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Zoals lanen op voedselarm zand een wijkplaats vormen voor paddenstoelen die van oorsprong veel voorkwamen in
voedselarme, zure, zandige loofbossen, zo vormen lanen op basenrijke, maar niet te voedselrijke leem en klei refugia
voor kenmerkende soorten van loofbossen op kalkrijke zwaardere gronden. Daarbij kan gedacht worden aan EikenHaagbeukenbossen op kalkhoudende leem, beukenbossen op kalk en rivierbegeleidende hardhoutooibossen. Klei
en leem kunnen gemengd zijn met meer of minder kalkrijk zand en zo zavelige gronden vormen, bijvoorbeeld op
stroomruggen langs rivieren. Ook paddenstoelen van bermen met bomen op zandige, maar basenrijke gronden horen
in dit hoofdstuk thuis. In Nederland vinden we lanen op basenrijke klei vooral goed ontwikkeld in het rivierengebied,
met de mooiste voorbeelden in de landgoederen in het stroomgebied van de Kromme Rijn en Utrechtse Vecht
(Veerkamp et al. 1994; Keizer et al., 1995). Er zijn maar weinig plekken in Nederland waar van paddenstoelen zoveel
Rode-lijstsoorten voorkomen als in dit gebied rond Utrecht (Jalink, 1999) en dat is voor een belangrijk deel aan oude
lanen op klei te danken. Daarnaast worden zulke basenrijke lanen plaatselijk aangetroffen op de zeeklei in Groningen
en Friesland, in Flevoland en in een wat afwijkende vorm aan de binnenrand van de kalkrijke duinen.
Een afgeslankte versie van lanen op zee- en rivierklei vinden we in Drenthe alleen rond Roden, waar plaatselijk potklei
aan de oppervlakte komt en lanen aanwezig zijn. Potklei bestaat uit zware klei die met de gletsjers uit de Elster ijstijd
is afgezet in diepe, grillig verlopende geulen, waardoor de aanwezigheid aan het maaiveld een onvoorspelbaar verloop
laat zien. Karakteristieke laanpaddenstoelen van basenrijke grond zijn in Drenthe echter niet beperkt tot de kop van
de provincie, maar ook in geringere hoeveelheden elders te vinden. Dat heeft soms te maken met het gebruik van
kalkhoudende wegverharding, zoals gemalen puin of gravel, of met verwerking van puin of kalkrijke grond in de
berm. Op veel recente groeiplaatsen van deze paddenstoelen zijn voor toepassing van die materialen echter geen
aanwijzingen. Het ziet ernaar uit dat veel soorten van deze ecologische subgroep zich kunnen uitbreiden dankzij
uitspoeling van basische stoffen uit de fundering van gasfalteerde wegen. Daarop gaan we verderop in deze inleiding
dieper in.
De toedeling van soorten paddenstoelen tot deze groep is niet alleen gebaseerd op de Drentse situatie, maar ook
op veldervaring in de rest van Nederland en op literatuurgegevens. De ecologische notities in Drenthe lenen zich
hiervoor niet goed, omdat weinig productieve bermen op leem tijdens veldwerk vaak genoteerd zijn met de ecocode
‘voedselarme lanen’. Dat komt ook tot uiting in de statusgegevens onder de beschreven soorten, waaraan dus niet al
te veel waarde moet worden gehecht.
In Nederland worden 163 soorten als kenmerkend beschouwd voor lanen op basenrijke bodems (Arnolds & Veerkamp,
2008). In Drenthe zijn dat er 107, veel meer dan de 60 kenmerkende laanpaddenstoelen van voedselarme grond. Dat is
verrassend voor een provincie met veel voedselarm zand en zonder zee- of rivierkleiafzettingen.
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Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelenvan lanen op basenrijke bodems (n= 107) over verschillende groepen
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Taxonomische en ecologische groepen
Van de kenmerkende paddenstoelen van lanen op basenrijke bodem
behoort de overgrote meerderheid (92%) tot de plaatjeszwammen,
inclusief de boleten. Vezelkoppen (Inocybe) en russula’s (Russula)
zijn het sterkst vertegenwoordigd met respectievelijk 20 en 24
soorten. Verder omvat deze groep twee plaatjesloze vlieszwammen,
twee buikzwammen en vijf bekerzwammen.
Evenals bij de voedselarme, zure lanen behoren bijna alle
kenmerkende soorten (93%) tot de mycorrhizavormers. De resterende
zeven soorten leven vermoedelijk saprotroof op mull-humus, maar de
rouwridderzwam en de twee bekerzwammen in dit rijtje zijn mogelijk
eveneens mycorrhizavormers (Kuyper, 2007).

De kaart met het aantal soorten per kilometerhok in Drenthe laat zien
dat in de grote meerderheid van de hokken (71%) paddenstoelen
van basenrijke lanen geheel ontbreken. Vooral het zuidoosten
en midden van de provincie zijn wat dat betreft karig bedeeld. Het
zwaartepunt van deze soortengroep ligt duidelijk in de kop van
Drenthe, in de potkleigebieden rond Roden en de landgoederen bij
Eelde-Paterswolde. Buiten de Noord-Drentse hotspots zijn relatief
soortenrijke hokken vooral te vinden op het noordelijke deel van de
Hondsrug en in het aangrenzende gebied van de Drentsche Aa, de
omgeving van Assen en het leemgebied bij Havelte. Daarbuiten vallen
enkele geïsoleerde terreinen op met hoge soortenaantallen, zoals
het bos bij het Boekweitenveentje bij Gieten en een berm met eiken
tussen Vledder en Frederiksoord. De meest waardevolle terreinen
komen verderop bij bedreiging en beheer nader aan de orde.
Binnen deze soortengroep is het hoge aandeel van regionaal
zeldzame paddenstoelen opvallend. Maar liefst 72% van de soorten
is in Drenthe uit minder dan elf kilometerhokken bekend en valt dus
in de categorieën zeer zeldzaam, uiterst zeldzaam of verdwenen.
Slechts twee soorten zijn vrij algemeen en vier soorten matig
algemeen. Dit hangt uiteraard samen met de schaarste aan geschikte
habitats voor soorten van lanen op basenrijke klei. Paddenstoelen als
de Goudporieboleet (Boletus impolitus) en Kleibosrussula (Russula
pseudointegra) zijn vrijwel gebonden aan kalkrijke kleibodems en
in Drenthe hoofdzakelijk op de potklei in Noord-Drenthe te vinden.
Niet alle soorten binnen deze groep zijn zo kieskeurig. Voor soorten
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Uitspoeling van basische stoffen langs wegen

Het uitspoelen van basische stoffen uit schelpenpaden is een bekend fenomeen en te verwachten gezien het gebruikte kalkrijke
materiaal. Het effect ervan is goed meetbaar in de zuurgraad van de bodem: omstreeks neutraal (pH 7) vlak naast het pad tot
sterk zuur (pH 4) een paar meter daar vandaan (zie hoofdstuk 22; Brouwer et al., 2009). Ook bij gebruik van andere kalkrijke
verharding als gemalen puin of Koersmix, een bijproduct van de kalkzandsteenindustrie, is rechtstreekse uitspoeling naar bermen
te verwachten. Op grond van de mycoflora langs zulke wegen gebeurt dat ook. Bekende voorbeelden zijn de steenslagwegen in
Vennebroek bij Paterswolde en de oprijlaan van landgoed Valkenstein en het Boshoflaantje in Assen.
Bij verharde asfalt- en klinkerwegen ligt een dergelijk effect minder voor de hand. Bij de aanleg van asfaltwegen worden
echter diverse materialen gebruikt als fundering. De keuze daarvan hangt onder meer af van de verwachte hoeveelheid
verkeer, de diepte van het grondwater en de bodemgesteldheid. Als ondergrond wordt gebruikgemaakt van hoogovenslakken,
vuilverbrandingsslakken, bouwpuin, ophogingszand en/of kalkstabilisator. Dat laatste is een mengsel van klei, kalk en teer, maar
ook de andere genoemde stoffen zijn min of meer kalkhoudend. Volgens een deskundige van wegenbouwbedrijf Heimans is
uitloging een bekend verschijnsel dat bij veel wegen in meer of mindere mate optreedt. Vooral bij oudere wegen waar scheurtjes
in de asfaltlaag zijn ontstaan, dringt regenwater naar binnen dat via de funderingslaag afvloeit naar de bermen. Daarnaast zit
op asfaltwegen een zogeheten slijtlaag: grindgrote steentjes die met teer worden vastgeplakt en vaak bestaan uit kalkhoudend
materiaal. De woordvoerder van Heimans acht het mogelijk dat twintig jaar geleden minder vaak steenslag werd gebruikt dan
tegenwoordig, zodat er sprake kan zijn van een toegenomen kalkinvloed (schr. meded. Peter-Jan Keizer, Rijkswaterstaat).
Bovendien moet het proces van inspoeling in een berm de tijd hebben voordat het effect heeft op de zuurgraad en daarmee
samenhangend de vegetatie en mycoflora.
Dit uitlogingsproces kan een verklaring zijn voor wat leden van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe tijdens de
paddenstoelenkartering hebben waargenomen: het steeds frequenter voorkomen van paddenstoelen van basische bodems in
wegbermen op vanouds zure, voedselarme zandgrond. Het zijn vooral vezelkoppen (Inocybe spp.) die van de hierboven geschetste
ontwikkeling lijken te profiteren, bijvoorbeeld de Gewone viltkop (Inocybe ducamara) met vóór 1999 13 bezette kilometerhokken,
erna 140 (13/140), Lilagrijze vezelkop (Inocybe griseolilacina, 8/35), Gele pelargoniumvezelkop (Inocybe pelargonium, 1/15)
en Bruine pelargoniumvezelkop (Inocybe obscurobadia, 0/8). Ook een soort als de Groene knolamaniet (Amanita phalloides,
17/102), die vroeger vooral in de duinen of het rivierengebied te verwachten was, verschijnt in steeds meer Drentse wegbermen,
zelfs in het meest voedselarme, zuidwestelijke deel van de provincie. Een ander voorbeeld is de Wortelende boleet (Boletus
radicans, 5/16), die vroeger vrijwel uitsluitend op de potklei en lemige zandgronden van Noord-Drenthe werd gevonden, maar nu
ook her en der in bermen elders in de provincie groeit, zoals langs de weg Anloo-Annen, langs het Oranjekanaal bij Zwiggelte en
in een plantsoen met één eik tegenover de supermarkt van Havelte.
De uitbreiding van paddenstoelen van basische kleilanen in van oorsprong zure zandgebieden is niet beperkt tot Drenthe. In de
digitale verspreidingsatlas is voor de hierboven genoemde soorten te zien dat er na 1990 ook tal van vestigingen zijn bijgekomen
in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant (NMV, 2013).

De Groene knolamaniet (Amanita phalloides) is een voorbeeld van een soort die zich de laatste vijftien jaar in Drenthe uitbreidt
onder invloed van de pH-verhoging in sommige bermen als gevolg van de inspoeling van basenrijk substraat, afkomstig uit de
wegfundering.
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is op het eerste gezicht tegen de verwachting omdat sinds de jaren
zestig bodemverzuring een belangrijk milieuprobleem is en de pH
in allerlei natuurterreinen sterk is gedaald. In agrarische gebieden
kon de verzuring worden gecompenseerd door het toepassen van
kalkbemesting, maar in natuurgebieden is dit vaak bezwaarlijk en
weinig toegepast. De mate van verzuring is sinds 1990 weliswaar
sterk afgenomen, maar in natuurterreinen werken de negatieve
gevolgen daarvan nog altijd door. In wegbermen met bomen kennelijk
niet. Dat wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt door het gebruik
van basenhoudende materialen als wegverharding en wegfundering,
waaruit mineralen wegspoelen naar de berm. Dit proces wordt nader
toegelicht in een apart kader.
Abelen zijn veel aangeplant in wegbermen op zeeklei in Groningen,
maar sporadisch in Drenthe. Populierenlanen hebben een
karakteristieke mycoflora met als een van de opvallendste soorten
de Harde populierboleet (Leccinum duriusculum), in Drenthe een
zeldzaamheid.
als Groene knolamaniet (Amanita phalloides), Gele knolvezelkop
(Inocybe mixtilis) en Zeemkleurig hazenoor (Otidea alutacea) kan een
zekere uitspoeling van basisch materiaal uit de ondergrond van een
rijweg of fietspad naar de aangrenzende berm reeds voor voldoende
gebufferde omstandigheden zorgen. Bovendien nemen ze zandige
bodems even goed voor lief als zware klei. Deze soorten zijn dus
minder zeldzaam en komen meer diffuus verspreid in Drenthe voor.
Het diagram van de trend toont voor 29 kenmerkende paddenstoelen
in Drenthe een afname, waarvan elf soorten sinds 1990 niet meer
zijn waargenomen. Daar staat een veel grotere groep van 58 soorten
tegenover die zijn toegenomen. Van deze soorten zijn er 24 pas
sinds 1999 in Drenthe verschenen. De vooruitgang van deze groep

Bedreiging en beheer
Van de paddenstoelen die in Nederland kenmerkend zijn voor lanen
op basenrijke gronden staat driekwart op de landelijke Rode Lijst. Het
gaat in totaal om 163 soorten (Arnolds & Veerkamp, 2008), een veel
hoger aantal dan in lanen op voedselarm zand. Hoewel er in Drenthe
veel minder kleilanen zijn dan zandlanen, geldt dit ook voor deze
provincie met 65 Rode-lijstsoorten van lanen op basenrijke grond en
37 op voedselarme grond. Het percentage Rode-lijstsoorten is voor
beide typen lanen vergelijkbaar en ligt rond de 60%. Van de Drentse
soorten van lanen op basenrijke grond zijn 30 soorten landelijk
bedreigd of ernstig bedreigd.
De kaart met de verspreiding van de Rode-lijstsoorten laat duidelijker
dan de kaart van alle kenmerkende soorten zien waar de interessante
gebieden voor deze ecologische groep in de provincie liggen. In
92% van de Drentse kilometerhokken ontbreken Rode-lijstsoorten
volledig en in slechts 22 hokken komen er drie of meer voor, met een
zwaartepunt in de kop van Drenthe. Hieronder worden de belangrijkste
terreinen voor deze subgroep genoemd. Het is wel van belang om zich

Een onopvallend eikenlaantje in De Kleibosch bij Foxwolde heeft zich dankzij verschralend maaibeheer ontwikkeld tot de rijkste vindplaats van
bijzondere kleibospaddenstoelen in Drenthe.
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daarbij te realiseren dat ook de rijkste terreinen in Drenthe een tamelijk
armoedige mycoflora van kleilanen bezitten in vergelijking met goed
ontwikkelde lanen op rivierklei langs de Utrechtse Vecht en Kromme
Rijn (Keizer et al., 1995; Van den Dool et al., 1998).
Het belangrijkste terrein voor paddenstoelen van basenrijke lanen in
Drenthe is landgoed Vennebroek bij Paterswolde met in het westelijke
deel (km 233-574) elf Rode-lijstsoorten (in totaal 27 kenmerkende
soorten) en in het oostelijke deel (km 234-574) acht Rode-lijstsoorten
(totaal 21). De meeste vindplaatsen liggen langs de honderd jaar oude
Friesche laan, die is voorzien van een laag rode steenslag, waardoor
er basische uitspoeling plaatsvindt naar de bermen (Keizer & Sullock
Enzlin, 1988; zie verder het kader over Vennebroek bij de inleiding van
hoofdstuk 21).
Een heel bijzonder laantje ligt in het noordelijke deel van De Kleibosch
bij Foxwolde (km 227-575) met negen Rode-lijstsoorten (in totaal 20
kenmerkende soorten), waaronder spectaculaire en regionaal uiterst
zeldzame paddenstoelen als de Bleke boleet (Boletus fechtneri),
Goudporieboleet (Boletus impolitus), Fraaie roodnetboleet (Boletus
legaliae), Wijnpurperen russula (Russula vinosopurpurea) en
Streephoedridderzwam (Tricholoma sejunctum). Het gaat om een
onverhard karrenspoor van ongeveer honderd meter lang met aan
één zijde oude eiken, gelegen op zware potklei. Andere interessante
lanen op potklei liggen in drie aaneensluitende kilometerhokken in het
Natuurschoonbos aan de noordkant van Roden (km 222-574, 223-573,
223-574), waarbij de Toutenburgsingel een belangrijke plek inneemt.
Er zijn in totaal negen Rode-lijstsoorten uit deze groep aangetroffen,
waaronder
de
Krulzoomridderzwam
(Tricholoma
acerbum),
Geelnetboleet (Boletus appendiculatus) en Spikkelsneerussula
(Russula illota). In deze regio is ook de berm van de Lieverense Weg
ter hoogte van Mensinge (km 225-571) de moeite waard met zes Rodelijstsoorten uit deze groep (totaal 18 soorten).
Buiten de kop van Drenthe zijn de bermen van halfverharde wegen
in het bos bij het Boekweitenveentje bij Gieten opmerkelijk rijk aan
kleilaansoorten (km 245-557) met in totaal 27 kenmerkende soorten,
waarvan er zeven op de Rode Lijst staan. Hier is geen basenrijke leem
aanwezig, maar de grond is er rijk aan kalk door het deels begraven
afval van een vroegere cementfabriek (zie ook hoofdstuk 9).
In het zuidwesten van Drenthe zijn paddenstoelen van basenrijke lanen

schaars, maar soms zijn er opmerkelijke verrassingen. Zo werden
onder linden langs de Dr. Laweiweg bij Ruinerwold de Wijnpurperen
russula (Russula vinosopurpurea) en de Donkere geelplaatrussula
(Russula cuprea) waargenomen, in ons land grote zeldzaamheden
die voornamelijk in lanen in het rivierengebied voorkomen (NMV,
2013). In dezelfde streek ligt de enige Drentse vindplaats van de Grote
Trechterzwam (Clitocybe geotropa), een typische kleibossoort. Een
minder zeldzame, maar evenzeer aan basenrijke bodems gebonden
soort als de Grijze slanke amaniet (Amanita vaginata) komt in het
zuidelijk deel van Drenthe ook alleen rond Ruinerwold voor. Deze
soorten geven een indicatie voor fluviatiele invloeden in dit gebied.
Speciale vermelding verdient ook een eikenberm even ten zuiden
van Vledder langs de weg naar Frederiksoord (km 209-541). Hier zijn
langs een schelpenpad evenwijdig aan een verharde weg 14 typische
soorten van kleilanen aangetroffen, waaronder vier Rode-lijstsoorten.
In hoofdstuk 22 wordt dit terreintje nader besproken in het kader van
een vergelijking tussen de mycoflora van schelpenpaden en van lanen
op basenrijke bodem.
Voor het beheer van lanen op basenrijke klei en leem gelden dezelfde
aanbevelingen als voor de andere typen lanen. Ook hier is een beheer
te prefereren van één of twee maal per jaar maaien en afvoeren van
het maaisel. Bij verwaarlozing van het beheer treedt spoedig verruiging
op met hoge kruiden als Fluitenkruid, Kropaar en Glanshaver, in een
later stadium gevolgd door Grote brandnetel, bramen en Sleedoorn.
De verruiging versterkt zichzelf doordat hoogopgaande vegetaties
meer dode bladeren en afgevallen takken invangen. Indien de
bodem niet verrijkt is met meststoffen, kan de mycologische rijkdom
in verwaarloosde wegbermen op korte termijn hersteld worden door
een hervatting van verschralend maaibeheer. Dit was onder meer het
geval in het hierboven genoemde eikenlaantje in De Kleibosch, waar
in 2001 enkele karakteristieke kleilaanpaddenstoelen werden ontdekt
op kortgrazige stukjes in een overigens sterk verruigde berm. Op
verzoek van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe heeft de beheerder,
Het Drentse Landschap, er daarna voor gezorgd dat de berm vrijwel
jaarlijks wordt gemaaid. Sindsdien zijn hier tal van andere zeldzame
mycorrhizapaddenstoelen ontdekt en is dit onopvallende stukje berm
uitgegroeid tot een van de mycologisch meest interessante lanen van
Drenthe.

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor lanen op basenrijke
leem- en kleigrond.
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Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1965.

Deze statige paddenstoel heeft een olijfoker of grijsbruine tot bijna
kastanjebruine hoed met een sterk gevoorde rand en vaak met
dikke, grijze velumplakken. De steel is fijn grijzig geschubd met grijze
velumzones bij de basis. Een goed kenmerk is dat de eveneens grijze
beurs uit ronde cellen bestaat en daardoor nogal breekbaar is. Vrijwel
alle vindplaatsen van deze zeldzame en bedreigde soort liggen in ons
land op afzettingen van rivierklei, vooral in lanen en landgoederen
in het Kromme-Rijngebied, langs de Vecht bij Breukelen en langs
de IJssel bij Zwolle (NMV, 2013). De typisch fluviatiele verspreiding
van de Prachtamaniet was mycologen al vroeg opgevallen (Bas,
1968), lang voordat de systematische kartering van paddenstoelen in
zwang kwam en meer markante patronen werden ontdekt. In Drenthe
is deze amaniet uiterst zeldzaam en alleen in de jaren zestig drie
maal aangetroffen, steeds in de buurt van Zuidlaren en Westlaren
(atlasblok 240-565, 1965; km 242-568, 1966; 240-567, 1966). De
exacte vindplaatsen en milieuomstandigheden zijn niet meer te
achterhalen, maar er zijn in die omgeving nog steeds oude lanen
op lemige, basenrijke grond die potentieel geschikte groeiplaatsen
vormen, waar ook ecologisch verwante soorten voorkomen, zoals de
Wortelende boleet (Boletus radicans). Ook recent is de Prachtamaniet
enkele malen uit Drenthe vermeld, maar deze opgaven betroffen
bij nader inzien steeds vormen van de zeer variabele Grijze slanke
amaniet (Amanita vaginata). Ook bij de oude vondsten is enige twijfel
dus gerechtvaardigd. In Scandinavië en Zuidwest-Duitsland groeit
de Prachtamaniet eveneens op basische tot neutrale, min of meer
kalkrijke zand- en leembodem, voornamelijk bij Beuk, minder bij eik en
soms bij Fijnspar (Krieglsteiner, 2003; Knudsen & Vesterholt, 2008).
Amanita lividopallescens

Bleke amaniet

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2007.

De Bleke amaniet behoort tot de slanke soorten zonder ring rondom
de Grijze slanke amaniet (Amanita vaginata). Hij heeft een room- tot
okerkleurige of bleek grijsbruine hoed met een gevoorde rand, al of
niet bedekt met wittige velumlappen. De crèmekleurige steel heeft een
beige, getijgerde tekening. De vindplaatsen van deze in ons land zeer
zeldzame soort liggen vooral in het rivierengebied, met name langs
de Kromme Rijn, met als uitzonderingen een plek in Zuid-Limburg
en in Drenthe. In Nederland groeit de Bleke amaniet voornamelijk in
oude eikenlanen op kalkhoudende rivierklei (Arnolds et al., 1995). In
Drenthe is hij waargenomen in De Kleibosch bij Foxwolde (km 227574, 2007), een gebied waar veel meer typische rivierkleisoorten
zijn aangetroffen. Hij groeide hier niet in een laan, maar op kale,
vochtige potklei in een bosgedeelte met eik, hazelaar, Es, els en in
de kruidlaag veel Bosanemoon. In Zuidwest-Duitsland bestaat zijn
habitat uit lichte, gemakkelijk opwarmende kalkbeukenbossen en
Eiken-Haagbeukenbossen op basische tot neutrale, stikstofarme,
zware, lemige bodems (Krieglsteiner, 2003).
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Amanita phalloides

Groene knolamaniet
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Status: Matig algemeen, n= 111, n<99: 17, n>99: 101, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1972. – Hab (n= 36): droge, voedselarme
lanen 69%, parken en plantsoenen 8%, droge, voedselrijke lanen 8%, droog,
voedselarm loofbos 6%, voedselarm gemengd bos 6%, droge, voedselarme
loofhoutsingels 3%. – Sub (n= 27): humus 96%, humusarm zand 4%. – Org
(n= 31): eik 86% (waarvan Zomereik 13%, Amerikaanse eik 3%), Beuk 7%,
linde 7%.

Van deze mooie amaniet loopt de kleur van de tot 12 cm grote hoed
uiteen van geelgroen tot donker olijfgroen. Hij is meestal kaal en
glanzend, zonder velumresten. Van de Groene knolamaniet bestaat
ook een zeer zeldzame witte variëteit (var. alba) die uit Drenthe nog
niet bekend is. De steel is wit of groenachtig met een hangende ring en
met een witte beurs rond de knolvormige basis. Een foto van de soort
is bij de inleiding tot dit deelhoofdstuk opgenomen. De vruchtlichamen
van de Groene knolamaniet ruiken zoet en de smaak is aangenaam
nootachtig; niet bepaald waarschuwingssignalen! Hoewel we ons in
deze atlas niet echt bezighouden met de eetbaarheid van soorten,
kan het geen kwaad te vermelden dat de Groene knolamaniet dodelijk
giftig is. Eén middelgroot exemplaar is voldoende om een mens te
doden! Deze amaniet is in ons land algemeen, vooral in de duinen,
de zandige delen van Flevoland en Zuid-Limburg. Op het pleistoceen
liggen de dichtheden over het algemeen een stuk lager (NMV,
2013). In Drenthe was de Groene knolamaniet in de vorige eeuw
een zeldzaamheid die hoofdzakelijk voorkwam in de landgoederen
bij Paterswolde en op de Hondsrug. Het aantal vindplaatsen is sinds
1999 verzesvoudigd, zodat hij in deze provincie nu geldt als matig
algemeen. Deze toename is ten dele te verklaren door de grotere
aandacht in Drenthe voor lanen in verder bosloze gebieden, maar er is
zeker ook sprake van een reële expansie. In enkele vrij schrale bermen
in Zuidwest-Drenthe, die al vanaf de jaren tachtig wekelijks bezocht
worden, verscheen de Groene knolamaniet pas in de afgelopen tien
jaar, vermoedelijk door het langzaam basen- en voedselrijker worden
van deze bermen. De soort ontbreekt nog vrijwel in het centrum
en het zuidoosten van de provincie. Volgens het Drentse bestand
zijn bijna alle vondsten afkomstig uit lanen op arme bodem, maar
in werkelijkheid gaat het vrijwel steeds om lanen met een grazige
ondergroei op matig voedselrijke en enigszins basenrijke bodems. De
meest gemelde begeleidende boomsoort is eik; spaarzaam worden
ook Beuk en linde genoemd. Volgens het Overzicht (Arnolds et al.,
Amanita vaginata

Grijze slanke amaniet

1995) groeit deze Amaniet soms ook bij berk, den en spar. Ook in
Zuidwest-Duitsland vormt de Groene knolamaniet voornamelijk
mycorrhiza met eik (71%), minder met de aldaar veel algemenere
Beuk (20%) en zelden met Fijnspar (2%) (n=265, Kriegslsteiner,
2003). In dat deel van Duitsland groeit hij in loofbossen en gemengde
bossen, op basenrijke, niet te voedselarme, min of meer vochtige
humeuze bodems. Ook in de Nederlandse kuststrook is de soort
plaatselijk talrijk in binnenduinrandbossen, maar in Drenthe is het
optreden in bossen vooralsnog uitzonderlijk. Zo’n uitzondering is
een rijke groeiplaats in het door cementresten basenrijk geworden
gemengde loofbos bij het Boekweitenveentje bij Gieten. Ook komt
hij hier en daar voor in parkachtige gebieden met vrijstaande bomen,
zoals op de oude begraafplaats in het Asserbosch. Een toepasselijke
plek voor zo’n giftige paddenstoel!
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Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 9, n>99: 7, trend --, RL08: Kwetsbaar, eerste
jaar: 1920. – Hab (n= 10): droge, voedselarme lanen 40%, droge, voedselrijke
lanen 20%, vochtige, voedselrijke lanen 20%, droog, voedselarm gemengd
bos 20%. – Org (n= 10): populier 40%, Beuk 20%, eik 10%, linde 10%, berk
10%, loofbomen onbepaald 10%.

De Grijze slanke amaniet heeft een duidelijk gevoorde, tot 8 cm
grote, grijze tot grijsbruine hoed, die meestal kaal is of soms
voorzien van enkele grote velumplakken. De lichtgrijze steel is
meestal glad, maar heeft soms gordels van lichtgrijze schubjes. In
zijn meest luxe uitvoering doet hij dan enigszins aan de hiervoor
behandelde Prachtamaniet (Amanita ceciliae) denken. De Grijze
slanke amaniet is onderdeel van de groep ringloze amanieten
(ondergeslacht Amanitopsis), waarbinnen over de soortomgrenzing
nog veel onzekerheid bestaat. In Nederland is de Roodbruine slanke
amaniet (Amanita fulva) een goed herkenbare soort uit dit complex
en tevens de meest algemene. Vroeger werden beide beschouwd als
kleurvariëteiten van de Slanke amaniet in wijde zin (Amanita vaginata
sensu lato). De Grijze slanke amaniet is in ons land vrij algemeen, met
de grootste dichtheden in het rivierengebied, Zuid-Limburg en Midden-

Brabant. Elders op het pleistoceen komt hij lokaal voor, evenals in de
duinen. In het lagere, westelijke deel van Nederland is hij uitgesproken
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Amanita vaginata

zeldzaam (NMV, 2013). Volgens het Overzicht (Arnolds, 1995) heeft
de Grijze slanke amaniet in ons land een voorkeur voor populier in
lanen en loofbossen op klei, leem en voedselrijk en/of kalkrijk zand.
Daarnaast is hij aangetroffen bij eik, berk en Hazelaar. Dat is een
heel andere milieuvoorkeur dan de Roodbruine slanke amaniet die
van voedselarme, zure eiken- en beukenbossen houdt. Volgens het
Drentse bestand is de Grijze slanke amaniet een zeldzame soort
die na 1999 matig is afgenomen. Bij de afname zijn vraagtekens
te zetten. In het Drentse bestand zitten oude vindplaatsen in onder
meer het Dwingelderveld, een gebied waar deze liefhebber van
basenrijke bodems niets te zoeken heeft. Waarschijnlijk betreft het
hier vondsten van de Roodbruine slanke amaniet, die toen nog als
variëteit werd opgevat. Alle vondsten na 1999 zijn wel betrouwbaar en
afkomstig van lanen op basenrijke bodems, onder meer op de potklei
ten noorden van Roden en langs de met puin verharde oprijlaan
van landgoed Valkensteijn in Assen. De enige recente vondsten
in Zuidwest-Drenthe komen van de berm van de doorgaande weg
Meppel-Ruinen, waar deze amaniet in twee kilometerhokken groeit
bij linde en populier op voedselrijke zavel, typerend voor de zwakke
fluviatiele invloed in dit deel van Drenthe.

Boletus appendiculatus

Geelnetboleet
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 1, n>99: 6, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1988.

