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Het is hoogstwaarschijnlijk een unicum dat in een boek over natuur een apart hoofdstuk wordt gewijd aan bermen van
schelpenpaden. Dat is tekenend voor de grote betekenis die paddenstoelenliefhebbers in Drenthe aan deze speciale
microhabitat toekennen.
Schelpenpaden vormen kunstmatige elementen in het landschap. Ze maken met verharde en onverharde wegen en
paden deel uit van de door de mens aangelegde infrastructuur. Schelpenpaden nemen daarin een speciale plaats
in doordat ze hoofdzakelijk zijn aangelegd als toeristische fietspaden door bossen en natuurgebieden. De daarvoor
benodigde schelpen, hoofdzakelijk kokkels, worden opgebaggerd uit de Waddenzee, in een dikke laag opgebracht
en vervolgens met een wals tot een compacte laag aangereden. Deze vorm van verharding wijkt af van klinker- en
asfaltwegen doordat wegspattende stukjes schelp in de berm terechtkomen en doordat met regenwater geleidelijk
kalk uitspoelt uit de opgebrachte schelpen. Hierdoor ontstaat een enkele meters brede gradiënt van afnemende
kalkrijkdom en een afnemende pH vanaf de rand van het pad naar de omgeving (Brouwer et al., 2009). In een zuur
dekzandlandschap als Drenthe ontstaan zo smalle stroken met een sterk afwijkend, zwak zuur tot basisch milieu dat
van nature vooral in de kalkrijke kustduinen wordt aangetroffen. Het milieu langs schelpenpaden verschilt ook van
bermen langs verharde wegen doordat er weinig bodemverdichting optreedt, zodat de bodem vaak rul is.
Schelpenpaden zijn in Drenthe zowel aangelegd in bossen als in open natuurgebieden, zoals heidevelden en
graslanden. In dit hoofdstuk worden alleen de paddenstoelen behandeld die een optimum hebben langs bospaden en
soms ook bij vrijstaande bomen langs overigens onbeschaduwde schelpenpaden voorkomen. De soorten van grazige
of heideachtige vegetaties langs deze paden worden in de desbetreffende hoofdstukken 16 en 18 behandeld.
In totaal hebben niet minder dan 88 soorten paddenstoelen in Drenthe een optimum langs schelpenpaden met bomen.
Er zijn twee groepen paddenstoelen die profiteren van het zuurgraadverhogende effect van schelpenkalk. Enerzijds
vormen bermen van schelpenpaden een refugium voor soorten die door atmosferische depositie van verzurende
stoffen uit bossen op zandgrond helemaal of grotendeels zijn verdwenen. Voorbeelden zijn de Grote aardster (Geastrum
pectinatum), Dwergkoraalzwam (Ramaria myceliosa), Smakelijke melkzwam (Lactarius deliciosus), Verblekende
russula (Russula exalbicans) en het Donker hazenoor (Otidea bufonia). Een ander goed gedocumenteerd voorbeeld
is de Slijmige spijkerzwam (Gomphidius glutinosus), een symbiont van Fijnspar die in ons land door verzuring en
vermesting zeer sterk achteruit is gegaan. In Drenthe vormen schelpenpaden door sparrenbos een refugium voor
deze bedreigde soort. De Slijmige spijkerzwam groeit daarnaast in jonge sparrenaanplanten op voormalig zandig,
bekalkt bouwland en wordt daarom niet in dit hoofdstuk behandeld, maar in hoofdstuk 28c over sparrenbossen.
Anderzijds bieden bermen van schelpenpaden groeiplaatsen aan soorten die hun hoofdverspreiding in Nederland
hebben op kalkrijke bodems in de kustduinen, Zuid-Limburg, het rivierengebied en het polderland van WestNederland. Zonder de aanleg van schelpenpaden zouden deze soorten in Drenthe niet of slechts sporadisch
voorkomen. Een van de meest opvallende paddenstoelen is in dit verband de Witte kluifzwam (Helvella crispa) die hier
dankzij schelpenpaden tegenwoordig vrij algemeen is. Andere voorbeelden zijn de Gekraagde aardster (Geastrum
triplex), het Voorjaarsbreeksteeltje (Pholiotina aporos), het Verkleurzwammetje (Melanophyllum haematospermum) en
bijna alle bekerzwammen (Peziza spp.) en hertenzwammen (Pluteus spp.) uit deze groep. Voorbeelden van typische
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duinsoorten zijn de Duinparasolzwam (Lepiota erminea) en de Geelbruine duinvezelkop (Inocybe dunensis) die langs
enkele schelpenpaden in Zuidwest-Drenthe groeien. Soorten met een hoofdverspreiding in het Krijtgebied van ZuidLimburg die hun weg naar Drenthe hebben gevonden zijn de Violetstelige poederparasol (Cystolepiota bucknallii) en
Purperbruine parasolzwam (Lepiota fuscovinacea).
De toekomst van schelpenpaden en hun kenmerkende begeleidende paddenstoelen is zeer ongewis. Op de
beheersaspecten wordt hieronder uitvoeriger ingegaan.
Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van bermen van schelpenpaden in bossen (n= 88) over verschillende groepen
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Taxonomische en ecologische groepen
In Drenthe worden 88 soorten gerekend tot de groep die vooral
langs schelpenpaden te vinden is. Slechts vier taxonomische
groepen zijn met één of meer soorten vertegenwoordigd. Opvallend
is dat het leeuwendeel van de soorten tot een paar geslachten

behoort. Zoals gewoonlijk bestaat een meerderheid van 54 soorten
(61%) uit plaatjeszwammen. Hierbij zijn vezelkoppen (Inocybe, 14
soorten), parasolzwammen (Lepiota, Cystolepiota, 10 soorten) en
hertenzwammen (Pluteus, 8 soorten) zeer goed vertegenwoordigd.
Het aandeel van de orde van de bekerzwammen (Pezizales) is met 28
soorten (32%) na de groep van brandplekpaddenstoelen (hoofdstuk
29) veruit het hoogste binnen de onderscheiden ecologische groepen.
Kluifzwammen (Helvella spp.) en bekerzwammen (Peziza spp.) zijn
opvallend goed vertegenwoordigd met respectievelijk tien en zeven
soorten. De vijf buikzwammen in deze groep zijn allemaal aardsterren
(Geastrum spp.).
In onderstaande tabel 22.1 is voor 32 representatieve soorten
een indicatie gegeven van het aandeel van vindplaatsen langs
schelpenpaden in vergelijking met enige andere habitats in Drenthe.
Hieruit blijkt dat veel soorten vrijwel tot bermen van schelpenpaden
beperkt zijn. Dat geldt nog sterker voor veel uiterst zeldzame soorten
die niet in de tabel zijn opgenomen.
Langs schelpenpaden leeft de helft van de karakteristieke
paddenstoelen (44 soorten, 50%) saprotroof op humus en strooisel
in de bodem. Het gaat hier vrijwel steeds om soorten die kenmerkend
zijn voor snel verterende, rulle, amorfe, zwarte mull-humus die
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Tabel 22.1. Voorbeelden van paddenstoelen met een voorkeur voor bermen van schelpenpaden in vergelijking met hun optreden in enkele
verwante habitats (naar Provincie Drenthe, 2010, gewijzigd).

Aangegeven is het geschatte percentage (in klassen) van het huidige aantal vindplaatsen (1999-2010) in Drenthe in de aangegeven habitats: +++++: 90-100%,
++++: 70-90%, +++: 50-70%, ++: 25-50%, +: 10-25%, ±: < 10%, --: (vrijwel) afwezig.
Kolom 3, Functionele groepen: Em-l: Ectomycorrhiza met loofbomen, Em-n: Ectomycorrhiza met naaldbomen, St: Saprotroof op de bodem
Kolom 4, Frequentie in Drenthe: ZZ: zeer zeldzaam, Z: zeldzaam, VZ: vrij zeldzaam, MA: matig algemeen, VA: vrij algemeen
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Funct.
groep

Calocybe ionides

Paarse pronkridder

St

Cystolepiota bucknallii

Violetstelige poederparasol

Cystolepiota seminuda

Kleine poederparasol

Geastrum fimbriatum

Freq. in
Drenthe

Schelpenpaden

Lanen

Parken

Loofbos

Naaldbos

ZZ

+++

--

--

--

++

St

ZZ

+++++

--

--

--

--

St

VZ

++++

--

+

+

±

Gewimperde aardster

St

ZZ

+++

±

+

--

--

Geastrum pectinatum

Grote aardster

St

Z

++++

±

+

--

±

Geastrum triplex

Gekraagde aardster

St

VZ

+++

±

+

+

±

Geopora arenicola

Zandputje

St

Z

++++

+

--

±

--

Helvella acetabulum

Bokaalkluifzwam

Em-l

VZ

++++

±

--

±

--

Helvella crispa

Witte kluifzwam

Em-l

VA

+++++

±

±

±

--

Helvella leucomelaena

Zwartwitte bokaalkluifzwam

Em-n

ZZ

+++++

--

--

--

--

Helvella macropus

Schotelkluifzwam

Em-l

VZ

+++

+

+

±

--

Helvella queletii

Grote schotelkluifzwam

Em-l

Z

++++

+

--

--

--

Inocybe cincinnata

Violetbruine vezelkop

Em-l

VZ

++++

+

+

--

--

Inocybe hirtella

Amandelvezelkop

Em-l

MA

++++

±

+

±

--

Inocybe splendens

Aarddrager

Em-l

Z

+++

++

±

--

--

Lactarius quieticolor

Vaaloranje melkzwam

Em-n

Z

++++

--

--

--

+

Lactarius torminosus

Baardige melkzwam

Em-l

VZ

++++

--

--

+

--

Lepiota boudieri

Oranjebruine parasolzwam

St

ZZ

++++

--

--

+

--

Lepiota echinacea

Fijnschubbige parasolzwam

St

ZZ

+++

--

--

++

--

Melanophyllum haematospermum

Verkleurzwammetje

St

VZ

+++

±

++

--

--

Mycena pelianthina

Purpersnedemycena

St

Z

+++

+

--

+

--

Otidea bufonia

Donker hazenoor

Em-l

MA

+++

++

±

±

_

Peziza michelii

Zwavelmelkbekerzwam

St?

VZ

+++++

±

--

±

--

Peziza succosa
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St?

Z

+++++

±

--

--

--

Pholiotina aporos

Voorjaarsbreeksteeltje

St

ZZ

++++

--

+

--

--

Pluteus cinereofuscus

Grondhertenzwam

St

VZ

+++

±

+

+

--

Pluteus phlebephorus

Geaderde hertenzwam

St

VZ

+++

±

+

+

--

Pulvinula convexella

Groot moskussentje

Em-l

Z

++++

+

--

--

--

Ramaria myceliosa

Dwergkoraalzwam

St

ZZ

++++

--

--

--

+

Russula exalbicans

Verblekende russula

Em-l

Z

+++

+

±

+

--

Suillua granulatus

Melkboleet
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+++

--

--

--

++

Tarzetta catinus
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VZ

+++

±

+

+
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zonder herkenbare strooiselresten gemengd is met de minerale zandof leemgrond. Ook mycorrhizapaddenstoelen hebben met 36 soorten
(41%) een belangrijk aandeel in de mycoflora van schelpenpaden.
Het merendeel daarvan vormt mycorrhiza met loofbomen, maar er
zijn ook drie obligate dennenbegeleiders bij, waaronder de Zwartwitte
bokaalkluifzwam (Helvella leucomelaena) die in het gehele land
zeldzaam is en vrijwel tot schelpenpaden met dennen beperkt.
Houtpaddenstoelen zijn met zeven soorten (8%) vertegenwoordigd.
Het gaat hier hoofdzakelijk om hertenzwammen (Pluteus spp.) die
gewoonlijk op sterk vermolmd hout in kalkrijke bossen leven, maar
vaak ook op humus gemengd met houtdeeltjes. Dat laatste is langs
de Drentse paden meestal het geval.
In vergelijking met wegbermen op basische leemgrond is het
aandeel ven saprotrofe soorten veel groter en het aandeel van
mycorrhizapaddenstoelen veel kleiner.

