoorvezelkop

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 2, n>99: 2, trend --, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1987.

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

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

Na de atlasperiode is de Stekelspoorvezelkop ook aangetroffen 
onder oude eiken op de begraafplaats in het Asserbosch (km 
233-555, 2011). In Baden-Württemberg wordt de soort uit geheel 
andere habitats opgegeven, het meest uit rivierbegeleidende 
ooibossen met elzen en essen, daarnaast van beukenbossen en 
Eiken-Haagbeukenbossen op drogere, kalkhoudende bodems 
(Krieglsteiner & Gminder, 2010). Het is raadselachtig waarom een 
soort met zo’n brede ecologische amplitudo ook in de rest van 
Nederland zo zeldzaam is (NMV, 2013). Even raadselachtig is 
waarom de Stekelspoorvezelkop landelijk sterk achteruit is gegaan 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). De meeste recente vondsten komen 
uit Noord-Brabant en de duinstreek. 

Lactarius chrysorrheus Zwavelmelkzwam

Status: Vrij algemeen, n= 231, n<99: 71, n>99: 194, trend +, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1965. – Hab (n= 225): voedselarme lanen 66%, 
voedselrijke lanen 12%, droog, voedselarm loofbos 10%, houtwallen en 
-singels 3%, voedselarm gemengd bos 3%, parken en plantsoenen 2%, rest 
4%. – Sub (n= 55): humus 87%, veen 2%, grond onbepaald 9%. – Org (n= 
71): eik 93% (waarvan Zomereik 39%, Amerikaanse eik 10%), Beuk 1%, 
loofbomen onbepaald 6%.

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

0 0 0 0 0 0 16 68 166 217 94 37

Deze middelgrote melkzwam heeft een vleeskleurige tot flets 
geeloranje hoed met een donkerder zonering. De aanvankelijk 

roomkleurige lamellen worden vleeskleurig en de vaak korte steel 
heeft de kleur van de hoed, alleen veel lichter. Het witte melksap doet 
wat de Nederlandse naam belooft: Aan de lucht verkleurt het snel 
zwavelgeel. In ons land is de Zwavelmelkzwam zowel in de duinen 
als op de hogere zandgronden vrij algemeen (NMV, 2013). Ook in 

Inocybe assimilata
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Drenthe is het een vrij algemene soort die na 1999 iets is toegenomen 
en vooral groeit in streken waar de zandbodem net een wat hoger 
gehalte aan leem heeft. Vandaar de concentraties rond Roden, 
Veenhuizen, Havelte en Assen. In de grotere boswachterijen komt 
de Zwavelmelkzwam vooral daar voor waar eikenlanen aanwezig 
zijn. De voorkeur voor lanen komt soms op de kaart tot uiting: De 
lange eikenbermen langs het Oranjekanaal zijn van Beilen tot 
Emmen gemarkeerd door vindplaatsen van deze soort. In het Drentse 
bestand is 80% van de opgaven afkomstig van lanen. Dat is niet 
altijd zo geweest. Tot begin jaren zeventig was de Zwavelmelkzwam 
een trouwe component van de mycoflora in eikenstrubben op zeer 
voedsel- en basenarme, zure stuifzandgronden met een dunne 
strooisellaag (de korstmosrijke subassociatie van het Berken-
Eikenbos). Hij werd hier destijds in 73% van de proefvlakken 
gevonden (n= 11, Jansen, 1984), vaak met tientallen vruchtlichamen 
per 1000 m2. Daarvan is vrijwel niets meer over. De Zwavelmelkzwam 
is nog steeds met vrij veel exemplaren te vinden in een voedselarm 
eikenbos in het Dwingelderveld, een locatie waar enkele, inmiddels 

De hoed van deze melkzwam varieert sterk in kleur van egaal 
vleeskleurig bruin of oranjebruin tot rood- of zwartbruin. Het melksap 
dat bij kneuzen van de lamellen verschijnt, is helder als water. De 
geur wordt omschreven als een sterke wantsengeur, net als die van 
de veel algemenere Kaneelkleurige melkzwam (Lactarius quietus), 
maar ook wel als meer kerrieachtig of naar fenegriek. Sommige 
auteurs onderscheiden populaties met een donkere hoed als een 
afzonderlijke soort, Lactarius subumbonatus (Heilmann-Clausen 
et al., 1998). Deze splitsing is ook doorgevoerd in de nieuwe 
Standaardlijst (Arnolds & Van den Berg, 2013). In de Drentse 
gegevens is dit onderscheid niet zinvol omdat het overgrote deel 
van de opgaven de Watermelkzwam in wijde zin betreffen. Deze 
paddenstoel is vrij algemeen op het pleistoceen, in Zuid-Limburg en 
het rivierengebied en komt daarbuiten plaatselijk voor in de duinen 
en op een enkele plek in het lage westen van het land. De soort 
heeft duidelijk last gehad van de hoge stikstofdepositie in de tweede 
helft van de vorige eeuw, maar de landelijke afname op basis van 

Lactarius serifluus sensu 
lato (inclusief Lactarius 
subumbonatus) 

Watermelkzwam in wijde zin 
(inclusief Donkere 
watermelkzwam)

Status: Matig algemeen, n= 155, n<99: 39, n>99: 127, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1961. – Hab (n= 92): droge, voedselarme lanen 
77%, parken en plantsoenen 6%, droge, voedselrijke lanen 6%, voedselarm 
gemengd bos 4%, droog, voedselarm loofbos 1%, vochtig, voedselrijk 
loofbos1%, loofbossen onbepaald 2%, rest 3%. – Sub (n= 34): humus 94%, 
humusarm zand 3%, grond onbepaald 3%. – Org (n= 43): eik 93% (waarvan 
Zomereik 27%, Amerikaanse eik 10%), Beuk 5%, loofbomen onbepaald 2%.

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

0 0 0 0 0 0 13 41 105 84 26 11

verdwenen stekelzwamsoorten het tot in de jaren zestig hebben 
uitgehouden. Dat is een van de weinige plaatsen waar hij nog in het 
bos groeit. Ook deze paddenstoel is vanwege de dikke, stikstofrijke 
strooisellaag in bossen nu voor zijn overleving afhankelijk van schrale 
plekken met eiken buiten het bos. De landelijke achteruitgang op het 
niveau van atlasblokken is, anders dan bijvoorbeeld bij de Hanenkam 
(Cantharellus cibarius), net niet voldoende voor een plaats op de Rode 
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Volgens het Drentse bestand groeit 
de Zwavelmelkzwam vrijwel uitsluitend bij eik; Beuk wordt slechts één 
maal genoemd. Keizer (1994) vermeldt de soort uit 23% van de door 
hem onderzochte eikenlanen (n= 53) en 4% van de beukenlanen (n= 
23). Ook van omringende landen wordt een sterke binding aan eiken 
gemeld (Heilmann-Claussen et al., 1998).

atlasblokken was net niet groot genoeg om op de Rode Lijst te belanden 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). In Noord-Brabant is de achteruitgang 
nog steeds te zien aan het beperkte aantal recente vindplaatsen in 
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de digitale verspreidingsatlas (NMV, 2013). In Drenthe geldt hij als 
een matig algemene soort die na 1999 sterk is toegenomen, deels 
als gevolg van de intensivering van de inventarisaties van beboomde 
wegbermen. Het aantal vindplaatsen neemt vanaf het midden van 
de provincie naar het noorden toe. Lanen op droge, arme grond zijn 
als habitat verreweg het meest genoemd, veel minder vaak lanen 
op rijke bodem. De bermen met oude eiken langs het Oranjekanaal 
worden op de kaart gemarkeerd door een groot aantal bezette 
kilometerhokken. Het aandeel van opgaven van loofbos is in het 
Drentse bestand zeer gering. Dat komt overeen met bevindingen 
tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig, toen de 
Watermelkzwam in 25% van de eikenbermen werd vastgesteld (n= 
53) en in 9% van de beukenlanen (n= 23) (Keizer & Arnolds, 1995), 

terwijl hij niet gemeld is uit proefvlakken in voedselarme, zure 
eiken- en beukenbossen (Jansen, 1984; Arnolds et al., 1994). In de 
literatuur wordt in het algemeen alleen de eik als mycorrhizapartner 
van de Watermelkzwam genoemd (Heilmann-Clausen et al., 1998; 
Knudsen & Vesterholt, 2008), maar de Standaardlijst (Arnolds et al., 
1995) noemt ook de Beuk als begeleidende boom. Ook Krieglsteiner 
(2000) vermeldt in Zuidwest-Duitsland de Beuk als mycorrhizapartner 
in 20% van de opgaven tegen 73% voor de eik (n= 40). De soort 
groeit daar in loofbossen op neutrale tot licht basische, basenrijke, 
maar voedselarme bodems. Ook andere bronnen gewagen van een 
duidelijke voorkeur voor basenrijke bodems. In Drenthe groeit de 
Watermelkzwam vaak op plekken met hetzij een lemige ondergrond, 
hetzij enige inspoeling van basen vanaf het wegdek.