Deze mooie, forse boleet heeft een fijnviltige, licht- tot kastanjebruine
hoed en helder citroengele poriën die bij druk blauw verkleuren. De
taps toelopende steel is citroen- tot goudgeel, bruiner aan de basis, en
in het bovenste deel bedekt met een zeer fijn, geel netwerk. De smaak
is mild. In ons land is de Geelnetboleet zeldzaam met de meeste
vindplaatsen in het rivierengebied, vooral in het Kromme-Rijngebied
en langs de IJssel. Daarbuiten zijn er enkele verspreide vindplaatsen
op het pleistoceen (NMV, 2013). De soort wordt tot de karakteristieke

kleibospaddenstoelen gerekend (Veerkamp et al., 1994). Hij is
landelijk sterk achteruitgegaan en staat als bedreigd op de Rode Lijst
(Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe is de Geelnetboleet een zeer
zeldzame soort die hoofdzakelijk is waargenomen in het potkleigebied
ten noorden van Roden en in de landgoederen bij Paterswolde. Op
sommige locaties is hij plaatstrouw, bijvoorbeeld in een laan met oude
beuken in Natuurschoon, waar de soort in 1988, 1992 en 2007 is
aangetroffen. De enige vindplaats buiten de Kop van Drenthe ligt bij
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het Boekweitenveentje bij Gieten, een terrein van een voormalige
cementfabriek met plaatselijk kalkrijke grond. Volgens het Overzicht
(Arnolds et al., 1995) is de Geelnetboleet een mycorrhizapartner van
eik, Beuk en Haagbeuk in min of meer schrale lanen op zwak zure
tot basische leem en klei, soms op kalkrijk zand. Die omschrijving
gaat ook op voor de Drentse situatie, waarbij eik drie maal en Beuk
twee maal als begeleidende boom is gemeld. In de buitenlandse
literatuur wordt de soort eveneens genoemd als symbiont van eik en
Beuk in bossen op zware, min of meer kalkrijke bodem (Breitenbach
& Kränzlin, 1991; Krieglsteiner, 2000; Knudsen & Vesterholt, 2008).
Krieglsteiner kent de soort in Zuidwest-Duitsland echter ook uit
sparrenbossen op zure bodem, mogelijk vooral op plaatsen waar bij
wegwerkzaamheden basen inspoelen die voor een verhoging van de
pH zorgen.

Boletus fechtneri

Bleke boleet

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08:
Bedreigd, eerste jaar: 2004.
Deze grote boleet is nauw verwant aan de hierboven besproken
Geelnetboleet (Boletus appendiculatus) en heeft ook fijne, heldergele
poriën die bij druk blauw verkleuren en een steel met een fijnmazig,
geel netwerk. De hoed van de Bleke boleet is echter niet bruin, maar
aanvankelijk grauwwit, later leemkleurig. Bovendien heeft de buikige
steel onderaan een roze getinte zone en verkleurt het steelvlees aan
de lucht roze. In de praktijk is het onderscheid met de Wortelende
boleet (Boletus radicans), die regelmatig in hetzelfde milieu groeit,
aanmerkelijk lastiger. De laatste soort heeft echter een bittere smaak
en de steel is naar de basis toegespitst en vaak duidelijk wortelend.
Boletus impolitus
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De Bleke boleet is in Nederland een zeer zeldzame soort van lanen
met oude bomen op kalkhoudende klei in het rivierengebied en op
schelpenkalk bij Winterwijk. Er is maar één plek in Drenthe met
gunstige omstandigheden voor deze kleibossoort: een met oude eiken
bezette berm van een karrenspoor op zware, basenrijke potklei in De
Kleibosch bij Foxwolde (km 227-575, 2004, herb. L). Daar is de Bleke
boleet tot op heden één maal gevonden, samen met tal van andere
kenmerkende paddenstoelen van kleilanen. Volgens buitenlandse
literatuur groeit deze boleet in bossen met eik of Beuk op basenrijke,
vruchtbare grond en dan vooral op plekken die goed kunnen
opwarmen, zoals aan bosranden en op zuidhellingen (Knudsen &
Vesterholt, 2008; Krieglsteiner, 2000).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1985.

De fijne, stralend gele poriën zijn het meest opvallende kenmerk van
deze forse boleet met een stopverfkleurige tot lichtbruine hoed. Omdat
er nog enkele andere soorten zijn met heldergele buisjes is het handig
om op de typische jodiumlucht te letten die vooral aan de steelbasis
onmiskenbaar is. Bovendien bezit de steel van de Goudporieboleet
geen spoor van een netwerk, dat wel aanwezig is bij erop gelijkende
soorten. Deze boleet is in ons land vrij zeldzaam en hoofdzakelijk
aangetroffen in het rivierengebied, speciaal in het stroomgebied van
Kromme Rijn en Hollandse Vecht (NMV, 2013). De soort wordt tot de
groep van de meest kenmerkende kleibospaddenstoelen gerekend
(Veerkamp et al., 1994). Daarbuiten liggen enkele vindplaatsen in
de kalkrijke duinen, het stroomgebied van de Dommel in NoordBrabant en Noord-Drenthe. De eerste vondst in Drenthe komt uit
een eikenlaan ten zuiden van Eelderwolde (km 232-577, 1985,
herb. Enzlin). Van recenter datum zijn vondsten in het mycologisch
befaamde eikenlaantje op zware, basenrijke potklei in De Kleibosch bij
Roden (km 227-575, 2005, 2006, herb. L), waar hij samen groeit met
tal van andere typische kleibossoorten. De Goudporieboleet is ook
bekend van landgoed Nienoord bij Leek, net over de provinciegrens
in Groningen (km 223-576, 2009). In de Centraal-Europese literatuur

wordt de Goudporieboleet getypeerd als een warmteminnende
soort die voornamelijk in de zomer fructificeert en een voorkeur
heeft voor eiken en beuken op basische, kalkhoudende, zware
bodems (Breitenbach & Kränzlin, 1991; Krieglsteiner, 2000), met een
optimum in Eiken-Haagbeukenbossen. Dit komt goed overeen met de
Nederlandse bevindingen, zoals verwoord in het Overzicht (Arnolds et
al., 1995), met dien verstande dat hij in ons land nauwelijks in bossen
voorkomt, maar aangewezen is op lanen met oude bomen.
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Boletus legaliae

Fraaie roodnetboleet

OPN 1995: Boletus lupinus
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2006.

De Fraaie roodnetboleet is een spectaculaire paddenstoel. Hij heeft
een tot 20 cm brede hoed die in kleur varieert van bleek geelroze tot
lichtbruin met plaatselijk karmijnrode tinten. De poriën zijn aanvankelijk
geel, maar verkleuren geleidelijk naar oranje tot karmijnrood en
kleuren bij druk zwak blauw. De gelige steel met bruine basis heeft
ten minste in de bovenste helft een rozerood netwerk. Ondanks zijn
opvallende verschijning is de naamgeving erg verwarrend. De Fraaie
roodnetboleet is in Nederland de laatste decennia als Boletus lupinus,
Boletus speciosus, Boletus splendidus en Boletus satanoides door
het leven gegaan en vermoedelijk hebben oude opgaven onder de
naam Boletus regius eveneens betrekking op deze soort (Noordeloos,
2010). De Fraaie roodnetboleet is in ons land tegenwoordig zeldzaam
op zeer verspreide plekken, vooral in het gebied van de Kromme
Rijn. Het aantal atlasblokken is sinds 1990 toegenomen van twee
naar tien (NMV, 2013). De uitbreiding van deze warmteminnende
soort (Krieglsteiner, 2000; Knudsen & Vesterholt, 2008) is mogelijk
te danken aan de klimaatopwarming. Hij is voor het eerst in 2006 in
Drenthe aangetroffen in het al vaker genoemde grazige eikenlaantje
op zware, basische potklei in De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-575,
2006-2010, herBoletus L) en daar tot op heden vrijwel jaarlijks gezien.
Boletus luridus

Netstelige heksenboleet

Volgens Krieglsteiner (2000) komt deze soort in Baden-Württemberg
voornamelijk voor in beukenbos en Eiken-Haagbeukenbos op neutrale
tot zwak basische, liefst lemige bodems en wordt zandgrond volledig
gemeden.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 4, n>99: 3, trend --, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1911.

Met zijn olijfoker tot olijfbruine hoed en donkerrode poriën lijkt deze
soort op de Gewone heksenboleet (Boletus erythropus; zie aldaar),
met dit verschil dat de steel van de hier beschreven soort vaak
slanker is en een grofmazig netwerk laat zien. Bovendien is er een
belangrijk ecologisch verschil: De Netstelige heksenboleet groeit niet
op zure, maar op basenrijke bodems. In Nederland is dit een matig
algemene soort met de meeste vindplaatsen in de kalkrijke duinen,
het rivierengebied, met name langs Kromme Rijn en Vecht, en in ZuidLimburg. Op het pleistoceen is hij schaars (NMV, 2013). In Drenthe
is de Netstelige heksenboleet zeer zeldzaam. De eerste vondsten
dateren al van 1911 uit de omgeving van Paterswolde en van 1923
in Natuurschoon bij Nietap. Bijna vijftig jaar later is de Netstelige
heksenboleet aangetroffen in de omgeving van het voormalige
Biologisch Station Wijster (1960) en bij Huis ter Heide (1976). Recenter
zijn waarnemingen in het Boekweitenveentje bij Gieten (1994), onder

een alleenstaande eik in de berm van het Moleneind bij Foxwolde
(2001), bij Peize (2007) en bij Gasselterveenschemond (2008).
Al deze vindplaatsen betreffen oude eikenlanen op basenrijke en
tamelijk voedselrijke potklei of lokaal met basen verrijkte, humusrijke
zandgrond. Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) vormt de
Netstelige heksenboleet hoofdzakelijk mycorrhiza met Beuk en eik,
maar ook regelmatig met linde, vooral in lanen met oude bomen op
zwak zure tot basische klei- en leemgronden alsmede op humeuze,
kalkhoudende zandgrond; soms in parken en bossen. Behalve in
parken en op begraafplaatsen wordt de Netstelige heksenboleet
in Centraal-Europa vooral gevonden in beukenbossen op rijke,
kalkhoudende bodems en bij alleenstaande eiken in kalkgraslanden

Hoofdstuk 21c
Hoewel deze soort als een kalkindicator geldt, zijn geringe
hoeveelheden al voldoende, zodat hij ook regelmatig in bermen
Boletus pulverulentus

Inktboleet
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voorkomt waar alleen maar wat inspoeling van kalk plaatsvindt
(Krieglsteiner, 2000).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1990.

De Inktboleet dankt zijn naam aan de intense, donkerblauwe verkleuring
van het vlees wanneer je de paddenstoel doorsnijdt. De hoed is meestal
tamelijk donkerbruin, maar kan ook lichtbruin zijn. Het oppervlak is iets
fluwelig en doet denken aan dat van een fluweelboleet. De cilindrische
steel versterkt dat beeld. De poriën zijn van jongs af aan helder geel
en kleuren bij druk eveneens blauw. In Nederland is de Inktboleet vrij
zeldzaam. Hij komt met name voor op de basenrijke bodems in het
rivierengebied, het zuiden van Limburg en aan de binnenduinrand (NMV,
2013). Elders in Nederland wordt deze boleet sporadisch aangetroffen.
Boletus queletii

Gladstelige heksenboleet

De Inktboleet vormt mycorrhiza met loofbomen, in Nederland vooral
met eik, maar ook met Beuk. De meeste vindplaatsen liggen in lanen
of langs bosranden. Het aantal vondsten neemt gestaag af, wat al
door Nauta & Vellinga (1995) werd opgemerkt. Tegenwoordig staat
de soort als kwetsbaar op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).
Er zit slechts één vondst in het Drentse bestand, in een uurhok op de
grens met Groningen. Het gaat om een oude eikenlaan op voedselrijke,
lemige grond in landgoed Nienoord bij Leek, net buiten Drenthe op
Gronings grondgebied (km 222-575, 1990).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1992.

De hoed van deze boleet is roodbruin tot donkerkarmijnrood. Bij
jonge exemplaren zijn de poriën geel, later oranje. De Gladstelige
heksenboleet kan worden verward met de Gewone heksenboleet
(Boletus erythropus), maar de steel is bij eerstgenoemde soort naar
de basis gewoonlijk toegespitst en grotendeels geel, bij oudere
vruchtlichamen naar de basis toe purper- tot wijnrood en niet fijn
roodvlokkig zoals bij de Gewone heksenboleet. In Nederland komt
de Gladstelige heksenboleet voornamelijk in het rivierengebied
voor, met een concentratie in het Kromme-Rijngebied; daarbuiten
op een enkele plek in de kalkrijke duinen, Twente en Zuid-Limburg
(NMV, 2013). Hij groeit in oude lanen met Beuk of eik, soms linde,
op kalkhoudende klei, leem en soms duinzand. In Drenthe is de
Boletus radicans

Wortelende boleet

Gladstelige heksenboleet alleen waargenomen in de berm van
de met basenhoudende, rode steenslag verharde Friesche laan
in landgoed Vennebroek bij Paterswolde (km 233-574). Daar is hij
in 1992 ontdekt en pas in 2012 opnieuw gevonden, ondanks vele
bezoeken in tussenliggende jaren. Zoals veel laanpaddenstoelen
komt de Gladstelige heksenboleet in het buitenland ook in
bossen voor. In Zuidwest-Duitsland groeit hij in beukenbossen
op basische, meestal lemige bodems, maar ook daar heeft de
soort een opvallende voorkeur voor een parkachtige omgeving
(Krieglsteiner, 2000). In Zuid-Europa is het een karakteristieke
paddenstoel van open, snel opwarmende eikenbossen op kalkrijke
bodem.
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Status: Zeldzaam, n= 22, n<99: 5, n>99: 17, trend ++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1966. – Hab (n= 10): voedselarme lanen 50%,
voedselrijke lanen 40%, voedselrijke loofhoutsingels 10%. – Sub (n=
8): humus 75%, humusarm zand 25%. – Org (n= 10): eik 90% (waarvan
Zomereik 60%), Beuk 10%.

Aan zijn grote, grauwwitte tot grijzig beige hoed, in combinatie met de
heldergele poriën en wortelende, lichtgele steel, voorzien van een geel
net, is de Wortelende boleet in het veld goed te herkennen. Daarbij
smaakt het vlees bitter en verkleurt het bij doorsnijden ogenblikkelijk
korenbloemblauw, een tint die na enige minuten weer verbleekt. De
soort was in Nederland vóór 1990 uitgesproken zeldzaam en werd
als een zeer karakteristieke kleibospaddenstoel beschouwd met
een bijna exclusief fluviatiele verspreiding (Veerkamp et al., 1994).
Tegenwoordig is de Wortelende boleet landelijk matig algemeen (NMV,
2013). De meeste vindplaatsen liggen nog steeds in het rivierenland,
met name in het gebied van de Kromme Rijn, maar hij heeft zich sterk
uitgebreid op de pleistocene zandgronden, ook in Drenthe. De meeste
vindplaatsen van deze in Drenthe nog altijd zeldzame soort liggen in
de kop van de provincie waar de bodem over het algemeen lemiger
en basenrijker is. Uitzonderingen vormen vondsten bij Zwiggelte, in
de leemrijke eikenberm van het Oranjekanaal (2000), in Hoogeveen
bij een kinderboerderij (1999) en in Havelte onder eiken tegenover
de supermarkt (2011). Deze meer zuidelijk gelegen locaties betreffen
plekken die door menselijke invloed basenrijker zijn geworden,

bijvoorbeeld door inspoeling van basische stoffen vanuit het wegdek
naar een berm of het aanbrengen van puin als versterking daarvan.

Lanen op basenrijke leem- en kleigrond

628

De Drentse habitats komen goed overeen met wat het Overzicht
(Arnolds et al.,1995) over deze soort zegt: in lanen en bermen met
oude bomen, voornamelijk op kalkhoudende rivierklei, maar soms
ook op humusrijk, lemig zand. In bossen wordt de Wortelende boleet
in ons land nauwelijks waargenomen. Ook Krieglsteiner (2000)
wijst erop dat de Wortelende boleet in Zuidwest-Duitsland weinig in
natuurlijke bossen voorkomt, maar voornamelijk groeit in sterk door
mensen beïnvloede habitats, zoals parken, begraafplaatsen en lanen.
Hij komt ook daar voor op lemige, basische tot neutrale, min of meer
droge bodems.

Boletus radicans
Clitocybe geotropa

Grote trechterzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2008.

De beige tot bleek okerkleurige hoed van deze forse trechterzwam
kan wel 20 cm breed worden en heeft in het centrum meestal een
centrale bult. De dikke steel is okerkleurig tot okerroze en krijgt weldra
kenmerkende overlangse vezels en barsten. De geur is aromatisch,
gemengd met die van keukenkruiden of bittere amandelen. Jonge
exemplaren zijn opvallend lang gesteeld en voorzien van een in
verhouding kleine hoed. In ons land is de Grote trechterzwam vrij
zeldzaam, met de meeste vindplaatsen in de kalkrijke duinen en het
rivierengebied, met name langs de Kromme Rijn (NMV, 2013). In
Drenthe is de Grote trechterzwam één keer waargenomen en wel
onder eiken in de berm van het Boerpad ten westen van Ruinerwold
(km 211-525, 2008). Deze berm is enigszins basenrijk en ligt in
een gebied waar fluviatiele invloeden in de mycoflora al vaker zijn
gesignaleerd. Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) groeit deze
soort saprotroof tussen bladeren op voedselrijke leem of klei. De
Cortinarius allutus

Honinggordijnzwam

Grote trechterzwam is binnen het geslacht van de trechterzwammen
ecologisch enigszins een buitenbeentje en qua standplaats niet te
vergelijken met de vele stikstofminnende soorten zoals de verwante
Nevelzwam (Clitocybe nebularis). In tegenstelling tot deze laatste
heeft de Grote trechterzwam een sterke voorliefde voor basenrijke
grond en een hekel aan veel stikstof. Ook in Zuidwest-Duitsland
wordt de daar wijdverbreide Grote trechterzwam beschouwd als een
indicator van basenrijke bodems, die hier vooral groeit onder Beuk
of Fijnspar op vochtige leem (Krieglsteiner, 2001). In het zuiden van
Scandinavië is dit eveneens een algemene soort in loofbossen en
gemengde bossen op basenrijke bodem (Knudsen & Vesterholt,
2008). In ons land is de Grote trechterzwam de laatste decennia sterk
achteruitgegaan. Hij wordt door Kuyper & Arnolds (1996) beschouwd
als gevoelig voor verzuring en vermesting en staat als bedreigd op de
Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2007.

Deze mooie, forse vertegenwoordiger van de klompvoeten (Cortinarius subgenus Phlegmacium) heeft een geel- tot roodbruine,
kleverige hoed met afgeplat centrum die jong met zijdeachtig-zilverige
velumresten is bedekt. De plaatjes zijn opvallend bleek leemkleurig en
de bleekbruine steel heeft een witte knol. De geur wordt omschreven als
iets zoetig. De Honinggordijnzwam is nauw verwant aan de hieronder
beschreven Bleke honinggordijnzwam (Cortinarius talus). Elders in
Europa is de Honinggordijnzwam vooral een soort van Fijnspar in het
middelgebergte, maar in Nederland is hij aangetroffen bij Beuk of eik
in een paar lanen op humusarme, basenrijke, klei- of leemhoudende
bodem, zoals bij Winterswijk en langs de IJssel (NMV, 2013). De soort
is één maal in Drenthe gevonden onder eiken in een schrale, grazige
berm bij Alteveer (Zuidwolde, km 229-522, 2007, herb. L), samen met
onder meer de Olijfkleurige gordijnzwam (Cortinarius infractus), ook
een indicator van basenhoudende bodems. Deze groeiplaats is een

jaar later vernietigd door het opbrengen van voedselrijke, humusrijke
grond met een sterke verruiging van de kruidlaag als resultaat.

Hoofdstuk 21c
Cortinarius argentatus

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

De Zilverige gordijnzwam is van de sterk gelijkende Lila gordijnzwam
(Cortinarius alboviolaceus, zie aldaar) te onderscheiden door het
ontbreken van violette tinten in de lamellen en de aanwezigheid van
een zwakke radijsgeur. In ons land is deze soort zeer zeldzaam met
vier vindplaatsen in Utrecht en Gelderland, die alle dateren van vóór
1990 (NMV, 2013). De enige recente Nederlandse vondst komt uit
Cortinarius azureovelatus

Valse azuursteelgordijnzwam

Noord-Drenthe, in een eikenberm met plaatselijk een schrale vegetatie
bij Donderen (km 232-568, 2005). Helaas is geen materiaal of foto van
deze kritische soort bewaard gebleven. De Zilverige gordijnzwam geldt
in ons land als ernstig bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Volgens
het Overzicht (Arnolds et al., 1995) en Krieglsteiner & Gminder (2010)
groeit de Zilverige gordijnzwam bij loofbomen op basenrijke klei of zand.
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1981.

Dit is een soort uit het nog niet voldoende ontrafelde complex van de
Vaaggegordelde gordijnzwam (Cortinarius anomalus s.l.). Hij wordt
gekenmerkt door een niet hygrofane, wat vezelige hoed, okergele
velumgordels op de steel en microscopisch door breed elliptische
sporen. In hun recente sleutel rekenen Dam & Kuyper (2011) de Valse
azuursteelgordijnzwam binnen de variatie van C. anomalus s.l., maar
andere auteurs maken wel onderscheid. Volgens Krieglsteiner & Gminder
(2010) verschilt hij niet alleen door de fraaie violetblauwe kleur van de
Cortinarius balteatoalbus

Dikke gordijnzwam

jonge hoed, maar ook door de grotere sporen van 8-10,5 x 6,5-8 µm. Er
zijn slechts een paar vindplaatsen van de Valse azuursteelgordijnzwam
in Nederland, namelijk in het Kromme-Rijngebied en ten oosten van
Drachten. In Drenthe is alleen een dertig jaar oude vondst bekend in de
buurt van Roden (atlasblok 225-570, 1981, herb. BSW), gedetermineerd
door de gordijnzwamspecialist Thom Kuyper. Volgens het Overzicht
(Arnolds et al., 1995) is de Valse azuursteelgordijnzwam een symbiont
van loofbomen in lanen op voedselrijke klei.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1987.

Deze gordijnzwam behoort tot de klompvoeten (Cortinarius subgenus
Phlegmacium), die gekenmerkt worden door een kleverige hoed in
combinatie met een droge steel. De Dikke gordijnzwam is echter een
buitenbeentje doordat ook het hoedoppervlak vrijwel droog is. De
hoed is aanvankelijk roomkleurig, spoedig okerkleurig tot tabaksbruin;
de lamellen zijn eerst witachtig en worden later leemkleurig bruin.
De forse, aan de basis knots- tot knolvormig verdikte, witachtige
steel van 1-3 cm dikte verraadt zijn plaats in de klompvoeten. Het
vlees verkleurt geel met KOH. De weinige Nederlandse vindplaatsen
bevinden zich vooral in Zuid-Limburg en de provincie Utrecht (NMV,
2013). De enige Drentse vindplaats ligt langs het Oranjekanaal bij
Cortinarius balteatocumatilis

Violetbruine gordijnzwam

Zwiggelte (km 235–545, herb. BSW), waar de Dikke gordijnzwam van
1987 tot 1990 enkele jaren achtereen werd gevonden in het kader
van het mycosociologisch onderzoek in wegbermen met bomen
(beschrijving in Kuyper & Arnolds, 1995). Deze gordijnzwam heeft
in Scandinavië een voorkeur voor loofbomen op leemhoudende en
kleiïge, basenrijke bodems, maar kan ook bij Fijnspar voorkomen
(Knudsen & Vesterholt, 2008). Langs het Oranjekanaal groeide de
Dikke gordijnzwam in een schrale, mosrijke vegetatie onder oude
eiken op een lemige ondergrond. Waarschijnlijk is deze groeiplaats
door het staken van maaibeheer en de daarop volgende verruiging
verloren gegaan
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1993.

Deze stevige en door zijn omvang vaak spectaculaire klompvoet uit
het ondergeslacht Phlegmacium heeft een grote, slijmerige, bruine tot
violetbruine hoed met een opvallende violette randzone. De lamellen
zijn jong grijswit tot vleeskleurig, zonder een spoor van violet. De korte,
dikke steel is bij jonge exemplaren wit met resten van het violette
velum. De Violetbruine gordijnzwam is in Nederland zeer zeldzaam
en buiten Drenthe bekend van drie plekken in het Kromme-Rijngebied
ten zuiden van Utrecht, Heeswijk in Noord-Brabant en Schoorl (NMV,
2013). In Drenthe is deze opvallende gordijnzwam enkele malen
gesignaleerd op een paar plekken in een schrale, grazige berm op
lemige zandgrond aan de noordzijde van het Oranjekanaal bij Zwiggelte
onder oude zomereiken (km 236-545, 1993, herb. BSW; km 235-545,
2002, 2003, herb. L). De soort is hier de laatste jaren niet meer gezien,
mogelijk doordat de berm steeds meer verruigt door het dumpen

van slootbagger en het ontbreken van maaibeheer. Daarnaast is de
Violetbruine gordijnzwam één maal gevonden in een schrale grasstrook
langs een oude eikensingel langs de Odoornerzijtak bij Odoornerveen
(km 251-538, 2001). Ook elders in Nederland groeit de Violetbruine
gordijnzwam in grazige bermen of bij vrijstaande parkbomen, gewoonlijk
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op basenrijke, lemige zandgrond of op rivierklei. In Scandinavië en
Centraal-Europa komt deze soort eveneens vooral voor in parken en
Cortinarius bovinus

Forse dennengordijnzwam

op begraafplaatsen op kalkhoudende tot neutrale, basenrijke bodems
(Knudsen & Vesterholt, 2008; Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd,
eerste jaar: 1988.

De hoed van deze hygrofane gordijnzwam uit het ondergeslacht
Telamonia is 6-8 cm breed, in vochtige toestand oker- tot grijsbruin,
soms met een wat rossige tint. De kaneelbruine lamellen staan vrij
ver uit elkaar en de bruinachtige steel heeft resten van wit velum.
Opvallend is dat de vruchtlichamen bij ouderdom en opdrogen
zwart verkleuren. Daarmee verraadt de Forse dennengordijnzwam
zijn verwantschap met de Donkerbruine gordijnzwam (Cortinarius
brunneus, zie aldaar), waarvan hij op de eerste plaats verschilt door
grotere sporen van 10-12 x 6,5-7 µm. De naam Cortinarius bovinus
is in de literatuur verschillend geïnterpreteerd. Wij accepteren hier
de opvattingen van N. Arnold (1993), die het Drentse materiaal
heeft gedetermineerd en die gevolgd wordt door Dam & Kuyper
(2011). In het verleden is deze gordijnzwam in ons land van elf
atlasblokken gemeld, met name in het rivierkleigebied langs de
Cortinarius conicus

Kegelgordijnzwam

Kromme Rijn en Utrechtse Vecht (NMV, 2013). Na 1990 is er geen
waarneming meer geweest, zodat de soort als ernstig bedreigd op
de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). Het is echter niet
duidelijk of deze ontwikkeling een gevolg is van een plotselinge
sterke achteruitgang of van gewijzigde taxonomische inzichten.
De enige Drentse vondst, tevens de meest recente in ons land,
dateert uit 1988 onder eik of Beuk in de voedselarme, maar
basenrijke berm van de Friesche laan in landgoed Vennebroek
ten noorden van Paterswolde (km 233-574, 1988). In de meeste
handboeken wordt de Forse dennengordijnzwam beschouwd als
een mycorrhizapartner van naaldbomen (Arnold, 1993; Knudsen
& Vesterholt, 2008), maar in Zuidwest-Duitsland komt deze soort
meer bij Beuk dan bij naaldbomen voor, zowel op meer basische als
op meer zure bodem (Krieglsteiner & Gminder, 2010).
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

3

7

12

7

1

Status: Vrij zeldzaam, n= 31, n<99: 0, n>99: 31, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2001.

Deze gordijnzwam behoort tot het soortencomplex rond de Muffe
gordijnzwam (Cortinarius hinnuleus s.l.) en is in Nederland pas
vrij recent van die soort afgescheiden. De Kegelgordijnzwam
ontbreekt nog in het Overzicht (Arnolds et al., 1995). De tot 6 cm
grote, geelbruine hoed van deze paddenstoel heeft altijd een
duidelijke umbo, is vaak voorzien van zwartachtige vlekken en droogt
gemakkelijk uit tot bleek grijsoker, net zoals bij de Muffe gordijnzwam.
De lamellen staan eveneens wijd uiteen, maar de geur van de
Kegelgordijnzwam is niet zo scherp, meer raapachtig en de steel
is opvallend overlangs witvezelig. Verder zijn de sporen wat groter
(8,5-10 x 5,5-6,5 µm) en meer ellipsvorming (Knudsen & Vesterholt,
2008; Dam & Kuyper, 2011). Door het recente onderscheid van deze
soort dateren alle vindplaatsen in de digitale verspreidingsatlas van
na 1990. De Kegelgordijnzwam blijkt inmiddels matig algemeen te
zijn, met de meeste vindplaatsen in Noord-Brabant, het KrommeRijngebied, de Noordoostpolder en Drenthe (NMV, 2013). In deze
provincie is de Kegelgordijnzwam sinds 2001 bekend. Hij staat nu
als vrij zeldzaam te boek, waarbij opvalt dat de soort ontbreekt in
de veenkoloniën en in de boswachterijen. Er zijn tijdens de kartering
zeer weinig ecologische gegevens van de Kegelgordijnzwam
genoteerd. Hij groeit waarschijnlijk vooral in wegbermen met bomen
en is het meest onder eik gezien, maar ook bij linde. Vermoedelijk
heeft hij een voorkeur voor basenrijke, matig voedselrijke, lemige
zandgrond. Plaatselijk groeit de Kegelgordijnzwam ook in loofbossen

op basenrijke grond, bijvoorbeeld bij het Boekweitenveentje bij Gieten
in een met kalkresten verrijkt loofbos en in de omgeving van Roden
in elzen-eikenbossen op potklei. In Scandinavië is deze gordijnzwam
tamelijk zeldzaam, maar lokaal talrijk, bij Hazelaar, Beuk, linde en
eik in loofbossen en parken op humeuze, vaak kalkrijke bodems
(Knudsen & Vesterholt, 2008, als Cortinarius safranopes).

Hoofdstuk 21c
Cortinarius croceocaeruleus

Paarse galgordijnzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2003.

De Paarse galgordijnzwam is de enige bitter smakende gordijnzwam
met een slijmerige, violette hoed. De kleur kan variëren van
blauwviolet tot viooltjesblauw en heeft de neiging om naar okergeel
te verbleken. Deze vrij zeldzame gordijnzwam komt het meest
voor in het rivierengebied, met name aan weerskanten van de
IJssel en bij de Kromme Rijn; daarnaast in de kalkrijke duinen
en de Noordoostpolder. Op het pleistoceen is hij zeer zeldzaam
(NMV, 2013). In Drenthe is de soort voor het eerst gevonden
onder Zomereik langs een met puin verhard laantje naar de
Boshof bij het Asserbosch (km 233-555, 2003, herb. L). Hier zijn
meer basenminnende kleibospaddenstoelen opgedoken, zoals de

Cortinarius emollitus

Witte galgordijnzwam

Fijngegordelde melkzwam (Lactarius zonarius). Later is hij ontdekt
op drie plekken rond Roden: in Natuurschoon (km 223-574, 2010),
in een grasveld bij de kinderboerderij (km 224-571, 2010) en op
enkele plekken in de berm van de Hullenweg (km 224-571, 2012),
steeds bij Zomereik op basenrijke, lemige grond. De Paarse
galgordijnzwam komt volgens het Overzicht voor bij Beuk en eik in
loofbossen en lanen op humusarm, zuur tot kalkrijk zand, leem of
klei (Arnolds et al., 1995). Elders in Europa is het vooral een soort
van beukenbossen op basische bodems, met een voorkeur voor
plekken die gemakkelijk opwarmen (Krieglsteiner & Gminder, 2010;
Knudsen & Vesterholt, 2008).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 2004.
De Witte galgordijnzwam behoort, net als de andere galgordijnzwammen, tot het ondergeslacht Myxacium, gekenmerkt door een
kleverige hoed en steel. Van deze soort is de hoed bleek rossig
tot zeemkleurig, maar aanvankelijk bedekt met een laagje ‘rijp’,
waardoor hij een bijna witte indruk maakt. Hij is nauw verwant aan
de Berijpte galgordijnzwam (Cortinarius emollitoides; zie aldaar)
en verschilt daarvan doordat de hoed sterk kleverig is en zowel
hoed- en steeloppervlak als het vlees bitter smaken, terwijl bij de
Berijpte galgordijnzwam de hoed bijna droog en het vlees mild is
(Dam & Kuyper, 1997). In Nederland is de Witte galgordijnzwam
vrij zeldzaam met een overwegend fluviatiele verspreiding, vooral in
het gebied van Kromme Rijn en Utrechtse Vecht. Daarbuiten liggen
kleine clusters vindplaatsen in Flevoland en de duinen bij Bergen
(NH) en zeer verspreide groeiplaatsen op het pleistoceen (NMV,

2013). De soort wordt tot de groep van de meest kenmerkende
kleibospaddenstoelen gerekend (Veerkamp et al., 1994) en is een
mycorrhizapartner van Beuk, eik en andere loofbomen in lanen op
basenrijke grond. In Drenthe sluiten twee vindplaatsen goed aan
bij dit beeld: De Kleibosch op zware potklei bij Foxwolde (km 227574, 2004) en een lindelaan op humus- en basenrijke grond langs
het Oosteinde tussen Ruinen en Ruinerwold (km 216-529, 2010).
Daarnaast is de Witte galgordijnzwam gemeld uit het Buinerveld
in Boswachterij Exloo (km 251-548, 1999) en van een jong
dennenbosje ten oosten van Borger (km 251-549, 2004). Gezien
de opgegeven habitats lijken deze opgaven twijfelachtig. Er heeft
wellicht verwarring plaats gehad met andere soorten, met name
met de eveneens witte Kleinsporige galgordijnzwam (Cortinarius
eburneus), die wel vaker in jonge naaldbossen is gevonden.
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Cortinarius infractus

Olijfkleurige gordijnzwam
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Status: Zeldzaam, n= 18, n<99: 1, n>99: 17, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1987. – Hab (n= 7): droge, voedselarme lanen 57%,
droge, voedselrijke lanen 29%, droog, voedselarm loofbos 14%. – Sub (n=
7): humus 100%. – Org (n= 7): Beuk 57%, Zomereik 43%.