Verspreiding, frequentie en trend
Het staafdiagram van de frequentieklassen vertoont een erg scheve

verdeling. Slechts vier soorten (4%), alle mycorrhizavormers,
zijn matig algemeen of vrij algemeen, de rest is vrij zeldzaam of
schaarser. De meest verbreide schelpenpadsoort is de al eerder
genoemde Witte kluifzwam (Helvella crispa), die in Drenthe met 217
bezette kilometerhokken tot de vrij algemene soorten behoort. Matig
algemeen zijn Donker hazenoor (Otidea bufonia), Amandelvezelkop
(Inocybe hirtella) en Donzige melkzwam (Lactarius pubescens).
De categorie uiterst zeldzaam is met 31 soorten (35%) verreweg
het grootst. Het grote aandeel van zeldzame paddenstoelen is niet
verwonderlijk gezien de zeer kleine oppervlakte van schelpenpaden
in Drenthe. Bovendien is deze habitat slechts plaatselijk geschikt
voor de karakteristieke kalkminnende mycoflora, zoals verderop
uitvoeriger ter sprake komt.
Omdat het voor veel soorten gaat om een zeer klein aantal vindplaatsen
kan plaatsing in de groep van paddenstoelen van schelpenpaden
enigszins arbitrair zijn. De Ivoorvezelkop (Inocybe fibrosoides)
bijvoorbeeld is landelijk een zeldzame soort van lanen op basenrijke
bodem, maar hij is in Drenthe recent alleen bij een schelpenfietspad
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gevonden. Daarom bespreken we deze paddenstoel in dit hoofdstuk.
De kaart met de verspreiding van karakteristieke paddenstoelen van
schelpenpaden in bossen wijst uit dat ze in ruim driekwart van de
Drentse kilometerhokken helemaal niet voorkomen en in nog eens
16% zijn maar één of twee soorten gevonden. Dat wil zeggen dat
slechts 7% van de kilometerhokken 3 of meer soorten herbergen
en dus blijkbaar lokaal een geschikt, kalkhoudend milieu in de
aanbieding hebben. Gebieden met soortenrijke hokken liggen vooral
in de grote bosgebieden in Zuidwest-Drenthe en op de Hondsrug,
zoals de bossen bij Havelte, het Dwingelderveld, het Drents-Friese
Wold, de Emmerdennen, Landgoed Terborgh, De Strubben en
het Kniphorstbosch. Het is opmerkelijk dat de boswachterijen in
Centraal-Drenthe hierbij ver achterblijven, hoewel schelpenpaden
ook hier voorkomen. Sommige fietspaden zijn aan hun markering met
soortenrijke hokken op de kaart individueel te herkennen, zoals langs
de Kerkhoflaan bij Hollandscheveld, tussen Vledder en Vledderveen,
langs de noordrand van de Dwingeloosche Heide en aan de oostrand
van Boswachterij Smilde. De hoogste soortenaantallen langs
schelpenpaden worden bereikt in landgoed Terborgh (km 244-561,
32 soorten), ten zuiden van Vledderveen (km 209-542, 21 soorten)
aan de noordkant van de Davidsplassen op de Dwingeloosche Heide
(km 221-536, 18 soorten) en in het Kniphorstbosch (km 242-564, 18
soorten).

paddenstoelen van schelpenpaden in Drenthe vooralsnog voor de
wind. Van de 88 soorten vertonen er slechts elf (12%) sinds 1999
een negatieve trend. Daar staan 26 soorten (29%) tegenover met een
sterke toename en maar liefst 36 soorten (41%) die pas sinds 1999 uit
Drenthe bekend zijn. Het positieve beeld wordt ten dele veroorzaakt
door het ouder worden van schelpenpaden en vermindering van de
verzuring en vermesting, maar is zeker ook voor een deel te danken
aan de speciale aandacht die tijdens de systematische kartering
van de provincie aan schelpenpaden geschonken is. Pas toen is
eigenlijk duidelijk geworden hoeveel bijzondere paddenstoelen in dat
microhabitat te vinden zijn.

Opmerkelijk is dat het allerhoogste aantal soorten aangetroffen is
in een terrein waar helemaal geen schelpenpaden zijn, namelijk het
bos bij het Boekweitenveentje nabij Gieten (km 245-557, 35 soorten).
Hier is op een andere wijze een beschaduwd, kalkrijk milieu ontstaan,
namelijk door de plaatselijke aanwezigheid van cementresten in de
bodem, afkomstig van een vroegere cementfabriek. Kalkrijk puin is
kennelijk een goed alternatief voor schelpen. Iets dergelijks is ook het
geval in landgoed Vennebroek bij Paterswolde (km 233-574, 234-574),
waar sommige lanen met rode, kalkhoudende steenslag zijn verhard.
Daarnaast worden hoge soortenaantallen aangetroffen in de bossen
op potklei rondom Roden. Deze grondsoort is van nature basenrijk en
veel soorten met in Drenthe een voorkeur voor schelpenpaden groeien
hier in een meer natuurlijk bosmilieu, onder meer beide leemkelkjes
(Tarzetta spp.) en diverse vezelkoppen (Inocybe spp.). Het gaat de

karakteristieke pH- en kalkgradiënt zich goed kunnen ontwikkelen.
In bosgebieden zijn schaduwrijke paden vrijwel altijd mycologisch
interessanter dan schelpenpaden die in de zon liggen en daardoor
gevoeliger zijn voor uitdroging.
Brouwer et al. (2009) hebben op Terschelling onderzoek gedaan
naar bodemchemische veranderingen langs minstens 50 jaar
oude schelpenpaden en hun invloed op de locale mycoflora. Zij
concluderen dat er een steile gradiënt bestaat in de zuurgraad met
een pH van circa 7 vlak langs het pad tot 6 op een meter daarvandaan
en 3-4 op drie meter afstand, overeenkomstig de gebruikelijke
waarde in het aangrenzende bos. Zij vonden dit verloop zowel in
de humuslaag als in het daaronder aanwezige minerale zand op
een diepte van ongeveer 10 cm. De verandering in pH gaat samen
met een gradiënt in kalkgehalte. De verhoging van de zuurgraad

Het ene schelpenpad is het andere niet
In het Nationaal Park Het Drents-Friese Wold is tegenwoordig nog
zo’n 25 kilometer schelpenfietspad over. Daarvan is ongeveer tien
kilometer min of meer interessant voor paddenstoelen en vijf kilometer
mycologisch waardevol door het voorkomen van zeldzame soorten of
Rode-lijstsoorten. Niet alle schelpenpaden zijn dus even interessant.
Gunstig voor een rijke mycoflora zijn onder meer een minerale zandof leembodem met een laag humusgehalte, een dunne strooisellaag
en een laag stikstofgehalte, de aanwezigheid van mossen en een
ijle, korte kruidlaag. Daarnaast is vooral een hoge ouderdom van
het pad zonder verstoring van de bodem van belang. Dan heeft de

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor bermen van
schelpenpaden in bossen.
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Het schelpenpad in het Dieverveld
Een van de schelpenfietspaden in het Drents-Friese Wold loopt door de bossen van het Dieverveld. Een stuk voert door een donker
fijnsparrenbos, waarin verspreid een enkele Zomereik en Grove den staan. In 1987 werd ontdekt dat hier de sterk bedreigde Slijmige
spijkerzwam (Gomphidius glutinosus) groeit, een spectaculaire, exclusieve mycorrhizapartner van Fijnspar. Dat was de reden om bij
de start van het paddenstoelenmeetnet in 1999 (Arnolds & Veerkamp, 1999) de bermen van dit pad over een lengte van 300 meter als
meetpunt te selecteren. Sindsdien wordt dit pad jaarlijks in het seizoen minstens driemaal bezocht.
Bij schelpenpaden die door sparrenbossen lopen, zorgt de aanwezigheid van kalkrijk materiaal voor een groot verschil in zuurgraad (pH)
tussen de bosbodem en de directe omgeving van het pad. Bij het pad door het Dieverveld heeft de bodem van het sparrenbos volgens
eigen metingen een pH van 4,1; zeer zuur dus. Op twee meter van het schelpenpad stijgt de pH naar 4,5 en hij loopt op tot 5,7 op 25 cm
van het pad, terwijl de rand van het pad een pH heeft van 7,2. Deze waarden komen goed overeen met de gegevens van Brouwer et al.
(2009) voor schelpenpaden op Terschelling.
Door de vele bezoeken is in het meetpunt goed te volgen hoe verschillende soortgroepen uiteenlopende standplaatsen kiezen binnen
de invloedsfeer van het fietspad. Liefhebbers van basische omstandigheden, zoals de Violetbruine vezelkop (Inocybe cincinnata),
groeien vlak aan de rand van het pad, tussen de schelpen. Een soort van zwak zure zandgronden, zoals de eerder genoemde Slijmige
spijkerzwam, houdt een kleine meter afstand en groeit in een pH-traject van 5 tot 5,5. Zoals gezegd is deze spijkerzwam hier in 1987
ontdekt, zodat hij inmiddels al minstens 25 jaar op deze plek groeit; een bewijs hoe stabiel een dergelijke groeiplaats kan zijn.
In 2011 was de schelpenlaag van het pad zo dun geworden dat er een nieuwe laag moest worden opgebracht. Op dit schelpenpad werd
gekozen voor een speciaal kalkmengsel ter vervanging van de schelpenlaag. Voor paddenstoelen is het nieuwe materiaal vermoedelijk
iets minder gunstig, maar veel beter dan beton. Normaal zijn de werkzaamheden tijdens de renovatie van zo’n pad schadelijk voor
paddenstoelen omdat door de gebruikte zware machines beschadiging en sterke verdichting van de bodem optreedt. Gelukkig was
Staatsbosbeheer bereid om hier rekening mee te houden. Over het meest waardevolle traject week de vrij kleine, handzame machine
die het kalkmengsel aanbracht, niet van zijn koers. Alle betrokkenen vermeden zo veel mogelijk om in de berm te lopen. Waarschijnlijk
is het daaraan te danken dat in het najaar, zeven maanden later, de Slijmige spijkerzwam zich weer op twee plaatsen liet zien. Wel met
minder exemplaren dan gebruikelijk, maar dat heeft zich in de jaren daarna weer hersteld. Helemaal zonder gevolgen is deze ingreep
niet geweest, want het jaar daarop bleek dat de Nevelzwam (Clitocybe nebularis) zich voor het eerst vertoonde, een soort van ruderale,
voedselrijke plekken en dus hier ongewenst. Maar het aantal vruchtlichamen daarvan was in 2012 al minder geworden en mogelijk
verdwijnt deze soort weer vanzelf naarmate de bodem tot rust komt.