Het Schaapje is een reusachtige, tot 30 cm grote melkzwam met een 
kalkwitte, fijnviltige hoed die meestal trechtervormig verdiept is en bij 
ouderdom, al of niet vlekkerig, iets okerkleurig wordt. De lamellen zijn 
wit, evenals de korte, dikke steel. De smaak van het vlees is scherp, 
terwijl de melk zelf mild smaakt. De soort kan verward worden met 
de Witte russula (Russula delica, zie aldaar). Het Schaapje is in ons 
land een vrij algemene soort in de duinen, op het pleistoceen en in 
het rivierengebied (NMV, 2013). De dichtheid binnen atlasblokken is 
echter laag. In Drenthe is het een vrij zeldzame soort met opvallende 
concentraties vindplaatsen in de landgoederen en oude bossen rond 
Roden en aan de zuidkant van Assen. Elders liggen maar enkele 
verspreide vindplaatsen. Het ziet er naar uit dat het Schaapje in 
Drenthe steeds een voorkeur heeft gehad voor schrale, grazige, 
gemaaide bermen en lanen op voedselarme tot matig voedselrijke, 
zwak zure tot neutrale zand- en leemgrond. Uit eikenbossen of 
beukenbossen op deze bodemtypen is deze soort niet gerapporteerd, 
ook niet in de jaren zeventig (Jansen, 1984; Arnolds et al., 1994). In 
de karteringsgegevens wordt slechts twee keer bos opgegeven en 

Lactifluus vellereus Schaapje

OPN 1995: Lactarius vellereus

Status: Vrij zeldzaam, n= 40, n<99: 15, n>99: 33, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1918. – Hab (n= 38): droge, voedselarme lanen 84%, droge, 
voedselrijke lanen 8%, vochtig, voedselarm gemengd bos 3%, hakhout 3%, 
rest 3%. – Sub (n= 14): humus 92%, grond onbepaald 7%. – Org (n= 15): eik 
93% (waarvan Zomereik 27%, Amerikaanse eik 20%), berk 7%.

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

0 0 0 0 0 0 2 3 23 47 11 1

deze kunnen goed betrekking hebben op bermen van boswegen. 
Het Schaapje groeit in Drenthe vrijwel steeds samen met Zomereik. 
Eén maal is berk als begeleidende boom gemeld, hetgeen ook uit 
Scandinavië wordt gerapporteerd (Heilmann-Clausen et al., 1998). In 
Centraal-Europa vormt hij meestal mycorrhiza met Beuk, bijvoorbeeld 
in Zuidwest-Duitsland, waar 59% van de waarnemingen bij die boom 
is gemeld en slechts 6% bij eik (Krieglsteiner, 2000). Daar, en ook in 
Scandinavië, groeit het Schaapje eveneens geregeld bij naaldbomen, 
vooral bij Fijnspar (Knudsen & Vesterholt, 2008); een fenomeen dat 
in Nederland onbekend is. Over de standplaatseisen van de soort zijn 
de meningen verdeeld. Krieglsteiner (2000) noemt een voorkeur voor 
basenrijke, matig voedselarme bodem, met een voorkeur voor een 
rotsondergrond van kalk, mergel of basalt, maar Kreisel (1987) duidt 
het Schaapje aan als bodemvaag.

Deze fraaie boleet heeft een hoedkleur variërend van steenrood tot 

Leccinum quercinum Eikenboleet

Status: Vrij zeldzaam, n= 55, n<99: 18, n>99: 45, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1970. – Hab (n= 38): droge, voedselarme lanen 
84%, parken en plantsoenen 3%, voedselrijke loofhoutsingels 3%, droog, 
voedselarm loofbos 3%, loofbossen onbepaald 5%. – Sub (n= 29): humus 
100%, – Org (n= 33): eik 97% (waarvan Zomereik 21%, Amerikaanse eik 
15%), loofbomen onbepaald 3%.

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

0 0 0 0 0 1 5 17 41 26 3 0

warm kastanjebruin. Het vlees verkleurt aan de lucht op den duur 
violetzwart. Een verschil met andere ruigsteelboleten met een rossige 
hoed is dat de steel van de Eikenboleet opvallend dik en stevig is 
en in jonge toestand bedekt met roodbruine schubjes die pas later 
meer zwartbruin verkleuren. Bovendien vormt deze soort als enige 
ruigsteelboleet mycorrhiza met eiken. De status als soort is overigens 
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omstreden. Den Bakker & Noordeloos (2005) beschouwen de 
Eikenboleet als synoniem met de Rosse populierboleet (Leccinum 
aurantiacum), een standpunt dat door Knudsen & Vesterholt (2008) 
gevolgd wordt. Krieglsteiner (2000) en ook de nieuwe standaardlijst 
(Arnolds & Van den Berg, 2013) houden beide vooralsnog apart. 
Hoewel de Eikenboleet nooit op de Rode Lijst heeft gestaan, is het 
een weinig alledaagse verschijning. Hij is matig algemeen op het 
pleistoceen met daarbuiten enkele vindplaatsen in de duinstreek en 
Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is de Eikenboleet vrij zeldzaam 
en min of meer stabiel. Hij komt verspreid voor, met concentraties in 
de landgoederen rond Roden, bij Paterswolde en aan de zuidkant van 
Assen. Hoog- en laagveenontginningen worden angstvallig gemeden. 
De eikenboleet groeit in Drenthe hoofdzakelijk in schrale bermen bij 
oudere eiken op matig zure tot neutrale zand- en leembodems. De 

weinige opgaven uit loofbossen hebben waarschijnlijk betrekking op 
padranden of bosranden. Er zijn ook geen oude waarnemingen uit 
eikenbossen bekend. In Zuidwest-Duitsland groeit hij wel in bossen, 
vooral in Eiken-Haagbeukenbos en in beukenbossen met verspreide 
eiken (Krieglsteiner, 2000). Hij wordt daar als een warmteminnende 
soort beschouwd, hetgeen de voorkeur bij ons voor het bermmilieu 
kan verklaren.

De Zwartvlekkende rouwridderzwam is een vrij forse plaatjeszwam 
met een gewelfde, gladde, grijsbruine tot bijna zwarte hoed die 
opvallend vettig aandoet, zoals bij de Botercollybia (Rhodocollybia 
butyracea). Bij kneuzen worden de bleekgrijze lamellen snel roetzwart. 
Van andere verkleurende rouwridders is deze soort te onderscheiden 
door de sterke meelgeur en de iets amandelvormige sporen van 6-8 x 
4-5 µm. In de eerste helft van de vorige eeuw moet de Zwartvlekkende 
rouwridderzwam op de hogere zandgronden niet zeldzaam zijn 
geweest. Uit een analyse van 15 oude excursieverslagen bleek dat 
hij in vier daarvan (27%) genoemd werd (Arnolds, 1985). Na 1980 

Lyophyllum semitale Zwartvlekkende rouwridderzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 5 n<99: 1, n>99: 4, trend +++, RL08: Ernstig 
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 3 5 1

was deze soort echter uiterst zeldzaam geworden en lange tijd waren 
de schrale lanen in landgoed Vennebroek bij Paterswolde de enige 
bekende vindplaats in Nederland (km 233-574, 1987-1993, herb. 
Enzlin) (Arnolds et al., 1995). Hier is hij in 2012 op enkele plekken 
teruggevonden. Daarnaast is hij inmiddels bekend van vier andere, 
verspreide vindplaatsen in Drenthe: bij de Wittelterbrug (km 217-
537, 2000), Een-west ter hoogte van de Zwartendijksterschans 
(km 219-566, 2006, herb. L), in Tweede Exloërmond (km 263-551, 
2008) en nabij Stuifzand (km 229-529, 2009). De Zwartvlekkende 
rouwridderzwam groeit in alle gevallen onder oude Zomereiken in zeer 

schrale, mosrijke wegbermen op droge, zure, voedselarme 
zandgrond. In Scandinavië is hij echter gebonden aan 
naaldbossen met den, spar of Zilverspar (Knudsen & 
Vesterholt, 2008). De standplaats en sterke achteruitgang 
ten gevolge van stikstofdepositie doen denken aan een 
mycorrhizavormende paddenstoel, maar rouwridders 
worden in het algemeen als saprotrofe humusverteerders 
beschouwd. Van een Japanse soort, Lyophyllum shimeji, is 
echter volgens Wikipedia mycorrhizavorming aangetoond, 
zodat het laatste woord over deze kwestie nog niet is 
gezegd. De recente nieuwe vindplaatsen zijn waarschijnlijk 
te danken aan de vermindering van stikstofbelasting vanaf 
1995 (Arnolds et al., 2011). Sinds 1990 is de Zwartvlekkende 
rouwridderzwam in Nederland verder alleen op twee plekken 
op de Veluwe aangetroffen (NMV, 2013). Hiermee geldt de 
soort nog steeds landelijk als ernstig bedreigd (Arnolds & 
Veerkamp, 2008).
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De 5-10 cm grote, langgerekt oorvormige vruchtlichamen van het 
Gewoon varkensoor zijn eenzijdig enigszins ingescheurd en staan 
meestal half opgericht op de grond. Ze hebben een fletsoranje tot 
warmgele binnenkant en een dooier- tot citroengele buitenkant. 
Ze groeien vaak in dichte groepen en zijn in het veld goed te 
herkennen. De Grote oranje bekerzwam (Aleuria aurantia) vertoont 
oppervlakkige gelijkenis, maar is regelmatig beker- tot schotelvormig 
en de binnenzijde is fel oranje gekleurd. In Nederland is het Gewoon 
varkensoor matig algemeen, zowel in de duinen als op de hogere 
zandgronden, met daarbuiten enkele vindplaatsen in de zandige 
delen van Flevoland en in Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is 
het een vrij zeldzame soort die zich na een sterke achteruitgang in de 
tweede helft van de vorige eeuw vanaf 1999 weer gedeeltelijk heeft 

Otidea onotica Gewoon varkensoor

Status: Vrij zeldzaam, n= 37, n<99: 4, n>99: 35, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1965. – Hab (n= 10): droge, voedselarme lanen 50%, parken 
en plantsoenen 10%, droge, voedselrijke lanen 10%, eikenhakhout 10%, 
droog, voedselarm loofbos 10%, loofbossen onbepaald 10%. – Org (n= 6): 
eik 100%.

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

0 0 0 0 0 0 0 5 22 37 6 2

hersteld. Het Gewoon varkensoor komt overwegend in lanen voor, 
maar loofbos staat in het Drentse bestand ook twee maal genoemd als 
biotoop. De vindplaatsen liggen verspreid door de provincie, met een 
opvallende concentratie tussen Veenhuizen en Norg en wat minder 
markante zwaartepunten nabij Havelte en op de Hondsrug; allemaal 
streken met een lemige ondergrond. Het Gewoon varkensoor vormt 
mycorrhiza met loofbomen (Kuyper, 2007), in Drenthe voornamelijk 
of uitsluitend met Zomereik. De vruchtlichamen verschijnen tussen 
strooisel of op plekken met ijl gras op licht humeuze, voedselarme, 
niet te zure, vaak lemige zandgrond met een laag stikstofgehalte.