In het veld is deze tamelijk forse soort uit het ondergeslacht Phlegmacium
goed te herkennen aan zijn slijmerige, donker olijfoker tot olijfbruine
hoed en de vrij ver uiteenstaande, zeer donker olijfbruine lamellen. Het
vlees smaakt bitter. Deze symbiont van Beuk en eik groeit in Nederland
hoofdzakelijk in lanen, maar ook in loofbossen, doorgaans op kalken voedselrijke klei of leem (Arnolds et al., 1995). Het is een matig
algemene soort met de meeste vindplaatsen in Flevoland, Zuid-Limburg,
het Kromme-Rijngebied en langs de IJssel (NMV, 2013). In Drenthe was
de soort in de vorige eeuw alleen bekend van landgoed Vennebroek
bij Paterswolde (km 234-574, 1987). Hij heeft zich sindsdien sterk
uitgebreid, al valt hij nog wel in de categorie zeldzaam. De Olijfkleurige
gordijnzwam komt vooral in het noordelijke deel van de provincie voor,
waar de bodem over het algemeen basenrijker is. De laatste jaren zijn er
ook vindplaatsen bijgekomen in de zuidwestelijk gelegen boswachterijen
Ruinen en Smilde. In het Drents-Friese Wold bleek 2010 een goed jaar
te zijn voor deze soort. Hij werd voor het eerst aangetroffen in enkele
beukenbossen die ook in voorafgaande jaren waren onderzocht, zowel
in het Friese deel als in landgoed Boschoord. Vooral de vindplaats in
Boschoord was spectaculair, omdat de Olijfkleurige gordijnzwam daar op
diverse plekken met tientallen exemplaren groeide in een 60 jaar oud
beukenbos van maar 1 ha groot (Arnolds & Chrispijn, 2014). De ter plaatse
dikke strooisellaag vormde in dit geval blijkbaar geen belemmering. Ook
in Zuidwest-Duitsland komt de Olijfkleurige gordijnzwam voornamelijk
in beukenbos voor, maar er zijn ook meldingen uit naaldbossen
(Krieglsteiner & Gminder, 2010). Genoemde auteurs constateren een
duidelijke voorkeur voor basische bodems (64%) boven neutrale (30%)
en zure bodems (6%) (n= 138). Het is opmerkelijk dat deze soort in
Drenthe recent ook in bossen op zure zandgrond opduikt.
Cortinarius largus

Bruine kleibosgordijnzwam

OPN 1995: Cortinarius nemorensis
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 0, n>99: 6, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2005.

De Bruine kleibosgordijnzwam behoort tot het ondergeslacht
Phlegmacium, gekenmerkt door een kleverige hoed en droge steel.
De hoed is tot 12 cm groot en heeft aanvankelijk bleekviolette tinten,
maar wordt vanuit het centrum spoedig hazelnoot- tot roodbruin.
Bij jonge exemplaren zijn de lamellen grijsviolet, later steeds meer
roestbruin. De steel is bleek lila en de geur is zeer karakteristiek: sterk
onaangenaam muf, zoals een vochtige kelder of zoals bij de Okergele

korrelhoed (Cystoderma amianthinum). De meeste vindplaatsen van
deze in ons land matig algemene soort liggen in het gebied van de
Kromme Rijn, de Utrechtse Vecht en aan weerszijden van de IJssel

Hoofdstuk 21c
(NMV, 2013). De Bruine kleibosgordijnzwam doet zijn naam eer aan
en wordt tot de groep van meest kenmerkende kleibospaddenstoelen
gerekend, met in ons land meer dan de helft van de vindplaatsen in
het rivierengebied (Veerkamp et al., 1994). De Drentse vindplaatsen
liggen niet, zoals te verwachten was van een kleibossoort, op de
potklei rond Roden, maar verspreid tussen Westerbork en Zuidlaren
in wegbermen onder oude eiken. De Bruine kleibosgordijnzwam is
onder meer gevonden langs de Ter Aardse weg in de Assense wijk
Peelo, in een smalle wegberm bij Oudemolen en onder oude eiken in
de lemige berm van het Oranjekanaal bij Zwiggelte, daar samen met
veel andere paddenstoelen die een basenhoudende bodem indiceren.
Cortinarius psammocephalus

Fijnschubbige gordijnzwam
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Eén waarneming is afkomstig van een uithoek: het Nijenslekerveld,
noordelijk van Steenwijk, eveneens onder eiken. Al deze vondsten zijn
van 2005 of later. De expansie van deze soort is opnieuw een sterke
aanwijzing dat er in de Drentse wegbermen niet alleen een proces van
vermesting met stikstof plaatsvindt, maar ook een verrijking met basen
(zie de inleiding van dit deelhoofdstuk). In Zuidwest-Duitsland wordt de
Bruine kleibosgordijnzwam beschouwd als een variëteit van de in ons
land zeer zeldzame Veranderlijke gordijnzwam (Cortinarius variicolor).
Hij heeft daar een uitgesproken voorkeur voor beukenbossen op
basische, kalkhoudende bodems, maar is ook wel op neutrale en zure
grond aangetroffen (Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1996.

Deze kleine gordijnzwam uit het subgenus Telemonia heeft, zoals zijn
Nederlandse naam aangeeft, een fijnschubbige, geel- tot roodbruine
hoed en een vezelige steel met oker velum. De wetenschappelijke
naam ‘psammocephalus’ betekent letterlijk ‘zandkop’ en het hoedje
ziet er inderdaad uit alsof er zand op gestrooid is. De Fijnschubbige
gordijnzwam is een zeldzame en bedreigde soort, waarvan de
weinige vindplaatsen voornamelijk in het rivierengebied liggen en
daarbuiten heel sporadisch op het pleistoceen en op de Groningse
klei (NMV, 2013). Hij wordt in Nederland tot de zeer kenmerkende
Cortinarius purpurascens

Purperen gordijnzwam

paddenstoelen van rivierkleibossen gerekend (Veerkamp et
al., 1994). Het Drentse bestand bevat twee vondsten, beide van
landgoed Vennebroek bij Paterswolde (km 233-574 en 234-574,
1996). De eikenlanen op dit landgoed hebben een voedselarme,
maar plaatselijk basenrijke bodem. Ook in Zuidwest-Duitsland is de
Fijnschubbige gordijnzwam een zeldzame en bedreigde soort die
voorkomt in loofbossen, parken en op begraafplaatsen op enigszins
zure tot neutrale bodem, vooral bij eik (Krieglsteiner & Gminder,
2010).
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Status: Zeer zeldzaam, n=8, n<99: 1, n>99: 7, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1988.

De Purperen gordijnzwam heeft een tot 12 cm grote, bruinviolette,
zeer slijmerige hoed die later grijsbruin uitbleekt. De lamellen zijn jong
violet en ook als ze door rijping van de sporen meer roestbruin worden,
verkleuren ze bij druk intens blauwviolet. De steel met aan de basis
een gerande knol vertoont dezelfde verkleuring. Deze opvallende
gordijnzwam was in ons land vroeger uitgesproken zeldzaam en
hoofdzakelijk te vinden in het rivierengebied, met name in het
stroomgebied van de Kromme Rijn. Hij werd indertijd dan ook tot de
meest kenmerkende kleibospaddenstoelen gerekend, met in ons land
meer dan de helft van de vindplaatsen in het rivierengebied (Veerkamp
et al., 1994). De huidige kaart in de digitale verspreidingsatlas laat zien
dat dit nu niet meer opgaat: De Purperen gordijnzwam is nu landelijk vrij
zeldzaam met bijna de helft van de bezette atlasblokken van na 1990 in
het noordoosten van het land (NMV, 2013). Vóór die tijd was er slechts
één vondst uit dit gebied bekend, en wel uit een dubbele beukenlaan bij
Vledderveen (km 210-544, 1988, herb. Chrispijn). Daar is hij in de jaren
erna nooit meer waargenomen. Hoewel de Purperen gordijnzwam in
Drenthe nog steeds zeer zeldzaam is, is de uitbreiding opvallend. Een
stabiele groeiplaats bevindt zich in het fameuze, grazige eikenlaantje op
potklei in De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-575, 2001-2010). In het
Dwingelderveld is hij op drie plekken aangetroffen, steeds onder beuken
op plekken met keileem vlak onder het maaiveld. Volgens het Overzicht
(Arnolds et al., 1995) is de Purperen gordijnzwam een symbiont van
Beuk en eik in lanen en parken op voedsel- en kalkrijke klei. Knudsen &
Vesterholt (2008) onderscheiden twee soorten: Cortinarius purpurascens

(s.s.), die in Scandinavië nogal eens in jonge sparrenbossen groeit op
voedselrijke, maar gewoonlijk kalkarme bodem, en daarnaast een soort
van loofbomen, Cortinarius subpurpurascens, bij Beuk, eik, Hazelaar
en linde op min of meer kalkrijke bodem. Het Nederlandse materiaal
zou dan tot de laatste soort behoren, maar het is nog niet zeker of de
opsplitsing in twee soorten gerechtvaardigd is.
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Cortinarius rigens

Wortelende gordijnzwam
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Status: Zeldzaam, n= 21, n<99: 4, n>99: 17, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1987. – Hab (n= 15): droge, voedselrijke lanen 53%,
droge, voedselarme lanen 27%, vochtig, voedselrijk loofbos 7%, parken en
plantsoenen 7%, droge, voedselarme loofhoutsingels 7%. – Sub (n= 9):
humus 100%. – Org (n= 9): eik 89% (waarvan Zomereik 55%), Beuk 11%.

De aanvankelijk oranje- tot hazelnootbruine hoedkleur van de
Wortelende gordijnzwam gaat bij uitdrogen over in stopverfkleurig oker
en blijft vaak lang bedekt met een wit glacé laagje van het velum. De
dikke en ver uit elkaar staande lamellen zijn helder okerbruin en de
opvallend witte steel loopt naar de basis spits toe en is min of meer
wortelend. Het vlees kleurt bij beschadigen geelachtig en ruikt in de
steelbasis naar jodium. De Wortelende gordijnzwam heeft dat laatste
kenmerk gemeen met de Jodoformgordijnzwam (Cortinarius obtusus;
zie aldaar), maar dat is een veel tengerder soort met een bij vocht
gestreepte hoedrand. Een variant met een donker roodbruine hoed
is uit Drenthe gemeld als Cortinarius velenovskyi (Keizer & Arnolds,
1995), maar volgens Dam & Kuyper (2002) en de nieuwe standaardlijst
(Arnolds & Van den Berg, 2013) behoort dit materiaal ook tot de
Wortelende gordijnzwam. De meeste vindplaatsen van deze in ons land
matig algemene soort liggen in het rivierengebied, de Noordoostpolder,
Zuid-Limburg en het noordelijke zeekleigebied; streken met zware,
kalkhoudende bodems waarop de Wortelende gordijnzwam zich thuis
voelt (NMV, 2013). Na 1999 is het aantal Drentse vindplaatsen sterk
toegenomen, een tendens die we ook zien bij veel andere soorten

Cortinarius sacchariosmus

Oranjebloesemgordijnzwam

van basenrijke bermen. Het aantal bezette atlasblokken in Drenthe is
voor een soort met een dergelijke ecologie eigenlijk opvallend hoog.
Zoals te verwachten is, bevinden de meeste vindplaatsen zich in
het noorden van de provincie in het potkleigebied rond Roden en de
landgoederen op basenrijkere grond bij Paterswolde. Ook daarbuiten
komt de soort verspreid voor langs wegen op basenrijke, humusrijke of
lemige grond, zoals langs het Oranjekanaal bij Odoornerveen en in de
veenkoloniën bij Annerveenschekanaal. De Wortelende gordijnzwam is
in deze streken vrijwel beperkt tot lanen en bossingels. Eén keer is een
park opgegeven als habitat, en wel een gazon met eik bij de ingang
van landgoed De Braak in Paterswolde. De Wortelende gordijnzwam
kan heel plaatstrouw zijn. In een plantsoen met linde en eik naast
het station van Zuidhorn (Gr.) werd deze soort in de jaren tachtig
herhaaldelijk gevonden, waarna hij op vrijwel dezelfde plek in 2012
opnieuw is aangetroffen. In Scandinavië is de Wortelende gordijnzwam
een zeldzame soort die vaak vroeg in het seizoen verschijnt, meestal in
groepen bij eik, Beuk, linde en Hazelaar op rulle, basenrijke, humeuze
bodems (Knudsen & Vesterholt, 2008, als Cortinarius acetosus).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2009.

Deze gordijnzwam uit het ondergeslacht Telamonia valt op door de
sterke, aangename, zoete geur naar oranjebloesem, net als van de
bekende Oranjebloesemzwam (Hebeloma sacchariolens). Voor de rest
is de Oranjebloesemgordijnzwam een nogal onopvallende paddenstoel
met een hygrofane, bij vocht zeer donkerbruine hoed van 3-4 cm en een
lichtbruine steel met onopvallende witte velumrestjes. De soort wordt in
geen van de gangbare paddenstoelenboeken vermeld, maar Veerkamp
(1992) heeft een korte beschrijving gepubliceerd naar aanleiding van
de eerste vondst in Nederland in 1990 in een eikenlaan op rivierklei bij
Langbroek. Inmiddels is hij in het gebied van Langbroekerwetering en
Kromme Rijn in vijf atlasblokken vastgesteld (NMV, 2013) en daarnaast
in landgoed Nienoord in Leek (km 222-576, 2009, herb. Somhorst), net
over de Drentse grens in de provincie Groningen. Deze internationale
zeldzaamheid groeide daar onder Beuken op voedsel- en basenrijke

grond langs de Nienoordsingel, de fameuze, majestueuze beukenlaan
die inmiddels ondanks veel protest gekapt is.

Hoofdstuk 21c
Cortinarius safranopes

Wijdplaatgordijnzwam

Status: Verdwenen, n=1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1987.

Deze soort behoort tot het groepje hygrofane gordijnzwammen
(ondergeslacht Telamonia) rond de Muffe gordijnzwam (Cortinarius hinnuleus), dat gekarakteriseerd is door brede, ver
uiteenstaande lamellen en een okerbruine hoed die opdroogt
met donkere vlekjes. De Wijdplaatgordijnzwam onderscheidt zich
van de Muffe gordijnzwam in strikte zin door het ontbreken van
een muffe geur en grotere sporen van 8-10,5 x 5-6,5 µm, maar
vooral door de paarse verkleuring met KOH van het vlees in de
Cortinarius talus

Bleke honinggordijnzwam
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steelbasis (Arnold, 1993). Dat laatste is ook het belangrijkste
verschil met de Kegelgordijnzwam (Cortinarius conicus), die
volgens Funga Nordica overigens synoniem is (Knudsen &
Vesterholt, 2008), maar volgens Dam & Kuyper (2011) niet. De
Wijdplaatgordijnzwam is in Drenthe één keer opgegeven van
de berm van de Roderwolderweg bij Foxwolde (km 226-574,
1987), onder Zomereik op basenrijke potklei. In de rest van ons
land is de soort zeldzaam en vooral bekend van beukenlanen
op kalkhoudende leem- en kleigrond in het rivierengebied, de
Noordoostpolder en rond Breda en Winterswijk (NMV, 2013).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 2007.

De hoed van deze Forse dennengordijnzwam uit het subgenus
Phlegmacium is stro- tot okergeel en in jonge toestand bedekt met een
zilverwit velum. De crèmekleurige, later kleikleurige lamellen blijven
opvallend lang hun lichte tint behouden. De steel met gerande knol
verkleurt van wit geleidelijk naar oker- tot roestgeel. Vooral de steelbasis
heeft een duidelijke honinggeur. De Bleke honinggordijnzwam is
nauw verwant aan de Honinggordijnzwam (Cortinarius allutus, zie
aldaar), maar de laatste heeft een aanmerkelijk donkerder, oranjetot roodbruine hoed en verschilt volgens Krieglsteiner & Gminder
(2010) tevens in het ontbreken van de honinggeur, in weerwil van
de Nederlandse naam. Volgens Dam & Kuyper (2011) behoeft het
onderscheid tussen deze soorten nadere studie. Met meldingen uit
slechts vier atlasblokken is de Bleke honinggordijnzwam in Nederland
zeer zeldzaam. Drie vondsten in Noord-Brabant dateren van vóór
1990. De enige recente vondst komt uit Drenthe, in een smalle,
grazige, gemaaide berm van een steenslagweg naar een boerderij
in het Zwindersche Veld ten westen van Coevorden (km 240-523,
2007, herb. L). De Bleke honinggordijnzwam is plaatselijk algemeen
in het zuiden van Zweden en Noorwegen, waar hij bij Beuk, eik en
Cortinarius torvus

Gelaarsde gordijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 24, n<99: 4, n>99: 20, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1969. – Hab (n= 10): droge, voedselarme lanen 70%, droog,
voedselarm loofbos 20%, droge, voedselrijke lanen 10%. – Sub (n= 7):
humus 100%. – Org (n= 7): eik 100% (waarvan Zomereik 71%).

Onder vochtige omstandigheden is de hoed van deze forse,
vlezige, hygrofane gordijnzwam donker violetbruin, maar hij kan
snel uitdrogen tot saai okerbruin waar met wat geluk nog iets van
lila in te ontdekken valt. De bruinige steel is bij jonge exemplaren
vanaf de basis bedekt met een witte velumlaag die overgaat in

berk groeit op zowel voedselarme als voedselrijke grond (Knudsen &
Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland is deze soort zeldzaam en hij
groeit daar voornamelijk bij Beuk, soms bij berk, vooral op basenrijke,
voedselarme bodem (Krieglsteiner & Gminder, 2010). Bij Zwinderen
is de berm door uitspoeling uit de wegverharding verrijkt met basen
en vermoedelijk neutraal tot zwak basisch geworden.
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een opstaande ring en zo een gelaarsde indruk maakt. Hoed- en
steelvlees hebben een zoetige geur die door sommige waarnemers
‘opdringerig’ wordt genoemd. Ondanks de sterke toename van het
aantal paddenstoelenwaarnemingen in de laatste 20 jaar heeft de
Gelaarsde gordijnzwam in ons land nauwelijks meer vindplaatsen
dan in de periode van vóór 1990. De soort is landelijk vrij zeldzaam
en wordt vooral gevonden op de pleistocene zandgronden, met name
in het noordoosten, in de kalkrijke duinen en de Flevopolders. Ook
rond Amsterdam is hij een paar keer gesignaleerd (NMV, 2013). Vóór
1999 gold de Gelaarsde gordijnzwam in Drenthe als zeer zeldzaam.
Door de systematische kartering van de gehele provincie in het eerste
decennium van deze eeuw is zijn status opgekrikt tot zeldzaam. Er kan
gesproken worden van een zeer sterke toename, vermoedelijk mede
doordat er de laatste jaren veel meer aandacht aan gordijnzwammen is
geschonken. In Drenthe hebben alle meldingen van een begeleidende
Cortinarius trivialis

Gegordelde gordijnzwam

boomsoort betrekking op eik. Elders groeit deze gordijnzwam ook bij
Beuk, linde en Hazelaar (Knudsen & Vesterholt, 2008). Hij komt in
Drenthe overwegend voor in schrale, voedselarme wegbermen met
oude eiken, maar vaak gaat het om lanen op lemige bodems of om
plekken waar door uitspoeling van kalk uit wegverharding enigszins
basenrijke bermen zijn ontstaan. Volgens het Overzicht (Arnolds et
al., 1995) komt de Gelaarsde gordijnzwam voor in loofbossen en
lanen op voedsel- en humusarm, zuur tot kalkhoudend zand of leem.
Op de veelal basische bodem van Flevoland groeit deze gordijnzwam
ook in bossen, net als in Zuid-Scandinavië waar hij in de loofboszone
op rijkere gronden als zeer algemeen bekend staat (Knudsen &
Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland is hij minder talrijk en groeit
hij vooral in beukenbos en Eiken-Haagbeukenbos op enigszins zure
tot neutrale, lemige of zandige bodems (Krieglsteiner & Gminder,
2010).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 1, n>99: 9, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 6): wilgenbroekstruweel 50%, droge,
voedselrijke lanen 33%, vochtig, voedselrijk loofbos 17%. – Org: (n= 8): wilg
50% (waarvan Geoorde wilg en Grauwe wilg 25%), eik 25%, populier 25%.

Deze gordijnzwam uit het ondergeslacht Myxacium is gemakkelijk
te herkennen aan de combinatie van een slijmerige, oranje- tot
olijfbruine hoed en een grof bruingegordelde, slijmerige steel met
witachtige ring. Van deze in ons land matig algemene soort liggen veel
vindplaatsen op de Waddeneilanden, in het rivierengebied en in een
opvallende boog op de overgang van pleistoceen zand naar laagveen
en klei door Friesland via Noord-Drenthe tot ver in Groningen (NMV,
2013). De eerste Drentse vondsten van de Gegordelde gordijnzwam
kwamen uit een oud struweel van Grauwe wilg op voedselrijk nat,
oppervlakkig veraard laagveen in de petgaten bij Wapserveen (km
210-538, 1982 en 1984), dankzij het mycosociologische onderzoek
in moerasbossen vanuit het voormalige Biologisch Station Wijster.
Daarna lieten nieuwe meldingen op zich wachten tot 2005, maar
sindsdien is deze gordijnzwam in maar liefst negen kilometerhokken
vastgesteld, waarvan vijf in de oostelijke hoogveenontginningen,
vooral in lanen met Witte abeel. Andere vondsten komen uit een nat
elzen-wilgenbroekbos op laagveen langs het Zuidlaardermeer en
uit populierenlanen op matig voedselrijk, basenhoudend zand of op
potklei, zoals in De Kleibosch bij Foxwolde en langs de Drentse dijk
bij Peize. De Gegordelde gordijnzwam is een opmerkelijke soort waar

het zijn mycorrhizapartners betreft. In de duinen geldt hij als symbiont
van Kruipwilg, ook in tamelijk zure, voedselarme duinvalleien op
de Waddeneilanden (Kuyper et al., 1994). In
het binnenland kan de soort bij andere wilgen
voorkomen, zoals op enkele plekken in Drenthe,
maar daar ligt het accent toch bij populieren en
eiken op voedselrijke en min of meer basenrijke
grond (Arnolds et al., 1995). Deze variatie komt
ook tot uiting in de buitenlandse literatuur. In
Zwitserland wordt eik het meest als symbiont
genoemd en daarnaast Beuk (Breitenbach
& Kränzlin, 2000). In Scandinavië staat hij
juist het meest bij wilg en populier, zowel op
voedselarme als voedselrijke grond (Knudsen
& Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland
groeit hij vooral in beukenbos en minder vaak
in Eiken-Haagbeukenbos op neutrale (30%) of
basische bodems (58%), maar soms ook op zure
bodems (12%) (n=33). Beuk wordt in 50% van
de meldingen als symbiont genoemd, eik 20%,
populier 11% en wilg 9% (n=44; Krieglsteiner &
Gminder, 2010).

Hoofdstuk 21c
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Status: Zeldzaam, n= 15, n<99: 3, n>99: 14, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1987. – Hab (n= 11): droge, voedselarme lanen 64%,
droge, voedselrijke lanen 27%, parken en plantsoenen 9%. – Sub (n= 9):
humus 89%, strooisel 11%. – Org (n= 11): eik 91% (waarvan Zomereik 55%),
Beuk 9%.

Voor een satijnzwam is dit een forse soort met hoeden van 4-12 cm en
stelen tot 2 cm dik. Hij valt extra op doordat hij vrijwel steeds in dichte
groepjes groeit die op hun beurt in losse groepen of heksenkringen
zijn gerangschikt van soms tientallen vruchtlichamen. De hygrofane
hoed is in vochtige toestand donker geelbruin tot sepia, uitdrogend
naar grijsoker of bleek sepia. De eerst nog bleke en dan roze, brede
lamellen staan vrij dicht op elkaar en de naar de basis vaak toelopende
steel is witachtig tot vuil bleekgeel, in jonge toestand bedekt met een
glanzende, vezelige, witte laag. De Geelbruine satijnzwam is in ons
land een vrij zeldzame verschijning. De meeste vindplaatsen liggen
in het stroomgebied van Kromme Rijn en Utrechtse Vecht, in NoordGroningen en in Drenthe (NMV, 2013). Het aantal waarnemingen
is recent landelijk sterk toegenomen, vermoedelijk grotendeels een
waarnemerseffect door verbeterde kennis van satijnzwammen.
In Drenthe gold deze soort lang als zeer zeldzaam, maar na 1999
is hij ook hier duidelijk toegenomen. Het overgrote deel van de
vindplaatsen ligt tussen Assen en Norg. De Geelbruine satijnzwam
is in Nederland een kenmerkende soort van grazige wegbermen met
oude bomen die ook wel eens in parken wordt gesignaleerd, maar
zo goed als nooit in natuurlijke bossen. Hij groeit zowel in schrale,

Hebeloma sinapizans

Grote vaalhoed

Status: Zeldzaam, n= 15, n<99: 4, n>99: 12, trend +, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1942.

De Grote vaalhoed is met een bleekbruine hoed tot zo’n 12 cm in
doorsnee inderdaad onze grootste vaalhoed. Hij is echter niet altijd
zo groot. De witte, cilindrische steel met verdikte basis is in de
bovenste helft grof vlokkig getijgerd, een belangrijk veldkenmerk, en
de paddenstoel ruikt sterk naar radijs. Vaak wordt de holte bovenin
de steel met daarin een hangend sliertje als kenmerkend beschouwd,
maar dat is niet afdoende voor een determinatie. Microscopisch
vallen de flesvormige cheilocystiden op met een buikige basis en
een cilindrische bovenste helft. De Grote vaalhoed vormt volgens
de literatuur mycorrhiza met naald- en loofbomen in bossen, parken,
kerkhoven en lanen op voedsel- en kalkrijke klei-, leem- en zandgrond
en kan daar lokaal zeer talrijk zijn (Vesterholt, 2005; Krieglsteiner &
Gminder, 2010). In gebieden met zure grond komt hij alleen voor
op met kalk verrijkte plekken. In Drenthe heeft de Grote vaalhoed

kortgrazige mosrijke vegetaties als in vrij dicht en hoog gras, even
goed op tamelijk voedselrijke als op voedselarme bodems. Er is
vrijwel steeds sprake van enige verrijking met basen, bijvoorbeeld
vanwege een lemige ondergrond, zoals langs het Oranjekanaal bij
Odoornerveen, of door uitspoeling vanuit een wegdek met kalkrijk
puin, zoals in landgoed Valkenstijn aan de oostkant van Assen. Ook
in Groningen bleek dat de Geelbruine satijnzwam een voorkeur heeft
voor bermen op basenrijke bodem, zoals zeeklei of humeuze leem
(mond. meded. Roeland Enzlin). Volgens het Overzicht (Arnolds et al.,
1995) is de Geelbruine satijnzwam mogelijk een mycorrhizasymbiont.
De waarnemingen in Drenthe bevestigen dat beeld. De soort is nooit
aangetroffen in een van de talrijke wegbermen zonder bomen. Het
overgrote deel van de Drentse vondsten is afkomstig van bermen met
eiken; slechts één melding is bekend van Beuk. In Scandinavië groeit
deze soort in bossen van Beuk of eik, zelden berk, op zware, basische,
vaak kalkrijke bodems (Knudsen & Vesterholt, 2008). In ZuidwestDuitsland is het een soort van lichte loofbossen, bosranden en parken
op basische tot zwak zure, basenrijke bodems (Krieglsteiner, 2003).
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dan ook een tamelijk marginaal bestaan: Hij is gevonden in 15
kilometerhokken, verspreid over de provincie. In het noorden komt
hij bijvoorbeeld voor op de potklei rond Roden, op de overgang van
zand naar laagveen in landgoed Vennebroek bij Paterswolde en bij
het Boekweitenveentje bij Gieten in een door cementresten kalkrijk
geworden gebied. In het zuidwesten is hij onder meer gevonden
langs een schelpenpad met eik bij Vledder en in de buurt van Havelte,
waar kalkhoudende keileem aan de oppervlakte komt. De meeste
Drentse opgaven komen uit lanen of beboomde wegbermen. Bij de
waarnemingen wordt twee maal Zomereik als begeleidende boom
opgegeven en twee maal populier. In Nederland is de Grote vaalhoed
matig algemeen, met de grootste dichtheden in het rivierengebied,
Zuid-Limburg, de kalkrijke duinen, Flevoland en het noordelijke
kleigebied. Hij is daarentegen zeldzaam op het pleistoceen (NMV,
2013).

Hebeloma theobrominum

Rossige vaalhoed

OPN 1995: Hebeloma truncatum

Hebeloma sinapizans
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend---, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1986

De Rossige vaalhoed is een middelgrote vaalhoed met een vrij
uniform oranje- tot roodbruin gekleurde hoed met een grijzige
berijping. Deze berijping is vooral bij jonge exemplaren aan de
hoedrand goed te zien. Microscopisch is hij gekenmerkt door
kleine, amandelvormige sporen van 7,5-11 x 4-5,5 µm met lage
ornamentatie en korte, weinig opgezwollen cystiden. De Rossige
vaalhoed is een mycorrhizapartner van naald- en loofbomen op
kalkrijke, voedselarme tot matig voedselrijke leemgronden die
in Centraal-Europa plaatselijk niet zeldzaam is (Krieglsteiner
& Gminder, 2010). In Nederland is de soort zeer zeldzaam en
voornamelijk waargenomen in het rivierengebied, het kleigebied van
Noord-Groningen en de kalkrijke duinen (NMV, 2013). In Drenthe zijn
drie vindplaatsen bekend. Hij is herhaaldelijk gevonden gedurende

Helvella cupuliformis

Okerbruine schotelkluifzwam

mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig onder oude eiken
in schrale, voedselarme, zandige bermen langs het Oranjekanaal
bij Zwiggelte (km 235-545, 1986, 1988) en bij Odoornerveen (km
251-538, 1986 en 1987) (beschrijving in Keizer & Arnolds, 1994).
Ondanks meerdere bezoeken aan deze terreinen in de periode
1999-2010 is de Rossige vaalhoed daar nooit meer gevonden.
Het milieu ter plekke lijkt sterk af te wijken van de standplaatsen
die in de literatuur worden vermeld. Er zijn langs het Oranjekanaal
echter meer soorten aangetroffen die elders kenmerkend zijn voor
basenrijke kleigronden, zoals de Roze geelplaatrussula (Russula
decipiens) en de Wortelende boleet (Boletus radicans). Verder is er
een melding uit het Drouwenerveld bij Drouwen (km 247-552, 2005)
zonder nadere details.
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Status: Uiterst zeldzaam, n=3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08:
Ernstig bedreigd, eerste jaar: 1987
Deze kleine kluifzwam lijkt sterk op de vrij gewone Gladstelige
schotelkluifzwam (Helvella fibrosa, zie aldaar), maar de schotel is
aan de binnenzijde bleekbruin tot okerbruin en heeft een fijnviltige
buitenzijde die meer grauwbruin tot grijzig geel is. De witachtige steel
is bijna glad of voorzien van enkele onduidelijke ribben. Deze landelijk
zeer zeldzame soort staat als ernstig bedreigd op de Rode Lijst
(Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe is hij drie keer waargenomen:
langs het Oranjekanaal bij Odoornerveen, (km 249-540, 1987)

(beschrijving in Keizer & Arnolds, 1995), bij het Nuilerveld bij Pesse
(km 228-533, 1988) en bij Hoekenbrink in het Drents-Friese Wold (km
218-544, 2009). De laatste vondst is uit een berm van een schelpenpad
door loofbos; de andere twee van schrale wegbermen met oude eiken
op leemhoudende zandgrond. De schaarse biotoopgegevens in de
literatuur wijzen steeds op een voorkeur voor kalkrijke of in ieder geval
basenrijke, al of niet humeuze bodems. Hij is ook onder Douglasspar
gevonden (Maas Geesteranus, 1967; Hansen & Knudsen, 2000).