De paddenstoelen in de bermen van een schelpenfietspad door een sparrenbos in het Dieverzand worden al sinds 1999 regelmatig
geïnventariseerd. Dit traject is bijzonder rijk aan zeldzame soorten.
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Bermen van schelpenpaden in bossen

Materiaal en afmetingen van schelpenpaden passen goed in heide- en bosgebieden en worden door recreanten zeer gewaardeerd. Onder
vrijstaande bomen langs zulke paden groeien vaak bijzondere paddenstoelen.

vlak langs het pad leidt tot licht verhoogde ammoniakgehaltes
in de bodem, maar het fosfaatgehalte was nagenoeg gelijk. Ook
deze auteurs vonden een sterk afwijkende paddenstoelenflora in
de zone langs de fietspaden, met soorten als de Witte kluifzwam
(Helvella crispa), Zwavelmelkbekerzwam (Peziza michellii) en de
Baardige melkzwam (Lactarius torminosus), die ook in Drenthe tot de
schelpenpadpaddenstoelen worden gerekend (zie tabel 22.1).
Waar paden in humusrijk zand liggen, zorgt de combinatie van
humus en kalk voor een versnelde afbraak van organisch materiaal
waarbij stikstof vrijkomt, hetgeen resulteert in een begroeiing van
ruigtekruiden, onder meer Akkerdistel en Grote brandnetel. Hier zijn
nauwelijks kritische paddenstoelensoorten te verwachten. Wel zijn er
enige parasolzwammen en inktzwammen die op rulle, zwarte grond
tussen brandnetels goed gedijen.
In feite vertoont het milieu langs schelpenpaden grote overeenkomsten
met dat langs verharde wegen op basenrijke bodems, besproken
in hoofdstuk 21c. Deze habitats hebben dan ook vrij veel soorten
gemeenschappelijk, zoals een groot aantal vezelkoppen (Inocybe
spp.). Het is in een enkel geval tamelijk arbitrair tot welke van deze
twee groepen een soort gerekend wordt. Veel opvallender is echter
hoe groot de mycologische verschillen tussen basenrijke bermen van
verharde wegen en schelpenpaden zijn. Zo zijn alle acht grote boleten
van eiken- en beukenlanen, zoals de Wortelende boleet (Boletus
radicans) en Netstelige heksenboleet (Boletus luridus) nog nooit
langs een schelpenpad gezien. Dat geldt ook voor het merendeel van
de 24 kenmerkende russulasoorten van lanen. Omgekeerd komen
kluifzwammen (Helvella) en parasolzwammen (Lepiota, Cystolepiota)
zeer weinig in wegbermen voor. Het is niet geheel duidelijk waardoor
deze verschillen veroorzaakt worden. In het algemeen is de bodem
langs schelpenpaden echter basischer, zandiger en humeuzer dan
langs wegen en de ondergroei is er vaak minder grazig. De bomen in

aangrenzend bos zijn meestal jonger en staan dichter op elkaar dan
in lanen. Dat deze factoren van belang kunnen zijn, blijkt bijvoorbeeld
uit de mycoflora langs een oud schelpenpad ten zuiden van Vledder,
dat niet door bos loopt, maar evenwijdig aan een wegberm met oude
oude, aangeplante eiken op regelmatige afstanden met een grazige
ondergroei. Hier komt een mix voor van soorten die in Drenthe als
laanpaddenstoelen en schelpenpadsoorten worden beschouwd.
Langs schelpenpaden zijn indertijd geen proefvlakken uitgezet voor
mycosociologisch onderzoek. Wel wordt op enkele trajecten een
deel van de paddenstoelen sinds 1999 geteld in het kader van het
paddenstoelenmeetnet (Arnolds & Veerkamp, 1999). Het meest
waardevolle meetpunt langs een schelpenpad ligt in een sparrenbos
in het Dieverveld, onderdeel van het Drents-Friese Wold. Enkele
gegevens over dit meetpunt worden samengevat in een kader.

Bedreiging en beheer
Van de kenmerkende paddenstoelen van schelpenpaden staan
38 soorten (43%) op de Rode Lijst en worden er 44 (50%) als niet
bedreigd beschouwd. Daarmee is het aandeel van Rode-lijstsoorten
veel groter dan in de voedselarme loofbossen (hoofdstuk 26) waar
deze paden meestal doorheen lopen. Het percentage is daarentegen
wat kleiner dan in de basenrijke wegbermen (hoofdstuk 21c). De
bedreigde soorten behoren grotendeels tot de paddenstoelen die uit
bossen verdwenen zijn en in bermen van fietspaden een refugium
gevonden hebben. Mede door het hoge aantal Rode-lijstsoorten
verdient het behoud van de bijzondere milieuomstandigheden in deze
microhabitat aandacht van de betrokken beheerders. Daarbij doet
zich het probleem voor dat de schelpenpaden weliswaar grotendeels
liggen in terreinen van natuurbeheerders als Staatsbosbeheer, de
Vereniging Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap, maar dat
het beheer vaak uitgevoerd wordt door de desbetreffende gemeenten.

Hoofdstuk 22
Die stellen doorgaans natuurbelangen niet op de eerste plaats.
Drenthe is waarschijnlijk nog altijd de provincie met de meeste
schelpenfietspaden, maar dat aantal neemt in rap tempo af. Dat heeft
verschillende oorzaken. De winning van schelpen uit de Waddenzee
wordt tegenwoordig als een milieuonvriendelijke activiteit beschouwd
en daarom wordt de toepassing door natuurbeheerders beperkt.
Daarnaast vergen deze paden geregeld onderhoud, hetgeen ze
uiteindelijk duur in het gebruik maakt. Er zijn milieuvriendelijke en
duurzame alternatieven, zoals de toepassing van Koersmix, een
bijproduct van de kalkzandsteenindustrie. Dat wordt plaatselijk al
gebruikt en lijkt dezelfde positieve effecten te hebben op de mycoflora
als schelpenpaden. Ook gemalen puin of ander kalkrijk, verpulverd
gesteente zijn geschikt als vervanging van schelpen. Een voordeel
is daarbij dat de fietspaden hun kleinschalige, aan het landschap
aangepaste karakter behouden.
Veel schelpenpaden worden tegenwoordig evenwel omgezet in
twee meter brede fietspaden met een wegdek van asfalt of beton.
Toeristen vinden het namelijk heel prettig om twee aan twee te rijden
en tegenliggers gemakkelijk te passeren. Recreatieschappen en
gemeenten zijn daarom bereid mee te betalen aan de renovatie en
verbreding van fietspaden. Weliswaar blijven er na een dergelijke
renovatie van een fietspad kalkresten in de bermen achter,
waardoor de bodem nog altijd minder zuur is dan elders, maar het
is onduidelijk hoe lang dit effect doorgaat. Bovendien wordt bij deze
forse ingrepen de bodem onder en naast het fietspad doorgaans
sterk verstoord, waardoor een eventueel aanwezige bijzondere
mycoflora verloren gaat. Vaak wordt de schelpenlaag aan de kant
geschoven en vermengd met humeuze grond, met als gevolg een

Agaricus niveolutescens

Satijnchampignon
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verhoogde stikstofmineralisatie, een opbloei van ruigtekruiden en het
verdwijnen van de meeste typische schelpenpadsoorten. Omdat de
nieuwe fietspaden vaak boven het maaiveld uitkomen, wordt veelal
na aanleg zwarte grond aangevoerd en langs het pad aangebracht.
Ook dit is funest voor alle soorten die op schrale omstandigheden
zijn aangewezen.
Op sommige stukjes fietspad met een zeer rijke mycoflora is bij de
renovatie speciale aandacht besteed aan zorgvuldig werken met zo
weinig mogelijke bodemroering, onder andere in het Dieverveld (zie
het kader hierboven) en het Kniphorstbosch bij Annen. Onder andere
werden kwetsbare delen van de berm met linten gemarkeerd, zodat
er geen zwaar verkeer overheen reed en geen bodemverstoring
plaats had. De praktijk heeft uitgewezen dat dit goed werkt en een
dergelijke werkwijze zou op veel meer trajecten kunnen worden
toegepast.
Ook het beheer van de bermen langs fietspaden geeft aanleiding
tot zorg. Daar waar ze door loofbos lopen, wordt de grazige of
kruidenrijke vegetatie langs het pad in veel gevallen een of meer
malen per jaar geklepeld, waarbij het maaisel blijft liggen. Het gevolg
is dat de vegetatie geleidelijk verruigt en kenmerkende paddenstoelen
verdwijnen. Voor zulke bermen is maaien en afvoeren van het maaisel
het optimale beheer omdat daardoor verschraling optreedt en een
korte vegetatie ontstaat. Dit beheer is in eerste instantie kostbaarder
dan klepelen, maar op den duur hebben beheerders er ook profijt
van doordat jaarlijks minder maaibeurten nodig zijn en doordat de
praktijk heeft geleerd dat in kortgrazige bermen veel minder afval
wordt gedeponeerd. Langs fietspaden door schaduwrijke bossen
groeien in het algemeen weinig planten en is maaien overbodig.
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Dit is een kleine champignon met een zijdeachtige, sneeuwwitte
hoed van 15-40 mm breed, die net als de lange, witte steel bij de
geringste aanraking geel kleurt. De lamellen zijn aanvankelijk lilagrijs
zonder een spoor van roze en worden uiteindelijk chocoladebruin,
zoals bij alle champignons. De geur lijkt op die van bitterkoekjes. De
Satijnchampignon is nauw verwant aan de minder zeldzame Kleine
champignon (Agaricus comtulus) en wordt door diverse auteurs als
identiek beschouwd (Nauta in Noordeloos et al., 1995; Knudsen &
Vesterholt, 2008). Volgens Krieglsteiner & Gminder (2010) verschilt deze
soort van de Kleine champignon echter door de meer kegelvormige hoed,
de jong grijsachtige en niet levendig roze lamellen, de aanwezigheid van
cheilocystiden en het voorkomen in bossen in plaats van overwegend in
grasland. De Satijnchampignon is in ons land zeldzaam met verspreide
Calocybe ionides

Paarse pronkridder

vindplaatsen, vooral in de kalkrijke duinen, het rivierengebied en
Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is hij één keer aangetroffen:
in het Dieverzand bij Diever (km 216-545, 2000), in de berm van een
schelpenfietspad door een schaduwrijk fijnsparrenbos. Deze soort is
hier later nooit meer waargenomen, hoewel de vindplaats is opgenomen
in het paddenstoelenmeetnet en minimaal drie keer in het seizoen
wordt bezocht. Hij leeft saprotroof op humeuze, kalkrijke leem-, klei- en
zandgrond in bossen, vooral onder loofbomen (Arnolds et al., 1995).
Zoals wel bij meer ‘Zuid-Limburgse soorten’ moet de Satijnchampignon
op het pleistoceen genoegen nemen met door mensen veroorzaakte,
kalkrijke overhoekjes. In Noord-Brabant groeide deze champignon
eveneens langs een schelpenpad in naaldbos. Elders in Europa is de
Satijnchampignon een zeldzame en weinig bekende soort.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 0, n>99: 5, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2003.

Hoed en steel van de Paarse pronkridder zijn bij jonge exemplaren
van een schitterend blauwviolet dat fotografisch moeilijk is vast te
leggen en meestal saai paars oplevert. De smalle, witte lamellen
zitten heel dicht op elkaar, typerend voor pronkridders. Hoewel het
verschil met de doorgaans bruin gekleurde Donkere pronkridder
(Calocybe obscurissima, zie aldaar) meestal wel duidelijk is, komen
er soms populaties voor met bruinviolette hoeden die moeilijk te
determineren zijn. Vandaar dat sommige auteurs de laatste soort als

een variëteit van de Paarse pronkridder beschouwen (Krieglsteiner,
2001). Deze soort is in Nederland vrij zeldzaam met de meeste
vindplaatsen in de duinen en de zandige delen van Flevoland.
Vindplaatsen op het pleistoceen komen veel meer verspreid voor
(NMV, 2013). Landelijk is er sprake van achteruitgang, zodat de
Paarse pronkridder als bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds &
Veerkamp, 2008). In Drenthe zijn de ontwikkelingen tegengesteld.
Hier is de soort pas sedert 2003 bekend en nu in vijf kilometerhokken
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gevonden. De vondsten zijn afkomstig uit ogenschijnlijk verschillende
milieutypen. De Paarse pronkridder is drie keer aangetroffen in de
berm van (voormalige) schelpenfietspaden door bossen: in het
Dwingelderveld bij de Noordster (km 221-536, 2003, 2005, herb. B.
de Vries), in Boswachterij Exloo (km 253-546, 2004) en in landgoed
Terborgh bij Anloo (km 244-561, 2010). Daarnaast is hij bekend van
een jonge aanplant van Fijnspar langs de weg van Gasselternijveen
naar Nieuw Buinen (km 255-554, 2006) en een gemengde plantage
van spar en populier oostelijk van Spijkerboor (km 247-568, 2006).
De genoemde habitats hebben gemeen dat het gaat om vrij droge,
zandige, humeuze en basenrijke bodems op voormalig bouwland.
Dat sluit aan bij de tekst in het Overzicht (Arnolds et al., 1995):
saprotroof, zowel op strooisel als op de grond, in loof- en naaldbossen
op kalkhoudende, vruchtbare, zandige bodems.
Conocybe brachypodii