De kurkachtige, taaie vruchtlichamen van de Wollige stekelzwam zijn 
vaak met elkaar vergroeid en vormen dan tot 30 cm brede plakkaten. 
De egaal gekleurde hoeden hebben een onregelmatig bultig 
oppervlak. Ze zijn aanvankelijk wit en dik viltig; geleidelijk kleuren ze 
vanuit het centrum donkerbruin tot grijsbruin. De tot 2 cm brede steel 

Phellodon confluens Wollige stekelzwam

Status: Zeldzaam, n= 18, n<99: 6, n>99: 14, trend ±, RL08: Kwetsbaar, eerste 
jaar: 1952. – Hab (n= 14): voedselarme lanen 85%, vochtig voedselarm 
gemengd bos 7%, rest 7%. – Org (n= 8): eik 100% (waarvan Zomereik 75%).

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

0 0 0 0 0 0 0 13 17 3 1 0

heeft een dikke, viltige buitenlaag. In tegenstelling tot de even taaie 
lederstekelzwammen (Hydnellum) zijn de stekels aan de onderkant 
van de hoed witachtig tot grijs en is de sporenfiguur wit. De Wollige 
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stekelzwam was in de eerste helft van de vorige eeuw ‘niet ongewoon’ 
op de pleistocene zandgronden (Maas Geesteranus, 1958). Hij 
groeide vroeger vooral in schrale eikenstrubben op zeer voedsel- en 
basenarme, zure stuifzandgronden met een dunne strooisellaag, 
behorend tot de korstmosrijke subassociatie van het Berken-Eikenbos. 
In de jaren zeventig was hij daar al afgenomen en hij werd nog slechts 
in één mycosociologisch proefvlak aangetroffen (n= 11; Jansen, 1984). 
Daarnaast groeide de soort ook toen al in schrale, grazige wegbermen 
met oude eiken. Net als alle andere stekelzwammen heeft de soort 
sterk te lijden gehad van de hoge stikstofdeposities in de periode na 
1960. Vanaf de jaren tachtig is de Wollige stekelzwam alleen nog maar 
in lanen gesignaleerd, zij het als een grote zeldzaamheid (Keizer, 

De hoed van de Tengere stekelzwam is slechts 2-4 cm breed en 
donkerbruin tot bijna zwart met een witte groeirand en de stekels 
aan de onderkant zijn grijswit zonder blauwe tint. De dunne steel 
(1-5 mm) is zwart en glad, terwijl het niet gelaagde steelvlees met 
KOH olijfgroen kleurt. Volgens de klassieke literatuur was de soort in 
de eerste helft van de vorige eeuw vrij algemeen op de pleistocene 
zandgronden en zeer lokaal in de duinen (Maas Geesteranus, 
1958; Arnolds, 1989); een situatie die we ons nu niet meer kunnen 
voorstellen en die ook in de digitale verspreidingsatlas (NMV, 2013) 
niet tot uiting komt doordat er destijds zo weinig gegevens werden 
vastgelegd. Dat geldt in nog sterkere mate voor Drenthe, waar de 
Tengere stekelzwam vroeger ongetwijfeld ook niet zeldzaam was. 
De eerste Drentse opgave dateert van 1952 uit het Dwingelderveld. 
Daarna is de Tengere stekelzwam in de jaren vijftig en zestig 
regelmatig gemeld uit diverse kilometerhokken in dat gebied. Ook 
deze stekelzwam groeide vroeger vooral in schrale eikenstrubben 
op zeer voedsel- en basenarme, zure stuifzandgronden met een 
dunne strooisellaag, behorend tot de korstmosrijke subassociatie 
van het Berken-Eikenbos. Begin jaren zeventig was hij daar al 
afgenomen, maar werd hij toch nog in 18% van de mycosociologische 
proefvlakken aangetroffen (n= 11; Jansen, 1984). Daarna werd hij 
pas weer in 1987 herontdekt in een schrale eikenlaan op landgoed 
Vennebroek bij Paterswolde (km 233-574), samen met diverse 

Phellodon melaleucus Tengere stekelzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 6, n>99: 4, trend --, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1952. – Hab (n= 10): voedselarme lanen 40%, droog, voedselarm 
loofbos 30%, houtwallen en -singels 10%, naaldbos en gemengd bos 
onbepaald 20%. – Org (n= 10): eik 80%, den 20%.

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

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

andere zeldzame stekelzwammen (Keizer & Sullock Enzlin, 1988). 
De soort is daar in ieder geval tot 2006 herhaaldelijk gesignaleerd, in 
1996 ook in het aangrenzende kilometerhok 234-574. Andere recente 
vindplaatsen liggen langs de Oude Norgerweg ten westen van Norg 
(km 223-564, 2000, 2001), langs het Oranjekanaal bij Zwiggelte (km 

1993). Nadat de stikstofdepositie op veel plaatsen in Nederland met 
een derde was afgenomen, trad rond 2000 een vrij spectaculair herstel 
op; vooralsnog alleen in bermen (Arnolds, 2003). Tegenwoordig is de 
Wollige stekelzwam landelijk weer matig algemeen op het pleistoceen, 
vooral langs de IJssel, in Noord-Brabant, Twente en in het noordoosten 
van ons land en zeer lokaal in de duinen. In Drenthe is de Wollige 
stekelzwam zeldzaam in bermen met oude eiken, waar hij vrijwel 
steeds in gezelschap groeit van diverse andere stekelzwammen, 
zoals in het Boshoflaantje en Overcingel in Assen, in Vennebroek bij 
Paterswolde, langs het kanaal Coevorden-Zwinderen bij Dalerpeel, in 
de bermen van het Oranjekanaal bij Zwiggelte en Odoornerveen en 
langs de Oude Norgerweg ten zuidwesten van Norg.

235-544, 2000) en bij het Boekweitenveentje bij 
Gieten (km 245-557, 2010). Op die laatste plek 
groeit hij nog in zijn oorspronkelijke habitat: op 
een steile, geheel bemoste helling met kreupele 
eiken op humusarme, zure zandgrond zonder 
strooisellaag. Elders is hij aangewezen op lanen 
met zeer schrale, mosrijke bermen op min of meer 
zure, zandige bodems onder volwassen Zomereik, 
Amerikaanse eik of Beuk. We kunnen stellen dat 
de afgenomen stikstofdepositie de laatste tien jaar 
landelijk en regionaal enigszins voor een opleving 
heeft gezorgd, maar lang niet heeft geleid tot 
een werkelijk herstel, ook al zijn er onder meer 
in Salland en Midden-Brabant een paar nieuwe 
vindplaatsen bijgekomen (NMV, 2013). De Tengere 
stekelzwam staat dan ook nog steeds als bedreigd 
op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). 
Elders in Europa is hij nog regelmatig in bossen te 
vinden en daar groeit hij meestal bij naaldbomen 
(Arnolds, 2003).
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De vruchtlichamen van de Blauwzwarte stekelzwam zijn alleenstaand 
of met elkaar vergroeid en hebben tot 8 cm brede hoeden. Zoals bij 
andere Kurkstekelzwammen (Phellodon) is de hoed aanvankelijk 
wit tot grijsachtig, en dan is hij moeilijk van andere soorten te 
onderscheiden. Vanuit het centrum wordt de hoed van de Blauwzwarte 
stekelzwam spoedig donker grijsbruin tot zwart, vaak met een blauwe 
tint in de randzone. De onderzijde heeft jong witte stekels die later 
zilvergrijs tot blauwgrijs worden. De steel is 5-20 mm dik en zwart 
tot asgrijs of grijsbruin met een viltige tot sponzige buitenlaag. Dat 
laatste is het belangrijkste verschil met de hierboven beschreven 
Tengere stekelzwam (Phellodon melaleucus). De Blauwzwarte 
stekelzwam was ook in de eerste helft van de vorige eeuw al een 
vrij zeldzame soort op het pleistoceen, die met name in Utrecht, 
Gelderland en Overijssel voorkwam (Maas Geesteranus, 1958). De 
soort is tussen 1970 en 1990 door vermesting en verzuring praktisch 
uit ons land verdwenen (Arnolds, 2003) en heeft zich sindsdien maar 
ten dele hersteld. Hij staat nog steeds als bedreigd op de Rode Lijst 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe was deze soort altijd al zeer 
zeldzaam met drie meldingen uit de jaren zestig. Ook de Blauwzwarte 
stekelzwam is in 1988 aangetroffen in het stekelzwammenparadijs 
in de lanen van landgoed Vennebroek bij Paterswolde, maar na die 

Phellodon niger Blauwzwarte stekelzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 4, n>99: 3, trend ---, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1963.