Hoofdstuk 21c
Humaria hemisphaerica
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Status: Matig algemeen, n= 86, n<99: 18, n>99: 78, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1945. – Hab (n= 39): droge, voedselrijke lanen
51%, droge, voedselarme lanen 37%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%,
houtwallen en -singels 5%, droog, voedselrijk naaldbos 2%. – Sub (n= 13):
humus 100%.

De Kleine bruine bekerzwam is een sinds lang ingeburgerde, maar
beetje ongelukkige naam voor een komvormige ascomyceet die
weinig te maken heeft met de ‘echte’ bekerzwammen uit het geslacht
Peziza. De vruchtlichamen daarvan zijn nooit behaard, terwijl de tot
3 cm brede kommetjes van de Kleine bruine bekerzwam een bruin
behaarde buitenzijde hebben. De binnenzijde daarvan is grauwwit.
In Nederland is deze ascomyceet vrij algemeen in de duinen, op de
hogere zandgronden, in het rivierengebied en in Zuid-Limburg. In
klei- en laagveenstreken in het noorden en westen is hij zeldzaam
(NMV, 2013). In Drenthe is de soort matig algemeen. Hij groeit
vooral op min of meer voedsel- en basenrijke, humeuze, zandige of
lemige bodems bij loofbomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
de Kleine bruine bekerzwam het meest voorkomt in het noorden
van Drenthe in de bekende bosgebieden op rijkere grond, zoals
bij Roden (Natuurschoon, Mensingebos), Paterswolde (landgoed
Vennebroek), Assen (Asserbosch) en Gieten (Boekweitenveentje).
De meeste groeiplaatsen liggen hier op vochtige, kale of schaars met
mossen begroeide plekjes langs bospaden en in schaduwrijke lanen,
veel minder vaak in het bos zelf. Ook op de lemige bodems van de

Hymenogaster tener

Witte zijdetruffel

Hondsrug liggen relatief veel vindplaatsen. Buiten de leemgebieden
moet deze soort het vooral hebben van de bermen van schelpenpaden
door loofbossen, bijvoorbeeld langs de Kerkhoflaan
bij Hollandscheveld en langs het schelpenpad aan de
noordkant van de Dwingeloosche Heide. Naar schatting
heeft zeker een derde deel van de vondsten in Drenthe
betrekking op schelpenpaden. Ook in sommige met basen
verrijkte wegbermen kan deze soort gedijen, zoals onder de
eiken langs het Oranjekanaal bij Zwiggelte. Er is vastgesteld
dat de Kleine bruine bekerzwam een mycorrhizasymbiont
is van loof- en naaldbomen (Kuyper, 2007). In Drenthe zijn
begeleidende bomen nauwelijks genoteerd, maar voor
zover bekend bevinden verreweg de meeste vindplaatsen
zich in de buurt van eiken. Eén maal is de Kleine bruine
bekerzwam opgegeven van een fijnsparrenaanplant op
voormalig bouwland. Volgens Breitenbach & Kränzlin
(1984) groeit de Kleine bruine bekerzwam in Zwitserland
ook regelmatig op halfvergaan tot sterk verrot, nat hout.
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Status: Verdwenen, n=1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1998.

Zijdetruffels vormen ondergronds vrij kleine, knolvormige
vruchtlichamen, tot 3 cm in doorsnede. Het zijn geen echte truffels,
want ze behoren tot de steeltjeszwammen (basidiomyceten) en zijn
genetisch nauw verwant met de plaatjeszwammen van het geslacht
Vaalhoed (Hebeloma). Hiermee hebben ze gemeen dat ze ook
ectomycorrhiza met bomen vormen en dat de afgrenzing van soorten
lastig is. Van de elf inlandse soorten (Arnolds & Van den Berg,
2013) is alleen de Witte zijdetruffel langgeleden één keer in Drenthe
aangetroffen. Deze soort wordt gekenmerkt door de witte buitenzijde
van de vruchtlichamen en de citroenvormige sporen van 12-17 x 8,512 µm met een sterk wrattige tot gerimpelde buitenwand (De Vries,
1971). De Witte zijdetruffel werd gevonden tijdens mycosociologisch
onderzoek door Peter-Jan Keizer in een berm met oude eiken langs

de Mensingeweg bij Roden (km 225-571, 1986), op vruchtbare,
lemige grond. Hij is in ons land zeldzaam en recent voornamelijk
op kleigronden in de Flevopolders aangetroffen, met daarbuiten
enkele vindplaatsen langs de grote rivieren en bij Winterswijk (NMV,
2013). Dit patroon duidt op een voorkeur voor basenrijke, zwaardere
gronden. Opmerkelijk genoeg lag vóór 1990 het zwaartepunt van de
verspreiding op de zandgronden van Veluwe en Utrechtse Heuvelrug.
De Witte zijdetruffel geldt in Groot-Brittannië als algemeen en vormt
daar mycorrhiza met diverse loof- en naaldbomen, meestal eik of
Beuk, maar ook berk, linde, lariks, spar en Taxus (Pegler et al., 1993).
De werkelijke verspreiding in Drenthe is slecht bekend omdat er hier
geen truffelspecialisten zijn die gericht zoeken naar deze verborgen
levende paddenstoelen.
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Inocybe adaequata

Wijnrode vezelkop
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 4, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1990.

Voor een vezelkop is dit een vrij grote soort met een wijn- tot
roodbruine hoed van 3-8 cm. Hij heeft verder lamellen die al gauw
wijnrood vlekken en een steel die vanaf de basis min of meer
dezelfde tinten vertoont als de hoed. Ook het bleke vlees verkleurt
aan de lucht wijnrood. Er zijn meer vezelkoppen die rood verkleuren,
maar die onderscheiden zich door een aangename, fruitige geur. De
Wijnrode vezelkop is in Nederland matig algemeen, voornamelijk
in het rivierengebied, de kalkrijke duinen, Zuid-Limburg, de
Noordoostpolder en Noord-Groningen (NMV, 2013), een typerend
patroon voor een soort van zwaardere, kalkhoudende bodems. Hij
wordt door Veerkamp et al. (1994) gerekend tot de karakteristieke
paddenstoelen voor rivierkleibossen. Op de pleistocene zandgronden
komt hij mondjesmaat voor. In Drenthe is de Wijnrode vezelkop
zeer zeldzaam met slechts vier vindplaatsen: langs De Jaren
(km 209-542, 1990, 2000) en de Reeweg bij Vledder (km 209541, 2008), bij de Catharinakerk in Roden (km 225-572, 2005) en
langs de Oude Norgerweg bij Veenhuizen, (km 223-564, 2007).
De twee waarnemingen bij Vledder zijn afkomstig van bermen met
eiken op humeuze zandgrond, basenrijk geworden onder invloed
van nabijgelegen schelpenpaden. De andere vindplaatsen liggen
op kleiïge bodem of lemige zandgrond. Behalve in lanen groeit

Inocybe asterospora

Sterspoorvezelkop

de Wijnrode vezelkop in ons land ook bij eik en linde in parken en
buitenwijken van steden als Amsterdam op de vruchtbare, humusrijke
grond waarop veel plantsoenen in stadsuitbreidingen zijn aangelegd
(Chrispijn, 1999). In Zuidwest-Duitsland komt de Wijnrode vezelkop
niet alleen voor in door de mens beïnvloede milieus als parken,
begraafplaatsen (14%) en wegbermen (32%), maar vooral in
beukenbossen (48%), op basische tot neutrale, voedselrijke, niet te
droge leembodems (n=50; Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 4, n>99: 1, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1940.

Aan de rood- tot donkerbruine, sterk vezelig gespleten hoed en
de dikke, al gauw bruin wordende, geheel berijpte steel met aan
de basis een gerande knol is de Sterspoorvezelkop gewoonlijk in
het veld goed herkenbaar. Met name op de arme zandgronden is
er kans op verwisseling met de Valse sterspoorvezelkop (Inocybe
pseudoasterospora; zie aldaar), die echter aanmerkelijk kleiner is en
een onberijpte steel heeft zonder gerande knol. De Sterspoorvezelkop
is een liefhebber van basenrijke bodems en in Nederland vrij algemeen.
Hij komt vooral voor in het gebied van Kromme Rijn en Utrechtse Vecht,
in de kalkrijke duinen, het Noord-Groningse kleigebied en Zuid-Limburg
(NMV, 2013). In Drenthe is hij zeer zeldzaam. De eerste vondst dateert
uit 1940 van A.F.M. Reynders en Beijerinck in de omgeving van Emmen
(atlasblok 255-530) en in 1999 is hij in deze omgeving teruggevonden
in de berm van een eikenlaan met steenslag in de Emmerdennen (km
258-535). Reijnders kende de Sterspoorvezelkop ongetwijfeld goed
van de lanen bij Zeist en omstreken, maar het is niet zeker of dit voor
alle waarnemers geldt. Sommige opgaven zijn namelijk afkomstig van
voedselarme zandgronden, zoals het Dwingelderveld (atlasblok 220Inocybe calida

Kleine sterspoorvezelkop

OPN 1995: Inocybe brunneorufa

535, 1966), waar deze vezelkop weinig te zoeken heeft, te meer omdat
hij niet bekend staat als een soort van schelpenpaden. Het is dus
niet onwaarschijnlijk dat hij hier verward is met de eerder genoemde
Valse sterspoorvezelkop. De Sterspoorvezelkop behoort wel thuis
op de basenrijke bodems in de kop van Drenthe. Daar is hij eigenlijk
opvallend weinig gevonden, alleen in Hooghullen bij Eelde (km 235572, 1988) en bij Yde (km 234-569, 1987). Ook in overeenstemming
met zijn milieueisen is een vondst op sterk lemige bodem langs een
bospad in het Asserbosch (km 233-556, 1993). Ondanks de sterk
verhoogde zoekintensiteit, vooral in bermen, is deze soort nadien in
Drenthe niet meer waargenomen. Krieglsteiner & Gminder (2010)
schrijven dat de Sterspoorvezelkop in Zuidwest-Duitsland voornamelijk
groeit in beukenbossen en eiken-haagbeukbossen op betere bodems.
Hij heeft daar een duidelijke voorkeur voor basische (38%) en neutrale
(40%) bodems, maar zolang het basengehalte maar voldoende hoog
is, kan hij ook groeien op matig zure bodems (22%, n=84). Hij is zelfs
een enkele keer opgegeven van zuur sparrenbos, maar daar was
mogelijk sprake van inspoeling uit kalkrijke steenslagwegen.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2006.

Deze kleine, knobbelsporige vezelkop heeft een rood- tot kastanjebruine, naar de rand toe fijn radiaalvezelige hoed die in het centrum
vlekkerig bedekt kan zijn met grauwwitte velumresten. De steelkleur
wordt vaak beschreven als vleeskleurig tot roodbruin (Stangl, 1989;
Knudsen & Vesterholt, 2008), maar is volgens de oorspronkelijke

beschrijving door Velenovský (1920) zuiver wit, zoals op bijgaande
aquarel naar materiaal uit Hollandscheveld. In ons land is dit een
zeldzame soort met verspreide vindplaatsen (NMV, 2013). Na
2000 is het aantal vondsten van de Kleine sterspoorvezelkop sterk
toegenomen, waardoor hij niet langer op de Rode Lijst staat (Arnolds
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& Veerkamp, 2008). In Drenthe is deze vezelkop tot nu toe alleen
waargenomen in een eikenlaan in Gasselterboerveenschemond (km
256-559, 2008) en onder eiken langs de met puin verharde Kerkhoflaan
bij Hollandscheveld (km 234-525, 2007, herb. L). De soort is ook
aangetroffen in landgoed Nienoord bij Leek (km 222-575, 2006), net
over de provinciegrens in Groningen. Volgens het Overzicht (Arnolds et
al., 1995) is de Kleine sterspoorvezelkop een symbiont van eik en Beuk
in lanen en bossen op voedselrijke zand- en kleigrond. Ook elders is
het vooral een soort van bossen op humus- en basenrijke bodems,
met in Zuid-Duitsland een lichte voorkeur voor rivierbegeleidende
ooibossen (Stangl, 1985; Krieglsteiner & Gminder, 2010).

Inocybe cryptocystis

Verborgen vezelkop
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 1, n>99: 5, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1986.

Deze vezelkop leidt niet per se een meer verborgen leven dan veel
andere vertegenwoordigers van dit qua uiterlijk weinig uitbundige
geslacht. De Nederlandse naam is afgeleid van de wetenschappelijke
naam die verwijst naar een karakteristiek microscopisch kenmerk:
De cystiden op de lamellen zijn vergeleken met andere vezelkoppen
bijzonder klein. In het veld zien we alleen maar een vrij kleine
paddenstoel met een fijnvezelige, bijna gladde, okergele hoed en een
korte, witte tot bleekgele steel, al dan niet met een duidelijke knol.
Soms verspreidt hij een merkwaardige, kruidige geur waaraan hij
onmiddellijk te herkennen is. In andere gevallen is microscopische
controle noodzakelijk. De Verborgen vezelkop is in heel Europa zeer
zeldzaam (Krieglsteiner & Gminder, 2010). Hij groeit bij ons vooral in
het rivierengebied, bij Winterswijk en op een paar plaatsen in NoordBrabant en Drenthe (NMV, 2013). Uit Drenthe is hij van zes locaties
bekend, allemaal in eikenbermen op neutrale tot basische, matig
voedselrijke bodems. De eerste Drentse waarneming is gedaan tijdens
het mycosociologisch onderzoek in wegbermen door Keizer (1993),
langs de Mensingeweg bij Roden (km 225-571, 1986, herb. BSW).
Ondanks regelmatige excursies aldaar is de Verborgen vezelkop
er nooit meer gesignaleerd. De andere vondsten zijn van recentere
datum. Een rijke en stabiele groeiplaats met in goede jaren tientallen
vruchtlichamen bevindt zich onder Zomereik in de berm van de met
Inocybe dulcamara sensu lato

Gewone viltkop in wijde zin

Status: Matig algemeen, n= 144, n<99: 13, n>99: 137, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 61): droge, voedselrijke
lanen 55%, droge, voedselarme lanen 23%, parken en tuinen 12%, vochtig,
voedselrijk loofbos 3%, droog, voedselarm naaldbos 3%, droog, voedselarm
loofbos 2%, jonge voedselrijke bosaanplant 2%. – Sub (n= 32): humus 81%,
humusarm zand 13%, leem 3%, grond onbepaald 3%. – Org (n= 36): eik 42%
(waarvan Zomereik 14%, Amerikaanse eik 6%), wilg 17% (waarvan Geoorde
wilg en Grauwe wilg 6%, Boswilg 3%, Kruipwilg 3%), berk 17%, spar 6%,
linde 6%, populier 6%, Beuk 6%.

De snel vlak wordende, 2-4 cm grote hoed van deze vezelkop is beige
tot warm geelbruin en niet vezelig, maar egaal grof viltig. De viltigvezelige steel heeft dezelfde tinten als de hoed en draagt subtiele
restjes van een vergankelijk, spinnenwebachtig velum. De lamellen
zijn olijfgeel tot kaneelbruin. Typerend voor het ondergeslacht van de
viltkoppen (subgenus Mallocybe) binnen de vezelkoppen is niet alleen

steenslag verharde oprijlaan van landgoed Valkenstijn in Assen (km
235-556, 2005, 2008, 2010, herb. L). Verder is de Verborgen vezelkop
gesignaleerd langs de weg van Vledderveen naar Wilhelminaoord (km
208-543, 2001, herb. L), aan de oprijlaan naar hoeve Ahorta ten oosten
van Meppel (km 215-523, 2004), langs het laantje naar de werkschuur
van Staatsbosbeheer te Oudemolen (km 239-563, 2004) en in een
eikenberm van een schelpenvoetpad bij Vledder (km 209-541, 2007).
Gezien de internationale zeldzaamheid is met name de vindplaats op
Valkenstijn, wellicht de grootste in Europa, van bijzonder belang. Het is
zaak om de bermen hier niet te verstoren door graafwerkzaamheden
en een verschralend maaibeheer te continueren, ook in het belang van
andere bijzondere paddenstoelen die daar groeien.
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de hoedbekleding, maar onder de microscoop ook de aanwezigheid
aan de lamelsnede van gesepteerde, dunwandige cystiden zonder
kristallen. In feite gaat het hier om een soortencomplex dat nog
onvoldoende is opgehelderd en waartoe volgens de Standaardlijst in
ons land zeven soorten worden gerekend (Arnolds & Van den Berg,
2013). Daarvan is naast de Gewone viltkop in strikte zin (Inocybe
dulcamara sensu stricto) alleen de Geringde viltkop (Inocybe agardhii)
enkele keren uit Drenthe gemeld. De laatste is gekenmerkt door een
dik velum dat een wollige ringzone op de steel achterlaat. De Geringde
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viltkop is in ons land typisch voor kruipwilgstruwelen in de duinen en
mede daarom worden de Drentse opgaven als twijfelachtig beschouwd.
De Gewone viltkop is in Nederland algemeen. Hij komt veel voor in de
duinen en plaatselijk in het polderland en op de hogere zandgronden
(NMV, 2013). In Drenthe was deze vezelkop lange tijd zeldzaam, maar
hij geldt nu als matig algemeen na een tienvoudige toename van het
aantal opgaven sinds 1999. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre
deze explosieve toename veroorzaakt is door een betere verkenning
van geschikte standplaatsen, dan wel door een reële uitbreiding. Voor
dat laatste pleit dat de Gewone viltkop gedurende mycosociologisch
onderzoek in Drentse wegbermen met eiken en beuken in de jaren
tachtig nog in geen enkele van de 76 proefvlakken is aangetroffen
(Keizer, 1993). Meer dan driekwart van de opgaven is uit bermen met
bomen afkomstig, speciaal die op min of meer basenrijke bodems. De
Gewone viltkop groeit in Drenthe nogal eens langs schelpenpaden,
vooral in het zuidwesten van de provincie, maar hij is daar geenszins
aan gebonden. Ongeveer een kwart van de opgaven is te herleiden
tot die habitat. Elders moet de Gewone viltkop het vooral hebben
van basische uitspoeling vanuit steenslag of andere wegverharding.
Daarnaast is deze soort diverse malen gevonden in aangeplante bosjes
op landbouwgrond, zowel bij diverse loofbomen als bij Fijnspar. Het
kalkminnende karakter van de Gewone viltkop kwam goed tot uiting
in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen. Daar verscheen de
soort vrij massaal bij opslag van wilgen, al een jaar nadat de keileem
was voorzien van een flinke portie gemalen mergel. In onbekalkte delen
ontbrak hij geheel. De Gewone viltkop is dus eigenlijk geen typische
bermsoort, maar reageert gewoon op basenrijke omstandigheden en
die zijn in Drenthe nu eenmaal vooral langs wegen en paden te vinden.
Hij vormt hier vooral mycorrhiza met loofbomen, het meest eik gevolgd
Inocybe furfurea

Zwartbruine vezelkop

Inocybe dulcamara sensu lato

door berk en wilg, en soms met spar. In Scandinavië is deze soort tot
in arctische streken zeer algemeen. Hij groeit hier hoofdzakelijk bij wilg,
soms in naaldbossen, eveneens voornamelijk op kalkhoudende grond
(Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland komt de Gewone
viltkop in bossen vooral voor op verstoorde plekken en in wegbermen,
met een voorkeur voor zandige of stenige bodems, slechts zelden
op leemgrond, terwijl plaatsen met een te hoog gehalte aan stikstof
gemeden worden (Krieglsteiner & Gminder, 2010)
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2005.

Deze vrij kleine vezelkop wordt gekenmerkt door een hoed met een
zwartbruin centrum dat sterk contrasteert met het okerbruin van
de rand. Het hoedoppervlak breekt op in een concentrisch patroon
van kleine schubjes en de lichtoker steel heeft een rood waas. De
Zwartbruine vezelkop is in Nederland zeer zeldzaam met minder
dan tien verspreide vindplaatsen (NMV, 2013). Daarvan ligt er één
Inocybe geophylla (sensu stricto)

Witte satijnvezelkop

OPN 1995: Inocybe geophylla var. geophylla

in Drenthe, in landgoed Valkenstijn aan de oostkant van Assen (km
235-556, 2005, herb. L), langs een oude eikenlaan met steenslag,
zodat basisch materiaal naar de berm uitspoelt. Hier groeien ook
andere liefhebbers van een basenrijke bodem, zoals de Grijze slanke
amaniet (Amanita vaginata) en de Verborgen vezelkop (Inocybe
cryptocystis).
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

12

32

122

147

55

8

Status: Vrij algemeen, n= 246, n<99: 26, n>99: 229, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1987. – Hab (n= 50): voedselarme lanen 38%,
voedselrijke lanen 26%, droog, voedselarm loofbos 8%, parken en tuinen
8%, voedselarm gemengd bos 6%, boomsingels 2%, droog, voedselarm
naaldbos 2%, rest 10%. – Sub (n= 32): humus 94%, veen 3%, grond
onbepaald 3%. – Org (n= 34): eik 44% (waarvan Zomereik 6%), Beuk
15%, linde 12%, populier 6%, Hazelaar 6%, wilg 3%, berk 3%, loofbomen
onbepaald 12%.

Tot voor kort bestond er slechts één Satijnvezelkop (Inocybe geophylla),
die zijn naam te danken heeft aan zijn satijnglanzende hoed die, in
tegenstelling tot veel andere vezelkoppen, nauwelijks vezelig is. Van
oudsher werden twee kleurvariëteiten onderscheiden, var. geophylla
met witte vruchtlichamen en var. lilacina met lila tinten. Verder bestaan
er geen verschillen en de status van variëteiten werd nog versterkt
doordat beide uitvoeringen vaak door elkaar staan. Het is daarom
verrassend dat DNA-onderzoek inmiddels heeft uitgewezen dat
het om twee zelfstandige soorten handelt: de Witte satijnvezelkop
(Inocybe geophylla s.s.) en de verderop beschreven Lila satijnvezelkop
(Inocybe lilacina) (Knudsen & Vesterholt, 2008; Outen & Cullington

2011). Ze kunnen hier apart worden behandeld omdat de variëteiten
zo gemakkelijk te onderscheiden zijn dat ze in het veld meestal
als zodanig werden genoteerd. In het Drentse bestand zitten 319
meldingen van de Witte satijnvezelkop, 116 van de Lila satijnvezelkop
en 63 van de Satijnvezelkop in wijde zin. Deze laatste zijn dus verder
buiten beschouwing gebleven. De Witte satijnvezelkop groeit in Drenthe
overwegend in beboomde wegbermen op matig voedselrijke, basenrijke
zand- en leemgronden. Schelpenpaden door bossen vormen een goed
alternatief. De meeste opgaven van ‘voedselarme bossen’ hebben
ongetwijfeld betrekking op dit milieu. Ook in Baden-Württemberg is
een voorkeur vastgesteld voor wegbermen en andere door menselijke
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invloed verstoorde, neutrale tot basische standplaatsen (Krieglsteiner
& Gminder, 2010). De soort vormt mycorrhiza met allerlei bomen, in
Baden-Württemberg even goed met loof- als naaldbomen. In Drenthe
zijn als begeleiders uitsluitend loofbomen vermeld, het meest eik en
Beuk, maar ook opvallend vaak linde. Het is tekenend dat de Witte
satijnvezelkop tijdens mycosociologische studies in de jaren tachtig nooit
in proefvlakken in zure eikenbossen en beukenbossen is aangetroffen
(Jansen, 1984; Arnolds et al., 1994), noch in moerasbossen of elzenvogelkersbossen (Arnolds, n.p.). In bermen op zand met eiken en beuken
kwam hij destijds in respectievelijk 4% (n= 53) en 17% (n= 23) van de
proefvlakken voor (Keizer, 1993), maar tegenwoordig is de presentie in
bermen veel hoger. Het aantal bezette kilometerhokken is in Drenthe
sinds 1999 met een factor negen toegenomen, vermoedelijk door een
toenemende uitspoeling van basen uit het wegdek van veel verharde
wegen. De Witte satijnvezelkop is hier tegenwoordig vrij algemeen en
komt verspreid over vrijwel de gehele provincie voor. In de veenkoloniën
markeert de soort vaak de wegen met oud geboomte. Landelijk is de
Witte satijnvezelkop algemeen, vooral in gebieden met basische grond,
zoals Zuid-Limburg, de duinen, het rivierengebied, de zeekleigebieden
in het noorden en zuidwesten en Midden-Brabant (NMV, 2013).
Inocybe glabripes

Kleinsporige vezelkop
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 1, n>99: 8, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1988.

Deze vrij tengere paddenstoel is een vezelkop als zoveel andere met
zijn bruine, radiaalvezelige hoed waar aan de rand tussen de vezels
wat wit vlees doorschemert. De steel is geelbruin, onberijpt en niet
duidelijk knolllig. Pas onder de microscoop leiden de opvallend kleine
sporen van 6,5-8 x 4-5 µm tot een bevredigende determinatie (Kuyper,
1986). De Kleinsporige vezelkop is in ons land vrij zeldzaam, met
een verdichting van vindplaatsen in Midden-Brabant (NMV, 2013).
In de vorige eeuw was de Kleinsporige vezelkop in Drenthe slechts
één keer is gevonden, namelijk in 1988 in een beukenlaan bij Eelde
(Keizer, 1993). Sindsdien zijn er acht plekken bij gekomen, vooral in
het noorden van de provincie. De soort geldt regionaal nog steeds
als zeer zeldzaam. In het Overzicht (Arnolds et al., 1995) worden de
standplaatsen van deze soort gekenschetst als lanen en parken op
kalkrijk zand, leem of klei. Dat klopt goed met de Drentse situatie, met
dien verstande dat hier ook enkele groeiplaatsen langs schelpenpaden
door van oorsprong voedsel- en basenarme bossen liggen, bijvoorbeeld
in de Langeloërduinen bij Norg en in Boschoord bij Doldersum. Behalve
in bermen is de Kleinsporige vezelkop, voor zover bekend, alleen één
keer waargenomen bij berkenopslag op spaarzaam begroeide, voedselen basenarme keileem in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij
Beilen. Kuyper (1986) noemt als begeleiders eik, Beuk en berk en
Inocybe grammata

Stinkvezelkop

Stangl (1989) voegt daar linde aan toe. In het zuiden van Scandinavië
is de Kleinsporige vezelkop algemeen (Knudsen & Vesterholt, 2008),
maar in de ons omringende landen is hij bijna even schaars als bij ons.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 32, n<99: 8, n>99: 25, trend ++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1985. – Hab (n= 16): droge, voedselarme lanen
38%, parken en plantsoenen 19%, (heischrale) graslanden 19%, droge,
voedselarme loofhoutsingels 12%, droge, voedselrijke lanen 6%, droog,
voedselarm naaldbos 6%. – Sub (n= 17): humus 82%, humusarm zand 12%,
veen 6%. – Org (n= 17): eik 35% (waarvan Zomereik 12%), berk 12%, linde
6%, den 6%, spar 6%, loofbomen onbepaald 30%, naaldbomen onbepaald
6%.

Dit is een middelgrote vezelkop met een vleeskleurige tot lichtbruine
hoed die in jonge toestand grotendeels bedekt is met aanklevende,
grauwwitte velumresten (een zogenaamde velipellis) en dan een zeer
lichte indruk maakt. De roze tot vleeskleurige steel is geheel berijpt

en voorzien van een gerande knol. Een waardevol veldkenmerk van
de Stinkvezelkop is de merkwaardige, zoetige, onaangename geur.
In Nederland komt hij voornamelijk voor op het pleistoceen, met de
hoogste dichtheid in Drenthe, en daarbuiten op enkele plekken in de
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Inocybe grammata

duinen, het rivierengebied, Zuid-Limburg en Flevoland (NMV, 2013).
In Drenthe is de Stinkvezelkop na 1999 matig toegenomen, maar nog
altijd vrij zeldzaam op tamelijk willekeurig verdeelde vindplaatsen.
Een kleine cluster ligt op de lemige, kalkhoudende gronden nabij
Havelte. Dat geeft aan dat de soort in het algemeen op basenrijke
grond gesteld is. In Drenthe wordt de Stinkvezelkop voornamelijk
gesignaleerd in lanen, boomsingels, parken en bij vrijstaande bomen
in schrale graslanden, bijvoorbeeld bij vrijstaande berken op de Grote
startbaan bij Havelte. Ook Knudsen & Vesterholt (2008) noemen
deze soort uit Scandinavië van gazons met bomen. De Stinkvezelkop
vormt in Drenthe vooral mycorrhiza met eik en daarnaast met berk,

linde, den en spar. In Duitsland komt hij voornamelijk bij Fijnspar
voor en vrijwel steeds op min of meer kalkrijke bodem, hoewel er ook
vondsten zijn van (ogenschijnlijk) kalkarme plekken (Stangl, 1989;
Krieglsteiner & Gminder, 2010).

Inocybe griseolilacina

Lilagrijze vezelkop
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Status: Vrij zeldzaam, n= 42, n<99: 8, n>99: 36, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1986. – Hab (n= 21): droge, voedselrijke lanen
62%, droge, voedselarme lanen 29%, parken en plantsoenen 5%, droog,
voedselarm loofbos 5%. – Sub (n= 8): humus 100%. – Org (n= 10): eik 70%
(waarvan Zomereik 50%), loofbomen onbepaald 30%.

Deze vezelkop is in het veld goed herkenbaar. Hij heeft een grauwoker
tot hazelnootbruine, radiaalvezelige hoed met opstaande schubjes in
het centrum en aan de rand vaak iets van violet. Deze violette tint
is sprekender in de steel. De vruchtlichamen hebben een duidelijke
pelargoniumgeur. De Lilagrijze vezelkop is in ons land matig algemeen
en vooral te vinden op kalkhoudende gronden in Flevoland, Zeeland,
Zuid-Limburg en Noord-Groningen (NMV, 2013). Hij is schaars op
het pleistoceen, met een opvallend zwaartepunt in Drenthe. Hier is
het aantal meldingen na 1999 sterk toegenomen, waardoor de soort
inmiddels de kwalificatie ‘vrij zeldzaam’ heeft. De meeste vindplaatsen
liggen langs bospaden en wegen op basenrijke, lemige bodems en
potklei in het noorden van de provincie. De vondsten elders, onder
meer in Zuidwest-Drenthe en bij Hollandscheveld, zijn afkomstig van

de bermen van schelpenpaden en met kalkrijk puin verharde wegen.
Dat is in de habitatopgaven terug te zien in het hoge aandeel van
meldingen uit lanen op rijke bodem, twee keer zo veel als uit lanen
op voedselarme grond. In bossen zelf is de Lilagrijze vezelkop in
onze streken nauwelijks te vinden. Alle Drentse opgaven met een
gespecificeerde boomsoort betreffen groeiplaatsen bij Zomereik,
maar in de literatuur worden ook Beuk, Haagbeuk, Tamme kastanje
en Hazelaar als mycorrhizapartners genoemd (Kuyper, 1986; Stangl,
1989). Deze auteurs bevestigen de voorkeur voor kalkhoudende
bodems. In Zuidwest-Duitsland wordt de Lilagrijze vezelkop vooral
in beukenbossen gevonden op basische tot neutrale, iets vochtige
leembodems (Krieglsteiner & Gminder, 2010).