Kleinsporig breeksteeltje

OPN 1995: Conocybe excedens

Calocybe ionides
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De gedempte kleuren van de okerbruine tot vuil roodbruine
hoed maken het Kleinsporig breeksteeltje tot een onopvallend
paddenstoeltje dat pas onder de microscoop zijn geheimen prijsgeeft.
Ook dan is het nog een combinatie van subtiele kenmerken van in
dit geval relatief kleine, dunwandige sporen (7-9 x 4-5,5 µm) en
cystiden met kleine knopjes (3-6 µm) die tot een determinatie kan
leiden. Door de vaak subtiele verschillen blijven veel breeksteeltjes
ongedetermineerd, zodat de verspreiding veelal slecht bekend is, ook
van het Kleinsporig breeksteeltje. Deze soort was vóór 1995 slechts
van één vondst bij Lelystad bekend (Arnolds et al., 1995), maar geldt
inmiddels landelijk als vrij zeldzaam met de hoogste dichtheid in
Flevoland en Drenthe (NMV, 2013). In de laatste provincie is hij pas
sinds 2004 bekend en sindsdien op zeven verspreide vindplaatsen
genoteerd. Vermoedelijk is het Kleinsporig breeksteeltje hier ook echt

een ongewone soort, want hij heeft een voorkeur voor basenrijke
standplaatsen (Arnolds et al., 1995) en die zijn in Drenthe schaars.
Hij is hier vooral aangetroffen in grazige, beschaduwde bermen van
wegen (Anloo, Eexterveen) en schelpenpaden (Noordlaarderbos,
Zeegse) op humusrijke, matig voedselrijke en basenrijke grond,
daarnaast op een begraafplaats (Sleen), langs een tractorpad door
open weiland (Weerwille) en op een grazig, bekalkt deel van een
natuurontwikkelingsterrein (Beilen). In andere Europese landen wordt
het Kleinsporig breeksteeltje vaker gemeld van vochtige, voedselrijke
bossen (Knudsen & Vesterholt, 2008; Hausknecht, 2009).
Conocybe enderlei

Oranjebruin breeksteeltje
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Dit breeksteeltje heeft onder vochtige omstandigheden een diep
doorschijnend gestreepte, okerbruine hoed met een tamelijk
donkerbruin tot roestbruin centrum. De bleekgele tot geelbruine steel
is geheel berijpt door kegelvormige cystiden. Niet een signalement
dat een determinatie in het veld mogelijk maakt. Onder de microscoop
is het een stuk eenvoudiger: Het Oranjebruin breeksteeltje heeft
opvallend kleine, oranjebruine, vrij dikwandige sporen van 5-7,5 x

3,5-5 µm zonder kiempore. Behalve de in Drenthe aangetroffen var.
enderlei komt er in ons land ook var. variispora voor met hoofdzakelijk
2-sporige basidiën en iets grotere sporen (Arnolds in Noordeloos et
al., 2005). In Nederland is dit breeksteeltje zondermeer zeldzaam.
Weliswaar wordt er niet zo veel naar dit geslacht gekeken, maar
op plekken waar dit wel jaren achtereen is gebeurd (omgeving
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Amsterdam, Flevoland) is deze soort slechts een enkele keer
gevonden (NMV, 2013). In de rest van ons land is het al niet beter. Het
Oranjebruin breeksteeltje groeit op voedselrijke, kleiïge bodems en
kan voorkomen in grazige bermen, op dijken en in loofbossen op klei.
Met een dergelijke voorkeur kun je in Drenthe nooit algemeen zijn. Dat
klopt. Hoewel je hem zou verwachten op de potklei in het noorden,
is dit breeksteeltje één keer gevonden in Zuidwest-Drenthe en wel
langs een schelpenpad in het Uffelterzand bij Uffelte (km 213-534,
2009). Volgens Enderle (2004) groeit het Oranjebruin breeksteeltje
in het zuiden van Duitsland vooral in warmteminnende loofbossen,
daarnaast in vochtige tot droge weiden en graslanden.

Coprinopsis bellula

Sneeuwwitje

OPN 1995: Coprinus bellulus
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Sneeuwwitje is een toepasselijke naam voor dit sierlijke, tere
inktzwammetje, waarvan het hoedje geheel bedekt is met wit, poederig
velum. Er zijn echter enkele verwante bodembewonende soorten,
zoals de Kleine poederinktzwam (Coprinopsis cortinata), waarvan
het Sneeuwwitje alleen microscopisch verschilt, onder meer door de
2-sporige basidiën. De soort is in Drenthe een grote zeldzaamheid,
bekend van drie kilometerhokken: op enkele plekken langs een
schelpenpad bij de Genieput ten noorden van Havelte (km 210-535,
1999, L; km 210-534, 2000) en in de omgeving van Roderesch (km
225-570, 2003). Bij Havelte groeide de soort langs een beschaduwd
schelpenpad in een tamelijk ruige vegetatie met Grote brandnetel
en Hondsdraf op humusrijke, basenrijke grond. Van de vindplaats bij
Roderesch zijn geen details genoteerd. Het Sneeuwwitje is ook bekend
van kale grond en gazons (Uljé in Noordeloos et al., 2005). Na sluiting
van het Atlasbestand is deze soort aangetroffen in een vrij schraal,
gemaaid grasland op leem bij het pompstation van de Waterleiding
Maatschappij Drenthe bij Gasselte (km 248-553, 2013). Landelijk
is dit inktzwammetje recent sterk toegenomen en tegenwoordig vrij
Cortinarius romagnesii

Voorjaarsgordijnzwam

zeldzaam, voornamelijk in het westelijke polderland (NMV, 2013). Het
is de vraag of de uitbreiding reëel is of toegeschreven moet worden
aan een betere bekendheid van de soort, die pas in 1988 uit Langelaar
(Zuid-Holland) is beschreven (Uljé, 1988).
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De Voorjaarsgordijnzwam is een onopvallend, donkerbruin paddenstoeltje uit het ondergeslacht Telamonia, dat wat aan een vezelkop
doet denken vanwege het fijnvezelige hoedoppervlak. De steel is
bovenaan geelbruin, aan de basis donkerbruin en licht, grofvezelig
gestreept. De soort heeft geen uitgesproken kenmerken, behalve
de verschijningstijd: hij fructificeert in de lente. Alleen de Lilastelige
gordijnzwam (Cortinarius vernus) wordt ook geregeld in het
voorjaar gevonden, maar die is door de lila steel gemakkelijk te
onderscheiden. De Kleine moerasbosgordijnzwam (Cortinarius
helobius; zie aldaar), kan veel op de Voorjaarsgordijnzwam lijken
en soms ook vroeg in het jaar fructificeren. De opgaven in Drenthe
zijn van 2005 en later, waarschijnlijk een gevolg van de toegenomen
kennis van en belangstelling voor kleine bruine gordijnzwammen.
De Voorjaarsgordijnzwam is uit vijf kilometerhokken gemeld: De
Vijftig Bunder bij Zuidlaren (km 239-569, 2005), De Kleibosch bij
Foxwolde (km 227-575, 2007), de Langeloërduinen bij Norg (km
225-566, 2005), de omgeving van het Snoekveen in Boswachterij
Smilde (km 220-544, 2007) en het Oosterzand ten noorden van

Uffelte (km 214-535, 2009). In De Kleibosch is de soort aangetroffen
in een gemengd loofbos op vochtige, basenrijke potklei; op de drie
laatst genoemde locaties in schrale bermen van schelpenpaden door
dennenbos, soms gemengd met eik. De Voorjaarsgordijnzwam lijkt
dus een sterke voorkeur te hebben voor basische, kalkhoudende
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grond. In Nederland is de Voorjaarsgordijnzwam vrij zeldzaam, met
relatief veel plekken in de duinen, langs de randmeren in Flevoland,
in het Lauwersmeergebied en het rivierengebied; streken met lokaal
kalkrijke bodems (NMV, 2013). Volgens Moser (1978) en Krieglsteiner
& Gminder (2010) is de Voorjaarsgordijnzwam een typische soort van
brandplekken, hetgeen voor een mycorrhizavormende gordijnzwam
Cystoderma cinnabarinum

Rode korrelhoed

OPN 1995: Cystoderma terrei

zeer opmerkelijk zou zijn. Volgens het Overzicht (Arnolds et al.,
1995) is het dan ook onwaarschijnlijk dat hij vooral op brandplekken
zou voorkomen. Mogelijk heeft het optreden daar alleen te
maken met de tijdelijke basenrijkdom van de grond ter plekke. De
Voorjaarsgordijnzwam staat als bedreigd op de Rode lijst (Arnolds &
Veerkamp, 2008).
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Van andere korrelhoeden onderscheidt de Rode korrelhoed zich in
het veld door de steen- tot oranjerode of roodbruine hoedkleur. Onder
de microscoop zijn de slanke, flesvormige cystiden op lamellen en
steel binnen dit geslacht uniek. De soort is in ons land altijd zeldzaam
geweest op het pleistoceen en in Zuid-Limburg (NMV, 2013), maar
ook nog eens sterk achteruitgegaan, zodat hij de twijfelachtige eer
heeft om als ernstig bedreigd op de Rode Lijst te staan (Arnolds &
Veerkamp, 2008). De Rode korrelhoed is vroeger nooit uit Drenthe
gemeld. Het was dan ook een grote verrassing dat hij in 2000 met
enkele tientallen exemplaren werd ontdekt in de schrale, grazige
berm van een schelpenfietspad door het loofbos van De Strubben bij
Zuidlaren (km 241-565, 2000, herb. L). Een paar jaar later floreerde de
soort hier nog steeds en werd wat oostelijker een tweede vindplaats
ontdekt langs hetzelfde fietspad (km 242-564, 2004). Het is niet bekend
of de populaties van deze zeer zeldzame en opvallende paddenstoel
de recente beheersingrepen in het gebied hebben doorstaan. In grote
delen van Scandinavië is de Rode korrelhoed algemeen (Knudsen &
Vesterholt, 2008) en ook in Zuidwest-Duitsland is het een vrij gewone,
stabiele soort die niet alleen in allerlei loof- en naaldbossen voorkomt,
Cystolepiota bucknallii

Violetstelige poederparasol

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar 2004.

Dit paddenstoeltje is in het veld gemakkelijk op naam te brengen
door zijn bleeklila hoed, violet wordende steelbasis en de sterke lucht
naar kolengas, het ouderwetse gas uit de gasfabriek. De Violetstelige
poederparasol was vóór 1990 zeer zeldzaam en beperkt tot ZuidLimburg en twee atlasblokken bij Breda (NMV, 2013). Nog steeds liggen
de meeste vindplaatsen van de Violetstelige poederparasol in ZuidLimburg, maar de soort heeft zich sindsdien ook op zeer verspreide
plaatsen op het pleistoceen gevestigd en valt nu in de categorie vrij

maar ook in zandige graslanden; bij voorkeur op zure bodems, zelden
op neutrale of zwak basische grond, zowel op zeer natte als droge
standplaatsen (Krieglsteiner, 2001). Deze gegevens maken het nog
raadselachtiger waarom de soort in Nederland zo zeldzaam is en
vooral, waarom hij zo is afgenomen. Misschien is de Rode korrelhoed
toch ook een slachtoffer van de, internationaal gezien, exorbitant
hoge stikstofdepositie in ons land.
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zeldzaam; wederom een symptoom van het ontstaan van basenrijke
plekken in het oorspronkelijk zure dekzandlandschap. Soorten uit dit
geslacht voelen zich thuis op basen-, voedsel- en humusrijke bodems
en hebben op de voedselarme Drentse bodem van oorsprong niets
te zoeken. Maar schelpenpaden kunnen soms helpen om het juiste
milieu te creëren en zo zijn er van de Violetstelige poederparasol toch
sinds kort een paar vindplaatsen in Drenthe: op enkele plaatsen in
landgoed Terborgh bij Anloo, (km 243-561, 2004, 2009 en km 244561, 2004, 2008), bij Het Moer bij Uffelte (km 214-536, 2009) en aan
de westkant van Boswachterij Exloo (km 251-546,
2010). Hij groeit op deze plaatsen in beschutte,
voedselrijke bermen van schelpenpaden door
loofbos of in een greppel langs een schelpenpad,
vaak met Grote brandnetels en steeds samen met
andere parasolzwammen en poederparasollen.
Volgens Vellinga (in Noordeloos et al., 2001) groeit
de Violetstelige poederparasol van oorsprong in
loofbossen met Beuk, Hazelaar en Haagbeuk
op kalkrijke, lemige bodems die rijk zijn aan
voedingsstoffen. Ook in Zuidwest-Duitsland wordt
deze soort in beukenbossen gevonden, evenals
in ooibossen en elzenbroekbossen, voornamelijk
op basische bodems (80 % van de vindplaatsen),
soms op neutrale grond (20%), met een matig tot
hoog gehalte aan stikstof (n= 39; Krieglsteiner,
2003).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 0, n>99: 9, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1999. – Hab (n= 7): droge, voedselrijke lanen 43%,
vochtig, voedselrijk loofbos 29%, akkers en ruigtes 14%, voedselrijke jonge
bosaanplant14%. – Sub (n= 7): humus 100%.