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

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

vondst is hij daar ondanks veelvuldige bezoeken nooit teruggezien. De 
enige stabiele vindplaats in Drenthe ligt in Boswachterij Veenhuizen 

Deze stevige, mild smakende paddenstoel doet qua vorm denken 
aan de Grofplaatrussula (Russula nigricans), maar heeft een roze tot 
wijnkleurige hoed die uitbleekt naar strogeel. De dicht opeenstaande 
lamellen worden door het rijpen van de sporen steeds geler en de 
sporenfiguur is okergeel. De Kortsteelrussula wordt gezien als een 
typische beukenbegeleider (Krieglsteiner, 2000; Sarnari, 2005), 

Russula curtipes Kortsteelrussula

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

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

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

maar wordt in Nederland ook bij eik gevonden (Arnolds et al., 1995). 
Deze in ons land altijd al zeer zeldzame russula is sinds 1990 nog 
maar uit vier atlasblokken vermeld (NMV, 2013) en staat als ernstig 
bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe 
is deze soort alleen een keer bij Noordlaren gevonden (km 239-570, 
1987).

langs de Oude Norgerweg bij Norg 
(2003 t/m 2011), eveneens een 
terrein met een grote diversiteit aan 
stekelzwammen. Andere recente 
waarnemingen zijn afkomstig van de 
nabijgelegen Hospitaallaan (2006) 
en het Amelterbosch bij Assen (2000 
en 2001). Hij groeit in deze terreinen 
in schrale, vaak mosrijke bermen 
op zwak zure, zeer voedselarme, 
lemige zandbodems onder volwassen 
Beuk, Amerikaanse eik of Zomereik. 
Het is niet duidelijk in hoeverre 
de Blauwzwarte stekelzwam in 
Nederland vroeger ook in bossen 
voorkwam. Wel is een groeiplaats 
bekend op rivierklei bij Huys ten 
Donck te Ridderkerk. Elders in Europa 
is de Blauwzwarte stekelzwam vooral 
een mycorrhizapartner van Fijnspar, 
bijvoorbeeld in Zuidwest-Duitsland 
(Krieglsteiner, 2000).
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De Fijnplaatrussula behoort tot de groep van de Compactae: russula’s 
met sombere kleuren, relatief veel tussenlamellen, een korte steel en 
hard vlees. Daarbinnen is het een betrekkelijk kleine soort met een 
doffe hoed van 4-8 cm die aan de rand lang wit blijft. De lamellen 
staan dicht opeen en smaken mild of iets scherp, in tegenstelling tot 
de Scherpe grauwhoedrussula (Russula acrifolia, zie aldaar), die erg 
scherp is en ook wat grotere vruchtlichamen heeft. Het vlees van de 
Fijnplaatrussula kleurt bij doorsnijden eerst rood en pas na langere 
tijd grijsbruin. De soort is in Nederland een mycorrhizasymbiont van 
loofbomen en groeit vooral op vochtige, zwak tot matig zure, humeuze, 
matig voedselrijke bodems. Elders groeit hij ook bij naaldbomen; in 
Baden-Württemberg wordt de Fijnplaatrussula zelfs hoofdzakelijk 
onder Fijnspar gesignaleerd (80% van de 199 meldingen) (Krieglsteiner, 
2000). In Nederland komt hij vrij algemeen voor op de pleistocene 
zandgronden, in de duinen en in Zuid–Limburg, en daarnaast zeer 
lokaal in laagveengebieden (NMV, 2013). In Drenthe is de soort vrij 

Russula densifolia Fijnplaatrussula

Status: Vrij zeldzaam, n= 67, n<99: 15, n>99: 58, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 22): voedselarme lanen 50%, 
vochtig, voedselrijk loofbos 10%, gemengd bos 10%, parken en plantsoenen 
10%, houtwallen en -singels 9%, droge, voedselrijke lanen 5%, naaldbos en 
gemengd bos 5%, droog, voedselarm loofbos 5%, rest 5%. – Sub (n= 12): 
humus 83%, leem 8%, veen 8%. – Org (n=15): eik 73% (waarvan Zomereik 
33%), Beuk 20%, loofbomen onbepaald 7%.

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

0 0 0 0 0 0 4 26 33 36 4 0

zeldzaam met een opvallende verspreiding: Hij heeft namelijk een 
zwaartepunt in de landgoederen en bossen op potklei in het noorden 
van de provincie en in de bossen rond Veenhuizen. Daarnaast zijn 
er concentraties vindplaatsen in de oude hoogveenontginningen 
ten oosten van Hoogeveen, bij Zwiggelte, in het Asserbosch en in 
landgoed Rheebruggen bij Havelte. De soort ontbreekt nagenoeg in 
de boswachterijen en in de veenkoloniën in het oosten en zuidoosten 
van de provincie. Het verspreidingspatroon duidt op een voorkeur voor 
lemige bodems en basenhoudende zandgronden. Bijna tweederde 
deel van de waarnemingen is afkomstig uit eiken- en beukenlanen, 
inclusief zandwegen en brede bospaden. De overige waarnemingen 
komen uit loofbos en gemengd bos.

De Stinkende russula is een forse paddenstoel met een okerbruine 
hoed die een knobbelig geribde rand heeft en onder vochtige 
omstandigheden slijmerig is. Hij heeft verder witachtige lamellen en 
een dikke steel die bij ouder worden bruinachtige vlekken krijgen. 
De smaak is scherp en de geur kenmerkend ranzig olieachtig. 
De Stinkende russula gold in de eerste helft van de vorige eeuw 
in Nederland als vrij algemeen (Cool & Van der Lek, 1943). Door 
verzuring en vermesting is hij in de tweede helft van de vorige 
eeuw sterk achteruitgegaan, zodat hij als bedreigd op de Rode Lijst 
terechtkwam (Arnolds & Van Ommering, 1996). Hij heeft zich recent 
enigszins hersteld van de achteruitgang en wordt nu als kwetsbaar 
beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008). In ons land is de Stinkende 
russula nu vrij zeldzaam, met de meeste vindplaatsen in de duinen 
en op het pleistoceen (NMV, 2013). In Drenthe was deze soort altijd 
al zeldzaam en dat is, ondanks de intensieve inventarisaties na 
1999, nog steeds het geval. De meeste vindplaatsen lagen en liggen 
in Noord-Drenthe en verder bij Vledder en langs het Oranjekanaal 
bij Zwiggelte. Vermoedelijk heeft de Stinkende russula in ons land 

Russula foetens Stinkende russula

Status: Zeldzaam, n= 15, n<99: 9, n>99: 8, trend --, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1965.- Hab (n= 32): droge, voedselarme lanen 95%, droog, 
voedselarm loofbos 5%. – Sub (n= 20): humus 85%, humusarm zand 5%, 
grond onbepaald 10%. – Org (n= 20): eik 85% (waarvan Zomereik 30%), 
Beuk 15%.

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

0 0 0 0 0 0 7 9 10 6 1 0

altijd al een voorkeur gehad voor wegbermen en lanen. Hij wordt 
niet vermeld door Jansen (1984), die in de jaren zeventig en tachtig 
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37 proefvlakken in voedselarme, zure eikenbossen nauwgezet heeft 
onderzocht. Alle Drentse waarnemingen op één na zijn afkomstig 
van kortgrazige of mosrijke lanen op matig voedselarme, zwak tot 
sterk lemige bodems, tegen één melding van loofbos. De eik is de 
meest genoemde symbiont, terwijl Beuk drie keer wordt vermeld. 

De hoedkleur van de Broze russula varieert meestal van lichtviolet 
tot karmijnrood, vaak gemengd met olijfgroene en grijzig blauwe 
tinten. Bij veel regen spoelen deze tinten allemaal uit tot vrijwel wit. 
Veldkenmerken van de Broze russula zijn verder het vrij tengere postuur 
en het breekbare vlees, de sterke kokosachtige of fruitige geur, de 
zeer scherpe smaak en de witte lamellen, vaak met een onregelmatig 
gezaagde snede. Deze laatste eigenschap is onder russula’s uniek, 
maar helaas slechts bij circa driekwart van de vruchtlichamen 
aanwezig. Een dubbelganger is de Geurige wilgenrussula (Russula 
laccata, zie aldaar). Op grond van de grote variatie in hoedkleur zijn 
van de Broze russula tal van vormen en variëteiten beschreven. Een 
vorm met een dieprode hoed en bijna zwart centrum wordt vaak 
onderscheiden als var. knauthii. Variëteit gilva wijkt opvallend af door 
een geheel gele hoed en is vaak verward met de Citroengele russula 
(Russula raoultii; zie aldaar). De Broze russula is in Drenthe zeer 
algemeen. De typische variëteit fragilis en var. knauthii doen niet veel 
voor elkaar onder en variëteit gilva is vrij zeldzaam. Hij is regelmatig 
in loofbossen aangetroffen, vooral bij Zomereik. Binnen eikenbossen 
had deze soort een sterke voorkeur voor het meest voedselarme 
type, het korstmosrijke Berken-Eikenbos op voormalige stuifzanden 
met een dunne humeuze toplaag, dat tegenwoordig vrijwel 
verdwenen is. Daar is hij in de jaren zeventig in alle elf onderzochte 
proefvlakken aangetroffen, vaak met een dichtheid van meer dan 
100 vruchtlichamen per 1000 m2 (Jansen, 1984). Daarmee was de 
Broze russula er de talrijkste mycorrhizapaddenstoel, samen met de 
Hanenkam (Cantharellus cibarius). In typische Berken-Eikenbossen 
met een dikkere strooisellaag en grotere kruidenbedekking bedroeg 
de presentie slechts 25% (n= 8) en in proefvlakken in het Eiken-

Russula fragilis Broze russula

Status: Zeer algemeen, n= 1488, n<99: 243, n>99: 1428, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1933. – Hab (n= 464): voedselarme lanen 
54%, voedselarm loofbos 11%, voedselarm gemengd bos 10%, boomsingels 
5%, wilgenstruweel 5%, voedselrijke lanen 4%, parken 3%, rest 8%. – Sub 
(n= 262): humus 88%, veen 7%, strooisel 3%, leem 1%, rest 1%. – Org (n= 
298): eik 79% (waarvan Zomereik 21%, Amerikaanse eik 2%), wilg 7%, Beuk 
6%, berk 4%, rest 4%.