Hoofdstuk 21c
Inocybe huijsmanii

Bleeklila vezelkop

Status: Verdwenen, n= 3, n<99: 3, n>99: 0, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1988.

In vergelijking met de hierboven besproken Lilagrijze vezelkop (Inocybe
griseolilacina) heeft deze soort een kleinere, gladdere en blekere hoed
die door Stangl (1989) als parelmoerachtig wordt omschreven en
hoogstens 1,5 cm breed is. Ook mist deze soort de pelargoniumgeur
van de Lilagrijze vezelkop. De steel is heel subtiel lila tot meer roze
en de cystiden zijn wat dunwandiger (Kuyper, 1986; Keizer & Arnolds,
1995). De Bleeklila vezelkop is oorspronkelijk beschreven uit Frankrijk
(Kuyper, 1986). Hij werd in 1988 in Nederland ontdekt en wel tegelijk op
drie locaties in Drenthe: Hooghullen bij Eelde (km 235-572, 1988, herb.
Inocybe hystrix

Schubbige vezelkop
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BSW), langs de Zuurse weg bij Peize (km 229-573, 1988, herb. BSW)
en in de berm van de N870 in Rhee bij Vries (km 234-561, 1988, herb.
BSW). Al deze vondsten werden gedaan tijdens het mycosociologisch
onderzoek in Drentse wegbermen (Keizer, 1993). Het biotoop bestond
in deze gevallen uit bermen met oude beuken langs verharde wegen,
zowel op tamelijk voedselarme als voedselrijke grond. Tijdens de
intensieve kartering van Drenthe na 1999 is de Bleeklila vezelkop
merkwaardigerwijs niet meer gesignaleerd. De enige Nederlandse
vindplaats van na 1990 ligt in Noord-Groningen (NMV, 2013). In de
landen om ons heen geldt deze soort eveneens als zeer zeldzaam,
mogelijk mede door verwarring met erop gelijkende soorten.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1987.

Dit is de enige vezelkop met spitse, opstaande schubjes op zowel
hoed als steel. De schubjes zijn bruin op een beige-oker ondergrond.
Verwarring kan ontstaan met andere soorten met een wollige en
schubbige hoed, maar die hebben geen opstaand schubbige steel en
bovendien knobbelige sporen. De Schubbige vezelkop is in Nederland
vrij zeldzaam en voornamelijk bekend van pleistocene zandgebieden
(NMV, 2013). Van deze opvallende vezelkop zijn in Drenthe slechts
drie vindplaatsen bekend: langs de Friesche laan in landgoed
Vennebroek ten noorden van Paterswolde (km 233-575, 1987), langs
de Hospitaallaan ten westen van Norg (km 223-564, 2003, herb.
BSW), en langs een tamelijk vochtig, lemig pad in het Tonckensbosch
bij Huis ter Heide (km 228-559, 2005). Al deze vindplaatsen liggen in
bermen met oude beuken of eiken op lemige, basenhoudende bodem.
Kuyper (1986) noemt als mycorrhizapartners Beuk, eik, Hazelaar,
Haagbeuk en spar. In Scandinavië groeit de Schubbige vezelkop soms
in fijnsparrenbossen op rijkere bodems (Knudsen & Vesterholt, 2008).
Inocybe lilacina

Lila satijnvezelkop

OPN 1995: Inocybe geophylla var. lilacina
Status: Matig algemeen, n= 107, n<99: 12, n>99: 96, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 15): voedselarme lanen 60%,
voedselrijke lanen 13%, voedselarm gemengd bos 7%, parken en tuinen 7%,
boomsingels 7%, rest 7%. – Sub (n= 15): humus 87%, grond onbepaald
13%. – Org (n= 15): eik 60% (waarvan Zomereik 13%), Beuk 13%, populier
7%, berk 7%, loofbomen onbepaald 13%.

Zoals bij de hiervoor behandelde Witte satijnvezelkop (Inocybe
geophylla) werd beschreven, is de Lila satijnvezelkop pas sinds kort
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op soortniveau daarvan afgesplitst. Hij is in het veld gemakkelijk
van alle andere vezelkoppen te onderscheiden door de fraaie, lila
tot violette kleur van hoed en steel. De Lila satijnvezelkop komt in
Drenthe wijdverspreid voor met globaal hetzelfde patroon als de Witte
satijnvezelkop, maar hij is beduidend minder algemeen met minder
Inocybe margaritispora

Schubbige knobbelspoorvezelkop

dan de helft van het aantal bezette kilometerhokken. Ook de Lila
satijnvezelkop is sterk toegenomen. Ecologisch lijkt hij heel veel op
zijn witte zuster; ook deze soort heeft een sterke voorkeur voor lanen
en andere door mensen beïnvloede plaatsen op basenhoudende
bodems.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, <99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1999.

De vezelige hoed van de Schubbige knobbelspoorvezelkop breekt
al gauw op in langwerpige, roodbruine schubjes die contrasteren
met de oker ondergrond. De lamellen blijven lang grauwbeige en de
crèmekleurige, geheel berijpte steel heeft een gerande knol. Voor de
identificatie is het bestuderen van de sporen noodzakelijk. Die meten
8-10 x 6-8 µm en zijn bezet met vrij lage, afgeronde knobbels. Van
deze in ons land zeldzame vezelkop liggen de vindplaatsen vooral
in het rivierengebied, Zuid-Limburg en noordelijk Brabant (NMV,
2013). In Drenthe is de Schubbige knobbelspoorvezelkop twee maal
Inocybe mixtilis

Gele knolvezelkop

aangetroffen: in het Kniphorstbosch bij Annen (km 243-563, 1999) en
onder oude eiken in de zandige, enigszins met basen verrijkte berm
van de Kraloërweg ten noorden van Kraloo (km 225-534, 2006, herb.
L). De soort heeft in Nederland een voorkeur voor jonge loofbosjes,
parken en lanen op kalkrijke klei of zand (Arnolds et al., 1995). In ZuidDuitsland komt deze ook daar zeldzame vezelkop voor in loofbossen
in rivierdalen, op basenrijke leembodems en op schelpenkalk. Hij
groeit er bij Beuk en berk, soms bij Fijnspar (Krieglsteiner & Gminder,
2010).
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Status: Vrij algemeen, n= 197, n<99: 35, n>99: 172, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 64): droge, voedselarme lanen
61%, droge, voedselrijke lanen 16%, parken en tuinen 9%, gemengd bos
8%, droog, voedselarm loofbos 3%, droge, voedselarme loofhoutsingels 2%,
droog, voedselarm naaldbos 2%. – Sub (n= 33): humus 97%, humusarm
zand 3%. – Org (n= 36): eik 53% (waarvan Zomereik 8%), Beuk 11%, spar
6%, populier 6%, den 6% (waarvan Grove den 3%), linde 3%, Hazelaar 3%,
loofbomen onbepaald 14%.

De helder- tot okergele hoed van de Gele knolvezelkop voelt vettig
tot iets kleverig aan en de lamellen zijn jong grijs met een violette
zweem. De sterk gelijkende Vale knolvezelkop (Inocybe xanthomelas,
zie aldaar) heeft een droge hoed en jong bleekgele lamellen. Beide
soorten hebben een witte, later iets gelig wordende steel met een
gerande knol en onder de microscoop sterk knobbelige sporen. In
tegenstelling tot de Vale knolvezelkop, die op zuur, humusarm zand
groeit, houdt de Gele knolvezelkop van basenrijke omstandigheden,
maar in overgangsmilieus zullen beide soorten nogal eens met elkaar
verward worden. In ons land is de Gele knolvezelkop vrij algemeen,
vooral op de zandgronden, maar ook wel op klei of veen. De meeste
vindplaatsen liggen in het noordoosten van Nederland (NMV, 2013),
vermoedelijk een waarnemerseffect doordat hier intensiever veldwerk
is verricht en de soort vaker in het veld wordt benoemd. Ook in Drenthe
is de Gele knolvezelkop vrij algemeen. Het is een typische soort van
kortgrazige wegbermen, die ook langs schelpenpaden en onder
vrijstaande bomen in grasvelden te vinden is. Hij is vooral gemeld
van lanen op voedselarm zand en in mindere mate op rijkere bodem.
Zoals vaker opgemerkt, betreffen de vele opgaven van voedselarme

bodem meestal situaties waarbij inspoeling van basenrijk materiaal
plaatsvindt. Dat is ook het geval bij schelpenpaden, waarlangs de
soort regelmatig wordt aangetroffen. Volgens het mycosociologisch
onderzoek naar wegbermen met bomen in Drenthe (Keizer, 1993)
heeft de Gele knolvezelkop een duidelijke voorkeur voor Beuk met
een presentie van 22% in de onderzochte beukenlanen (n= 23) en
11% in de eikenlanen (n= 53). In de totale karteringsgegevens zijn
de verhoudingen juist omgekeerd met 53% van de waarnemingen
onder eik en 11% onder Beuk. Dat komt uiteraard door het veel
grotere aandeel van eikenlanen in het Drentse landschap. Andere
boomsoorten zoals populier, linde en Fijnspar zijn slechts sporadisch
als mycorrhizapartners genoemd. De explosieve toename van de
soort in Drenthe is ten dele een waarnemerseffect omdat steeds meer
karteerders vezelkoppen niet langer links laten liggen, maar ook het
basenrijker worden van veel bermen speelt ongetwijfeld een rol bij
de uitbreiding. In Zuidwest-Duitsland komt de Gele knolvezelkop
uitsluitend voor bij naaldbomen, meestal op neutrale tot basische,
soms op zure bodems (Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Inocybe obscurobadia

Bruine pelargoniumvezelkop
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Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 0, n>99: 8, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2006.

Weer zo’n bruin paddenstoeltje waar vezelkoppen ruim in zijn gesorteerd. Zoals de Nederlandse naam suggereert, hebben vruchtlichamen
een kenmerkende geur van tuingeraniums (Pelargonium), maar deze
geur wordt soms pas duidelijk bij drogen van het materiaal. In dat
geval is bij vers materiaal de microscoop onmisbaar en geven de
slanke, tamelijk dunwandige cystiden met een vaak wat kronkelig
bovenste gedeelte uitsluitsel. De Bruine pelargoniumvezelkop is in
ons land tamelijk zeldzaam. Hij had vroeger nogal wat vindplaatsen
in Flevoland en het Hollandse polderland, maar na 1990 zijn daar
weinig vondsten gemeld. Tegenwoordig wordt deze vezelkop vaker
gevonden in het rivierengebied, Zuid-Limburg en op het pleistoceen
(NMV, 2013). In Drenthe is de soort pas sinds 2006 bekend, maar nu
al op acht plekken gesignaleerd. Drie vondsten zijn afkomstig van de
randen van schelpenpaden en er zijn eveneens drie waarnemingen
van basenrijke wegbermen. Ook zijn er twee vondsten in loofbossen
op humeuze, voedselrijke grond, zoals ten noorden van Schuinesloot,

waar deze vezelkop groeide in een bosje op verdroogd veen. Ten
zuiden van Frederiksoord werd de Bruine pelargoniumvezelkop
gevonden bij een 50 jaar oude eik, aan de rand van een stukje
moerasbos. Voor zo ver genoteerd zijn alle waarnemingen in Drenthe
bij eiken gedaan. Kuyper (1986) noemt naast eik ook els, wilg, populier,
spar, den en lariks als mycorrhizapartners. Krieglsteiner & Gminder
(2010) schrijven dat deze vezelkop behalve in beukenbossen en
Eiken-Haagbeukenbossen ook in parken en wegbermen voorkomt
en een aantal keren gemeld is bij Fijnspar, steeds op basenrijke
leembodems.
Inocybe ochroalba

Bleekgele vezelkop
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Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 3, n>99: 8, trend +, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1981. – Hab (n= 7): droge, voedselrijke lanen 71%, droge,
voedselarme lanen 14%, droog, voedselarm naaldbos 14%. – Org (n= 7):
Zomereik 29%, Fijnspar 29%, linde 14%, loofbomen onbepaald 29%.

Dit is een opvallend lichtgekleurde vezelkop met een fijnvezelige,
okergele hoed, waarvan het centrum een wat bruinere en de
hoedrand een wat gelere tint heeft. De hoed kan in jonge toestand
met een zilverwit velumlaagje bedekt zijn en later soms openbarsten
in kleine, opstaande schubjes. De ivoorwitte tot bleek strogele steel is
geheel berijpt. Onder de microscoop vallen de vrij kleine sporen van
7,5-10 x 4,5-6 µm en de dikwandige, knotsvormige cystiden op. De
Bleekgele vezelkop is in ons land vrij zeldzaam, met zwaartepunten
in de duinen en de zandige delen van de IJsselmeerpolders en een
meer diffuse verspreiding op de hogere zandgronden. De soort is
langs de kust en in Flevoland sterk afgenomen, maar elders juist
vooruitgegaan (NMV, 2013). Hij staat in de literatuur bekend als een
uitgesproken kalkminnende soort die mycorrhiza kan vormen met
zowel loof- als naaldbomen (Kuyper, 1986; Knudsen & Vesterholt,
2008; Krieglsteiner & Gminder, 2010). Vandaar dat de Bleekgele
vezelkop in het zure, Drentse dekzandlandschap zeer zeldzaam is
en aangewezen is op menselijke activiteiten, zoals de aanleg van
paden en wegen met kalkhoudend materiaal. Zo groeide deze soort
op enkele plekken onder eiken langs het schelpenfietspad door
het zeer zure hoogveengebied van het Kolonieveld ten zuiden van
Veenhuizen. In landgoed Dickninge bij De Wijk stond hij samen met

de zeldzame Paarssteelvezelkop (Inocybe amethystina) in een berm
van een steenslagweg bij eik en bij Ruinerwold in een humus- en
basenrijke berm langs een verharde weg onder linde. De Bleekgele
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vezelkop ontbreekt in Drentse bossen, behalve waar gerommeld
is, zoals bij het Boekweitenveentje bij Gieten, waar de bosbodem
vermengd is met cementresten. Hij is twee keer bij Fijnspar gemeld,
namelijk langs een schelpenfietspad door een mosrijk sparrenbos in
het Dieverveld (Drents-Friese Wold), en in het Buinerbosje, een jonge
sparrenaanplant op voormalige, zandige, basenrijke landbouwgrond.

Inocybe ochroalba
Inocybe pelargonium

Gele pelargoniumvezelkop
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Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 1, n>99: 15, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 13): droge, voedselrijke lanen 54%,
droge, voedselarme lanen 22%, parken en tuinen 15%, vochtig, voedselrijk
loofbos 8%. – Sub (n= 10): humus 80%, leem 20%. – Org (n= 10): linde 50%,
eik 40%, loofbomen onbepaald 10%.

De Gele pelargoniumvezelkop is een middelgrote vezelkop met
een aanvankelijk gladde, okergele hoed, die naar de hoedrand toe
zijdeachtig vezelig wordt. Hij heeft vuiloker lamellen en een witachtige
tot bleek strogele, geheel berijpte steel met aan de basis vaak een
knol. De geur van verse vruchtlichamen lijkt op die van de bladeren
van de tuingeranium (Pelargonium), maar bij kwetsen of doorsnijden
komt een spermatische geur vrij die zo kenmerkend is voor veel
vezelkoppen. De Gele pelargoniumvezelkop is in Nederland een
vrij zeldzame soort met een rommelig verspreidingspatroon en her
en der kleine clusters van vindplaatsen, bijvoorbeeld in de duinen bij
Zandvoort, rond Eindhoven en bij Arnhem (NMV, 2013). Ook in Drenthe
is de Gele pelargoniumvezelkop zeldzaam, maar alle waarnemingen
op één na zijn van 2000 of later. Er is dus sprake van een duidelijke
toename die ook elders valt te bespeuren. De oorzaak hiervan is
onduidelijk, maar een betere herkenning in het veld en meer aandacht
voor vezelkoppen spelen zeker een rol. De meeste waarnemingen zijn
afkomstig van grazige lanen op basen- en voedselrijke bodems, zoals
een ruige eikenberm ten oosten van Ruinen en lanen bij Busselte
en Overcinge bij Havelte. Die laatste terreinen werden tijdens één
excursie van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe bezocht, blijkbaar
in een gunstige periode, waardoor er nu op de kaart drie stippen ten
zuiden van Havelte liggen. Opvallend veel vondsten komen van linde,
zoals in een berm langs de Drentsche Hoofdvaart bij Bovensmilde
en langs wegen in Assen en Zwiggelte. Hij groeide ook onder een
vrijstaande, jonge linde op een opgeworpen keileemheuveltje in
Inocybe praetervisa

Gewone knolvezelkop

Schepping bij Beilen. De Gele pelargoniumvezelkop is een van
de weinige mycorrhizapaddenstoelen die in onze contreien een
duidelijke voorkeur voor linde lijkt te hebben. In Zuidwest-Duitsland
is deze vezelkop juist weer kenmerkend voor naaldbomen, vooral
Fijnspar, op basische of door kalk beïnvloede bodems (Krieglsteiner
& Gminder, 2010). Ook andere auteurs beschouwen de soort als een
liefhebber van kalkrijke grond, die zowel met loof- als naaldbomen
kan samenleven (Kuyper, 1986; Knudsen & Vesterholt, 2008).
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Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 8, n>99: 3, trend ---, RL08: Kwetsbaar, eerste
jaar: 1940. – Hab (n= 6): droge, voedselarme lanen 33%, droge, voedselrijke
lanen 33%, droog, voedselarm gemengd bos 17%, vochtig, voedselrijk
loofbos 17%. – Sub: (n= 6): humus 83%, leem 17%. – Org (n= 6): eik 66%,
Beuk 17%, els 17%.

Deze vrij grote, knobbelsporige vezelkop heeft een okerkleurige tot
lichtbruine, grofvezelige hoed en een witachtige, voor de helft berijpte
steel met een knollige basis. De vezels bij de hoedrand splijten net zo
sterk als bij de algemene Geelbruine spleetvezelkop (Inocybe rimosa),
maar die soort heeft een vezelige, niet berijpte steel zonder knol. De
Gewone knolvezelkop is in ons land matig algemeen, vooral op de

hogere zandgronden, in de duinen en Zuid-Limburg, met opvallende
concentraties in Midden- Brabant en rond Wassenaar (NMV, 2013). De
soort behoort tot de vezelkoppen die gevoelig zijn voor vermesting en
verzuring (Kuyper & Arnolds, 1996) en hij is daarom in de tweede helft
van de vorige eeuw achteruitgegaan. Hij staat als kwetsbaar op de Rode
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Vooral na 2000 neemt het aantal
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vindplaatsen in ons land weer wat toe, maar dat geldt niet voor Drenthe.
De Gewone knolvezelkop is hier altijd zeldzaam geweest. Hij werd voor
het eerst gemeld in 1940 bij Dwingeloo. Gedurende mycosociologisch
onderzoek in wegbermen met bomen in de jaren tachtig is deze soort
slechts in één beukenlaan en één eikenlaan gevonden (Keizer, 1993).
Zoals de meeste vezelkoppen heeft de Gewone knolvezelkop in Drenthe
zijn optimum in lanen, maar deze soort komt ook voor in loofbossen op
basenrijke bodem, zoals in De Kleibosch bij Foxwolde, waar hij groeide
bij els in elzen-essen hakhout. In deze eeuw zijn er slechts vier vondsten:
twee in achtereenvolgende jaren in dezelfde beukenlaan bij Eelde en
langs schelpenfietspaden door de Strubben bij Anloo en bij Schipborg.

Na afloop van de atlasperiode is hij in 2012 en 2013 bovendien langs een
voormalig schelpenpad bij Vledderveen aangetroffen. In Zuid-Duitsland is
de Gewone knolvezelkop een zeldzame soort die bij beuken en dennen
kan groeien, maar ook gevonden is in Eiken-Haagbeukenbos en in
essen-elzenbos in rivierdalen, steeds op neutrale tot zwak zure zand- en
leembodems (Krieglsteiner & Gminder, 2010). Volgens Stangl (1989) is
het een kalkminnende soort.
Inocybe subporospora

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

Dit is een kleine vezelkop met een donker roodbruine tot bruine
hoed en een roodbruine steel die alleen bij de steeltop berijpt is.
Onderscheidend zijn de sporen, die bij sterke vergroting een kleine
kiempore blijken te hebben, hetgeen bij vezelkoppen slechts bij
een paar soorten voorkomt. De Roodbruine zandvezelkop groeide
vroeger vooral in de kalkrijke duinen, maar tegenwoordig is hij
slechts met een enkele vindplaats bekend van het rivierengebied
en Noord-Brabant (NMV, 2013). In het Drentse bestand bevindt zich
één wat oudere vondst: onder Zomereik in een laan op basenrijke
potklei in Natuurschoon bij Roden (km 222-573, 1988, herb. BSW).
Lactarius acerrimus

Gekroesde melkzwam

Volgens Kuyper (1986) is de Roodbruine zandvezelkop hoofdzakelijk
een symbiont van naaldbomen in de kalkrijke duinen, maar hij is
ook gevonden bij eik op kalkrijke leem in België. Krieglsteiner &
Gminder (2010) kennen de soort van Baden-Württemberg uit zeer
voedselarme dennenbossen en van rivierduinen. Het contrast
tussen de standplaatsen bij loof- en naaldbomen is opmerkelijk en
werpt de vraag op of het wel om een en dezelfde soort gaat. De
Roodbruine zandvezelkop lijkt overal in Europa (zeer) zeldzaam te
zijn, mogelijk mede een gevolg van de slechte herkenbaarheid in
het veld.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1993.

De Gekroesde melkzwam is een stevige paddenstoel met een
roomwitte tot okergele hoed die tot 15 cm breed kan worden en
een meer of minder duidelijke okeroranje zonering vertoont. De vrij
ver uiteenstaande lamellen zijn eerst crème, later okergeel en naar
de steel toe gevorkt en voorzien van dwarsverbindingen. Het witte
melksap smaakt zeer scherp. De basidiën zijn tweesporig, hetgeen
uitzonderlijk is bij melkzwammen. Deze in ons land zeldzame soort
komt voornamelijk in het rivierengebied voor (NMV, 2013). In Drenthe
is de Gekroesde melkzwam één maal waargenomen, in Boswachterij
Odoorn in de buurt van ’s Heerenleegte (km 251-542, 1992). Over

de standplaats is niets bekend, maar mogelijk groeide hij hier langs
een schelpenfietspad of steenslagweg, want dit is bepaald geen
liefhebber van zure, voedselarme zandgrond. Volgens het Overzicht
(Arnolds, 1995) groeit deze symbiont van eik in loofbossen en
lanen op vochtige, voedselrijke klei. In Zuidwest-Duitsland komt de
Gekroesde melkzwam voor in kalkrijk beukenbos (indien er ook eik in
voorkomt) en Eiken-Haagbeukenbos, alsmede in bermen, parken en
op begraafplaatsen. Hij groeit bij voorkeur op niet te droge, basische,
maar voedselarme bodems, zowel op kalkgesteente, basalt en
mergel als op zand (Krieglsteiner, 2000).
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Lactarius azonites

Bleke fluweelmelkzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2002.

De hoed van deze melkzwam heeft de kleur van koffie met veel melk,
terwijl de steel bleker is, bijna witachtig. De witte melk verkleurt op
de lamellen zalmkleurig-oranje en smaakt zeer scherp. In ons land
is de Bleke fluweelmelkzwam zeldzaam en hoofdzakelijk bekend
uit het rivierengebied, in het bijzonder het stroomgebied van de
Kromme Rijn (NMV, 2013). Daarbuiten groeit hij op enkele plekken
in het dal van de Dommel, in Zuid-Limburg en op schelpenkalk
bij Winterswijk. Dit patroon verraadt een sterke voorkeur voor
Lactarius controversus

Populiermelkzwam

Status: Zeldzaam, n= 21, n<99: 6, n>99: 16, trend ++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 14): droge, voedselrijke lanen 64%,
droge, voedselarme lanen 14%, vochtig heischraal grasland 14%, parken
en plantsoenen 7%, houtwallen en -singels 7%. – Sub (n= 11): humus 36%,
leem 36%, grond onbepaald 27%. – Org (n= 11): populier 73% (waarvan
Ratelpopulier 9%), wilg 27% (waarvan Kruipwilg 18%, Geoorde wilg en
Grauwe wilg 9%).

De Populiermelkzwam behoort met een hoeddoorsnede van 10-25
cm tot de grootste paddenstoelen van ons land. Hij valt extra op
doordat hij vaak in dichte clusters of losse groepen bij elkaar groeit.
De vruchtlichamen hebben een dikke, korte steel en een witachtige
hoed die spoedig lichtroze vlekken krijgt. De crèmekleurige lamellen
worden spoedig vleeskleurig roze en produceren overvloedig
wit melksap. De smaak is brandend scherp. In Nederland is de
Populiermelkzwam vrij algemeen, vooral in de duinstreek, het
rivierengebied, het stroomgebied van de Dommel in Noord-Brabant,
Zuid-Limburg, Groningen en het oostelijk deel van Friesland (NMV,
2013). Het zijn de streken waar hetzij Kruipwilg, hetzij populieren een
belangrijke plaats in het landschap innemen. De Populiermelkzwam
vormt in het binnenland hoofdzakelijk mycorrhiza met gecultiveerde
populierenbastaarden op basenrijke, min of meer voedselrijke grond,

kalkrijke, zware bodems. De enige Drentse vindplaats ligt in het
potkleigebied ten noorden van Roden, in het zuidelijke deel van
Natuurschoon (km 222-573, 2002). Verdere details ontbreken, maar
de waarneming is afkomstig van Mirjam Veerkamp, die goed bekend
is met kleibospaddenstoelen. De Bleke fluweelmelkzwam is een
symbiont van eik en Beuk in lanen en loofbossen op matig vochtige,
basenrijke, maar tamelijk voedselarme klei- of leembodems (Arnolds
et al., 1995; Krieglsteiner, 2000).
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maar is in de duinen vooral te vinden in kruipwilgstruwelen. In Drenthe
zijn populierenlanen schaars en dus is deze paddenstoel dat ook.
De meeste Drentse vindplaatsen liggen op de zwaardere gronden in
het uiterste noorden van de provincie en ze volgen daar grotendeels
het patroon van de beekdalen. Elders is dat minder duidelijk en in
Zuidwest-Drenthe zijn er zelfs enkele vondsten in heidegebieden.
Dat is onder meer het geval bij Havelte, waar de Populiermelkzwam
enkele malen is aangetroffen bij Kruipwilg op de sterk lemige,
basenrijke ondergrond van de Kleine startbaan. De soort is ook één
keer gemeld bij Geoorde of Grauwe wilg. De rest van de opgaven
Lactarius decipiens

Pelargoniummelkzwam
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komt van populieren, waarbij opvalt dat de inheemse Ratelpopulier
slechts één maal expliciet wordt vermeld. De Populiermelkzwam
heeft een voorkeur voor zwaardere gronden, maar hij komt ook
voor op humusrijk zand mits dat een voldoende hoog basengehalte
heeft, zoals de vele vindplaatsen in de duinen bewijzen. In Drenthe
is dat onder meer het geval in de oostelijke veenkoloniën en de
omgeving van Meppel. In Zuidwest-Duitsland groeit hij in ooibossen,
populierenplantages, parken, kerkhoven en bermen met populieren,
op zwak tot sterk basenhoudende bodems die gewoonlijk humeus
zijn en vrij veel stikstof bevatten (Krieglsteiner, 2000).
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

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

De hoed en steel van deze middelgrote melkzwam zijn meestal egaal
vleeskleurig bruin en de lamellen zijn geelachtig tot vleeskleurig.
De witte melk verkleurt aan de lucht zwavelgeel, maar het unieke
veldkenmerk is de geur als van tuingeraniums (Pelargonium). De
meeste vindplaatsen van deze vrij zeldzame soort liggen in de duinen
en langs de grote rivieren, verder in Salland, Midden-Brabant en
Zuid-Limburg (NMV, 2013). De enige vondst in het Drentse bestand
dateert uit 1982 bij Veenhuizen (km 222-560) en de status daarvan
is enigszins onzeker omdat de waarnemer zich na al die tijd geen
details meer kan herinneren en er geen materiaal bewaard is. De
Pelargoniummelkzwam vormt in Nederland voornamelijk mycorrhiza
met eiken in lanen en bossen op kalkhoudende klei- en zandgrond
Lactarius fluens

Beukenmelkzwam

(Arnolds et al., 1995). De soort heeft in Europa een overwegend
zuidelijke verspreiding en is in Zuid-Europa niet alleen algemener,
maar ook minder kritisch wat de grondsoort betreft. In NoordwestEuropa groeit hij alleen in lanen en loofbossen op basenrijke grond
(Heillman-Clausen et al., 1998). Krieglsteiner (2000) voegt hier aan
toe dat deze melkzwam in Zuidwest-Duitsland vooral voorkomt op
neutrale, goed gebufferde, maar niet te kalkrijke bodems met een laag
stikstofgehalte. Behalve bij eik (48%) en Beuk (40%) is hij daar ook
een enkele keer gemeld van berk en Zilverspar (n= 25). In Nederland
is de Pelargoniummelkzwam sterk achteruitgegaan als gevolg van
vermesting en verzuring. Hij heeft zich niet echt hersteld en staat nog
steeds als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 1, n>99: 10, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1993. – Hab (n= 6): droge, voedselrijke lanen 67%,
parken en plantsoenen 33%. – Org (n= 6): Beuk 100%.

Deze soort lijkt heel sterk op de eveneens bij beuken voorkomende
Grijsgroene melkzwam (Lactarius blennius; zie aldaar). Hij verschilt
daarvan door de lichte hoedrand en de iets donkerder, bleek
okerkleurige lamellen die bij beschadigen donker grijsbruin vlekken,
in plaats van grijsgroen. Door de niet altijd constante, subtiele
verschillen zijn er auteurs die de Beukenmelkzwam beschouwen als
een variëteit van de Grijsgroene melkzwam (Krieglsteiner, 2000).
De Beukenmelkzwam is in ons land matig algemeen, waarbij opvalt
dat het overgrote deel van de opgaven stamt van na 1990. De soort
is toen pas goed onder de aandacht van veldmycologen gekomen.
De meeste vindplaatsen liggen in het gebied van Kromme Rijn en

Utrechtse Vecht, Zuid-Limburg en delen van Groningen en Friesland
(NMV, 2013). In Drenthe is de soort zeldzaam. De vindplaatsen
liggen merendeels in het noorden van de provincie op potklei of
lemige bodems. De enige uitzondering is een vondst op de Hondsrug
in de bebouwde kom van Odoorn, (km 253-541, 2000, 2001).
Volgens het Overzicht (1995) is de Beukenmelkzwam uitsluitend
een mycorrhizapartner van Beuk op zee- en rivierklei en löss. Uit
de Drentse opgaven blijkt dat hij ook op lemige zandbodems wordt
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gevonden. Ook Krieglsteiner (2000) zegt dat hij, in tegenstelling tot
de Grijsgroene melkzwam, zure, zandige bodems vermijdt en een
duidelijke voorkeur heeft voor basenrijke bermen en bossen. De
Lactarius pallidus

Bleke melkzwam

Grijsgroene melkzwam kan echter ook voorkomen op basenrijke
kleibodems, zodat bodemeigenschappen niet volstaan om beide
soorten uit elkaar te houden.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2004.