Deze in verse toestand smetteloos witte poederparasol kan
verward worden met de algemenere Kleine poederparasol
(Cystolepiota seminuda, zie hieronder), maar met een hoed van
2-4 cm is de Vlekkende poederparasol duidelijk forser. Bovendien
verkleuren verse exemplaren bij aanraking snel oranjebruin.
Net als bij de andere soorten binnen dit geslacht is de hoed van
deze soort bedekt met een vlokkige, korrelige laag die soms kan
bestaan uit piramidevormige wratjes. Vóór 1990 was de Vlekkende
poederparasol in ons land zeldzaam en vrijwel beperkt tot ZuidLimburg. Hij is sterk toegenomen en nu matig algemeen met nog
steeds het zwaartepunt in Zuid-Limburg, maar daarnaast met tal
van nieuwe vestigingen, vooral rond Amsterdam, in de duinen boven
Zandvoort en in het rivierengebied, plaatselijk ook op het pleistoceen
(NMV, 2013). In Drenthe is de Vlekkende poederparasol in 1999 voor
het eerst aangetroffen en inmiddels laat de kaart negen groeiplaatsen
zien, verspreid over de provincie. Vindplaatsen zijn onder meer
een loofbos op zand met cementresten bij het Boekweitenveentje
bij Gieten, een laan op potklei bij Roden en diverse bermen van
wegen en schelpenpaden waar inspoeling heeft plaats gevonden
van kalkhoudend materiaal. Vellinga (2001) zegt over de habitat van
de Vlekkende poederparasol in Nederland: in loofbossen op kleiige
Cystolepiota moelleri

Roze poederparasol

en lemige bodems, rijk aan humus; soms ook in verwarmde kassen.
Gezien de ervaringen in Drenthe kan de soort ook op zandgrond
floreren, mits die maar voldoende rijk aan basen is.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar 2007.

Met zijn roze bepoederde hoed is dit in verse toestand een schitterend
paddenstoeltje. Deze poederlaag kan vooral in het hoedcentrum
samenklonteren tot piramidale, roze tot roodbruine wratjes. Ook de
onderste helft van de steel is bezet met zulke wratjes. De weinige
vindplaatsen van de Roze poederparasol liggen verspreid over ons
land, met een duidelijke concentratie in Zuid-Limburg (NMV, 2013).
Hij is één keer in Drenthe waargenomen, langs een schelpenfietspad
ten westen van Havelte (km 210-532, 2007) in een wat rommelige
berm, bezaaid met opgespatte schelpresten. Hier stond ook de in
Drenthe al even zeldzame Purperbruine parasolzwam (Lepiota
fuscovinacea). Wat deze paar meter berm nou zo speciaal maakt dat
deze grote bijzonderheden er wilden groeien, was voor het menselijk
oog niet waarneembaar. In Nederland komt de Roze poederparasol
voor in gemengd bos op lemige, kalk- en voedselrijke bodems
(Vellinga, 2001). De soort kan ook in een stedelijke omgeving
gedijen. In de jaren negentig groeide de Roze poederparasol in
enkele parken in Amsterdam: op sterk humeuze bodem in een
Cystolepiota seminuda

Kleine poederparasol

plantsoen met loofbomen en een enkele spar in het Beatrixpark, en
op zandig-humeuze bodem in een tamelijk dicht sparrenperceel in het
Amsterdamse bos (Chrispijn, 1999).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 47, n<99: 6, n>99: 46, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1989. – Hab (n= 43): droge, voedselrijke lanen
51%, parken en plantsoenen 11%, droog, voedselarm gemengd bos 9%,
voedselrijke jonge bosaanplant 9%, vochtig, voedselrijk loofbos 7%, droog,
voedselarm naaldbos 4%, loofhoutsingels 4%, rest 5%. – Sub (n= 28):
humus 93%, strooisel 4%, dood hout 4%.

Dit miniparasolletje heeft een vlokkig, wit hoedje van 1-2 cm en een
crèmekleurige steel van 1-2 mm dik die bij aanraken en ouderdom
wijnkleurig roze verkleurt. In ons land is de Kleine poederparasol

veruit de algemeenste poederparasol met concentraties vindplaatsen
in de duinen, rond de grote steden in Holland, in Flevoland en
uiteraard in Zuid-Limburg. (NMV, 2013). Zuid-Limburg is door zijn
vele kalkrijke leemgronden een waar poederparasollenparadijs
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Cystolepiota seminuda

(Kelderman, 1994). Dat geldt zeker niet voor Drenthe, maar ook hier
is de Kleine poederparasol zondermeer de algemeenste soort uit
dit geslacht. Bovendien is het aantal vindplaatsen sinds 1999 met
een factor acht toegenomen, dus het gaat de Kleine poederparasol
voor de wind. Vindplaatsen liggen vooral op de Hondsrug en rond
Havelte. Het overgrote deel van deze groeiplaatsen ligt in bermen
van beschaduwde schelpenfietspaden, daarnaast ook in wegbermen
op potklei of bermen waar inspoeling plaatsvindt van basische
mineralen uit het wegdek. De Kleine poederparasol is ook opgegeven
van loofbos op basenrijk zand (Boekweitenveentje bij Gieten),
evenals van rommelbosjes en jonge fijnsparaanplanten op voormalig
bouwland. Opgaven van voedselarme bossen betreffen waarschijnlijk
altijd verrijkte plaatsen of locaties met (schelpen) fietspaden, want
zoals Vellinga (in Noordeloos et al., 2001) opgeeft, groeit deze
soort in loofbos en gemengd bos op voedselrijke, basische bodems.

Krieglsteiner (2003) kwantificeert de bodemomstandigheden in
Zuidwest-Duitsland verder en vermeldt het voorkomen op lemige,
voedselrijke bodems met een neutrale (40%) of basische (45%) reactie
(n= 221). Op plekken die door de zon goed kunnen opwarmen, wil
de Kleine poederparasol ook op zwak zure grond groeien (15% van
de meldingen). Opvallend is dat sparrenbossen grotendeels worden
gemeden, zelfs die op rijkere, basische bodem. Ook in dit deel van
Duitsland heeft de soort een grote voorliefde voor wegbermen met
bijna 90% van de waarnemingen.
Flammulaster ferrugineus

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

Het Roestbruin vloksteeltje is een paddenstoeltje met een roodbruine, gestreepte, tot 1,5 cm brede hoed met een fijnkorrelig
oppervlak in het centrum. De roestbruine lamellen staan vrij ver
uiteen en lopen een beetje af langs de steel, die in de onderste
helft van vlokjes is voorzien. Hoewel het paddenstoeltje door kleur
en grootte niet erg opvalt, is het door dit signalement voor een
veldmycoloog direct als iets bijzonders te herkennen. Het Roestbruin
vloksteeltje is in Nederland altijd al schaars geweest en na 1990 door
onbekende oorzaken ook nog eens sterk afgenomen, zodat het als
ernstig bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008).
In Drenthe is het Roestbruin vloksteeltje één maal waargenomen,
in het Gietenerveld, ten noorden van zandwinning ‘t Hemelriek (km
Geastrum coronatum

Forse aardster

246-555, 2005, herb. L). Volgens het Overzicht (Arnolds, 1995)
groeit deze soort saprotroof op de grond in loofbossen op klei. De
kaart in de digitale verspreidingsatlas toont echter een tamelijk
willekeurig patroon met ook verspreide, vooral oudere, vindplaatsen
op de pleistocene zandgronden (NMV, 2013). In Scandinavië is het
Roestbruin vloksteeltje niet zeldzaam op kale grond in bossen en
groeit het soms ook op dood hout (Knudsen & Vesterholt, 2008).
Krieglsteiner (2003) schrijft dat deze soort in Zuidwest-Duitsland
zeldzaam is en groeit op neutrale, lemige, voedselrijke bodems.
Daaraan kan in Europa nauwelijks gebrek zijn, dus waarschijnlijk
stelt dit vloksteeltje eisen aan de bodem en de omgeving die ons nog
grotendeels onbekend zijn.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2005.

Dit is een meest middelgrote aardster met een donker, gesteeld
bolletje, voorzien van een duidelijke apophyse (Jalink, 1995). De
mondzone is gewimperd en al dan niet scherp begrensd. Het aantal
slippen ligt tussen zeven en twaalf en ze hebben vastgegroeide
aarde aan de onderzijde. Landelijk is de Forse aardster vrij
zeldzaam. Vrijwel alle vindplaatsen liggen in de duinen vanaf
Zeeland tot Schoorl. In het binnenland bevinden zich slechts weinig,
zeer verspreide groeiplaatsen (NMV, 2013). De twee Drentse

waarnemingen zijn afkomstig van zandige, kalkhoudende bermen
langs schelpenfietspaden: nabij camping De Noordster in het
Dwingelderveld (km 221-536, 2005) en in de Emmerdennen (km 257534, 2006). Volgens Jalink (1995) komt de Forse aardster vooral voor
aan de binnenrand van de kalkrijke duinen, het meest in opgaande
bossen met een goed ontwikkelde humuslaag en opvallend vaak
bij meidoorn op enigszins voedselrijke, matig kalkrijke, oppervlakkig
ontkalkte, droge tot iets vochtige zandbodems met een dunne laag
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snel verterend strooisel. De ondergrond is meestal kaal of ijl begroeid
met Grote brandnetel of Hondsdraf. Ook in de ons omringende landen
is de Forse aardster een zeldzame soort. In Zuidwest-Duitsland
groeit hij vooral onder Robinia op kalkhoudende zandbodems
(Krieglsteiner, 2000).

Geastrum fimbriatum

Gewimperde aardster
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Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 2, n>99: 6, trend +, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1985. – Hab (n= 6): droge, voedselrijke lanen 33%,
parken en plantsoenen 33%, droge, voedselarme lanen 17%, houtwallen,
singels 17%.

De Gewimperde aardster is een middelgrote, lichtgekleurde soort
met een ongesteeld bolletje en een gewimperde, ongestreepte
mondzone zonder ringvormige begrenzing. Jonge vruchtlichamen
zijn vrijwel wit. Deze aardster is in Nederland matig algemeen,
vooral in de kalkrijke duinen en Zuid-Limburg, maar ook lokaal in het
westen van het land; daar hoofdzakelijk op opgebracht kalkhoudend
zand, zoals rond Amsterdam en Rotterdam (Chrispijn, 1999). Op de
zandgronden in het binnenland is de soort dun gezaaid (NMV, 2013).
De Gewimperde aardster heeft in Drenthe acht vindplaatsen, variërend
van schaduwrijke bermen langs schelpenpaden (Valtherbosch,
Boswachterij Exloo) en wegen (Meppel) tot sterk humeuze, zwak
zure tot basische grond in parken of op begraafplaatsen, zoals aan
de noordkant van Emmen. Jalink (1995) schrijft dat deze aardster

een typisch bossoort is die vaak in naaldbossen wordt gevonden,
maar ook in loofbossen, evenals in duinstruwelen, tuinen, parken en
wegbermen, vooral op zand, maar ook op lemig zand en klei, met
een lichte voorkeur voor kalkhoudende bodems en vaak op plaatsen
met veel humus. Dit sluit aan bij de geconstateerde biotoopvoorkeur
in Zuidwest-Duitsland, waar de Gewimperde aardster vooral in
fijnsparren- en dennenbossen groeit, maar ook in beukenbossen en
parken, steeds op min of meer kalkhoudende zand-, leem- en (soms)
veenbodems (Krieglsteiner, 2000).
Geastrum pectinatum

Grote aardster
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Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 5, n>99: 11, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1959. – Hab (n= 22): droge, voedselrijke lanen
40%, jeneverbesstruweel 31%, parken en tuinen 22%, droog, voedselarm
naaldbos 4%. – Sub (n= 8): strooisel 50%, humus 50%.