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

4 0 0 0 0 1 25 97 401 1009 696 202

Beukenbos met een nog dikkere organische toplaag ontbrak de soort 
geheel (n= 18). In voedselarme beukenbossen werd de Broze russula 
destijds veel minder vaak vastgesteld, in 20% van de proefvlakken 
(n= 10, Arnolds et al., 1994). Hoewel deze paddenstoel in Drenthe 
nog steeds zeer algemeen is, moet hij in bossen sterk zijn afgenomen 
als gevolg van stikstofdepositie. Hij groeit daar nu vooral langs 
padranden en op vergelijkbare schrale plekken. Meer dan de helft 
van de Drentse opgaven komt tegenwoordig uit lanen op droge, zure, 
voedselarme zandgrond. Daar was de Broze russula ook in de jaren 
tachtig al algemeen, met een presentie van 53% in proefvlakken in 
eikenlanen (n= 53) en 13% in beukenlanen (n= 23) (Keizer, 1993). 
Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat deze paddenstoel bij voorkeur 

In de ons omringende landen komt deze russula ook in naaldbos 
voor en daar groeit hij vooral bij Fijnspar. De Stinkende russula 
groeit in Zuidwest-Duitsland op zwak zure tot iets basische, min of 
meer vochtige, lemige, (matig) voedselarme bodems (Krieglsteiner, 
2000).

mycorrhiza vormt met eiken. De soort groeit 
minder vaak samen met Beuk en berk, en 
zeer zelden met naaldbomen als Fijnspar 
( twee maal, 0,7%), lariks (één maal, 
0,3%) en Grove den (één maal, 0,3 %). 
De Broze russula is ook vrij vaak gemeld 
onder wilgen en uit wilgenbroekstruwelen, 
maar in deze gevallen is waarschijnlijk 
steeds sprake van verwarring met de 
Geurige wilgenrussula (zie aldaar). In 
de literatuur worden wilgen nooit als 
mycorrhizapartners van de Broze russula 
genoemd (Krieglsteiner, 2000; Einhellinger, 
1985; Knudsen & Vesterholt, 2008). De 
soort vertoont in Drenthe een sterke 
toename, vooral dankzij de toegenomen 
aandacht voor het inventariseren van 
wegbermen. De gele variëteit gilva wordt 
de laatste jaren steeds vaker gevonden en 
breidt zich duidelijk uit.
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De Amandelrussula is een grote en relatief slanke russula met een 
geelbruine, bij vochtig weer kleverige hoed en een knobbelig geribde 
hoedrand. De steel en lamellen zijn aanvankelijk witachtig, later 
dikwijls bruin gevlekt en de smaak is eerst mild, daarna vaak scherp. 
De soort behoort tot de groep van de kamrussula’s, gekenmerkt 
door een bruinachtige hoed met een geribde rand en een opvallende 
geur. Terwijl de lucht van andere soorten doorgaans onaangenaam 
is, onderscheidt de Amandelrussula zich door een heerlijke geur 
van bitterkoekjes, die bij beschadigen alsnog kan overgaan in 
onaangenaam ranzig. Deze Russula is tegenwoordig in Nederland 
matig algemeen, met de meeste vindplaatsen op de hogere 
zandgronden, voornamelijk ten noorden van de Rijn (NMV, 2013). Hij 
was meer verbreid voordat verzuring en vermesting in de tweede helft 
van de vorige eeuw toesloegen. In de jaren tachtig en negentig was 
de Amandelrussula uitgesproken zeldzaam geworden en als ernstig 
bedreigd op de Rode Lijst opgenomen (Arnolds & Van Ommering, 
1996). Het alarmniveau is op de huidige Rode Lijst gedaald tot bedreigd 
(Arnolds & Veerkamp, 2008) en, gezien het voortgaande herstel in 
de laatste jaren, is dat nu wellicht nog te pessimistisch. In Drenthe 
is de Amandelrussula momenteel vrij zeldzaam, nadat ook hier in 
deze eeuw het aantal meldingen sterk is toegenomen, vooral door 

Russula grata Amandelrussula

OPN 1995: Russula laurocerasi

Status: Vrij zeldzaam, n= 32, n<99: 8, n>99: 25, trend ++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1986. – Hab (n= 21): droge, voedselarme lanen 62%, droge, 
voedselrijke lanen 24%, parken en plantsoenen 14%. – Sub (n= 14): 
humus 93%, leem 7%. –Org (n= 15): eik 100% (waarvan Zomereik 47%, 
Amerikaanse eik 7%).

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

0 0 0 0 0 0 5 15 15 6 0 0

afnemende stikstofdepositie. Het overgrote deel van de vindplaatsen 
ligt in lanen op voedselarme en matig voedselrijke bodems, de rest op 
grasvelden met oude bomen in parken en op begraafplaatsen, steeds 
bij eiken. Tot begin jaren zeventig kwam de Amandelrussula ook voor 

De Forse kamrussula lijkt op een grote uitvoering van de zeer algemene 
Scherpe kamrussula (Russula amoenolens, zie aldaar) met een hoed 
die tot 12 cm breed wordt. Bovendien is de smaak minder scherp 
en vlekken vlees en lamellen bij ouderdom sterk roodbruin. Onder 
de microscoop zijn de sporen iets ronder en lager geornamenteerd 
dan bij de Scherpe kamrussula. Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 
1995) groeit de Forse kamrussula op kalkrijk zand en klei. Vandaar 
dat deze zeldzame soort vooral voorkomt in de duinen en op een 

Russula sororia Forse kamrussula

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

enkele plek langs de grote rivieren (NMV, 2013). Op de hogere 
zandgronden zijn vrijwel alleen vindplaatsen te zien van vóór 1990, 
maar toen werd deze soort vaak verward met grote exemplaren 
van de Scherpe kamrussula, zodat de betrouwbaarheid van deze 
waarnemingen dubieus is. In Drenthe ligt de enige vindplaats van de 
Forse kamrussula onder oude eiken in een schrale berm op lemige 
grond langs de secundaire weg Gieten-Gasselte, evenwijdig aan de 
autoweg (km 247-566, 2005, herb. L).

in sommige eikenstrubben op zeer voedsel- en 
basenarme, zure stuifzandgronden met een dunne 
strooisellaag (korstmosrijke subassociatie van het 
Berken-Eikenbos) (Jansen, 1984), maar hij is uit 
bossen volledig verdwenen en maakt nog geen 
aanstalten om daar terug te keren. In Zuidwest-
Duitsland is het nog wel een echte bospaddenstoel, 
die daar voornamelijk in beukenbossen groeit op 
zwak zure tot zwak basische, matig voedsel- en 
basenrijke, min of meer humeuze leembodems 
(Krieglsteiner, 2000). Vergeleken met de verwante, 
hierboven beschreven Stinkende russula (Russula 
foetens) heeft de Amandelrussula een voorkeur 
voor iets basenrijkere, meer humeuze bodems. 
Zoals in de aanhef van dit hoofdstuk is betoogd, 
hebben Drentse lanen de neiging om basenrijker 
te worden. Vandaar wellicht de afname van 
de Stinkende russula en de toename van de 
Amandelrussula.
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De Vergelende stinkrussula lijkt sterk op de eerder besproken 
Stinkende russula (Russula foetens) en zal er ook niet altijd van 
zijn onderscheiden. Door Krieglsteiner (2000) wordt de Vergelende 
stinkrussula beschouwd als een variëteit van de Stinkende russula. 
Verschillend is de geur, die bij de Vergelende stinkrussula niet alleen 
tranig is, maar ook een fruitachtige component heeft. Daarbij kleurt 
het vlees met loog meteen citroen- tot goudgeel en zijn ook de 
sporenvorm en -ornamentatie iets verschillend. In Nederland is deze 
russula zeldzaam in de duinen en op de hogere zandgronden (NMV, 
2013). In Drenthe is het een zeer zeldzame soort die gevonden is 
onder volgroeide eiken en beuken in een paar lanen en boomsingels. 
De vier vindplaatsen liggen verspreid over de provincie: in het 
Mensingebos bij Roden (km 225-571, 1981), langs de Vledderweg bij 
Vledder, (km 209-540, 2004), aan de Loonerstraat bij Loon (km 236-
558, 2005, 2007, herb. Enzlin) en in Vennebroek bij Paterswolde (km 
233-574, 2007). De Vergelende stinkrussula stelt dezelfde eisen aan 
bodem en vegetatie als de Stinkende russula. In Vledder groeiden ze 
in dezelfde berm een paar honderd meter uit elkaar.

Russula subfoetens Vergelende stinkrussula

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1981.

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

0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0

Deze vleeskleurige tot rozebruine russula heeft zelfs rauw een 
aangename, notige smaak. Aan de combinatie van een witte steel en 
witte lamellen, en een hoedhuid die niet helemaal tot de rand reikt, is 
de Smakelijke russula in het veld goed te herkennen. Deze soort is in 
ons land algemeen, voornamelijk in de duinen, op het pleistoceen en 
in Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is de Smakelijke russula een 
vrij algemene soort die na 1999 sterk is toegenomen, hetgeen zeker 
mede te danken is aan een verhoogde zoekintensiteit in wegbermen. 
Het verspreidingspatroon is vlekkerig met concentraties in de 
landgoederen ten zuiden van Assen, rond Roden en Paterswolde, in 
diverse boswachterijen en in het stroomgebied van de Drentsche Aa. 
De Smakelijke russula ontbreekt daarentegen in de laagveenstreken 

Russula vesca Smakelijke russula

Status: Vrij algemeen, n= 354, n<99: 93, n>99: 311, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1945. – Hab (n= 192): voedselarme lanen 51%, 
droog, voedselarm gemengd bos 18%, droge, voedselrijke lanen 6%, droog, 
voedselarm loofbos 6%, parken en plantsoenen 5%, houtwallen en -singels 
4%, droog, voedselarm naaldbos 2%, loofbossen onbepaald 2%, rest 6%. 
– Sub (n= 91): humus 95%, humusarm zand 1%, grond onbepaald 4%. – 
Org (n= 106): eik 77% (waarvan Zomereik 14%, Amerikaanse eik 4%), Beuk 
10%, berk 3%, linde 1%. loofbomen onbepaald 9%.