De tot 15 cm grote hoed van de Bleke melkzwam is egaal bleek
vleeskleurig tot roomwit en slijmerig, terwijl de lamellen eerst roomwit
zijn, later vleeskleurig worden en dan vaak roestbruine vlekken
hebben. De bleek vleeskleurige steel vlekt bij druk lichtbruin. De Bleke
melkzwam vormt alleen mycorrhiza met beuken op kalkhoudende
bodems. De soort is in ons land zeldzaam en wordt het meest
gevonden in het rivierengebied (NMV, 2013). In Drenthe is hij van drie
kilometerhokken gemeld, maar twee daarvan liggen net op Gronings
grondgebied, in landgoed Nienoord bij Leek in de bermen van de
Nienoordsingel (km 222-575, 2004, 2009 en km 222-576, 2005-2008).
Lactarius zonarius

Fijngegordelde melkzwam

OPN 1995: Lactarius insulsus

Inmiddels zijn deze rijke groeiplaatsen verloren gegaan doordat alle
beuken in deze eens zo indrukwekkende laan zijn gekapt. De enige
echte Drentse vindplaats ligt bij Eexterveenschekanaal (km 251-564,
2006). Verzuring en vermesting hebben in de tweede helft van de
vorige eeuw bijgedragen tot een sterke landelijke achteruitgang van
de Bleke melkzwam. Daarvan heeft hij zich nog altijd niet hersteld,
zodat de soort nog steeds als bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds
& Veerkamp, 2008). In Zuidwest-Duitsland is de Bleke melkzwam
karakteristiek voor oude beukenbossen op min of meer basenrijke,
matig voedselrijke, lemige bodems (Krieglsteiner, 2000).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 3, n>99: 3, trend --, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1923.

Deze vrij forse melkzwam heeft een meestal verdiepte, licht tot
donker okeroranje gekleurde hoed, voorzien van concentrische
zones. De witachtige steel heeft dikwijls okerkleurige vlekken en de
smaak van de witte melk is scherp. De Fijngegordelde melkzwam is
in ons land matig algemeen met de meeste bezette atlasblokken in de
kalkrijke duinen, in het Kromme-Rijngebied en langs de IJssel (NMV,
2013). Verspreid over de provincie liggen in Drenthe ook een paar
vindplaatsen, waaronder een heel oude melding van Kremboong
bij Hoogeveen (km 231-530, 1923, herb. BSW). Meer recent is de
Fijngegordelde melkzwam waargenomen langs de weg naar Borger
nabij Schoonloo (km 245-547, 1993, 1995), in een wegberm op potklei
in Terheijl bij Roden (km 221-573, 2008), langs de Friesche Laan in
landgoed Vennebroek bij Paterswolde (km 223-574, 1987, 1994),
aan de Kerkhoflaan bij Hollandscheveld (km 234-525, 2007) en langs
het laantje naar De Boshof aan de rand van het Asserbosch (km 233555, 2004-2010). Op de laatste drie plaatsen groeit deze melkzwam
op vrij vochtige, humeuze, basenrijke, lemige grond dicht langs
wegen die verhard zijn met kalkhoudend puin. In alle gevallen stond
hij onder oude zomereiken. De Drentse vindplaatsen komen overeen
met de omschrijving van de ecologie in het Overzicht (Arnolds et al.,
Leccinum duriusculum

Harde populierboleet

1995): symbiont van eik in lanen (en bosranden) met oude bomen op
klei en basenrijke leem- en zandgrond. In Baden-Württemberg groeit
de ook daar zeldzame Fijngegordelde melkzwam zowel in EikenHaagbeukenbos als in bermen en parken op min of meer lemige,
neutrale tot basische, basenrijke en stikstofarme bodems boven
kalkgesteente of op kalkhoudend zand (Krieglsteiner, 2000).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 3, n>99: 3, trend --, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1992.

De Harde populierboleet behoort tot de ruigsteelboleten, evenals
de bekende Berkenboleet (Leccinum scabrum). Het is meestal een
forse boleet met een donker grauwbruine hoed en een stevige steel,
die bedekt is met grauwbruine tot bijna zwarte schubjes. Het witte
vlees verkleurt aan de lucht via zalmroze en grauwviolet tenslotte
zwart. In ons land is de Harde populierboleet een vrij zeldzame
soort met kleine concentraties vindplaatsen op de rivierklei in het
rivierengebied en op de zeeklei in Groningen en de lössgronden in
Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is de Harde populierboleet
zeer zeldzaam, mede omdat er in deze provincie weinig
populierenlanen zijn. Er zijn drie meldingen uit de jaren negentig: bij

Roden (km 223-574, 1992), Eelderwolde (km 232-577, 1993) en bij
het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 1994). Van recenter
datum zijn vondsten op het parkeerterrein van Super de Boer in
Hoogeveen, (km 227-525, 2000), bij Gieterveen (km 252-560, 2005)
en Peizermade (km 230-579, 2007). De vindplaatsen liggen op
potklei, voedselrijk, humeus zand of kalkrijk zand, zoals het geval
is in het Boekweitenveentje. De Harde populierboleet moet het
hebben van met populieren beplante lanen en dijken op basenrijke
grond met een min of meer kortgrazige vegetatie, bij voorkeur op
zware zee- en rivierklei. Hierbij sluit de Drentse vindplaats in een
abelenlaan in de Peizermade goed aan. In loofbossen is hij zeer

Hoofdstuk 21c
schaars en in populierenplantages is deze soort bij ons weten
nooit aangetroffen. Van de zes vondsten in Drenthe zijn er twee
gedaan nabij Ratelpopulier. Die boom is in Baden-Württemberg de
belangrijkste mycorrhizapartner van de Harde populierboleet met
Leccinum pseudoscabrum

Haagbeukboleet

OPN 1995: Leccinum griseum
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75% van de waarnemingen (n= 20; Krieglsteiner, 2000). Daar wordt
deze boleet soms ook bij berk (15%,) aangetroffen, terwijl Witte
abeel niet wordt genoemd als symbiont. Krieglsteiner meldt ook dat
droge en stikstofrijke standplaatsen gemeden worden.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1988.

Kenmerkend voor de Haagbeukboleet is de gerimpelde hoed die
geelbruin of grijsbruin tot bruinzwart is. De grijswitte steel is bedekt
met grijze tot zwarte schubjes en het witte vlees verkleurt aan de lucht
violetgrijs tot zwart. Hij vormt uitsluitend mycorrhiza met Haagbeuk.
Nederland heeft maar weinig vindplaatsen van deze zeldzame soort.
Alleen in Zuid-Limburg komt de Haagbeukboleet iets vaker voor.
In Drenthe ligt één vindplaats in Natuurschoon bij Roden, in een
oude laan met Haagbeuk op basenrijke, matig voedselrijke potklei,
Lyophyllum deliberatum

Taaie rouwridderzwam

waar hij al vele jaren wordt aangetroffen (km 223-573, 1988, 1992,
2005 t/m 2007). Deze plaatstrouw geldt ook in het Voorsterbos
(Noordoostpolder), waar de Haagbeukboleet al tientallen jaren
voorkomt in een aangeplant haagbeukenbos op rabatten op keileem.
Krieglsteiner (2000) signaleert in Zuidwest-Duitsland eveneens een
voorkeur voor basische (41%) en neutrale (48%), lemige bodems,
maar er zijn ook wel vondsten bekend uit zwak zure milieus (11%;
n= 44).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 2010.

De hygrofane hoed van deze paddenstoel is oker- tot grijsbruin, de steel
is bleek grauwbruin met een witte top, terwijl de breed aangehechte
lamellen wit tot iets grijzig zijn en bij druk verkleuren (soms via
blauwgrijs) tot grauwzwart. Dat doen meer rouwridders, vandaar
hun naam, maar de Taaie rouwridderzwam heeft als onderscheidend
microscopisch kenmerk dat de sporen in vooraanzicht ruitvormig
zijn. Deze rouwridder was in Nederland altijd al zeldzaam, maar na
een laatste vondst in 1974 leek hij uit Nederland geheel verdwenen.
Vanaf 2000 is deze soort weer een paar keer gevonden. In de digitale
verspreidingsatlas zijn een paar vindplaatsen aangegeven in het
rivierengebied, de Achterhoek en Twente (NMV, 2013). In Drenthe is
de Taaie rouwridderzwam onlangs ontdekt op landgoed Vennebroek
bij Paterswolde (km 233-574, 2010). Er stonden daar een dozijn
exemplaren in de berm van een met steengruis verharde eikenlaan,
in de buurt van enkele stekelzwammen. Aangezien dit terrein al lange
tijd regelmatig door mycologen wordt bezocht, gaat het waarschijnlijk
om een recente vestiging. Volgens het Overzicht (Arnolds, 1995)
groeit deze paddenstoel in Nederland in loofbossen en lanen op
voedselrijke klei-, leem- of zandbodems en in het buitenland vooral
bij Zilverspar. Voedselrijk moet in dit geval worden geïnterpreteerd
als basenrijk. Dat komt overeen met de bevindingen van Krieglsteiner
Melanogaster broomeianus

Welriekende inkttruffel

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

Belangrijkste verschillen met de elders besproken Gewone inkttruffel
(Melanogaster ambiguus) zijn de sterke, aangename geur van
oranjebloesem en de grootte van de sporen, die meestal korter zijn
dan 10 µm. In ons land is de Welriekende inkttruffel zeer zeldzaam op
verspreide vindplaatsen (NMV, 2013). In Drenthe is hij alleen bekend
van drie plekken rond Eelde: in eikenlanen op landgoed Vennebroek
bij Paterswolde (km 233-574 en 234-574, 1993, herb. Enzlin) en
onder oude beuken langs de Kerklaan bij Eelde (km 235-572, 2006).
In tegenstelling tot de Gewone inkttruffel is de Welriekende inkttruffel
in Drenthe nooit in tuinen gevonden, maar alleen in lanen op
humus- en basenrijke, lemige zandgrond. Volgens de Nederlandse

(2001) in Baden-Württemberg. De Taaie rouwridderzwam heeft daar
een voorkeur voor iets vochtige, neutrale tot basische bodems,
rijkelijk voorzien van basen en matig voedselrijk. In dit deel van
Duitsland is deze paddenstoel tamelijk zeldzaam en hij groeit hier
vooral in (gemengde) beukenbossen, meestal bij Beuk of Zilverspar.
In Scandinavië is deze soort uitgesproken zeldzaam, zowel in loofals naaldbossen op (basen)rijke grond (Knudsen & Vesterholt, 2008).
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truffelspecialist Gerard de Vries (KNNV, 1971) groeit deze soort in de
bovenste, slechts gedeeltelijk verteerde humuslaag van loofbossen
en de vruchtlichamen steken hier soms half boven uit. In ZuidwestOctaviania asterosperma

Welriekende sterspoortruffel

OPN 1995: Octavianina asterosperma

Duitsland komt deze zeldzame truffel voor in beukenbossen op kalk of
mergel en in wegbermen, parken en tuinen, steeds op schaduwrijke,
iets vochtige plekken en meestal bij Beuk (Krieglsteiner, 2000).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1988.

Evenals de hierboven besproken Welriekende inkttruffel (Melanogaster broomeianus) is de Welriekende sterspoortruffel een
schijntruffel, dus geen ascomyceet, maar een onder de grond
geslopen basidiomyceet. De twee soorten hebben gemeenschappelijk
dat ze bij rijpheid een sterke zoetige geur verspreiden, een fenomeen
dat bij (schijn)truffels vaak optreedt om insecten en andere dieren
aan te lokken die voor de verspreiding van sporen kunnen zorgen.
Binnen de basidiomyceten behoren beide genera tot de orde van de
boleten (Boletales), maar wel tot verschillende families (Knudsen &
Vesterholt, 2012). Het is in dat verband markant dat de aanwezigheid
van de Welriekende sterspoortruffel soms wordt verraden door het
optreden van de Goudgele zwameter (Hypomyces chrysospermus),
een parasitaire ascomyceet die alleen boleten en verwanten aantast
(De Vries, 1971). De knolvormige vruchtlichamen van de Welriekende
Otidea alutacea

Zeemkleurig hazenoor

sterspoortruffel zijn 1-7 cm breed en aanvankelijk wit of plaatselijk
groenig blauw. Ze kunnen bij rijpheid wat boven de grond komen
en verkleuren bij ouderdom of beschadiging groenig bruin tot bijna
zwart. Binnenin het vruchtlichaam bevinden zich talrijke kamertjes
die eerst wit, dan kaneelbruin van kleur zijn en roze melksap kunnen
afscheiden. De ronde sporen meten 11-14 µm, exclusief de tot 4 µm
lange stekels. De soort vormt ectomycorrhiza met Beuk en eiken. Hij is
in Drenthe één keer waargenomen onder oude Zomereik op humeuze,
lemige zandgrond in de berm van de Mensingheweg tussen Roden
en Lieveren (km 225-571, 1988) (Keizer, 1993). De Welriekende
sterspoortruffel is in ons land altijd een grote zeldzaamheid geweest
en sinds 1990 alleen aangetroffen op drie plekken in het rivierengebied
en in het Roggebotzand in Oost-Flevoland (NMV, 2013). Hij staat als
bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 43, n<99: 5, n>99: 41, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1988. – Hab (n= 9): droge, voedselarme lanen
67%, parken en plantsoenen 11%, droge, voedselrijke lanen 11%, droog,
voedselarm naaldbos 11%.

Alle hazenoren hebben kelk- tot bekervormige vruchtlichamen die
aan één zijde diep ingesneden zijn en soms gedeeltelijk met andere
exemplaren zijn vergroeid. De meeste soorten zijn bruinachtig en vaak
niet met zekerheid in het veld te onderscheiden. Zoals de Nederlandse
naam al aangeeft is het Zeemkleurig hazenoor zeemkleurig, ook wel
oker- tot lichtbruin. De buitenkant wordt bij uitdrogen lichter, tot bijna
wit aan toe. De soort heeft relatief kleine sporen van 14-16 x 7-9 µm.
Het Zeemkleurig hazenoor was lang een tamelijk onbekende soort.
Drents materiaal werd beschreven door Keizer & Arnolds (1995).
Hij werd in het Overzicht (Arnolds et al., 1995) nog beschouwd
als zeldzaam en achteruitgaand en stond in de vorige Rode Lijst
als bedreigd (Arnolds & Van Ommering, 1996), maar sindsdien is
landelijk het aantal bekende vindplaatsen zeer sterk toegenomen.
Tegenwoordig staat de soort als vrij algemeen te boek en komt hij
met verspreide vindplaatsen in vrijwel heel Nederland voor (NMV,
2013). In Drenthe was het Zeemkleurig hazenoor ooit zeer zeldzaam,
maar ook hier is hij na 1999 explosief
toegenomen en de soort geldt nu als
vrij zeldzaam. Het is niet duidelijk in
hoeverre deze vooruitgang te danken
is aan een betere herkenning van
de soort (waarnemerseffect), een
recente areaaluitbreiding, of herstel
van populaties door verminderde
luchtverontreiniging. Vermoedelijk
spelen al deze factoren een rol. De
meeste vindplaatsen liggen in het
noordelijk deel van de provincie,
elders veel meer verspreid. In het
Drentse bestand zijn maar weinig

Hoofdstuk 21c
gegevens voorzien van habitatcodes. De meeste waarnemingen
tijdens de karteringsperiode zijn afkomstig van kortgrazige bermen
met oude eiken op niet te voedselarme zand- en leembodems, vaak
met enige inspoeling van basen. Er is één melding uit naaldbos. Ook
in Scandinavië komt het Zeemkleurig hazenoor vooral voor langs
Peziza arvernensis

Bruine bosbekerzwam
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wegen door loofbossen op basenrijke grond (Hansen & Knudsen,
2000). Er was lang onzekerheid of hazenoren saprotroof groeien of
dat ze mycorrhiza’s met bomen vormen. Diverse onderzoeken in de
afgelopen tien jaar hebben aangetoond dat het laatste het geval is
(Kuyper, 2007).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2005.

De Bruine bosbekerzwam is een vrij grote soort met schotelvormige
tot bobbelig afgeplatte vruchtlichamen die meestal hazelnootbruin van
kleur zijn. Hij wordt microscopisch gekenmerkt door fijngepuncteerde
sporen van 16-17 x 7-9 µm. Deze bekerzwam is in Nederland
zeldzaam en het meest in Flevoland en Limburg aangetroffen (NMV,
2013). Tijdens de kartering voor de atlas is de Bruine bosbekerzwam
in Drenthe slechts één keer waargenomen, en wel langs de Kerklaan
in Eelde (km 235-572, 2005, herb. L), onder beuken op humus- en
basenrijke bodem. De standplaats komt goed overeen met de in
de literatuur genoemde favoriete habitat: beukenbossen op basenen voedselrijke bodems (Breitenbach & Kränzlin, 1984; Arnolds et
al., 1995). Deze voorkeur wordt ook weerspiegeld in het vermelde
landelijke verspreidingspatroon. Gedurende een inventarisatie van
het waterwingebied van de Waterleidingmaatschappij Drenthe bij
Gasselte (km 248-553) in 2013 werd de Bruine bosbekerzwam
aangetroffen in een gemengd bos op tamelijk voedselrijke bodem op
een halfbegraven tak van een Wilde lijsterbes (Arnolds, 2013).

Peziza badiofusca

Adellijke bosbekerzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1993.

Deze bekerzwam heeft tot 4 cm grote, rood- tot purperbruine
vruchtlichamen die bij doorbreken een waterig melksap afscheiden dat
aan de lucht lichtblauw verkleurt. De op het eerste gezicht vreemde
Nederlandse naam houdt verband met het ‘blauwe bloed’ van
mensen van adel. De Adellijke bosbekerzwam lijkt zeer sterk op de
vrij algemene Zwavelmelkbekerzwam (Peziza michelii), waarvan de
melk evenwel geelachtig opdroogt. Net als veel andere soorten van het
geslacht Peziza kan de Adellijke bosbekerzwam alleen microscopisch
met zekerheid worden gedetermineerd. Belangrijke kenmerken zijn
dan de wrattige sporen van 13-15 x 8-10 µm en de wijd gesepteerde
parafysen, ingebed in een bruine substantie. Deze zeldzame soort
komt in de zuidelijke helft van Nederland wat vaker voor dan in het

Psathyrella badiophylla

Bruinplaatfranjehoed

noorden (NMV, 2013). Bij onderzoek in en rond Amsterdam in de
jaren negentig is hij enkele malen gevonden in parken op humeuze
grond en kalkhoudend zand en bij sportvelden, onder andere op grond
vermengd met gravel vlak bij een tennisbaan (Chrispijn, 1999). Het
basenrijke karakter van de hiervoor genoemde standplaatsen vinden
we terug op de enige vindplaats van de Adellijke bosbekerzwam in
Drenthe, in landgoed Vennebroek bij Paterswolde, onder eiken langs
de Friesche laan die verhard is met basenrijke steenslag (km 234-574,
1993, Herb. Enzlin). Vondsten in Nederland waren, voor zo ver bekend,
steeds in de buurt van bomen, meestal eik. Dat sluit aan bij recent
onderzoek waaruit blijkt dat veel vertegenwoordigers van het geslacht
Peziza ectomycorrhiza vormen met bomen (Kuyper, 2007).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2005.

De Bruinplaatfranjehoed is een van de vele kleine, bruine franjehoeden die in het veld niet van elkaar zijn te onderscheiden.
Onder de microscoop is de afwezigheid van pleurocystiden een
belangrijk kenmerk, terwijl de cheilocystiden utriform zijn. Op
grond van de sporenmaten worden drie variëteiten onderscheiden
(Kits van Waveren, 1985), waarvan var. badiophylla opvallend
grote sporen heeft (11,5-13,5 x 6,5-7 µm) en var. microspora
opvallend kleine (7-8 x 4-5 µm). In Drenthe is alleen de laatste

variëteit waargenomen in een met basen verrijkte berm van
een steenslagweg bij Schoonoord (km 246-541, 2005). Elders
in Nederland is de Bruinplaatfranjehoed zeldzaam, met een
voorkeur voor laagveen- en kleigebieden in het westen van het
land, Flevoland en het rivierengebied (NMV, 2013). De soort
kan zowel op strooisel als op dood hout groeien, maar over de
standplaatsen elders zijn verder weinig details bekend (Kits van
Waveren, 1985).
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Psathyrella pseudogracilis

Dubbelgangerfranjehoed
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2001.

Deze franjehoed heeft een rozerode lamelsnede, evenals de zeer
algemene Sierlijke franjehoed (Psathyrella corrugis), waarvan
hij in het veld niet met zekerheid is te onderscheiden. Vandaar de
Nederlandse naam. Microscopisch wordt de Dubbelgangerfranjehoed
gekenmerkt door de aanwezigheid van breed afgeronde, utriforme
pleurocystiden in plaats van flesvormige cystiden met een slanke hals.
Vindplaatsen van deze in Nederland vrij zeldzame soort liggen vooral
in de laagveengebieden van Noord- en Zuid-Holland (NMV, 2013),
vermoedelijk deels een waarnemerseffect, dankzij de aanwezigheid
van mycologen die de moeite nemen om naar dit lastige geslacht
te kijken. In het Drentse bestand zitten drie vondsten: langs de
Pseudocraterellus undulatus

Kleine trompetzwam

Bosweg in Koekangerveld, (km 220-526, 2001), Bruilweering in de
Peizermade, (km 231-579, 2009) en langs de Valtherdijk bij NieuwWeerdinge (km 263-544, 2009). Mogelijk is deze soort aanmerkelijk
minder zeldzaam, want maar een klein deel van de opgaven van
de Sierlijke franjehoed is microscopisch gecontroleerd. Volgens het
Overzicht (Arnolds et al., 1995) groeit de Dubbelgangerfranjehoed
saprotroof op humeuze grond en houtsnippers in loofbossen, parken
en wegbermen op vruchtbare, basische klei, kalkhoudend zand en
veraard veen. De weinige Drentse vondsten passen in dat beeld.
Krieglsteiner & Gminder (2010) vermelden in Baden-Württemberg
een voorkeur voor wegbermen in voedselrijke loofbossen en parken.
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Status: Zeldzaam, n= 29, n<99: 11, n>99: 23, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1937. – Hab (n= 23): droge, voedselarme lanen 61%, droge,
voedselrijke lanen 13%, droog, voedselarm loofbos 13%, parken en
plantsoenen 9%, droog, voedselrijk gemengd bos 4%. -- Sub (n= 10): humus
100%. – Org (n= 10): Zomereik 80%, Beuk 20%.

De Kleine trompetzwam is verwant aan cantharellen en heeft kleine tot
middelgrote, trechtervormige vruchtlichamen met een grijsbruine hoed
met een sterk gegolfde rand en een korte, beige steel. De grijswitte
onderzijde van de hoed is niet voorzien van lamellen of lijsten, maar
glad of hooguit iets gerimpeld. Hij groeit meestal in (grote) groepen
bijeen. De Kleine trompetzwam was in ons land vroeger niet zeldzaam,
en kwam vooral ten oosten van de IJssel voor. Al vanaf de jaren vijftig
is het aantal vindplaatsen dramatisch snel afgenomen (Arnolds, 1985;
Nauta & Vellinga, 1995), zodat deze paddenstoel als ernstig bedreigd
op de Rode Lijst terecht kwam (Arnolds & Van Ommering, 1996). In
de jaren zeventig en tachtig was de Kleine trompetzwam een grote
zeldzaamheid. Vooral sinds de millenniumwisseling gaat het stukken
beter met deze soort, zodat hij nu nog slechts als kwetsbaar op de
Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). De Kleine trompetzwam
is in Nederland inmiddels weer een matig algemene paddenstoel die
voornamelijk op de hogere zandgronden voorkomt en dan vooral ten
noorden van de grote rivieren. In Noord-Brabant en Limburg is deze
soort nog steeds zeer zeldzaam (NMV, 2013). In Drenthe is de Kleine
trompetzwam op basis van kilometerhokken zeldzaam. Bijna driekwart

van de waarnemingen komt uit lanen, zowel op voedselarme bodem als
op voedselrijke grond. De meeste groeiplaatsen liggen bij eik; een enkele
keer wordt Beuk genoemd. De opgaven
uit bossen komen vermoedelijk van
randen van bospaden. Het is niet duidelijk
in hoeverre de Kleine trompetzwam
vroeger echt in het bos voorkwam. Jansen
(1984) noemt deze soort in elk geval niet
uit haar proefvlakken in zure eikenbossen
in de jaren tachtig, maar misschien was
hij daar toen al verdwenen. Vermoedelijk
zijn deze bostypen echter altijd te zuur
en te voedselarm geweest voor deze
paddenstoel.
In
Zuidwest-Duitsland
groeit de Kleine trompetzwam nog wel
gewoon in bossen, bij voorkeur op
tamelijk voedselarme bodems die zowel
basenarm als basenrijk kunnen zijn. Hij
is daar vooral een mycorrhizasymbiont
van Beuk (74%) en veel minder van eik
(9%), maar de Beuk is in die streek veel

Hoofdstuk 21c
algemener dan eik (n=21; Krieglsteiner, 2000). In Drenthe is in het
verspreidingspatroon enige voorkeur voor basenrijke omstandigheden
te bespeuren. Hij komt vooral in het noordwesten voor, waar de bodem
Ramaria aurea

Goudgele koraalzwam
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vaak lemig en niet zo zuur is. Vindplaatsen in Zuidwest-Drenthe liggen
over het algemeen in bermen waar vanaf de weg een zekere inspoeling
van basen plaatsvindt.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 2, trend --, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1996.

De tot 12 cm hoge, goudgele vruchtlichamen van deze spectaculaire
koraalzwam hebben in de takken dikwijls een roze inslag en de
uiteinden zijn aanvankelijk vaak oranjegeel. De stronk is wit, evenals
het vlees. Gele koraalzwammen zijn weliswaar erg opvallend, maar er
zijn in Europa talrijke soorten die alleen op grond van microscopische
kenmerken uit elkaar te houden zijn (Christian, 2008). Voor de Goudgele
koraalzwam is het ontbreken van gespen in het hele vruchtlichaam
doorslaggevend. In ons land is dit een zeer zeldzame soort met
enkele vindplaatsen in de duinen en op de hogere zandgronden
(NMV, 2013). Bovendien is het aantal vondsten afgenomen, zodat hij
nu als bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008).
In Drenthe ligt één vindplaats: landgoed Vennebroek bij Paterswolde
(km 233-574 en 234-574, 1996-2010, herb. Enzlin), waar de Goudgele
koraalzwam al vele jaren achtereen groeit in de schrale, vochtige
en wat lemige bermen van enkele halfverharde eikenlanen die over
de grenzen van twee kilometerhokken heengaan, maar in feite één
populatie vormen. De Goudgele koraalzwam heeft in ons land een
Russula anthracina

Antracietrussula

voorkeur voor oude beuken- en eikenlanen op basenrijke bodems
(Arnolds et al., 1995). In de ons omringende landen is het vooral een
soort van beukenbossen op kalkrijke bodems (Christian, 2008).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 2000.

Jonge exemplaren van de Antracietrussula hebben een witachtige
hoed, maar die verkleurt spoedig grijszwart of roetbruin, waarbij de
hoedrand nog lang wit blijft. De lamellen zijn roomkleurig met een
karakteristieke roze weerschijn. De steel is wit, doch verkleurt net als
het vlees bij beschadiging meteen zwart. De smaak van het vlees
is mild, in de lamellen duidelijk scherp. De Antracietrussula was in
ons land altijd al een zeldzame soort, maar hij is de laatste decennia
nog schaarser geworden en staat daarom als ernstig bedreigd op
de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De weinige vindplaatsen
liggen hoofdzakelijk op het pleistoceen en op de overgang naar

de dalen van de grote rivieren (NMV, 2013). De paar vindplaatsen
in Drenthe zijn van recente datum en liggen in het noorden van de
provincie: in een schrale eikenberm bij de kerk van Veenhuizen (km
222-560, 2000) en op twee plekken in gemengd loofbos op basenrijke
potklei in De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-574, 2010; km 227-575,
2010). In Zuidwest-Duitsland komt hij voor in oude beukenbossen
en gemengde bossen op niet te voedselrijke, basische en meestal
kalkrijke, lemige tot humeuze zandgronden (Krieglsteiner, 2000). Hij
groeit er vooral bij Fijnspar (68%) en Zilverspar (20%), veel minder bij
Beuk (8%) (n= 70).
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Russula chloroides

Smalplaatrussula
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Status: Zeldzaam, n= 28, n<99: 20, n>99: 12, trend --, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 23): droge, voedselrijke lanen 48%,
droge, voedselarme lanen 35%, houtwallen en -singels 9%, loofbossen
onbepaald 9%. – Sub (n= 18): humus 50%, grond onbepaald 50%. – Org (n=
21): eik 81% (waarvan Zomereik 19%), Beuk 9%, loofbomen onbepaald 9%.

Deze grote russula heeft aanvankelijk een kalkwitte hoed die vaak
met aanklevende aarde erop boven de grond komt en al spoedig
okerbruine vlekken krijgt. De witte steel is meestal kort en dik. De
Smalplaatrussula verschilt van de sterk gelijkende, hierna beschreven
Witte russula (Russula delica) door de smallere en dichter op elkaar
staande lamellen die daartussen een groenige weerschijn vertonen.
Sommige collecties lijken intermediair en Krieglsteiner (2000)
beschouwt de Smalplaatrussula slechts als een variëteit van de
Witte russula. In ons land is de Smalplaatrussula matig algemeen,
met de meeste vindplaatsen in de duinen, het Kromme-Rijngebied
en het noordoosten van Nederland (NMV, 2013). In Drenthe staat
de Smalplaatrussula als zeldzaam te boek en het aantal meldingen
is na 1999 duidelijk afgenomen. Het is opmerkelijk dat het aantal
waarnemingen van de Witte russula in dezelfde periode sterk is
toegenomen. Het is niet denkbeeldig dat er een verschuiving heeft
plaatsgevonden in de criteria op grond waarvan beide soorten worden
onderscheiden. De vindplaatsen van de Smalplaatrussula liggen
overwegend op basenhoudende, lemige gronden in het noordelijke
deel van de provincie, vooral rond Roden, Paterswolde en aan de
zuidkant van Assen. Ook elders is deze russula te vinden op basenrijke
plekken in het landschap, zoals bij het Boekweitenveentje bij Gieten.
Een vindplaats aan de Vledderweg in Vledder ligt weliswaar op van
oorsprong zuur zand, maar dat kon in de loop der tijd basisch worden

door inspoeling van kalk uit het nabijgelegen schelpenpad. Eik is de
meest genoemde symbiont; Beuk is slechts twee keer opgegeven.
In Zuidwest-Duitsland zou de Smalplaatrussula op iets zuurdere
en meer zandige bodems kunnen groeien dan de Witte russula
(Krieglsteiner, 2000). De soort vormt daar ook regelmatig mycorrhiza
met naaldbomen, vooral Fijnspar.
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Russula cuprea

Donkere geelplaatrussula
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 1988.

De hoedkleur van de Donkere geelplaatrussula varieert van wijn- tot
koperrood, eventueel gemengd met groenoker en bruin (zie ook de
nauw verwante Groene peperrussula, Russula urens). Een belangrijk
kenmerk vormen de lamellen, die bij het rijpen van de sporen al gauw
verzadigd dooiergeel worden. De smaak is eerst mild, maar wordt na
enig kauwen scherp. De meeste vindplaatsen van deze zeer zeldzame
en ernstig bedreigde soort liggen in de provincie Utrecht, met name in
het Kromme-Rijngebied en langs de Vecht (NMV, 2013). In Drenthe is
Russula decipiens

Roze geelplaatrussula

de Donkere geelplaatrussula in 1988 gevonden in een eikenlaan op
landgoed Vennebroek bij Paterswolde (km 233-574). Van meer recente
datum is een vondst langs een zijweg van de Meppelerweg tussen
Ruinen en Ruinerwold (km 216-529, 2010). De kortgrazige bermen zijn
daar beplant met linden en er zijn daar meer mycorrhizapaddenstoelen
gevonden die duiden op basenrijke grond, zoals de Kruipwilgrussula
(Russula persicina). Volgens het Overzicht (Arnolds, 1995) is de
Donkere geelplaatrussula een symbiont van eik en linde in lanen op
klei en zavel.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 2, n>99: 8, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1986. – Hab (n= 10): droge, voedselrijke lanen 50%,
droge, voedselarme lanen 40%, houtwallen en -singels 10%. – Org (n= 10):
eik 100% (waarvan Zomereik 67%).