Deze middelgrote aardster heeft een glad en langgesteeld,
donkerbruin tot bijna zwart bolletje waarbij de apofyse, een zwelling
aan de onderzijde van het bolletje, geleidelijk in de steel overgaat.
De mondzone is gevoord tot geplooid en is soms begrensd door
een ringvoor. De Grote aardster is een van de weinige aardsterren
die vaker in het binnenland voorkomt dan in de duinen. Vooral in
Zuid-Limburg en in de zandige delen van Flevoland liggen bezette
atlasblokken (NMV, 2013). In Drenthe bevindt zich een kleine
concentratie in het zuidwestelijk deel van de provincie. In deze

provincie werd de Grote aardster in de jaren zestig regelmatig gemeld
van Jeneverbestruwelen, dankzij mycosociologisch onderzoek
van Barkman en De Vries vanuit het Biologisch Station te Wijster.
Daarna nam het aantal vondsten sterk af met slechts drie meldingen
in de periode 1970-2000. Ook in de rest van ons land is er dan een
forse dip in het aantal vindplaatsen, waardoor de Grote aardster als
bedreigd op de Rode Lijst belandt (Arnolds & Van Ommering, 1996).
Deze eeuw treedt in ons land een opvallend herstel in, zodat hij
van de Rode Lijst is afgevoerd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Ook in
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Drenthe is hij recent toegenomen. Van de tien kilometerhokken waar
deze aardster sinds 1999 is aangetroffen, dateren er zelfs negen van
na 2006. Wel wordt in deze periode de Grote aardster in Drenthe
in een ander biotoop gevonden dan voordien, namelijk bermen van
wegen en vooral schelpenfietspaden in boswachterijen, evenals in
tuinen en parken in stedelijk gebied. Uit jeneverbesstruwelen zijn
geen recente meldingen bekend. Symptomatisch voor de opmars
van de Grote aardster is zijn verschijnen langs een schelpenfietspad
door schaduwrijk fijnsparrenbos in het Dieverveld (Drents-Friese
Wold), dat al vanaf 1987 regelmatig wordt bezocht en, na aanwijzing
als paddenstoelenmeetpunt in 1999, zelfs met een frequentie van
drie of viermaal in het seizoen. In 2007 verscheen de Grote aardster
daar voor het eerst op één plek. Daarna zijn er nog twee nieuwe
groeiplaatsen bijgekomen en op deze drie plekken staan nu ieder jaar
tussen de tien en veertig vruchtlichamen. Volgens Jalink (1995) heeft
de Grote aardster een sterke voorkeur voor naaldbomen en kan hij
zowel op kalkloze als matig kalkrijke zandbodems, in mindere mate
leem- en kleibodems, voorkomen, meestal op een dikke en slecht
verterende strooisellaag. In de duinstreek staat deze aardster vooral
in de enigszins ontkalkte binnenduinen. Over de gevoeligheid voor
stikstof zeggen zowel Jalink (1995) als Krieglsteiner (2000) niets,
maar Kuyper & Arnolds (1996) beschouwen de soort als gevoelig
voor zowel verzuring als vermesting. Het snelle herstel van deze
aardster lijkt op de eerste plaats samen te hangen met de enorme

Geastrum quadrifidum

Vierslippige aardster

Geastrum pectinatum

reductie van de uitstoot van verzurende stoffen in de jaren negentig
met circa 90%, mogelijk ook met de afname van de stikstofdepositie
met gemiddeld 35%.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 1925.

Hoog opgericht op zijn vier slippen heeft deze kleine aardster op
stelten iets aandoenlijks; zo zeer lijkt deze soort zijn uiterste best
te doen om zijn sporen te verspreiden. Dat gaat via de gewimperde
opening aan de top van het bolletje die op een verhoogde hof zit
met een duidelijke ringvoor. Aan hem ligt het niet dat het tij tegenzit.
Volgens Cool & Van der Lek (1935) was de Vierslippige aardster in
het begin van de vorige eeuw in Nederland vrij algemeen. Vooral in
de kalkrijke duinen tussen Castricum en Den Haag, maar ook op de

Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe, langs de IJssel en in Flevoland werd
deze soort regelmatig gevonden (Nauta & Vellinga, 1995). In alle
gebieden is de Vierslippige aardster zeer sterk afgenomen, zodat de
recente verspreidingskaart een armzalige vertoning is geworden van
slechts een paar verspreide vindplaatsen, vooral in Flevoland (NMV,
2013). Het hoeft geen betoog dat deze aardster als ernstig bedreigd
op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe is de
Vierslippige aardster nu uiterst zeldzaam, met slechts één recente
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vindplaats: het bos van het Boekweitenveentje, westelijk van Gieten
(km 245-557, 1999), waar in 1999 vijf exemplaren groeiden in een
stukje loofbos op kalkhoudend zand dankzij afval van een vroegere
cementfabriek. Hoewel dit terrein ieder jaar een of meer keren
bezocht wordt, is deze aardster hier later nooit meer gevonden. In
lang vervlogen tijden is deze soort ook twee maal gevonden, bij
Assen (km 233-556, 1925) en Gieten (atlasblok 245-555, 1952), maar
hij kwam indertijd stellig op veel meer plaatsen in Drenthe voor. Het is
niet onmogelijk dat deze laatste vondst ook afkomstig is uit het eerder
genoemde Boekweitenveentje. De Vierslippige aardster komt in
Nederland en België vrijwel uitsluitend voor in naaldbossen, met name
sparrenbossen, bij voorkeur op kalkhoudend, al dan niet lemig zand,
vaak op plaatsen met een dik naaldenpakket (Jalink, 1995). Hoewel
Geastrum triplex

Gekraagde aardster

687

deze soort in enkele andere Europese landen eveneens op de Rode
Lijst staat, behoort de Vierslippige aardster elders in Europa tot de
meer algemene aardsterren. In Zuidwest-Duitsland bijvoorbeeld komt
de Vierslippige aardster twee keer zo veel voor als de Gekraagde
aardster (Geastrum triplex). De Vierslippige aardster groeit daar
vrijwel steeds in sparrenbossen, met een duidelijke voorkeur voor
basenrijke bodems (Krieglsteiner, 2000). De oorzaken van de
enorme achteruitgang in ons land zijn onbekend. Kuyper & Arnolds
(1996) beschouwen de soort, evenals de Grote aardster (Geastrum
pectinatum) als gevoelig voor verzuring zowel als vermesting, maar
het is moeilijk te begrijpen waarom laatstgenoemde soort zich deze
eeuw goed heeft hersteld en de Vierslippige aardster het nog steeds
zo moeilijk heeft.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 39, n<99: 4, n>99: 37, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1971. – Hab (n= 25): droge, voedselrijke lanen 52%,
parken en tuinen 24%, vochtig, voedselrijk loofbos 8%, loofhoutsingels 8%,
droog, voedselarm naaldbos 4%, voedselarm gemengd bos 4%. Sub (n=12):
humus 50%, strooisel 50%.

Niet te oude exemplaren van deze grote aardster zijn goed te
herkennen aan de opstaande, vlezige kraag onder het bolletje. In
ons land is de Gekraagde aardster de enige vrij algemene aardster,
met veel vindplaatsen langs de kust van Zeeuws-Vlaanderen tot
Schiermonnikoog, maar ook rond Amsterdam, in Zuid-Limburg en in
het gebied van Kromme Rijn en Vecht. Elders komt hij meer verspreid
voor (NMV, 2013). In Drenthe is de Gekraagde aardster een vrij
zeldzame soort die verspreid over de provincie voorkomt, vooral op
de lemige, enigszins basenhoudende gronden van de Hondsrug en
in de omstreken van Roden, Norg en Veenhuizen. Hij is hier een
typische cultuurvolger en groeit in biotopen die variëren van bermen
van wegen en schelpenpaden tot tuinen, parken en plantsoenen.
Onder de meest opgegeven habitatcode ‘droge, voedselrijke lanen’
bevinden zich minstens tien opgaven van schelpenpaden. Een enkele
keer is hij ook gevonden in naald- of loofbos op basenrijke, humeuze
bodems, zoals bij het Boekweitenveentje bij Gieten. Jalink (1995)
noemt een hele serie boomsoorten waar deze aardster bij gevonden
is, maar schrijft dat vooral vlier vaak gemeld wordt. Naar zijn zeggen
wordt de Gekraagde aardster opvallend vaak aangetroffen op
plaatsen waar vroeger in de bodem gerommeld is, bijvoorbeeld rond
oude bebouwing en in wegbermen. Daarbij houdt deze soort van

Geopora arenicola

Zandputje

Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 7, n>99: 10, trend -, RL08: Kwetsbaar, eerste
jaar: 1981.

Het Zandputje is op het eerste gezicht niet meer dan een tot 2
cm breed kommetje in de grond. De apotheciën ontwikkelen zich
bolvormig onder het oppervlak om zich pas bij rijpheid komvormig

voedselrijke standplaatsen en groeit hij regelmatig onder of tussen
bramen en brandnetels. Geen wonder dat het de Gekraagde aardster
tegenwoordig goed gaat in Nederland. Ofschoon deze aardster dus
niet vies is van een beetje stikstof, was er in de periode van 1955 tot
1990 toch sprake van een sterke daling in het aantal waarnemingen
(Nauta & Vellinga, 1995). Die werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt
door de toen optredende verzuring van bosbodems, want de
Gekraagde aardster is erg gesteld op neutrale tot basische, kalkrijke
grond. Nadat in de loop van de jaren negentig de verzuring sterk
afnam, heeft de Gekraagde aardster zich glorieus hersteld. In landen
als Zwitserland en in Zuidwest-Duitsland is deze aardster minder
algemeen dan bij ons (Breitenbach & Kränzlin, 1986; Krieglsteiner,
2000), misschien omdat daar de voedsel- en humusrijke bodems,
waar vooral ons stedelijke gebied zo rijk aan is, minder voorkomen.
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te openen, waarbij de rand niet of nauwelijks boven de grond
uitsteekt (Maas Geesteranus, 1969). De buitenkant is dicht bezet met
kronkelige bruine haren; de binnenzijde is glad en blauwig tot gelig
grijs. In Drenthe is dit bekerzwammetje zeldzaam en vrijwel beperkt
tot het zuidwesten van de provincie. De soort is karakteristiek voor
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kale of mosrijke plekjes met een spaarzame kruidlaag op droge,
kalkrijke, maar tamelijk voedselarme grond, steeds in de nabijheid
van bomen of struiken, want de soort vormt daarmee ectomycorrhiza
(Kuyper, 2007). In Drenthe ligt het overgrote deel van de vindplaatsen
langs schelpenpaden. Daarnaast groeit het Zandputje langs met
puin verharde wegen, zoals bij Hollandscheveld, langs bospaden op
basenrijke potklei, bijvoorbeeld bij Roden, en bij verspreide bomen in
geplagd grasland op kalkhoudende keileem op de Grote Startbaan bij
Havelte. In Nederland is de soort vrij zeldzaam met een optimum in
de kustduinen (NMV, 2013).

Geopora tenuis

Afgeplatte grondbekerzwam
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Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 1, n>99: 10, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1993.

De Afgeplatte grondbekerzwam is nauw verwant aan het hierboven
besproken Zandputje (Geopora arenicola), maar daarvan direct
in het veld te onderscheiden doordat de volwassen, komvormige
vruchtlichamen van circa 1 cm breed voor het grootste deel boven
de bodem uitsteken. Bovendien is de geelbruine buitenzijde van de
Afgeplatte grondbekerzwam slechts spaarzaam behaard. De soort
is eerder te verwarren met de Kleine bruine bekerzwam (Humaria
hemisphaerica). De laatste heeft echter vooral nabij de rand van de
apotheciën langere, rechte haren en onder de microscoop wrattige
sporen. In Drenthe is de Afgeplatte grondbekerzwam zeldzaam
op zeer verspreide vindplaatsen. Hij vormt ectomycorrhiza met
loofbomen (Kuyper, 2007) op kalkrijke, niet te voedselrijke grond
en wordt in Drenthe overwegend gevonden op schrale plekken
langs schelpenpaden door bossen. Hij groeit ook in loofbossen
waar verrijking met kalkhoudend substraat heeft plaatsgevonden,
bijvoorbeeld bij het Boekweitenveentje bij Gieten. In Nederland is de
Afgeplatte grondbekerzwam zeldzaam, maar wijdverspreid, met de
grootste dichtheden op zwaardere, kalkrijke bodems in Zuid-Limburg,
Flevoland en langs de grote rivieren (NMV, 2013). De soort lijkt in
Drenthe sterk te zijn toegenomen, maar mogelijk is hij in het verleden
Hebeloma sordescens

Zwartsteelvaalhoed

herhaaldelijk aangezien voor de Kleine bruine bekerzwam.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1995.