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

0 0 0 0 0 15 67 129 201 125 14 1

en is zeer schaars in de oostelijke veenkoloniën, maar in de 
oudere hoogveenontginningen in Zuid-Drenthe is hij wel geregeld 
gevonden. Lanen vormen de meest opgegeven habitat. Loofbossen 
en gemengde bossen zijn in 27% van de gevallen genoemd, maar 
daar zal het meestal ook gaan om bermen van bospaden, want deze 
Russula vertoont zich tegenwoordig niet vaak in het bos zelf; daarvoor 
is de strooisellaag meestal te dik. Dat was vroeger anders. Tijdens 
mycosociologisch onderzoek in Drentse eikenbossen in het begin van 
de jaren zeventig werd de Smakelijke russula nog gezien in 36% van 
de proefvlakken in eikenstrubben op zeer voedsel- en basenarme, 
zure stuifzandgronden met een dunne strooisellaag, behorend tot 
de korstmosrijke subassociatie van het Berken-Eikenbos (n= 11) en 
in 12% van de typische Berken-Eikenbossen met een kruidenrijke 
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ondergroei en beter ontwikkelde strooisellaag (n= 8) (Jansen, 1984). 
Daarnaast groeide hij ook in 5% van de onderzochte beukenbossen 
(Arnolds et al., 1994). Daar stonden in de jaren tachtig presenties van 
13% van de Drentse eikenlanen (n= 53) en 4% in beukenlanen (n= 
23) tegenover (Keizer, 1993). Volgens het Overzicht (Arnolds, 1995) 
komt de Smakelijke russula zowel voor op voedselarm zand als op 
zwak basische kleigronden. Stikstofrijke bermen worden gemeden, 

gezien de voorkeur voor een min of meer schrale, kortgrazige 
vegetatie. Er zijn uit Drenthe enkele meldingen uit naaldbos en dat 
komt overeen met het gedrag in de ons omringende landen waar 
de Smakelijke russula regelmatig in naaldbos voorkomt (Knudsen & 
Vesterholt, 2008; Kränzlin, 2005). In Baden-Württemberg groeit de 
Smakelijke russula zelfs volgens 46% van de opgaven (n=152) bij 
Fijnspar (Krieglsteiner, 2000).

De vleeskleurig bruine tot grijsbruine hoed van de Avond-
roodstekelzwam kan tot 10 cm breed worden en is viltig tot 
wat gebarsten, maar niet echt schubbig zoals bij andere 
schubstekelzwammen van het geslacht Sarcodon. De naam van deze 
soort is mooier dan zijn uiterlijk rechtvaardigt en slaat op de rozelila 
verkleuring van het vlees als een vruchtlichaam wordt doorgesneden. 
Verder zijn het van een afstand voornamelijk bruine bulten in een 
berm. Maar dan wel heel zeldzame bulten! Vóór 1960 was de 
Avondroodstekelzwam ‘niet ongewoon in het midden en oosten van 
Nederland’ (Maas Geesteranus, 1956). Hij was ooit karakteristiek voor 
schrale, zandige eikenbossen. Tijdens mycosociologisch onderzoek 
in Drentse eikenbossen in het begin van de jaren zeventig werd daar 
nog een glimp van opgevangen. Toen werd hij nog aangetroffen 
in twee (18%) van de elf proefvlakken die waren uitgezet in 
eikenstrubben op zeer voedsel- en basenarme, zure stuifzandgronden 
met een dunne strooisellaag ( de korstmosrijke subassociatie van 
het Berken-Eikenbos) (n= 11; Jansen, 1984). Eind jaren tachtig 
was de Avondroodstekelzwam door vermesting en verzuring van 
de bodem praktisch uit ons land verdwenen en als ernstig bedreigd 
op de Rode Lijst terechtgekomen (Arnolds & Van Ommering, 1996). 
De ontdekking van een rijke vindplaats langs de Friesche Laan in 
landgoed Vennebroek bij Paterswolde (km 233-574) in 1987 was dan 
ook voor mycologen spectaculair nieuws (Keizer & Sullock Enzlin, 
1988). Sindsdien is de Avondroodstekelzwam hier tot en met 2010 in 
15 jaren waargenomen, wat aangeeft hoe standvastig deze soort is, 
evenals de mycologen die in dit terrein de paddenstoelen volgen. Tot 
2001 bleef dit de enig bekende vindplaats in Drenthe. Vanaf het begin 
van deze eeuw heeft deze soort zich landelijk weer wat hersteld. 
Opmerkelijk is dat de meeste nieuwe vindplaatsen in het centrale deel 

Sarcodon joeides Avondroodstekelzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 6, n>99: 6, trend -, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1933. – Hab (n= 28): voedselarme lanen 79%, droog, voedselarm 
loofbos 11%, eikenhakhout 7%, houtwallen en -singels 4%. – Org (n= 12): eik 
83% (waarvan Zomereik17%), Beuk 17%.

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

0 0 0 0 0 1 4 31 36 12 1 0

van Noord-Brabant liggen, waar de vermesting toch verwoestender 
heeft huisgehouden dan elders. De Avondroodstekelzwam kan 
landelijk nu als vrij zeldzaam worden ingeschaald. Alle vindplaatsen 
liggen op de pleistocene zandgronden (NMV, 2013). In Drenthe is 
de soort nog altijd zeer zeldzaam met naast Vennebroek drie andere 
recente vindplaatsen: landgoed Overcingel in Assen (km 234-
556, 2001-2008), het oprijlaantje naar landhuis De Boshof aan de 
oostkant van het Asserbosch (km 233-555, 2006) en de berm van de 
Oude Norgerweg bij Norg (km 223-564, 2001-2009). Een vijfde rijke 
vindplaats binnen het atlasgebied lag tot voor kort net in Groningen 
langs de Nienoordsingel in landgoed Nienoord bij Leek (km 222-576, 
2004-2010). Daar is, ondanks protesten, de oude beukenlaan gekapt 

en daarmee de groeiplaats verdwenen. In 
Vennebroek, in eigendom van Vereniging 
Natuurmonumenten, is het voortbestaan 
van deze soort beter verzekerd en het 
beheer erop aangepast. Alle huidige 
Drentse vindplaatsen liggen in bermen met 
oude eiken of beuken op voedselarme, 
lemige zandgrond. In Europa komt de 
Avondroodstekelzwam vooral in het 
zuiden en midden voor, maar hij ontbreekt 
bijvoorbeeld in Engeland (Pegler et al., 
1997) en is uiterst zeldzaam in Duitsland 
(Krieglsteiner, 2000). Het lijkt erop dat deze 
stekelzwam in Nederland aanmerkelijk 
meer voorkwam, en wellicht nog voorkomt, 
dan in de rest van Europa. Behoud en 
herstel van de Nederlandse populaties 
is derhalve van internationale betekenis 
(Arnolds, 2003).
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Door hun zeldzaamheid en hun belang als milieu-indicatoren 
is het zeer opwindend om stekelzwammen te vinden, maar om 
een paddenstoel als deze nou Fraaie stekelzwam te noemen, is 
rijkelijk overdreven voor een soort die de minst opvallende onder 
de Schubstekelzwammen (Sarcodon) is. Het is een relatief kleine 
soort met een hoed van 2-7 cm breed, voorzien van niet altijd even 
duidelijke, aanliggende, donkerbruine schubjes op een lichtbruine 
ondergrond. Het tot 1 cm dikke, breekbare vlees is witachtig tot 
bleekbruin en verkleurt aan de lucht vaak roze, maar veel minder 
opvallend dan bij de Avondroodstekelzwam (Sarcodon joeides). In 
de steelvoet is meestal iets van een blauwe kleur te ontdekken. De 
Fraaie stekelzwam is pas in 1975 beschreven op basis van collecties 
uit Lochem (Maas Geesteranus, 1975). Het was in ons land altijd al 
een zeer zeldzame soort op de hogere zandgronden en aan die status 
is weinig veranderd (NMV, 2013). In Drenthe is de Fraaie stekelzwam 
van slechts één vindplaats bekend, langs de Oude Norgerweg bij 
Norg (km 223-564, 2005, herb. L), waar hij groeit in een beschaduwde 
berm langs een halfverharde weg onder Zomereik, samen met een 
handvol andere stekelzwammen. Behalve in Nederland is de soort 
ook in Vlaanderen gevonden (Walleyn & Verbeken, 2000) en Jülich 

Sarcodon lepidus Fraaie stekelzwam

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

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

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

(1984) vermeldt het voorkomen in Italië. Elders in Europa schijnt de 
Fraaie stekelzwam niet bekend te zijn. Aandacht en zorgvuldigheid 
van beheerders zijn vereist voor het behoud en optimaal beheer van 
de Drentse vindplaats van deze internationaal uiterst zeldzame soort 
(Arnolds, 2003).