Deze tamelijk grote russula heeft een roze- tot wijnrode hoed die in
het centrum vaak okergeel tot wit uitbleekt. De lamellen beginnen
crèmekleurig, maar worden spoedig diep okergeel, dezelfde tint als
van de sporenfiguur. De steel van de Roze geelplaatrussula is wit,
maar kan bij oudere exemplaren iets gaan vergrauwen of bruine
vlekken krijgen en de smaak wordt na enig kauwen langzaam steeds
scherper. Deze soort is in ons land vrij zeldzaam en wordt voornamelijk
gevonden in de kalkrijke duinen en in het rivierengebied, vooral langs
de Kromme Rijn (Veerkamp et al., 1994). Op het pleistoceen is hij
zeer zeldzaam. In Drenthe ligt een opvallende cluster vindplaatsen
rond Roden (NMV, 2013), waar de Roze geelplaatrussula in zeven
kilometerhokken is aangetroffen in eikenlanen op basenrijke potklei.
De enige andere waarnemingen zijn gedaan tussen Ruinerwold en
Meppel (km 211-525, 1995) en in het Achterste Veld ten zuidoosten
van Witteveen (km 241-536, 2007), beide in schrale, grazige bermen
onder Zomereik, samen met enkele andere paddenstoelen die
basenrijke bodems indiceren. Van de waarnemingen dateert 85%
van 1999 of later, vermoedelijk voornamelijk een waarnemersseffect
als gevolg van meer aandacht voor wegbermen. In ZuidwestDuitsland groeit de Roze geelplaatrussula in Eiken-Haagbeukenbos

en kalk-beukenbossen, maar ook in parken, wegbermen en op
begraafplaatsen, op neutrale tot basische, vrij voedselrijke, zandige
en lemige bodems (Krieglsteiner, 2000).
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Russula delica

Witte russula
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Status: Vrij zeldzaam, n= 39, n<99: 9, n>99: 33, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1988. – Hab (n= 18): droge, voedselarme lanen 89%,
parken en plantsoenen 6%, droge, voedselarme loofhoutsingels 6%. – Sub
(n= 14): humus 100%. – Org (n= 15): eik 86% (waarvan Zomereik 13%),
Beuk 7%, linde 7%.

Deze grote, stevige russula heeft een kalkwitte hoed, die later
okerkleurige vlekken krijgt en tenslotte geheel okerbruin wordt.
Daarbij heeft de Witte russula ver uiteenstaande, witachtige lamellen
en een witte, korte, dikke steel. De Smalplaatrussula (Russula
chloroides) is een dubbelganger met dichter opeenstaande lamellen
die soms lastig is te onderscheiden (zie aldaar). De Witte russula
wordt soms ook verward met het Schaapje (Lactifluus vellereus,
zie aldaar), dat bij beschadiging echter wit melksap afscheidt
(wat bij droog weer maar beperkt optreedt). De Witte russula is
in ons land vrij algemeen in de duinen, op het pleistoceen en in
Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe geldt hij als vrij zeldzaam.
De meeste vindplaatsen liggen in het noorden op de potklei en
in de landgoederen rond Eelde-Paterswolde en Assen. Van alle
Drentse meldingen is het merendeel afkomstig van lanen en singels
op voedselarme bodem, hetgeen echter niet uitsluit dat de grond
doorgaans zwak zuur tot neutraal en basenrijk is. In Drenthe is de
Zomereik de voornaamste mycorrhizapartner, met daarnaast een
kleine rol voor Beuk en linde. Volgens het Overzicht (Arnolds et al.,
1995) groeit de Witte russula in Nederland bij eik, Beuk en linde,
maar ook Kruipwilg en Witte abeel zijn als begeleiders opgegeven.
Hij zou zowel in lanen als in bossen op min of meer voedselrijke
zand-, leem- en kleibodems staan, maar uit Noordoost-Nederland
Russula heterophylla

Vorkplaatrussula

zijn ons geen vondsten uit bossen bekend, wel uit parkachtige
terreinen. In Zuidwest-Duitsland heeft de Witte russula een voorkeur
voor droge, min of meer neutrale tot basische, kalkhoudende en
humusarme, zware bodems, zowel in bossen als langs bosranden,
in wegbermen en in parken (Krieglsteiner, 2000).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 5, n>99: 5, trend --, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1933. – Hab (n= 8): droge, voedselrijke lanen 50%,
droge, voedselarme lanen 25%, droog, voedselarm loofbos 25%. – Sub (n=
5): humus 100%. – Org (n= 5): eik 80% (waarvan Zomereik 40%), Beuk 20%.

De grondkleur van de hoed van de Vorkplaatrussula is groen, maar
vaak wolkachtig vermengd met grauwe, bruine, gele of soms wijnrode
tinten. De aanvankelijk witte lamellen worden later crèmegeel en zijn
bij de aanhechting met de steel gevorkt en onderling verbonden.
Dat is op bijgaande foto goed te zien. Een kleine foto van complete
vruchtlichamen is daaraan toegevoegd. Onder de microscoop
zijn de kleine, wrattige sporen van 5,5-7 x 4,5-6 µm een opvallend
kenmerk. Het is raadzaam om dit steeds te testen, want volgens
russulaspecialisten worden vondsten van andere groenige russula’s
regelmatig voor de Vorkplaatrussula aangezien. Verwarring treedt
onder meer op met groene vormen van de Regenboogrussula (Russula
cyanoxantha var. peltereaui) en met de Groene berkenrussula
(Russula aeruginea). De Vorkplaatrussula werd in Nederland in de
jaren negentig beschouwd als een vrij zeldzame mycorrhizasymbiont
van vooral eik, minder vaak berk en zelden Beuk, op kalkhoudende
klei, leem en zand (Arnolds et al., 1995). Toen stond de soort op de
Rode Lijst (Arnolds & Van Ommering, 1996) en werd hij nog tot de
kenmerkende kleibospaddenstoelen gerekend, met meer dan een
kwart van de vindplaatsen in het rivierengebied (Veerkamp et al.,
1994). Beide kwalificaties gaan nu niet meer op gezien een explosieve
toename van het aantal waarnemingen in de kalkrijke duinen, ZuidLimburg en op het pleistoceen (NMV, 2013). Tegenwoordig gaat de
Vorkplaatrussula in ons land voor vrij algemeen door, maar wellicht
is dat beeld te optimistisch door verkeerde determinaties. Het is
opmerkelijk dat in Drenthe de Vorkplaatrussula nog altijd een zeer
zeldzame soort is, die na 1999 zelfs lijkt te zijn afgenomen. Bij het

herstel van veel andere mycorrhizapaddenstoelen vervult deze
provincie juist een voortrekkersrol door de gemiddeld minder hoge
stikstofdepositie. Naar de oorzaak van het uitblijven van expansie in
Drenthe kunnen we slechts gissen. Er zijn enkele opgaven van de
Vorkplaatrussula uit de jaren zeventig uit loofbossen op voedselarm
zand, toen deze bossen minder vergrast waren dan tegenwoordig.
We zetten toch voorzichtig vraagtekens bij de juiste determinatie
van deze vondsten, want meer recente meldingen komen alleen van

Hoofdstuk 21c
bermen met oude eiken of beuken op rijkere, zwak zure tot basische
grond, bijvoorbeeld op potklei in Natuurschoon bij Roden, nabij
Havezathe Oosterbroek bij Eelde en bij Huize Echten. In ZuidwestDuitsland groeit de Vorkplaatrussula voornamelijk in beukenbossen

Russula illota

Spikkelsneerussula

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, <99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1995.

Deze grote russula heeft een okerkleurige hoed, vaak gemengd
met roodbruine tinten, die bij vochtig weer slijmerig is. De
Spikkelsneerussula geurt sterk naar bittere amandelen, gemengd
met een ranzige component. Dat is een verschil met de nauw
verwante Amandelrussula (Russula grata; zie aldaar), die uitsluitend
naar bitterkoekjes ruikt. Een ander onderscheid wordt gevormd
door de aanwezigheid van donkerbruine vlokjes op de snede van
de lamellen en op de steel. Van deze in ons land zeer zeldzame
soort zijn slechts een paar recente vindplaatsen bekend in het
Utrechtse rivierengebied en Noordoost-Nederland (NMV, 2013). In
Drenthe is de Spikkelsneerussula twee maal gesignaleerd, langs de
Toutenburgsingel ten noorden van Roden (km 223-574, 1995, herb.
BSW) en aan de noordzijde van het Oranjekanaal bij Zwiggelte (km
234-545, 2004). Beide vindplaatsen betreffen grazige wegbermen
met oude eiken op basenhoudende, matig voedselarme, lemige
zandgrond of potklei. In Zuidwest-Duitsland is deze soort niet
zeldzaam in beukenbossen op humeuze, lemige, matig basenrijke,
maar voedselarme bodems. Hij groeit daar soms ook bij eik (7%) en
Fijnspar (7%) (n=73; Krieglsteiner, 2000).
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op matig zure tot zwak basische, stikstofarme bodems (Krieglsteiner,
2000) en ook in Zwitserland staat hij voornamelijk bij Beuk, zelden
bij den, eveneens op voedselarme, neutrale of enigszins zure grond
(Breitenbach & Kränzlin, 2005).
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Russula insignis

Verkleurende kamrussula
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Status: Uiterst zeldzaam, n=3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1974.

De Verkleurende kamrussula behoort bij een groepje bruingekleurde
russula’s met een opvallende, meestal onaangename geur. Hij is van
verwante soorten te onderscheiden door de grauwbruine hoedkleur,
de aangename, fruitachtige geur en de milde smaak. De soort dankt
zijn Nederlandse naam aan een karakteristieke chemische reactie:
een rode verkleuring met ammonia in de steelbasis. In Nederland is
de Verkleurende kamrussula zeldzaam en karakteristiek voor oude
eikenlanen in het rivierengebied, in het bijzonder langs de Kromme
Russula luteotacta

Geelvlekkende russula

Rijn en Utrechtse Vecht. Daarbuiten is de soort gevonden in de kalkrijke
duinen tussen Den Haag en Haarlem en op enkele plekken in de
Noordoostpolder, Zuid-Limburg en op de hogere zandgronden (NMV,
2013). In Drenthe is de Verkleurende kamrussula uiterst zeldzaam
en bekend van Westerbork (km 237-541, 1974), het Mensingebos bij
Roden (km 224-571, 1981) en De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-575,
2001). Op de laatste locatie groeit hij met vele andere kleibossoorten
in een eikenlaantje op basenrijke, vochtige potklei; van de andere
vondsten zijn geen details over de standplaats bekend.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, <99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2005.

Dit is een bitterscherp smakende russula met een koraal- tot
bloedrode hoed die vaak plaatselijk wit uitbleekt en met een witte
sporenfiguur. Kenmerkend is dat de witte steel en de lamellen bij
druk geel verkleuren. Soms kan het enige uren duren voordat die
verkleuring duidelijk te zien is. In Nederland is de Geelvlekkende
russula vrij zeldzaam met de meeste vindplaatsen in en nabij
het rivierengebied (NMV, 2013). Eigenlijk komt deze russula in
Drenthe niet voor, maar omdat nu eenmaal de afspraak geldt
dat grenshokken meetellen, is in dit geval een stukje Groningen
geannexeerd met daarin een deel van landgoed Nienoord bij
Leek (km 222-575, 2005). Hier komt de soort voor in een oude
eikenlaan op vochtige, basenhoudende, lemige grond. Volgens
Russula maculata

Gevlekte russula

het Overzicht (Arnolds et al., 1995) groeit deze russula samen
met eik, Beuk, linde en populier, het meest in lanen, maar ook
in bossen, op kalkhoudend zand, leem en klei. Breitenbach &
Kränzlin (2005) noemen ook nog Hazelaar als begeleidende
boomsoort en signaleren een voorkeur voor neutrale tot basische,
vrij voedsel- en kalkrijke bodems. Krieglsteiner (2000) omschrijft
de habitat van de Geelvlekkende russula in Zuidwest-Duitsland
als schaduwrijke beukenbossen en Eiken-Haagbeukenbossen,
parken en begraafplaatsen, op niet te droge, humeuze, neutrale
tot basische, vrij voedselrijke bodems met een laag gehalte aan
stikstof. De volgende bomen worden daar als mycorrhizapartner
genoemd: eik (56%), Beuk (16%), Haagbeuk (16%), Hazelaar
(6%) en populier (6%) (n=32, Krieglsteiner, 2000).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, <99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1986.

De hoedkleur van de Gevlekte russula kan variëren van oranjerood
tot oranje of abrikoosgeel en soms roodbruin, vaak met kleine,
purperrode of roestkleurige vlekken, en bleekt plaatselijk lichtgeel
uit. De lamellen zijn aanvankelijk crèmekleurig, bij rijpheid
donker okergeel en vaak voorzien van een gekartelde snede met
roestkleurige vlekken. De Gevlekte russula is nauw verwant aan de
eerder beschreven Roze geelplaatrussula (Russula decipiens) en
daarvan hoofdzakelijk te onderscheiden doordat de hoedkleur naar
oranje neigt, vaak purperrode vlekken vertoont en niet wit uitbleekt,
en doordat de steel niet zuiver wit is, maar roze vlekken of een roze
gloed vertoont. In ons land is de Gevlekte russula zeldzaam en
vooral te vinden langs de IJssel en in het gebied van Kromme Rijn
en Vecht, ook lokaal in de kalkrijke duinen en rond Winterswijk (NMV,
2013). In Drenthe is hij in de jaren tachtig herhaaldelijk gesignaleerd
Russula pelargonia

Geraniumrussula

langs de Rodewolderweg bij Foxwolde (km 226-574, 1986 t/m 1988,
herb. BSW), samen met de verwante Tweekleurige russula (Russula
veternosa). Beide soorten zijn daar later nooit meer gesignaleerd,
ondanks herhaalde bezoeken. Meer recent is hij daar vlak in de
buurt gevonden: in het eikenlaantje in De Kleibosch dat inmiddels
bekendstaat om zijn bijzondere mycoflora (km 227-575, 2006).
Beide vindplaatsen liggen in oude eikenlanen op basenrijke potklei.
De Gevlekte russula houdt volgens Breitenbach & Kränzlin (2005)
van plekken met een warm microklimaat bij eik of Beuk op kalkrijke
bodem. Krieglsteiner (2000) vermeldt als favoriete standplaatsen
op het zuiden gelegen bosranden, evenals parken en andere lichte
beplantingen die ’s zomers uitdrogen, op kalkhoudende zand- of
leembodems. Hij noemt als mycorrhizabomen Beuk (43%), eik
(43%), Haagbeuk (7%) en linde (7%) (n= 14).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 3, n>99: 1, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1970.

Deze tamelijk kleine soort heeft meestal een donker violette tot
vleeskleurig-lila hoed van 2-5 cm, maar er zijn ook exemplaren met
een groenige of grauwgroene kleur. De Geraniumrussula behoort
samen met de Tweegeurrussula (Russula clariana) en de Violette
russula (Russula violacea) tot een groepje nauw verwante soorten

die een scherpe smaak, crème sporenfiguur en een kenmerkende
geur naar tuingeraniums (Pelargonium) gemeenschappelijk hebben.
Door sommige auteurs worden ze als één soort beschouwd, maar
we behandelen ze hier apart. De Geraniumrussula is in Nederland
vrij zeldzaam met de meeste vindplaatsen in de kalkrijke duinen,
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Zuid-Limburg en het gebied van de Kromme Rijn en Utrechtse
Vecht (NMV, 2013). Hij vormt vooral mycorrhiza met populieren en
is volgens Einhellinger (1985) mogelijk aan Ratelpopulier gebonden.
Het Overzicht vermeldt echter ook eik als mycorrhizapartner en
soms Beuk (Arnolds et al., 1995). De Geraniumrussula houdt van
basenrijke, lemige bodems. In het Drentse bestand bevinden zich
vier opgaven van deze soort, waarvan drie uit het potkleigebied ten
noorden van Roden: Natuurschoon bij Roden (km 223-574, 1992), De
Kleibosch bij Foxwolde (km 227-574, 2003) en landgoed Nienoord bij
Leek (km 222-575, 1990). Deze laatste groeiplek ligt net op Gronings
grondgebied in een eikenlaan. Een buitenbeentje is een oude vondst
aan de rand van de Emmerdennen bij Emmen (km 258-533, 1970,
herb. L). Ook in Zuidwest-Duitsland heeft deze soort een voorkeur
voor niet te droge, voldoende basenrijke, vaak kalkhoudende bodems
met een lage stikstofbelasting (Krieglsteiner, 2000).

Russula persicina

Kruipwilgrussula
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Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 6, n>99: 8, trend -, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 13): droge, voedselarme lanen
38%, droge, voedselrijke lanen 38%, parken en plantsoenen 8%, vochtig,
voedselrijk loofbos 8%, houtwallen en -singels 8%. – Org (n= 8): eik 75%
(waarvan Zomereik 25%), linde 12%, populier 12%.

Deze middelgrote russula met een rozerode hoed en zeer scherpe
smaak lijkt in eerste instantie op de zeer algemene Braakrussula
(Russula emetica; zie aldaar), maar de lamellen en sporenfiguur
zijn roomkleurig in plaats van wit, de hoed heeft de neiging sterk te
verbleken en de hoedhuid is moeilijk aftrekbaar. De witte steel wil aan
de basis nogal eens vergelen. De Kruipwilgrussula is algemeen in
de duinen van Zeeland tot Schiermonnikoog en doet daar zijn naam
eer aan, want in kruipwilgstruwelen is hij daar plaatselijk talrijk. In
het binnenland is deze soort vrij zeldzaam en vooral waargenomen
in het rivierengebied en het kleigebied van Groningen (NMV, 2013).
In deze streken vormt hij voornamelijk mycorrhiza met populier en
eik. De Kruipwilgrussula is in Drenthe zeldzaam en vooral langs de
randen van de provincie aangetroffen, met opvallend veel plekken in
het laagveengebied bij Meppel, onder andere in een eikenlaan bij een
boerderij die Roodbardije heet (km 212-523, 2004). De bermen aldaar
zouden zeer goed kunnen zijn voor paddenstoelen, als ze regelmatig
zouden worden gemaaid. Ondanks het gebrekkige beheer is de
Kruipwilgrussula daar een paar keer aangetroffen. Hij is ook enkele
keren gevonden in een lindelaan tussen Ruinerwold en Ruinen (km
216-529, 2009 en 2010) in een iets verruigde vegetatie op basenrijke,
zavelige bodem. Deze russula komt verder voor op veel van de al
vaker genoemde locaties met paddenstoelen van basenrijke bodems,
Russula pseudoaeruginea

Valse groene berkenrussula

zoals landgoed Vennebroek bij Paterswolde en De Kleibosch bij
Foxwolde, maar ook op minder bekende plekken, zoals de Boerdallen
bij Annen. In Zuidwest-Duitsland groeit de Kruipwilgrussula bij eik en
Beuk op een ondergrond van kalk, mergel en kalkhoudend zand, ook
op oppervlakkig verzuurde plekken (Krieglsteiner, 2000).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd,
eerste jaar: 1974.

Dit is een zeer zeldzame dubbelganger van de Groene berkenrussula
(Russula aeruginea), een soort die algemeen voorkomt bij berken op
zuur, voedselarm zand en beschreven is in hoofdstuk 26. De Valse
groene berkenrussula verschilt macroscopisch in de wat donkerder,
licht okergele lamellen en dito sporenfiguur, microscopisch in de
structuur van de hoedhuid en ecologisch in het voorkomen bij eik
op basenrijke klei of zavel. Het verschil in habitat biedt onvoldoende
houvast en microscopische controle is altijd noodzakelijk voor een
zekere determinatie. De Valse groene berkenrussula was in ons land
altijd al zeer zeldzaam. Hij is bovendien sterk achteruitgegaan en

sinds 1990 alleen bekend van twee vindplaatsen in het rivierengebied
(NMV, 2013). De soort staat daarom als ernstig bedreigd op de Rode
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De enige vondst in het Drentse
bestand dateert van 1974 uit Westerbork (km 237-541). Verdere
gegevens ontbreken, maar de opgave is vermoedelijk betrouwbaar
want de waarnemer, Ger van Zanen, staat bekend als een ervaren
en deskundige mycoloog. Ook elders in Europa is de Valse groene
berkenrussula zeldzaam. In de literatuur wordt steeds het voorkomen
bij eik genoemd op kalkhoudende, kleiïge bodems (Krieglsteiner,
2000; Sarnari, 2007).

Lanen op basenrijke leem- en kleigrond

664
Russula pseudointegra

Kleibosrussula
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Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 7, n>99: 5, trend --, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 11): voedselrijke lanen 54%, droge,
voedselarme lanen 27%, houtwallen en -singels 9%, vochtig, voedselrijk
loofbos 9%. – Org (n= 9): eik 67% (waarvan Zomereik 44%), loofbomen
onbepaald 33%.

Met zijn scharlakenrode hoed en uiteindelijk diep okergele lamellen
is de Kleibosrussula in het veld meestal goed herkenbaar. Vooral de
sterke geur van appelmoes in blik – volgens sommigen meer de lucht
van Hema-latexverf - is kenmerkend. De soort is in ons land matig
algemeen en heeft een uitgesproken fluviatiele verspreiding met
concentraties in het gebied van Kromme Rijn en Utrechtse Vecht en langs
de IJssel. Hij wordt tot de meest karakteristieke kleibospaddenstoelen
gerekend (Veerkamp et al., 1994). Buiten het rivierengebied zijn er
kleinere clusters vindplaatsen in de kalkrijke duinen, Zuid-Limburg
en Noord-Drenthe (NMV, 2013). De Kleibosrussula is in Drenthe
weliswaar zeer zeldzaam, maar dat geldt niet voor het potkleigebied
rond Roden, waar hij een aantal rijke vindplaatsen heeft, onder
meer in De Kleibosch bij Foxwolde, vanwaar de soort sinds 2001
tientallen keren is gemeld. Hij is ook in Natuurschoon en langs
de Toutenburgsingel aan de noordkant van Roden herhaaldelijk
gevonden. Buiten het kerngebied zijn er vondsten in landgoed
Vennebroek bij Paterswolde (1987),
in de lemige, schrale eikenberm
van de Peesterweg bij Norg (2005)
en ten noorden van Meppel, in een
eikenberm bij Nijeveen (1993), die
ook gezien de rest van de mycoflora
licht fluviatiele trekken vertoont. In
Zwitserland groeit de Kleibosrussula
voornamelijk bij eik in loofbossen
op iets vochtige, zwak zure tot
basische,
basenrijke
bodems
(Kränzlin,
2005).
Krieglsteiner
(2000)
beschrijft
dezelfde
bodemomstandigheden en voegt
eraan toe dat de Kleibosrussula in
kalkgebieden vaak oppervlakkig
verzuurde plekken prefereert.

Russula puellaris

Vergelende russula
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Status: Zeer zeldzaam, n=5, n<99: 2, n>99: 4, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1982.

De Vergelende russula is een bescheiden, mild smakende russula
met een wijnrode tot violetbruine hoed van een paar centimeter breed
en met roomgele lamellen. Karakteristiek is de sterke geelverkleuring
van de gehele paddenstoel bij ouderdom en beschadiging. De
soort kan eventueel verward worden met de Bonte berkenrussula
(Russula versicolor; zie aldaar), die ook op den duur geel verkleurt,
maar die soort smaakt min of meer scherp en groeit bij berken. De
Vergelende russula is in ons land een mycorrhizapartner van Beuk
en eik op matig tot zwak zure, matig voedselrijke, lemige en zandige
gronden. Hij is landelijk vrij zeldzaam met concentraties vindplaatsen
in Zuid-Limburg, Midden-Brabant, Twente, Zuidoost-Friesland, de
Achterhoek en het Gooi (NMV, 2013). In vergelijking tot andere
pleistocene gebieden is de Vergelende russula in Drenthe opvallend

schaars met slechts vier vindplaatsen: de Grote Startbaan bij Havelte
(km 211-533, 1982; 212-533, 2003), het Asserbosch (km 233-555,
2004) en Peizerwold (km 229-575, 2008, herb. Douwes). Een melding
in een grenshok bij Leek (km 222-575, 2007) heeft betrekking op de
Nienoordsingel, net op Gronings grondgebied. In het Asserbosch en
Nienoord is de soort aangetroffen in oude beukenlanen op voedselrijk,
lemig zand. Van de overige groeiplaatsen zijn geen details bekend. In
Zuidwest-Duitsland heeft de Vergelende russula een sterke voorkeur
voor naaldbomen, in het bijzonder Fijnspar (Krieglsteiner, 2000). Ook
in andere delen van Duitsland is hij in sparrenbossen gevonden,
bijvoorbeeld vlakbij de Nederlandse grens bij Bentheim. In Drenthe is
dat nog niet het geval, maar hij is wel in vochtige sparrenpercelen op
basenhoudende grond te verwachten.

Hoofdstuk 21c
Russula risigallina

Abrikozenrussula
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Status: Vrij zeldzaam, n= 69, n<99: 21, n>99: 57, trend +, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 57): droge, voedselarme lanen 51%,
droge, voedselrijke lanen 28%, parken en plantsoenen 9%, houtwallen en
-singels 5%, droog, voedselarm gemengd bos 5%, rest 2%. – Org (n= 42):
eik 81% (waarvan Zomereik 29%), Beuk 14%, loofbomen onbepaald 5%.

Deze kleine, breekbare soort is in het veld goed herkenbaar. Hij
heeft een hoedkleur die varieert van oranjerood tot abrikooskleurig
of goudgeel, de hoedhuid is vrijwel geheel aftrekbaar en de lamellen
worden dooiergeel. De geur kan bij oudere exemplaren (of na enige
tijd in een verzameldoosje) zoetig-fruitig zijn en ook de smaak
is aangenaam zoetig. De Abrikozenrussula is in Nederland vrij
algemeen met clusters van vindplaatsen in de duinen, op de hogere
zandgronden en in Zuid-Limburg (NMV, 2013). Hij is in Drenthe vrij
zeldzaam met een nogal onregelmatig verspreidingspatroon, dat
grotendeels het verloop van oude lanen op een basenrijke ondergrond
weerspiegelt. Zoals bij de meeste soorten uit deze ecologische groep,
liggen concentraties van vindplaatsen rond Roden, Paterswolde en
Assen, in wat mindere mate ook langs de N374 bij Nieuw-Buinen
en de N852 ten zuiden van Hollandscheveld, bij Frederiksoord en
ten zuiden van Odoorn. Hij ontbreekt volledig in de boswachterijen.
Het is duidelijk dat de Abrikozenrussula zuur, voedselarm zand mijdt
en een voorkeur heeft voor zwak zure tot basische potklei en lemige
of humeuze zandbodems met een vrij laag stikstofgehalte. Hij groeit

Russula solaris

Zonnerussula

vrijwel uitsluitend in met bomen beplante wegbermen, een enkele
keer in parken, op begraafplaatsen of langs bossingels. De meest
genoemde begeleider is eik, op grote afstand gevolgd door Beuk.
Omdat Drenthe nu eenmaal veel meer eikenlanen dan beukenlanen
telt, zegt dit lang niet alles over de voorkeur van deze soort voor
een mycorrhizapartner. Peter-Jan Keizer vond tijdens zijn Drentse
lanenonderzoek in de jaren tachtig de Abrikozenrussula (onder de
naam Russula lutea) in 9% van de beukenbermen (n= 23), tegenover
4% van de eikenbermen (n= 53; Keizer, 1993). Een voorkeur voor
Beuk is ook geconstateerd in Zuidwest-Duitsland met 63% van de
opgaven tegenover 17% bij eik (n= 57; Krieglsteiner, 2000). De
soort wordt daar omschreven als bodemvaag met een voorkeur
voor zwak zure tot licht basische bodems (Krieglsteiner, 2000). Hij
is daar allerminst beperkt tot door mensen beïnvloede milieus, maar
een component van de mycoflora in allerlei typen beukenbos, EikenHaagbeukenbos en soms sparrenbossen.
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Status: Zeldzaam, n= 29, n<99: 5, n>99: 28, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1986. – Hab (n= 22): droge, voedselarme lanen 41%,
droge, voedselrijke lanen 41%, houtwallen en -singels 8%, parken en tuinen
8%. – Sub (n= 10): humus 100%. – Org (n= 17): Beuk 88%, eik 6%, berk 6%.

De Zonnerussula is een vrij kleine en nogal broze soort met een
stralend chromaatgeel hoedcentrum en een lichtere, sterk gevoorde
randzone. De witachtige lamellen worden pas na geruime tijd lichtgeel
en produceren een roomwitte sporenfiguur. De smaak is scherp en de
geur lijkt op die van tuingeraniums (Pelargonium) of appelmoes in
blik. Hij kan gemakkelijk verward worden met de gele variëteit van de
Broze russula (Russula fragilis var. gilva), maar die heeft een sterkere,
aangenaam zoete geur; wit blijvende lamellen, doorgaans met een
gezaagde lamelsnede, en een witte sporenfiguur. De Zonnerussula is
in ons land vrij algemeen, met de meeste vindplaatsen in de kalkrijke
duinen, het rivierengebied en de landgoederengordel van Salland tot
Twente (NMV, 2013). In Drenthe is de Zonnerussula zeldzaam, met
de meeste vindplaatsen in het uiterste noorden van de provincie. Hij
ontbreekt geheel in de boswachterijen. In Nederland en Centraal-

Europa wordt deze soort als een exclusieve mycorrhizasymbiont van
de Beuk beschouwd (Arnolds et al., 1995; Krieglsteiner, 2000) en
ook in Drenthe is hij hoofdzakelijk onder die boom waargenomen.
In de ecologische gegevens worden daarnaast echter eik en berk
één maal genoemd. In Scandinavië wordt de Zonnerussula als
partner van Beuk en eik aangeduid (Knudsen & Vesterholt, 2008). In
Drenthe groeit deze paddenstoel hoofdzakelijk in oude, schaduwrijke
beukenlanen, ook wel in bossingels, houtwallen en in grasvelden

Lanen op basenrijke leem- en kleigrond
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met vrijstaande beuken in parken en op begraafplaatsen. De soort
heeft een voorkeur voor lemige, humeuze, basenhoudende bodems,
maar mijdt stikstofrijke plekken. Door de vermesting in de vorige
eeuw trad een dip op, zodat de Zonnerussula als kwetsbaar op de
Rode Lijst belandde (Arnolds & Van Ommering, 1996). Inmiddels
heeft hij zich grotendeels hersteld, getuige ook zijn sterke toename
in Drenthe na 1999. Krieglsteiner (2000) vermeldt de Zonnerussula in
Zuidwest-Duitsland eveneens van matig vochtige, neutrale tot zwak
basische, basenrijke en stikstofarme bodems en ook hij wijst op een
achteruitgang als gevolg van verzuring en vermesting. Er is één groot
verschil met de situatie in Nederland: In Baden-Württemberg groeit
deze mooie paddenstoel nog gewoon in bossen.

Russula urens

Groene peperrussula

Russula solaris
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 1988.