De Zwartsteelvaalhoed is pas in 1989 beschreven en bij Nederlandse
mycologen nog tamelijk onbekend. Hij behoort tot de vaalhoeden
met een vezelig velum (gordijn of cortina) en lijkt in het veld sterk
op de Tweekleurige vaalhoed (Hebeloma mesophaeum). De
Zwartsteelvaalhoed heeft eveneens een hoed met een bruin centrum
en een brede, lichte randzone, maar verschilt macroscopisch van de
Tweekleurige vaalhoed door de zeer dicht opeenstaande lamellen
en de donker wordende steel. Bij drogen wordt de hele paddenstoel
zwart. Onder de microscoop blijken de sporen amandelvormig in
plaats van elliptisch, zoals het geval is bij de Tweekleurige vaalhoed.

De Zwartsteelvaalhoed vormt volgens Vesterholt (2005) vooral
mycorrhiza’s met berk, maar soms met andere loofbomen zoals Beuk,
eik en linde, in enigszins voedselrijke, vochtige loofbossen. Ook wordt
hij wel eens in parken aangetroffen (Krieglsteiner & Gminder, 2012). In
Drenthe is deze soort drie maal gevonden: in het met kalk verrijkte bos
bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 1995) en twee keer
langs schelpenpaden, in de buurt van Havelte (km 211-530, 2009) en
in Boswachterij Smilde (km 220-545, 2007). De Zwartsteelvaalhoed
lijkt dus een voorkeur te hebben voor basenrijke grond. In Nederland
is het een verspreid voorkomende, zeldzame soort die alleen in de
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IJsselmeerpolders wat vaker gevonden wordt (NMV, 2013). In Europa
zou hij wijdverbreid zijn, maar alleen plaatselijk algemeen (Vesterholt,
2005).

Helvella acetabulum
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Status: Vrij zeldzaam, n= 43, n<99: 5, n>99: 40, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1975. – Hab (n= 25): droge, voedselrijke lanen
76%, droge, voedselarme lanen 12%, droog, voedselarm loofbos 4%, droog,
voedselrijk loofbos 4%, parken en plantsoenen 4%. – Sub (n= 10): humus
80%, humusarm zand 10%, grond onbepaald 10%. – Org (n= 9): eik 100%
(waarvan Zomereik 44%).

De tot 6 cm brede bekers van de Bokaalkluifzwam zijn grauw- tot
kastanjebruin gekleurd en verschijnen in de lente. De korte, wittige
steel is sterk geribbeld, met ribben die zich voortzetten tot halverwege
de buitenkant van de beker. Vroeger kwam deze kluifzwam vooral
voor in de duinen en Flevoland, maar hij is daar om onbekende
redenen achteruitgegaan. Tegenwoordig bereikt deze vrij algemene
soort zijn hoogste dichtheden in Zuid-Limburg en plaatselijk in
het westen van het land, zoals in de buurt van Amsterdam en op
Walcheren (NMV, 2013). Daarnaast heeft de Bokaalkluifzwam
zich op het pleistoceen op tal van nieuwe plekken gevestigd en
dat geldt dubbel en dwars voor Drenthe, waar het aantal bekende
vindplaatsen sinds 1999 met een factor acht is toegenomen. Dat is
ook ten dele te danken aan de speciale aandacht die de laatste jaren
aan voorjaarspaddenstoelen op kalkrijke plekken wordt geschonken.
Vrijwel alle waarnemingen in het zuidwesten van de provincie zijn
afkomstig van schelpenpaden. Onder de opgaven van lanen op rijke
bodem zitten in feite minstens 14 waarnemingen van schelpenpaden.
De vondsten in het noorden van de provincie zijn deels afkomstig
van wegbermen op potklei rond Roden of van een enkel kalkrijk

terrein, zoals het Boekweitenveentje bij Gieten. Opvallend is de
afwezigheid van deze soort in het zuidoosten van de provincie,
maar hier is wel minder intensief naar voorjaarspaddenstoelen
gezocht. Vroeger werden kluifzwammen als saprotroof groeiende
paddenstoelen
beschouwd,
maar recent onderzoek wijst uit
dat vertegenwoordigers van dit
geslacht mycorrhiza vormen met
bomen (Kuyper, 2007). Dat komt
overeen met het ervaringsfeit dat
de Bokaalkluifzwam uitsluitend
voorkomt langs paden waar bomen
staan. Zowel in Drenthe als elders
gaat het vrijwel steeds om eik en
het is dus aannemelijk dat eik de
belangrijkste mycorrhizasymbiont is
voor de Bokaalkluifzwam. Het valt te
verwachten dat deze kalkminnende
kluifzwam het in Drenthe moeilijker
gaat krijgen naarmate meer
schelpenfietspaden worden omgezet in betonpaden en het effect van
de nog aanwezige schelpenkalk op
de bermen langzaam zal afnemen.
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Helvella atra

Roetkluifzwam
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Status: Zeer zeldzaam, n= 11, n<99: 4, n>99: 8, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1980.

De Roetkluifzwam wordt gekenmerkt door een zwartviltige, niet
gegroefde steel en een zwarte, zadelvormige hoed. Deze soort is
landelijk matig algemeen, vooral in Flevoland, het rivierengebied en de
kalkrijke duinen (NMV, 2013). Hij is in Drenthe echter zeer zeldzaam
omdat hij karakteristiek is voor basenrijke gronden met rulle mullhumus en die zijn in deze provincie schaars. Sinds 1999 zijn er zeven
vindplaatsen bekend geworden, waarvan drie rond Uffelte en Havelte.
De Roetkluifzwam vormt volgens recente inzichten mycorrhiza met
loofbomen (Kuyper, 2007). Hij groeit in Drentse loofbossen alleen

op plekken die kalkrijk zijn geworden door menselijk handelen, zoals
al wat oudere schelpenfietspaden waar de kalk uit de schelpen
voldoende is uitgespoeld. Zelfs daar zul je hem niet veel tegenkomen.
Een ander biotoop is loofbos met oud bouwpuin of kalkmortel in de
bodem. Een voorbeeld daarvan is het bos bij het Boekweitenveentje
bij Gieten, waar een cementfabriek stond en nogal wat kalkrijk afval
in de omgeving is gedumpt. Verzuring heeft ertoe bijgedragen dat
de Roetkluifzwam in Nederland behoorlijk achteruit is gegaan en als
kwetsbaar op de Rode lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008).
Helvella confusa

Aangebrande kluifzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2007.

Deze kluifzwam lijkt een miniatuuruitvoering van de hierboven
behandelde Bokaalkluifzwam (Helvella acetabulum). Hij heeft een
tot 4 cm breed, bekervormig, geelbruin tot grijsbruin vruchtlichaam
met een fijn behaarde buitenzijde. De tot 2,5 cm lange, wittige
steel zit meestal diep in het substraat en heeft stompe ribben,
die vanaf de steel niet op de beker doorlopen. Zowel de vroegere
als de huidige vindplaatsen van deze zeer zeldzame soort liggen
vrijwel allemaal in Flevoland (NMV, 2013). Daar fructificeert deze
soort in mei en juni onder Fijnspar op kalkrijk zand (Kuyper in
Arnolds et al., 1995). In Drenthe is de Aangebrande kluifzwam één
Helvella corium

Zwarte schotelkluifzwam

keer gevonden, namelijk eind september op de brink in Vries (km
234-567, 2007, herb. L), bij Zomereik langs een schelpenvoetpad.
In Scandinavië is hij volgens Hansen & Knudsen (2000) niet zo
zeldzaam en groeit hij op kalkrijke bodems, vaak in naaldbos
en dikwijls in grote groepen. In Flevoland zijn de meeste
sparrenbossen gekapt en daarmee zijn veel vindplaatsen van de
Aangebrande kluifzwam verloren gegaan. Nu staat deze soort als
bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Volgens
deze auteurs verschijnt de Aangebrande kluifzwam vaak later in
het jaar dan verwante kluifzwammen.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1977.

Precies zoals zijn Nederlandse naam aangeeft, bestaat deze
kluifzwam uit een tot 4 cm grote, roetzwarte, ondiepe kom bovenop
een in verhouding dunne, zwarte steel, die overlangs meestal iets
gegroefd is. De Zwarte schotelkluifzwam is landelijk een vrij zeldzame
soort met de meeste vindplaatsen in Flevoland en de duinen (NMV,
2013). Hij is sterk achteruitgegaan en staat als bedreigd op de Rode
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). In het Drentse bestand bevinden

zich twee oudere waarnemingen, uit de omgeving van Nieuw-Balinge
(atlasblok 235-530, 1977, herb. BSW) en in Hooghullen bij Eelde
(km 235-572, 1988). De waarneming bij Eelde is afkomstig uit een
beukenlaan, een ongebruikelijk biotoop voor een soort die gewoonlijk
gesignaleerd wordt in struwelen met wilg en populier op al dan niet
kalkrijk zand of leem (Arnolds et al., 1995; Hansen & Knudsen, 2000).
Uit deze beukenlaan zijn wel andere paddenstoelen bekend die op een
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kalkhoudend substraat wijzen, zoals de Sterspoorvezelkop (Inocybe
asterospora) en de Zonnerussula (Russula solaris). Er is slechts één
vondst van recente datum: in natuurontwikkelingsgebied Schepping
in Holthe bij Beilen (km 233-540, 2008-2013). Hier groeit de Zwarte
schotelkluifzwam bij jonge opslag van berk en wilg op afgegraven
vochtige keileem die door periodiek uitstrooien van gemalen
mergel een basenrijk karakter heeft gekregen. De vruchtlichamen
verschijnen doorgaans in de lente en voorzomer (Maas Geesteranus,
1967; Hansen & Knudsen, 2000), maar ze zijn in Schepping ook eind
september gezien.

Helvella crispa
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Status: Vrij algemeen, n= 212, n<99: 28, n>99: 199, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd. eerste jaar: 1970. – Hab (n= 59): droge, voedselrijke lanen
39%, droog, voedselarm gemengd bos 29%, droge, voedselarme lanen 14%,
droog, voedselarm loofbos 7%, parken en plantsoenen 3%, loofhoutsingels
5%, voedselrijk gemengd bos 2%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%. – Sub (n=
43): humus 95%, leem 2%, humusarm zand 2%.

Deze paddenstoel is gemakkelijk herkenbaar aan zijn witte tot
okerkleurige, slordige, min of meer zadelvormige flappen op een
zeer sterk gegroefde, witte steel. De Witte kluifzwam is in ons
land algemeen en wijdverbreid, maar het verspreidingspatroon
vertoont grote hiaten, zowel op de hogere zandgronden als in het
rivierengebied en in laagveen- en zeekleigebieden (NMV, 2013). De
Witte kluifzwam houdt van basische, humeuze bodems en stelt een
zeker gehalte aan kalk op prijs. Het is duidelijk dat zure, voedselarme
pleistocene zandgronden deze soort niets te bieden hebben. In
Drenthe is deze kalkminnende soort toch verrassend algemeen
dankzij de aanwezigheid van veel schelpenpaden in de provincie.
Zonder deze paden zou de Witte kluifzwam alleen plaatselijk
voorkomen in wegbermen met inspoeling van basen en op van nature
basenrijke leembodem van Noord-Drenthe. Het aantal vondsten is na
1999 zeer sterk toegenomen, maar dat is voor een groot deel het
gevolg van de verhoogde zoekinspanningen ten behoeve van deze
atlas. Op plaatsen die al jarenlang gevolgd worden, is geen sprake
van een toename, maar blijft de soort vrij stabiel. In het westen van
het land profiteert de Witte kluifzwam van de aanleg van parken en
plantsoenen in buitenwijken. Zo bleek de Witte kluifzwam plaatselijk
zeer algemeen te zijn in Amsterdam in parken op humusrijke bodem
of op pure klei die na tientallen jaren wat ruller was geworden onder
invloed van een snel verterende strooisellaag (Chrispijn, 1999). In
dergelijke milieus is de soort in Drenthe nog weinig gesignaleerd. Hier
bevindt waarschijnlijk meer dan 90% van de vindplaatsen van de Witte
kluifzwam zich langs schelpenpaden. Door het ontbreken van een
aparte habitatcode voor schelpenpaden is dat uit de statusgegevens
niet op te maken. In het verleden werden ze aangegeven als
voedselrijke of voedselarme lanen of ze maakten onderdeel uit van
een algemene code, zoals gemengd bos op arme bodem.
Helvella elastica
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Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 2, n>99: 5, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1993.