Deze opvallende paddenstoel heeft een tot 15 cm grote hoed met 
grove, bruine tot donkerbruine schubben en aan de onderzijde dicht 
opeenstaande, broze stekels. De steel is naar de basis versmald en 
daar grauwblauw tot blauwgroen gekleurd. Van alle schubstekel-
zwammen (Sarcodon) heeft de Blauwvoetstekelzwam zich het beste 
hersteld van de enorme achteruitgang in de tweede helft van de vorige 
eeuw, zelfs zodanig dat deze soort nu landelijk de status heeft van 
matig algemeen. Hij groeit voornamelijk op de hogere zandgronden, 
met opvallende concentraties in Midden-Brabant en in de buurt van 
de IJssel; daarnaast op een enkele plek in de duinen (NMV, 2013). 
Maas Geesteranus (1956) noemde de Blauwvoetstekelzwam niet 
zeldzaam in het oosten en midden van het land. In het noordoosten 
werd in die periode nauwelijks naar paddenstoelen gekeken en de 
vroegere verspreiding is hier eigenlijk onbekend. Destijds groeide 
hij behalve in lanen ook in schrale eikenstrubben met een zeer 
dunne strooisellaag aan de rand van stuifzanden (de korstmosrijke 
subassociatie van het Berken-Eikenbos). Tijdens mycosociologisch 
onderzoek in Drentse eikenbossen in het begin van de jaren 
zeventig werd deze stekelzwam nog in drie (27%) van de elf 
proefvlakken in dit vegetatietype gezien (n= 11; Jansen, 1984), maar 
de soort was toen al over zijn hoogtepunt heen. Sindsdien is de 
Blauwvoetstekelzwam alleen nog in wegbermen gevonden. In de 
jaren tachtig en negentig was hij in Drenthe uiterst zeldzaam met 
slechts drie vindplaatsen. Daarna ging het weer een stuk beter, al 
vormen de elf vindplaatsen vanaf 2000 vermoedelijk slechts een 
flauwe afspiegeling van de vroegere populaties. Hij groeit vooral op 
plekken waar ook andere soorten stekelzwammen groeien, zoals 
in de landgoederen Vennebroek bij Paterswolde en Overcingel in 

Sarcodon scabrosus Blauwvoetstekelzwam

Status: Zeldzaam, n= 19, n<99: 9, n>99: 11, trend -, RL08: Kwetsbaar, eerste 
jaar: 1952. – Hab (n= 37): droge, voedselarme lanen 65%, droog, voedselarm 
loofbos 19%, droog, voedselarm gemengd bos 5%, houtwallen en -singels 
3%, loofbossen onbepaald 8%. – Sub (n= 9): humus 44%, humusarm zand 
11%, grond onbepaald 44%. – Org (n= 11): eik 100% (waarvan Zomereik 
27%).

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

0 0 0 0 0 1 9 50 42 9 5 0

Assen en langs de Oude Norgerweg en Hospitaallaan bij Norg. De 
Blauwvoetstekelzwam is in ons land een symbiont van Zomereik en 
Amerikaanse eik en in mindere mate Beuk. Hij is in Drenthe steeds 
bij eik gevonden. De soort is tegenwoordig beperkt tot oude lanen op 
voedselarme tot matig voedselrijke, zure bodems met een ondergroei 
van mossen, grassen en onder meer Blauwe bosbes (Arnolds, 
2003). Ook in Vlaanderen heeft de Blauwvoetstekelzwam zich de 
laatste decennia spectaculair hersteld na een sterke dip eind vorige 
eeuw (Walleyn & Verbeken, 2001). Elders in West-Europa is hij 
aanmerkelijk zeldzamer en het lijkt erop dat de Blauwvoetstekelzwam 
een zwaartepunt heeft in Nederland en Vlaanderen, mogelijk dankzij 
de vele wegbermen met oude bomen. Behoud en herstel van de 
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vindplaatsen is daarom van internationaal belang (Arnolds, 2003). 
De Blauwvoetstekelzwam is als integrale aandachtsoort opgenomen 
in het paddenstoelenmeetnet (Arnolds & Veerkamp, 1999). In Noord-

De Eikenstekelzwam is oorspronkelijk beschreven uit Noord-Amerika 
en voor het eerst in 1975 door Maas Geesteranus in Nederland (en 
Europa) vastgesteld. Deze soort lijkt sterk op de hierboven besproken 
Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus), maar mist het blauw in 
de steelvoet en is daar meer grijsbruin. Bovendien worden de sporen 
als wat groter opgegeven (Maas Geesteranus, 1975). Het is nog steeds 
de vraag of de Eikenstekelzwam echt een goede soort is. Hij is in ons 
land altijd al zeer zeldzaam geweest op het pleistoceen en na 1990 
alleen nog maar zeldzamer geworden (NMV, 2013), zodat hij als ernstig 

Sarcodon underwoodii Eikenstekelzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1966.

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

0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

bedreigd wordt beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe is 
één vindplaats bekend uit de jaren zestig, in het Dwingelderveld, in een 
mosrijke eikenstrubbe in het Lheederzand ten zuiden van Lhee (km 222-
537, 1966, 1968, L, herb. BSW). Recent is de Eikenstekelzwam alleen 
waargenomen in een schrale, mosrijke berm onder oude Zomereik 
langs het kanaal Coevorden-Zwinderen ten oosten van Dalerpeel (km 
243-523, 2005, herb. L), samen met diverse andere stekelzwammen. 
De verspreiding buiten Nederland en België is slecht bekend door 
verwarring met enkele sterk gelijkende soorten (Arnolds, 2003).

De glanzende, maagdelijk witte hoeden van deze grote ridderzwam 
vallen van verre op. Van nabij zijn ze fijn radiaalvezelig. Oudere 
exemplaren worden meer crèmekleurig of vuilwit, terwijl het centrum 
heel licht oker kan zijn. Steel en lamellen blijven wit. Van andere witte 
ridderzwammen onderscheidt de Witte duifridderzwam zich ook door 

Tricholoma columbetta Witte duifridderzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 32, n<99: 10, n>99: 23, trend ±, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1940. – Hab (n= 16): droge, voedselarme lanen 62%, droog, 
voedselarm loofbos 19%, droog, voedselarm gemengd bos 12%, droge 
houtwallen 6%. – Sub (n= 9): humus 56%, humusarm zand 33%, strooisel 
11%. – Org (n= 10): eik 70% (waarvan Zomereik 10%, Amerikaanse eik 
10%), Beuk 10%, loofbomen onbepaald 20%.

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

0 0 0 0 0 0 0 3 14 18 6 1

Europa zou deze stekelzwam voornamelijk in naaldbossen groeien 
(Maas Geesteranus, 1975; Hansen & Knudsen, 1997), maar het is 
de vraag of dit werkelijk dezelfde soort is.

de zwakke, meelachtige geur. Langgeleden moet deze paddenstoel in 
ons land op de zandgronden vrij algemeen zijn geweest (Cool & Van der 
Lek, 1943). Dat wordt bevestigd in een analyse van excursierapporten 
uit verschillende excursieperiodes door Arnolds (1985): De soort werd 
in de periode 1912-1954 in 67% van de verslagen vermeld (n= 15). In 



614 Lanen op voedselarme zandgrond

de periode 1973-1982 was dit gedaald tot 7%. Als afbeelding is hier 
een aquarel van Beijerinck gereproduceerd van vruchtlichamen die 
in 1940 bij Elp zijn gevonden. Een foto is opgenomen in de inleiding 
van hoofdstuk 21. Tot in het begin van de jaren zeventig maakte 
deze soort nog deel uit van de rijke en karakteristieke mycoflora in 
eikenbosjes op zeer voedsel- en basenarme, zure stuifzandgronden 
met een dunne strooisellaag (de korstmosrijke subassociatie van het 
Berken-Eikenbos). Hij werd destijds in 27% van de mycosociologische 
proefvlakken aangetroffen (n= 11; Jansen, 1984). Nu is hij uit bossen 
vrijwel verdwenen. In die habitat is hij recent nog wel gevonden op 
een steile, geheel bemoste helling met kreupele eiken op humusarme, 
zure zandgrond zonder strooisellaag bij het Boekweitenveentje bij 
Gieten (km 245-557, 2010), samen met andere kritische soorten uit 
deze bosgemeenschap, zoals de Tengere stekelzwam (Phellodon 

melaleucus) en Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus). Elders 
heeft hij zijn toevlucht gezocht in droge, schrale, mosrijke bermen 
met oude eiken, maar ook daar is hij nog altijd schaars. De Witte 
duifridderzwam is tegenwoordig matig algemeen in de duinen en op 
de hogere zandgronden (NMV, 2013). In Drenthe is hij op basis van 
kilometerhokken vrij zeldzaam met kleine clusters nabij Veenhuizen, 
in het stroomgebied van de Drentsche Aa en in Boswachterij Exloo. 
Opvallend is zijn afwezigheid in het basenrijke potkleigebied rond 
Roden. Het herstel van de Witte duifridderzwam gaat dus moeizaam, 
zodat hij nog steeds als bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & 
Veerkamp, 2008). Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) groeit 
deze paddenstoel op zeer voedselarme, zwak zure tot neutrale, 
zandige bodems zonder dikke strooisellaag en is er een duidelijke 
voorkeur voor eik als mycorrhizapartner. In Zuidwest-Duitsland wordt 
vooral Beuk genoemd (56%) met daarna Fijnspar (22%) en dan pas 
eik (6%) (n=49; Krieglsteiner, 2001). In Scandinavië groeit de Witte 
duifridderzwam alleen bij loofbomen (eik, Beuk, berk en Haagbeuk), 
vooral op basenrijke bodems (Knudsen & Vesterholt, 2008). Dat 
laatste lijkt in tegenspraak met de Drentse bevindingen.

Met zijn iets kleverige, roestbruine tot donker roodbruine 
hoed lijkt deze soort op de in het vorige deelhoofdstuk 
behandelde Beukenridderzwam (Tricholoma ustale) en de Valse 
beukenridderzwam (Tricholoma ustaloides). Het vlees van de 
Berkenridderzwam is in de steel echter altijd geelachtig, en niet wit 
zoals bij beide andere soorten, en ook de lamellen zijn bleekgeel. 
Zoals zijn naam aangeeft vormt de Berkenridderzwam vooral 
mycorrhiza met berk, maar ook vaker dan men in het algemeen 
denkt met eik. Juist dan ligt het risico van een onjuiste determinatie 
op de loer. In het Drentse bestand is bijna een derde deel van de 
waarnemingen afkomstig van eik. Ondanks zijn voorkeur voor berken 

Tricholoma fulvum Berkenridderzwam

Status: Vrij algemeen, n= 215, n<99: 31, n>99: 196, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1967. – Hab (n= 54): droge, voedselarme lanen 
48%, wilgenbroekstruweel 11%, droog, voedselarm loofbos 9%, parken 
en tuinen 8%, voedselarme loofhoutsingels 7%, naaldbos en gemengd 
bos 4%, vochtige, voedselrijke lanen 2%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, 
berkenbroekbos 2%, elzenbroekbos 2%, rest 5%. – Sub (n= 44): humus 
82%, veen 5%, leem 2%, humusarm zand 2%, grond onbepaald 9%. – Org 
(n= 54): berk 65%, eik 32% (waarvan Zomereik 9%, Amerikaanse eik 4%), 
Haagbeuk 2%, loofbomen onbepaald 2%.