Dit is een brandend scherp smakende, vrij kleine, opmerkelijk broze
soort met een overwegend geel- tot olijfgroene hoed en lamellen die
donkergeel worden. De Groene peperrussula is nauw verwant aan de
eerder behandelde Koperrode russula (Russula cuprea), waarvan hij
hoofdzakelijk verschilt door de dominante groene tinten in de hoed
(Einhellinger, 1985). Hij wordt ook wel als een variëteit (Krieglsteiner,
2000) of synoniem (Knudsen & Vesterholt, 2008) van de Koperrode
russula opgevat. De Groene peperrussula is in ons land een zeer
zeldzame paddenstoel, waarvan de vindplaatsen voornamelijk
in het rivierengebied liggen (NMV, 2013). In het Drentse bestand
bevinden zich twee oude waarnemingen, in landgoed Vennebroek bij
Paterswolde, (km 233-574, 1988, herb. Enzlin) en in een parkje langs
de Reest in Meppel (km 209-522, 1990). Beide vindplaatsen liggen op
basenrijke, zavelige bodems. Landelijk gezien is het aantal meldingen
Russula versicolor

Bonte berkenrussula

Status: Vrij zeldzaam, n= 64, n<99: 11, n>99: 54, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1976. – Hab (n= 37): droge, voedselarme lanen 38%, parken en
tuinen 13%, voedselarme graslanden en heischraal grasland 13%, droog,
voedselarm loofbos 8%, droog, voedselarm naaldbos 8%, droge, voedselrijke
lanen 4%, droog, voedselarm gemengd bos 4%, vochtige, voedselarme
loofhoutsingels 4%, rest 8%. – Sub (n= 20): humus 95%, humusarm zand
5%. -- Org (n= 38): berk 95%, eik 5%.

Deze vrij tengere, ietwat scherp smakende russula maakt het
inderdaad bont. De hoedkleur varieert van egaal violet of wijnrood
(wel onderscheiden als var. intensior) tot vleeskleurig en olijfgroen,
vaak gemengd met bleekroze, bruin of groengeel. De lamellen
worden uiteindelijk botergeel en de witte steel vlekt bij druk of
ouderdom donkergeel, een belangrijk veldkenmerk. In ons land is
de Bonte berkenrussula vrij algemeen op de hogere zandgronden
en in Zuid-Limburg. Hij groeit verder plaatselijk in de duinen en
langs de randmeren in Flevoland (NMV, 2013). Op de zeeklei en het
laagveen van West-Nederland is hij schaars, met uitzondering van de
omgeving van Amsterdam. In Drenthe is de Bonte berkenrussula vrij
zeldzaam met verspreide vindplaatsen, maar opvallend afwezig in de
boswachterijen en grote, voedselarme natuurgebieden. Daarentegen

na 2000 duidelijk afgenomen, reden om de Groene peperrussula als
ernstig bedreigd op de Rode Lijst te plaatsen (Arnolds & Veerkamp,
2008).
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komt hij geregeld voor in de bebouwde omgeving. Dat schetst al
enigszins de ecologische positie van de Bonte berkenrussula die,
zoals de naam suggereert, inderdaad strikt aan berken gebonden is
(ondanks één opgave bij eik). In natuurlijke Berken-Eikenbossen zul je
hem niet tegenkomen, evenmin bij berken op de heide. De soort heeft
namelijk een uitgesproken voorkeur voor neutrale tot zwak zure, matig
voedselarme, basenhoudende bodems (Kränzlin, 2005). Krieglsteiner
(2000) beschrijft de standplaats in Baden-Württemberg als volgt: ‘Op
zure tot neutrale, niet te droge tot natte, duidelijk basenhoudende,
zwak tot sterk humeuze, zandige tot lemige bodems; in kalkgebieden
alleen op oppervlakkig verzuurde plekken’. Van nature voelt de Bonte
berkenrussula zich in Drenthe dus thuis op de keileem rond Havelte
en plaatselijk op de Hondsrug. Hier groeit hij vaak bij verspreide
berken in (hei)schraal grasland. Op de zure dekzanden van Drenthe
wordt echter een zekere verrijking met basen op prijs gesteld. Dat
kan gebeuren door inspoeling vanuit wegverhardiing of de toepassing
van kalkmeststoffen onder berken op grasvelden in parken en tuinen.
We zien dat ruim 40% van de waarnemingen afkomstig is van lanen.
De Bonte berkenrussula is echter soms ook in met basen verrijkte
loof- en naaldbossen te vinden, zoals in het befaamde bos bij het
Boekweitenveentje bij Gieten en in jonge, dichte sparrenopstanden
met verspreide berkenopslag op voormalige landbouwgrond (vandaar
de vermelding van naaldbossen in de statusgegevens). Daaruit
blijkt dat de voorkeur voor open terreinen als parken en bermen
meer een kwestie is van bodemchemie dan van andere factoren. In
natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen verscheen de Bonte
berkenrussula bij berkjes van een halve meter op vergraven keileem,
Russula veternosa

Tweekleurige russula

Status: Verdwenen, n= 1, <99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Kwetsbaar, eerste
jaar: 1986.

Deze russula heeft meestal een vleeskleurig roze hoed met een licht
oker centrum, maar soms kan de hoed geheel warmgeel zijn. De
lamellen worden licht okergeel en de steel is wit. Een goed veldkenmerk
is de zoete honinggeur. Na enig kauwen is de smaak scherp, maar
de intensiteit neemt daarna weer af. In ons land is de Tweekleurige
russula een vrij zeldzame verschijning met de grootste trefkans in
de kalkrijke duinen, het gebied van Kromme Rijn en Utrechtse Vecht
en langs de IJssel (NMV, 2013). Tijdens het mycosociologische
onderzoek van Drentse lanen in de jaren tachtig is deze soort zes
Russula vinosopurpurea

Wijnpurperen russula

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

De wijnrode tot purperbruine hoed van deze middelgrote, zeer
scherp smakende russula verbleekt in het centrum vaak okerkleurig;
de lamellen zijn verzadigd geel en de steel is wit. De Wijnpurperen
russula is verwant aan de eerder behandelde Roze geelplaatrussula
(Russula decipiens) en in het veld daarvan vaak lastig te
onderscheiden. Onder de microscoop is het verschil veel duidelijker:
de sporen van de laatstgenoemde soort hebben lage stekels die ten
dele door lijntjes verbonden zijn; die van de Wijnpurperen russula
hebben veel langere, geïsoleerde stekels. Deze soort is in Nederland
een zeldzaamheid die bovendien sterk is achteruitgegaan (NMV,
2013), een reden om hem als ernstig bedreigd op de Rode Lijst te
plaatsen (Arnolds & Veerkamp, 2008). De Wijnpurperen russula wordt
tot de groep van de meest karakteristieke kleibospaddenstoelen
gerekend (Veerkamp et al., 1994) en de meeste vindplaatsen liggen
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maar pas na het lokaal uitstrooien van gemalen mergelkalk. De soort
heeft een duidelijke afkeer van vermesting. Die zorgde voor een fikse
afname na 1970, waarvan deze soort zich nog niet helemaal hersteld
heeft. Daarom staat hij nog steeds als kwetsbaar op de Rode Lijst
(Arnolds & Veerkamp, 2008).
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keer gezien onder oude eiken in de berm van de Roderwolderweg ter
hoogte van Foxwolde (km 226-574, 1986-1988, herb. BSW) (Keizer,
1993), dus in het potklei-gebied in het noorden van de provincie. Het
is opmerkelijk dat de Tweekleurige russula hier tijdens diverse latere
bezoeken nooit meer is gesignaleerd. Het lijkt er dus sterk op dat de
soort uit Drenthe verdwenen is. In Nederland komt de Tweekleurige
russula voornamelijk bij Beuk voor en soms bij eik, vooral in lanen op
klei, zavel en kalkhoudend zand (Arnolds et al., 1995). In ZuidwestDuitsland groeit hij in meer oorspronkelijke habitats: beukenbossen
en Eiken-Haagbeukenbossen op zure tot basische, matig tot sterk
basenhoudende bodems die arm aan stikstof zijn (Krieglsteiner, 2000).
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nog steeds in het rivierengebied. In Drenthe is deze fraaie russula
van vier plekken bekend: landgoed Vennebroek bij Paterswolde (km
234-574, 1987, herb. BSW en km 233-574, 1992), De Kleibosch bij
Foxwolde (km 227-575, 2010) en aan het Oosteinde bij Ruinerwold
(km 216-529, 2009, herb. L). Het is raadselachtig dat de Wijnpurperen
russula in landgoed Vennebroek na 1992 niet meer is verschenen,
want aan het beheer is niets gewijzigd en het gebied wordt vaak
genoeg bezocht om deze opvallende soort op te merken. Bij
Ruinerwold groeit hij in de schrale, grazige berm van een lindelaan
op basenrijk zavelig zand naast een strook met puinverharding. Ook
Russula violacea

Violette russula

in de ons omringende landen is de Wijnpurperen russula zeldzaam.
In het dicht bij de Nederlandse grens gelegen Bentheimer Wald
groeit hij in een vochtig deel van een Eiken-Haagbeukenbos op
lemige plekken waar geen strooisellaag aanwezig is, samen met
andere kalkindicatoren als de Violette russula (Russula violacea) en
Streephoedridderzwam (Tricholoma sejunctum) (Veerkamp, 2003).
In Zuidwest-Duitsland groeit deze soort in beukenbossen en EikenHaagbeukenbossen op neutrale tot basische zand- en leembodems,
bij Haagbeuk (2x), Beuk (2x), eik (2x) en linde (1x). (Krieglsteiner,
2000).
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Status: Verdwenen, n= 2, <99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1981.

De hoed van deze kleine, scherp smakende russula is gewoonlijk
violet, maar soms vleeskleurig roze met een groenig centrum
of geheel olijfgrauw. De Violette russula behoort samen met de
Tweegeurrussula (Russula clariana) en de Geraniumrussula
(Russula pelargonia) tot een groepje nauw verwante soorten
die een kenmerkende geur naar tuingeraniums (Pelargonium)
gemeenschappelijk hebben. Ze worden door moderne auteurs
veelal als vormen van één soort opgevat (Knudsen & Vesterholt,
2008; Krieglsteiner & Gminder, 2010), maar in Nederland nog als
soorten erkend (Arnolds & Van den Berg, 2013). Binnen dit complex
is de Violette russula gekenmerkt door de neiging van de steel tot
Russula violeipes

Paarsstelige pastelrussula

vergelen en door de kleine sporen met geïsoleerde stekeltjes. In
Nederland zijn maar weinig groeiplaatsen van de Violette russula
bekend, voornamelijk in het gebied van de Kromme Rijn en in
Noord-Groningen (NMV, 2013). Binnen Drenthe zijn er slechts twee
oude meldingen uit het potkleigebied ten noorden van Roden: in
Natuurschoon (km 223-573, 1981) en in Elzenbroek (km 223-575,
1981), zonder details over de standplaats. In Nederland staat de
Violette russula bekend als een mycorrhizapartner van voornamelijk
eik in lanen en soms bossen op leem en klei (Arnolds et al., 1995).
Elders worden eik, Haagbeuk en berk als waardbomen genoemd
(Romagnesi, 1967; Einhellinger, 1987).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, <99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2004.

De Paarsstelige pastelrussula is goed herkenbaar aan de opmerkelijk
matte, fluwelige, citroengele hoed, al dan niet gemengd met roze of
lila tinten. De steel heeft vaak een vleug van lila of violet, maar kan
ook geheel wit zijn in forma citrina. Daarbij is de geur haringachtig,
enigszins als de Vissige russula’s (Russula xerampelina groep), die
overigens niet verwant zijn. De Paarsstelige pastelrussula is in ons

land vrij zeldzaam en vertoont een karakteristiek verspreidingspatroon.
Vrijwel alle vindplaatsen liggen in twee gebieden: Zuid-Limburg en op
de overgangen van de zandgronden van de Veluwe en Salland naar
de dalen van de Rijn en IJssel (NMV, 2013). In Drenthe zijn er twee
waarnemingen: in een loofbos op plaatselijk voedselrijke dalgrond
bij Nieuwlande (km 236-524, 2004) en in de omgeving van Gieten
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(atlasblok 245-555, 2005). Deze laatste waarneming is afkomstig van
een deelnemer aan een cursus paddenstoelenherkenning, waarbij aan
de deelnemers gevraagd was enkele paddenstoelen uit hun omgeving
mee te nemen. Iemand kwam daarbij aanzetten met deze zeer zeldzame
soort, vermoedelijk gevonden op een van de potklei-opduikingen in
de buurt van Gieten, maar de exacte locatie kon de man zich helaas
niet meer herinneren (mond. meded. Roeland Enzlin). Daarom kan
Russula virescens

Ruwe russula
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deze recente vondst slechts met een atlasblok worden gelocaliseerd.
Volgens Krieglsteiner (2000) groeit de Paarsstelige pastelrussula in
Baden-Württemberg in oudere bossen bij Beuk (70%), eik (20%) en
soms Fijnspar (6%) op zure, kalkloze, basenarme, matig voedselarme,
zandige tot lemige bodems (n= 106). Einhellinger (1987) beweert dat
deze soort het juist laat afweten bij al te zure bodemomstandigheden
(een pH lager dan 5) en te weinig basen in de bodem.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 2, n>99: 6, trend +, RL08: Kwetsbaar.
eerste jaar: 1984. – Hab (n= 8): droge, voedselrijke lanen 50%, droog,
voedselarm loofbos 25%, vochtig, voedselrijk loofbos, 12%, droge,
voedselarme lanen 12%. – Org (n= 6): eik 50%, Beuk 33%, loofbomen
onbepaald 17%.

Deze russula heeft een matte, blauw- tot olijfgroene hoed met een ruw
oppervlak dat er jong schurftig tot wat korrelig uitziet en dat later vele
barsten vertoont tot het er soms bijna schubbig uitziet. Niet elke groenige
russula met een gebarsten hoedhuid is echter een Ruwe russula. De
Groene berkenrussula (Russula aeruginosa) bijvoorbeeld kan onder
droge weersomstandigheden ook een naar de rand toe enigszins
gebarsten hoed hebben, maar die vertoont nooit zo’n craquelé patroon
als bij de Ruwe russula. Daarbij zijn er ook duidelijke microscopische
verschillen. De Ruwe russula is in ons land matig algemeen, met
een sterke concentratie van vindplaatsen op de overgangen van de
zandgronden van de Veluwe naar de rivierklei langs de Rijn en van
westelijk Salland naar het IJsseldal (NMV, 2013). Ook in Twente en
Midden-Brabant zijn redelijk wat vindplaatsen, maar in Drenthe is de
Ruwe russula zeer zeldzaam. Hij groeit vooral op goed gebufferde,
zwak zure plekken langs eiken- en beukenlanen in oude bosgebieden,
zoals op de potklei rond Roden (Natuurschoon, Mensingebos) en
op sterk humeus en leemrijk zand (Asserbos, Huis te Echten). In
Boschoord bij Doldersum is hij gemeld van een eikenlaan met een
schelpenfietspad, maar over het algemeen vermijdt de Ruwe russula
kalkrijke bodems (Krieglsteiner, 2000). In Zuid-Duitsland behoort de
Ruwe russula tot de algemeenste soorten in eikenbossen op zandiglemige bodems, die plaatselijk ook voorkomt op plekken met Struikhei,
een indicatorplant van zure, voedselarme bodems (Einhellinger, 1987).
Krieglsteiner (2000) beschrijft het voorkomen in lichte beukenbossen
en Eiken-Haagbeukenbossen op vrij droge tot iets vochtige, zure tot
neutrale, (tamelijk) basenarme, stikstofarme zand- en leembodems.
Ook daar vormt deze soort voornamelijk mycorrhiza met Beuk (48%) en
eik (34%), soms ook met Zilverspar en Fijnspar (elk 3 x) en met berk en
linde (ieder 2 x) (n= 56).
Tricholoma acerbum

Krulzoomridderzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2007.

Met zijn lang ingerolde, geribde hoedrand doet de Krulzoomridderzwam van boven enigszins aan de Gewone krulzoom (Paxillus
involutus) denken, temeer daar de tot 14 cm hoed okerbruin tot saai
kartonbruin is. Maar de steel en lamellen van de Krulzoomridderzwam
zijn roomkleurig en de smaak is na enig kauwen iets scherp tot
bitter. In ons land was deze ridderzwam vroeger niet al te zeldzaam,
getuige de kwalificatie ‘niet algemeen’ bij Cool & Van der Lek (1935).
De soort stond als gevolg van vermesting en verzuring in de jaren
tachtig in ons land op het randje van uitsterven (Nauta & Vellinga,
1995; Arnolds & Van Ommering, 1996), maar heeft zich sinds het
begin van deze eeuw enigszins hersteld. Hij staat nog wel als
bedreigd op de huidige Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De

Krulzoomridderzwam is in Nederland tegenwoordig zeldzaam in het
rivierengebied, vooral langs de Kromme Rijn, en komt verder voor
in Zuid-Limburg en zeer lokaal op het pleistoceen (NMV, 2013).
In het noordoosten van ons land ontbrak deze soort tot voor kort,
maar recent is de Krulzoomridderzwam op drie plekken in Drenthe
waargenomen: het Mensingebos bij Roden, (km 225-571, 2007,
2008), Natuurschoon ten noorden van Roden (km 222-574, 2008,
2010) en langs het Oranjekanaal bij Zwiggelte (km 235-545, 2008).
Hij groeit steeds bij oude zomereiken in schrale, mosrijke bermen
van verharde en onverharde wegen. Wat deze vindplaatsen verder
gemeen hebben is een lemige, min of meer basenrijke bodem
met een laag stikstofgehalte. Dat komt goed overeen met wat
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Krieglsteiner (2001) vermeldt over de ecologie van deze soort in
Zuidwest-Duitsland: op neutrale tot basische, kalkhoudende, niet te
voedselarme, meestal lemige zandgronden, waarbij het oppervlak
Tricholoma album sensu
lato (inclusief Tricholoma
stiparophyllum)

Witte ridderzwam in wijde zin
(inclusief Okerwitte ridderzwam)

plaatselijk verzuurd kan zijn. Hij signaleert een voorkeur voor warme,
zonbeschenen plekken in bossen, meestal onder eiken (86%) en
soms bij beuken (14%) (n=23).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 1, n>99: 7, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1985.

De Witte ridderzwam is een middelgrote soort met een ivoorwitte
tot bleekgele hoed, witte, uitgebocht aangehechte lamellen en een
opvallende, onaangename geur. De hier behandelde ‘soort’ is in
feite een duo met een verwarde historie. In de eerste Standaardlijst
werd naast de Witte ridderzwam op goede gronden ook de Okerwitte
ridderzwam onderscheiden onder de naam Tricholoma pseudoalbum
(Arnolds, 1984). Deze soorten werden in het Overzicht (Arnolds
et al.,1995) samengevoegd, maar vier jaar later in Flora agaricina
neerlandica weer uit elkaar gehaald, waarbij de Okerwitte ridderzwam
omgedoopt werd tot Tricholoma stiparophyllum (Noordeloos in
Bas et al., 1999). Deze opvattingen zijn in de nieuwe standaardlijst
overgenomen (Arnolds & Van den Berg, 2013), maar doordat het
Overzicht voor de meeste veldmycologen de ‘gele bijbel’ was, heeft
het tot omstreeks 2005 geduurd voordat men beide soorten weer
begon te onderscheiden. Er zijn duidelijke verschillen, want de Witte
ridderzwam in strikte zin heeft onregelmatig gevormde lamellen die
nogal dik zijn en vrij ver uit elkaar staan en een geur die een mix is
van goedkope zeep en een onaangename, radijsachtige component.
Bij de Okerwitte ridderzwam staan de lamellen dichter op elkaar en
zijn ze regelmatig van vorm. Aan die wat forsere soort zit ook nog eens
een zeer onaangenaam ranzig-chemisch luchtje. Bovendien zou de
Witte ridderzwam vooral mycorrhiza vormen met eik en de Okerwitte

Tricholoma argyraceum
sensu lato (inclusief
Tricholoma scalpturatum)

Zilveren ridderzwam in wijde zin
(inclusief Zilvergrijze ridderzwam)

Status: Vrij zeldzaam, n= 55, n<99: 17, n>99: 41, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1967. – Hab (n= 21): droge, voedselrijke lanen 48%,
droge, voedselarme lanen 29%, tuinen en erven 10%, houtwallen en -singels
5%, droog, voedselarm gemengd bos 5%, droog, voedselarm loofbos 5%.
– Org (n= 22): eik 64% (waarvan Zomereik 18%), Beuk 23%, populier 9%,
berk 5%.

De taxonomie en naamgeving van de Zilvergrijze ridderzwam en
Zilveren ridderzwam zijn minstens zo gecompliceerd als van de
hierboven besproken Witte ridderzwam (Tricholoma album). In dit geval
werden in de eerste Standaardlijst (Arnolds, 1984) aanvankelijk zelfs
drie soorten onderscheiden onder de namen Tricholoma argyraceum,
Tricholoma inocybeoides en Tricholoma scalpturatum. In het Overzicht

ridderzwam met berk (Noordeloos in Bas et al., 1999; Knudsen &
Vesterholt, 2008). De Witte ridderzwam in wijde zin is in Nederland
matig algemeen en komt vooral voor in de duinen, het rivierengebied
en Zuid-Limburg en verspreid op het pleistoceen (NMV, 2013). In
Drenthe is het een zeer zeldzame verschijning, die vóór 1999 alleen
bekend was van de omgeving van Exloo (km 253-545, 1985). Nadien
is hij in zeven kilometerhokken waargenomen. Drie recente vondsten
zijn gedetermineerd als de Okerwitte ridderzwam en afkomstig van met
basen verrijkte wegbermen onder eiken, in tegenspraak tot de in de
literatuur vermelde voorkeur voor berk (zie hierboven). Deze opgaven
komen van wegbermen uit de omgeving van Peest (km 228-564,
2004; km 229-563, 2004) en van de berm van een schelpenfietspad bij
Zuidvelde tussen Assen en Norg (km 226-562, 2005). Bij Grolloo (km
242-551, 2007) is de Okerwitte ridderzwam aangetroffen onder berken
in een schrale wegberm. De identiteit van de andere vondsten is niet
meer na te gaan, maar het is de vraag of de èchte Witte ridderzwam
wel in Drenthe voorkomt.
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werden deze gereduceerd tot variëteiten van één soort, Tricholoma
argyraceum (Noordeloos in Arnolds, 1995), maar kort daarna werd het
complex weer gesplitst in twee soorten, Tricholoma argyraceum en
Tricholoma scalpturatum, waarbij eerstgenoemde soort ook Tricholoma
inocybeoides omvat (Noordeloos & Christiansen in Bas et al., 1999).
Deze visie is in Funga Nordica gevolgd (Knudsen & Vesterholt,
2008) en heeft ook in de nieuwe Standaardlijst standgehouden
(Arnolds & Van den Berg, 2013). De Zilveren ridderzwam in wijde
zin is een vrij kleine tot middelgrote soort met een dunvlezige hoed

Hoofdstuk 21c
die varieert van licht zilvergrijs tot donker bruingrijs. Het oppervlak
is fijn radiaalvezelig tot duidelijk schubbig. Zowel de wittige lamellen
als hoed- en steelvlees worden bij ouderdom of beschadiging geel.
De lichte vormen met een vezelige hoed worden tegenwoordig tot de
Zilveren ridderzwam in strikte zin (Tricholoma argyraceum) gerekend;
de grijsbruine vormen met geschubde hoed tot de Zilvergrijze
ridderzwam (Tricholoma scalpturatum). De foto heeft betrekking op
laatstgenoemde soort. De soort in wijde zin is in Nederland algemeen,
met name in laagveen- en kleistreken in West- en Noord-Nederland,
alsmede in de duinen, het rivierengebied en Zuid-Limburg (NMV,
2013). Op de hogere zandgronden is hij een stuk schaarser. In
Drenthe is deze ridderzwam (in wijde zin) tamelijk zeldzaam. Van de
80 opgaven hebben er 45 betrekking op de Zilvergrijze ridderzwam
en slechts één op de Zilveren ridderzwam in strikte zin (Vledder, km
209-541, 2008), zodat mag worden aangenomen dat de laatste soort
in Drenthe verreweg de zeldzaamste is. Van de overige 34 opgaven
in het bestand valt de identiteit niet te achterhalen. Opvallend is
het vrijwel ontbreken van vindplaatsen op het centrale zandplateau
en aan de andere kant de rij vindplaatsen in de veenkoloniën in
wegbermen langs het Stadskanaal en zijn verlengingen. Ook op
de potklei in het noorden van de provincie is deze soort vrij veel
gevonden. Vermoedelijk is de Zilveren ridderzwam in Drenthe bezig
met een bescheiden opmars. In enkele wegbermen die gedurende
lange tijd regelmatig bezocht werden, heeft deze ridderzwam zich

Tricholoma sejunctum

Streephoedridderzwam
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pas tegen het eind van de onderzoekperiode gevestigd. Illustratief
daarvoor is een kortgrazige, regelmatig gemaaide eikenberm langs
een schelpenvoetpad in Vledder die sinds de jaren negentig jaarlijks
enkele keren bezocht wordt. Pas in 2007
werd de Zilveren ridderzwam hier voor
het eerst aangetroffen en de jaren daarna
zijn zowel het aantal groeiplaatsen als
het aantal exemplaren toegenomen.
Opspattend kalkgrit en inspoeling van
kalk geven de berm een basisch karakter,
en dat is wat deze soort nodig heeft.
Daarnaast kan hij ook enige stikstof
goed verdragen (Krieglsteiner, 2001). De
Zilveren ridderzwam groeit in Nederland
in grote groepen onder eik, populier, linde,
berk en Haagbeuk in bossen en lanen op
voedselrijke, zandige of kleiïge bodems
(Noordeloos in Bas &, 1999). In Drenthe
is hij vooralsnog vrijwel beperkt tot
wegbermen. In Zuidwest-Duitsland wordt
deze soort ook bij Fijnspar en Grove den
gevonden (Krieglsteiner, 2001).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Bedreigd.
eerste jaar: 2001.

Deze karakteristieke, middelgrote ridderzwam heeft een hoed met een
radiaalvezelig of fijnschubbig oppervlak die in kleur varieert van olijf- tot
grijsgroen. De steel is wit tot bleek groengeel en de witachtige lamellen
hebben vaak een gelige snede. De geur is een mix van melig en fruitig.
De Streephoedridderzwam is in ons land zeldzaam en een typische
kleibospaddenstoel (Veerkamp et al., 1994). Vindplaatsen liggen
vooral in het Kromme-Rijngebied, langs de Utrechtse Vecht en langs
de IJssel (NMV, 2013). Pas vanaf 2001 komen er in Drenthe enkele
meldingen van drie locaties op basenrijke bodem: het eikenlaantje op
zware potklei in De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-575, 2001, 2006
en 2007), Natuurschoon bij Roden, eveneens op potklei (km 223-573,
2003) en het fameuze bos met kalkverrijking door een voormalige

cementfabriek bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557,
2006). De Streephoedridderzwam is in Nederland vooral een symbiont
van eik en hij komt hier voornamelijk voor in oude lanen, soms ook
in bossen, op kalkrijke rivierklei en leem, ook wel op basenrijk zand
(Arnolds et al., 1995). In Zuidwest-Duitsland zijn Beuk (36%) en Fijnspar
(35%) de belangrijkste mycorrhizasymbionten en wordt de daar veel
minder algemeen voorkomende eik slechts in 14% van de meldingen
genoemd (n= 116). De opgegeven bodemomstandigheden variëren in
die contreien van basisch (46%, n=129) tot neutraal (32%) en zelfs zuur
(22%) (Krieglsteiner, 2001). De Streephoedridderzwam is slecht bestand
tegen vermesting, een reden waarom hij in ons land achteruit is gegaan
en als bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Volvariella murinella

Grijsvezelige beurszwam

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

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

De Grijsvezelige beurszwam is een vrij kleine, dunvlezige, bodembewonende beurszwam met een bleekgrijze tot grijze hoed van 2-6 cm.
De hoed is bedekt met fijne, zijdeachtige, radiale vezels en het centrum
is wat donkerder dan de rest. De steel van jonge vruchtlichamen is
helemaal fijn behaard en de basis wordt omsloten door een kleine
beurs. In vergelijking met andere kleine, bleke beurszwammen heeft de
Grijsvezelige beurszwam smalle sporen van 5,5-7,5 x 3-4,5 µm. Het is
een saprotrofe soort van basenrijke, vaak kalkrijke bodems, meestal leem
of klei, waar hij op humus of strooisel groeit. De groeiplaatsen variëren
van loof- en naaldbossen tot parken en open graslanden (Knudsen
Xerocomus ferrugineus

Bruine fluweelboleet

OPN 1995: Boletus ferrugineus

& Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland heeft de Grijsvezelige
beurszwam een uitgesproken voorkeur voor halfopen vegetaties, zoals
bosranden en bermen van boswegen, op (matig) stikstofrijke grond
(Krieglsteiner, 2003). In Nederland is het een vrij zeldzame soort die
voornamelijk voorkomt in Zuid-Limburg, het rivierengebied, Flevoland
en het Hollandse polderland. Op de pleistocene zandgronden is hij
zeer zeldzaam (NMV, 2013). In Drenthe is hij één maal gevonden in
Boswachterij Exloo ten zuiden van Ees (km 252-545, 2009). Details over
de standplaats konden niet worden achterhaald, maar mogelijk betrof het
de berm van een schelpenfietspad.
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Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 4, n>99: 9, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981.

Deze boleet is nauw verwant aan de vrij algemene Fluweelboleet
(Xerocomus subtomentosus, zie aldaar) en volgens sommige
auteurs, zoals Krieglsteiner (2000), alleen maar een variëteit hiervan.
De criteria om beide taxa te onderscheiden verschillen van auteur
tot auteur. Hier wordt de Bruine fluweelboleet vooral onderscheiden
op grond van de rood- tot hazelnootbruine hoed zonder groenige
tinten en het nagenoeg witte vlees. Bij de Fluweelboleet is de hoed
olijfgeel tot olijfbruin en het vlees bleekgeel. De steel van de Bruine
fluweelboleet is bovendien voorzien van een grofmazig bruin netwerk
met langwerpige mazen, terwijl de Fluweelboleet het meestal bij wat
onbeduidende richeltjes houdt. Volgens Noordeloos (2007) kan de
hoed van de Bruine fluweelboleet echter soms groenachtig zijn en
die van de Fluweelboleet warmbruin. De gele myceliumstrengen aan
de steelvoet zouden een goed aanvullend kenmerk vormen voor de
Bruine fluweelboleet. Hierop was in Drenthe tot het verschijnen van
die publicatie nooit gelet. Hoe lastig het onderscheid tussen deze
soorten is, blijkt bijvoorbeeld uit een recente vondst in een gemengd
bos op zure, voedselarme zandgrond in Berkenheuvel bij Diever (km
217-542, 2009, Herb. Somhorst). Vanwege het witte vlees en de gele
myceliumstrengen voldoet deze aan de voornaamste criteria voor

de Bruine fluweelboleet, maar hij wijkt af door de donker olijfbruine
hoedkleur. De Bruine fluweelboleet is in Nederland een vrij schaarse
verschijning. De meeste vindplaatsen liggen op het pleistoceen en
in het gebied van de Kromme Rijn (NMV, 2013). In Drenthe staat hij
te boek als een zeldzame soort die verspreid over de provincie zou
voorkomen, zowel op de potklei in Noord-Drenthe als op voedselarme
zandgrond bij Diever en in het Dwingelderveld. Vanwege het
moeizame onderscheid met de Fluweelboleet zijn waarschijnlijk
niet alle vondsten correct gedetermineerd. Zekerheid bestaat over
enkele recente opgaven door boletenkenners uit de omgeving van
Roden (De Kleibosch, km 227-575, 2004, 2006, 2007, herb. L) en de
Toutenburgsingel in Natuurschoon (km 223-574, 2007) en op enkele
plekken in de berm van de Wolddijk bij Ruinerwold (km 211-525,
212-526, 2009). Deze locaties betreffen bermen met oude eiken op
basenrijke potklei of humus- en voedselrijke zandgrond.