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

0 0 0 0 0 0 3 9 55 147 57 11

is de soort tijdens mycosociologisch onderzoek in berkenbossen in 
de jaren tachtig in geen van de 22 proefvlakken aangetroffen (Jalink 
& Nauta, 1984). Berkenbroekbos komt als habitat slechts één keer 
voor in het Drentse bestand, terwijl hij daar elders soms talrijk kan 
zijn. Hoewel de Berkenridderzwam wel af en toe in vochtige Berken-
Eikenbossen en bij berken in moerasbosjes is aangetroffen, ligt 
zijn zwaartepunt in Drenthe toch in min of meer schrale, grazige 
wegbermen met berk en Zomereik. Lanen en bossingels worden 
in 57% van de gevallen genoemd als biotoop, tegen 15% voor de 
verschillende typen loofbos. In Nederland is de Berkenridderzwam 
tegenwoordig algemeen op de hogere zandgronden en in de duinen, 

Tricholoma columbetta
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De hoedkleur van deze forse ridderzwam is buitengewoon variabel, 
van vrijwel zwart of grijsbruin tot olijfgeel of soms bijna wit. De 
lamellen zijn vuilwit tot groengeel en de steel is witachtig tot grijsbruin, 
vaak vezelig gestreept en soms voorzien van zwarte schubjes. Deze 
laatste vorm wordt wel onderscheiden als var. squamosum. Aan de 
lucht verkleurt het vlees na enige tijd roodachtig en de geur is zeer 
kenmerkend, als van ouderwetse groene zeep, maar die ontwikkelt 
zich soms pas na enige tijd bewaren in een doosje. De Zeepzwam 
moet ooit vrij algemeen zijn geweest in de Nederlandse bossen op 
zandgrond (Cool & Van der Lek, 1935), maar is net als vrijwel alle 
andere ridderzwammen sinds 1960 in een vrije val terecht gekomen, 
zodat hij vanaf 1980 uitgesproken zeldzaam was geworden (Nauta 
& Vellinga, 1995) en als bedreigd op de Rode Lijst prijkte (Arnolds & 
Van Ommering, 1996). Sinds de eeuwwisseling is er sprake van enig 
herstel, zodat de Zeepzwam nu te boek staat als matig algemeen op 
het pleistoceen en in de duinen (NMV, 2013) en de Rode-lijststatus 
is opgekrikt tot kwetsbaar (Arnolds & Veerkamp, 2008). Dat herstel 
heeft vrijwel geheel betrekking op de vindplaatsen in wegbermen en 
lanen, waartoe ook meer dan 90% van de Drentse vondsten behoort. 

Tricholoma saponaceum Zeepzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 43, n<99: 12, n>99: 38, trend ++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1934. – Hab (n= 23): droge, voedselarme lanen 74%, droge, 
voedselrijke lanen 17%, droog, voedselarm loofbos 8%. – Sub (n= 8): humus 
63%, humusarm zand 38%. – Org (n= 11): eik 91% (waarvan Zomereik 
55%), Beuk 11%.

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

0 0 0 0 0 0 0 2 17 30 23 6

Tot in het begin van de jaren zeventig maakte de Zeepzwam deel uit 
van de karakteristieke mycoflora in eikenstrubben op zeer voedsel- 
en basenarme, zure stuifzandgronden met een dunne strooisellaag, 
behorend tot de korstmosrijke subassociatie van het Berken-Eikenbos. 
Hij werd toen nog in 18% van de mycosociologische proefvlakken 
aangetroffen (n= 11; Jansen, 1984). In Drenthe is hij tegenwoordig 
tamelijk zeldzaam met kleine zwaartepunten in de landgoederen bij 
Eelde-Paterswolde, langs het Oranjekanaal bij Zwiggelte en tussen 
Assen en Gieten. Ook in de oostelijke veenkoloniën is de soort 
herhaaldelijk aangetroffen. Uit het mycosociologische onderzoek in 
Drentse lanen blijkt dat de Zeepzwam iets vaker bij eik (presentie 
6%, n= 53) dan bij Beuk (presentie 4%, n= 23) staat (Keizer, 1993). 
In de karteringsgegevens komt deze voorkeur voor eik veel sterker 
naar voren. Buiten het laanmilieu is de Zeepzwam recent bekend 
van zeer schraal Berken-Eikenbos in het Zwiggelterveld en van de 
Grote Startbaan bij Havelte. In het noorden van Scandinavië groeit de 
Zeepzwam vooral bij Fijnspar, in het zuiden meestal bij Beuk, maar 

maar hij komt ook voor in laagveengebieden in het westen, zowel in 
broekbossen in plassengebieden als bijvoorbeeld in de omgeving van 
Amsterdam en Rotterdam (NMV, 2013). In de stedelijke omgeving 
groeit hij in parken op humeuze, zandige of venige grond (Chrispijn, 
1999), een omgeving waar hij zich ook in Drenthe thuis voelt. Hier 
kan hij lokaal talrijk optreden, zoals bijvoorbeeld in de vele gemaaide 
grasstroken met berken in het Veenpark bij Barger-Compascuum. 
In deze provincie is het nu een vrij algemene paddenstoel na een 
sterke toename vanaf 1999. Dit is te danken aan een combinatie 
van een grotere aandacht voor lanen tijdens de systematische 
paddenstoelenkartering en een verbeterde luchtkwaliteit. In de vorige 
Rode Lijst stond hij nog als kwetsbaar (Arnolds & Van Ommering, 
1996) vanwege een landelijke achteruitgang sinds de jaren zestig 
(Nauta & Vellings, 1996), maar nu is daarvan geen sprake meer. 
Opvallend zijn de vele vindplaatsen in de veenontginningen in het 
zuidoosten van de provincie. De berkenridderzwam groeit bij voorkeur 
op zure, vochtige en basenarme, al of niet lemige zandgrond, elders 
in Europa ook wel bij Fijnspar en Zilverspar (Breitenbach & Kränzlin 
1991; Knudsen & Vesterholt, 2008).
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ook bij eik, populier, linde en den (Knudsen & Vesterholt, 2008). De 
Zeepzwam staat in Zuidwest-Duitsland zowel op zure, neutrale als 

Deze fluweelboleet wordt gekenmerkt door een donker purper- of 
kastanjebruine tot bijna zwartbruine hoed die vaak een typische, 
smalle wijnrode zone langs de rand vertoont. De heldergele 
poriën verkleuren bij druk nauwelijks blauw. De steel kan geheel 
geel tot donkerrood zijn en loopt niet puntig toe zoals bij andere 
Fluweelboleten het geval is. Zo’n korte karakteristiek kan natuurlijk 
nooit dienen om een soort in het veld op naam te brengen, zeker niet 
bij een lastige groep als van de fluweelboleten. Gelukkig is er sinds 
enkele jaren een goede determinatietabel voorhanden, opgesteld 
door een mycoloog die het complex rond de Roodsteelfluweelboleet 
(Xerocomus chrysenteron s.l.) uitvoerig bestudeerd heeft (Van de 
Kerckhove, 2005). De Purperbruine fluweelboleet is in ons land een 
vrij zeldzame soort met weinig vindplaatsen in de duinen en wat meer 
in het binnenland op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg 
(NMV, 2013). In Drenthe komt hij vooral voor in de noordelijke helft 
van deze provincie en ontbreekt hij vrijwel op de over het algemeen 
voedselarmere bodems van Zuidwest-Drenthe. Opvallend zijn ook 
enkele vindplaatsen in de hoogveenontginningen in het oosten en 
zuidoosten van de provincie. De eerste vondst dateert van 1999 bij 
het Boekweitenveentje bij Gieten. Misschien zegt zo’n recente datum 
iets over de zeldzaamheid van de Purperbruine fluweelboleet, maar 
zeker iets over de huiver bij mycologen om een dergelijke moeilijk 
herkenbare soort destijds op te geven. In het bestand zitten weinig 
gegevens over de standplaats van deze soort. De ons bekende 
waarnemingen zijn afkomstig van kortgrazige vegetaties bij eik 
of Beuk op niet te voedselarme zandgrond, voornamelijk in door 
mensen beïnvloede milieus als bermen, parken en begraafplaatsen. 

Xerocomus pruinatus Purperbruine fluweelboleet

OPN 1995: Boletus pruinatus

Status: Zeldzaam, n= 17, n<99: 0, n>99: 17, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1999. – Hab (n= 8): droge, voedselarme lanen 
50%, parken en plantsoenen 25%, droge, voedselrijke lanen 13%, droge, 
voedselarme loofhoutsingels 13%. – Sub (n= 8): humus 100%. – Org (n= 8): 
eik 75%, Beuk 25%.

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

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

In de gematigde streken van Scandinavië geldt deze soort als heel 
algemeen, zowel bij Beuk als bij Fijnspar en vaak laat in het seizoen 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuid-Duitsland worden naast eik 
ook weer Beuk en Fijnspar als mycorrhizapartners genoemd, met 
de vermelding dat de Purperbruine fluweelboleet wat keuze van 
boomsoort niet kieskeurig lijkt te zijn. Wel wordt geconstateerd dat 
deze soort weliswaar al te voedselarme bodems mijdt en een voorkeur 
heeft voor de wat voedsel- en stikstofrijkere bermen, maar dat dit 
minder uitgesproken is dan bij andere fluweelboleten. Daarbij gaat de 
voorkeur uit naar zwak zure tot neutrale bodems (Krieglsteiner, 2000).

basische bodems, die behoorlijk humeus mag zijn, maar wel een laag 
stikstofgehalte moet hebben (Krieglsteiner, 2001).