De Holsteelkluifzwam heeft een witte, holle steel en een lichtbruine
zadelvormige hoed, waarvan de randen meestal duidelijk naar de
steel toe gekruld zijn. De soort is in Drenthe nog wat zeldzamer
dan de verwante, geheel zwarte Roetkluifzwam (Helvella atra;

zie aldaar). Ook de Holsteelkluifzwam houdt van meer basische
bodems dan die je van nature in de provincie aantreft. Wederom
leveren schelpenfietspaden door bossen de beste kansen om deze
soort te vinden, bijvoorbeeld in het Kniphorstbosch bij Annen en
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in Boswachterij Echten. De Roetkluifzwam en Holsteelkluifzwam
hebben slechts één vindplaats gemeenschappelijk, en wel het
Boekweitenveentje bij Gieten, alwaar kalkhoudend puin in de
bodem van een loofbos verwerkt is. Dat kluifzwammen altijd in
bos gevonden worden is niet zo vreemd. Ze blijken volgens recent
onderzoek allemaal mycorrhiza te vormen met bomen (Kuyper,
2007). Landelijk is de Holsteelkluifzwam matig algemeen, vooral in
de zeekleigebieden van Noord-Groningen, Flevoland en Zeeland,
het rivierengebied, de kalkrijke duinen en Zuid-Limburg (NMV, 2013).
Plaatselijk kan de soort daar talrijk optreden, terwijl we in Drenthe al

Helvella elastica

blij zijn met een paar vruchtlichamen in een kilometerhok. Landelijk
is de Holsteelkluifzwam afgenomen en hij staat als kwetsbaar op de
Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).
Helvella fibrosa

Gladstelige schotelkluifzwam

OPN 1995: Helvella villosa
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Status: Vrij zeldzaam, n= 54, n<99: 11, n>99: 46, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 17): droge, voedselarme lanen 53%,
jonge bosaaanplant 18%, droge, voedselrijke lanen 12%, tuinen en erven
6%, droge, voedselarme loofhoutsingels 6%, droog, voedselarm gemengd
bos 6%. – Sub (n= 12): humus 100%.

De Gladstelige schotelkluifzwam is op het oog een kleinere uitvoering
van de Schotelkluifzwam (Helvella macropus; zie hieronder). De steel
van de Gladstelige schotelkluifzwam is tot 5 cm hoog en de schotel
waarin de sporen gevormd worden, is niet veel groter dan 2 cm.
Hij heeft daarnaast ovale sporen van 17-21 x 9-12,5 µm, duidelijk
korter dan van de Schotelkluifzwam en met afgeronde uiteinden.
De Nederlandse naam Gladstelige schotelkluifzwam is misleidend,
want de steel is meestal viltig behaard. De tot voor kort gangbare
wetenschappelijke naam villosa betekent zelfs ‘zacht langharig’.
De soort is landelijk vrij algemeen, maar wat minder verbreid dan
de Schotelkluifzwam. Vergeleken met die soort heeft de Gladstelige
schotelkluifzwam aanmerkelijk minder vindplaatsen in de duinen
en Zuid-Limburg, maar in Flevoland en op het pleistoceen liggen
de aantallen ongeveer gelijk (NMV, 2013). Dit wijst er op dat deze
soort wat minder hoge eisen stelt aan het kalkgehalte van de grond.
Verder bevindt zich een opvallende cluster van vindplaatsen rond
Amsterdam, een indicatie dat de Gladstelige schotelkluifzwam het

naar zijn zin in heeft in jonge parkbossen op voedselrijke, humeuze
klei- of zandbodems (Chrispijn, 1999). Op de hogere zandgronden
zijn de meeste waarnemingen afkomstig uit Drenthe. Hier lijkt het
favoriete milieu weinig af te wijken van dat van de Schotelkluifzwam.
De Gladstelige schotelkluifzwam is in deze provincie een vrij zeldzame
soort die vooral wordt aangetroffen in bermen van lanen met steenslag
en langs (schelpen-)fietspaden. Hij lijkt enige bodemverstoring
echter beter te verdragen en wellicht zelfs op prijs te stellen. Deze
kluifzwam wordt ook regelmatig in jonge rommelbosjes gevonden.
In Scandinavië wordt de Gladstelige schotelkluifzwam beschouwd
als kenmerkend voor vruchtbare mull-humus (Hansen & Knudsen,
2000). De soort wordt nooit gevonden in boomloze gebieden en
recent onderzoek bevestigt het al langer bestaande vermoeden
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dat kluifzwammen mycorrhiza vormen met bomen (Kuyper, 2007).
Omdat dit pas sinds kort bekend is, zijn er in het Drentse bestand
Helvella leucomelaena

Zwartwitte bokaalkluifzwam
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geen opgaven van bomen waarmee beide schotelkluifzwammen
geassocieerd kunnen zijn.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 2, n>99: 4, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1983.

De tot 6 cm brede, zwartbruine, komvormige vruchtlichamen van
de Zwartwitte bokaalkluifzwam hebben een gedrongen, geribde
steel die geheel in het substraat zit en daardoor pas opvalt bij
voorzichtig uitgraven. Hij verschilt van de Bokaalkluifzwam (Helvella
acetabulum, zie aldaar) niet alleen in de donkerder kleur, maar ook
doordat de ribben op de steel niet doorlopen op de buitenzijde van
de kom. De Zwartwitte bokaalkluifzwam komt in ons land tamelijk
zeldzaam en zeer verspreid voor op het pleistoceen en aan de kust,
met een cluster vindplaatsen bij Schoorl (NMV, 2013). In Drenthe
is de Zwartwitte bokaalkluifzwam zeer zeldzaam en beperkt tot het
zuidwesten van de provincie. De Zwartwitte bokaalkluifzwam is een
mycorrhizasymbiont van den op kalkrijk zand of leem (Kuyper in
Arnolds et al., 1995). Alle Drentse waarnemingen komen uit bermen
van schelpenpaden bij Grove den. Het blijkt dat deze soort alleen

voorkomt op kalkrijke zandgrond die zeer humusarm is. In humusrijke
bermen van schelpenpaden ontbreekt deze kluifzwam en waar door
werkzaamheden kalk vermengd wordt met humusrijke grond, verdwijnt
hij (Arnolds & Chrispijn, 2010). Het voortbestaan van de Zwartwitte
bokaalkluifzwam in Drenthe is onzeker. Veel schelpenpaden
worden omgezet in betonpaden, waarbij vaak verruiging optreedt.
Een vindplaats bij Vledderveen waar deze soort jaren achtereen
voorkwam, is vernietigd door wegwerkzaamheden. Hoopvol is de
toekomst van deze soort in het Dieverveld waar Staatsbosbeheer
probeert om het schelpenfietspad in stand te houden, samen met het
naaldbos waar het doorheen loopt.
Helvella macropus

Schotelkluifzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 58, n<99: 15, n>99: 47, trend ++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 29): droge, voedselrijke lanen 30%,
droge, voedselarme lanen 17%, parken en tuinen 17%, droog, voedselarm
gemengd bos 10%, droog, voedselarm naaldbos 7%, naaldbos, rijk zand 7%,
vochtig, voedselarm gemengd bos 3%, loofbossen onbepaald 7%, rest 5%.
Sub (n= 10): humus 70%, strooisel 10%., grond onbepaald 20%. – Org (n=
8): eik 50% (waarvan Zomereik 25%), Fijnspar 25%, berk 12%, lariks 12%.

De Schotelkluifzwam heeft een tot 10 cm hoge, grijze, viltig behaarde
steel met daarop een grijze tot grijsbruine kom of schotel van 3-5
cm met een vlokkig-viltig behaarde buitenkant. De gladde binnenzijde
is asgrijs en verkleurt bij het rijpen van de sporen soms lichtbruin.
Met een hondenkluif vertoont deze kluifzwam geen enkele gelijkenis.
Het belangrijkste onderscheid met de eerder besproken Gladstelige
schotelkluifzwam (Helvella fibrosa) wordt gevormd door de grotere
sporen van 20-26 x 9-12 µm die bovendien spoelvormig zijn, dat wil
zeggen naar beide uiteinden versmald. Het verschil in steelbeharing
dat door de Nederlandse naam gesuggereerd wordt, is helaas
ongeschikt als veldkenmerk, omdat de Gladstelige schotelkluifzwam
ook vaak fijn behaard is. De Schotelkluifzwam is in ons land een vrij
algemene bewoner van loofbossen en lanen op basenrijke, humeuze
zand- en leembodems. De digitale verspreidingsatlas laat clusters
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zien in de kalkrijke duinen, de zandige gebieden van Flevoland,
Zuid-Limburg en lokaal op de hogere zandgronden (NMV, 2013). In
Drenthe is deze soort in het laatste decennium matig toegenomen
en hij geldt nu als vrij zeldzaam. De meeste vindplaatsen liggen in
of bij bosgebieden op de Hondsrug en de Sleenerrug waar de grond
van nature lemiger is dan in de meeste andere delen van Drenthe. In
de laagveenstreken en hoogveenontginningen, maar ook op potklei
is de Schotelkluifzwam zeer schaars. De soort wordt tegenwoordig
beschouwd als een mycorrhizavormer (Kuyper, 2007). Hij is in
Scandinavië karakteristiek voor bossen op vruchtbare, neutrale tot
basische bodems met rulle mull-humus (Hansen & Knudsen, 2000).

In Drenthe wordt de Schotelkluifzwam vooral opgegeven van lanen
en gemengde bossen op voedselarme bodem, alsmede uit tuinen en
parken. Deze gegevens zeggen weinig over de exacte standplaatsen,
want volgens onze inschatting ligt meer dan de helft daarvan langs
schelpenpaden en (bos-)wegen met steenslag waar uitspoeling van
basisch materiaal plaatsvindt. Andere groeiplaatsen zijn bijvoorbeeld
een bosje met cementafval bij het Boekweitenveentje bij Gieten, een
open gemengd bos op kalkrijke keileem op de Grote Startbaan bij
Havelte en een paar jonge sparrenbosjes, aangelegd op voormalige,
basenhoudende landbouwgrond in het Buinerveld bij Buinen en het
Kleuvenveen bij Anderen.

Helvella macropus

Helvella queletii

Grote schotelkluifzwam

Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 1, n>99: 15, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1970. – Hab (n= 9): droge, voedselarme lanen 81%, droge,
voedselarme lanen 19%. – Sub (n= 6): humus 100%. – Org (n= 5): eik 100%
(waarvan Zomereik 60%).

Deze forse kluifzwam heeft tot 8 cm brede, donkerbruine, aanvankelijk
schotelvormige hoeden die later soms zijdelings opklappen. De
vuilwitte steel is voorzien van overlangse ribben die niet doorlopen
op de buitenzijde van de schotel; een belangrijk verschil met de
Bokaalkluifzwam (Helvella acetabulum, zie aldaar). In Nederland is
de Grote schotelkluifzwam een matig algemene soort met de meeste
vindplaatsen in Flevoland, het Lauwersmeergebied en Zuid-Limburg
(NMV, 2013). Hij heeft zich op het pleistoceen de laatste twee
decennia sterk uitgebreid, maar staat toch nog als kwetsbaar op de
Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Ook in Drenthe is sprake van
een sterke toename. Vóór 2000 was er slechts één oude vondst van
Berkenheuvel bij Diever (1970). Alle andere vondsten dateren van
na 2004. Nu is de Grote schotelkluifzwam al uit 15 kilometerhokken
bekend in het noorden en zuidwesten van de provincie. De toename
is deels te verklaren doordat de PWD rond 2005 meer aandacht
ging besteden aan voorjaarspaddenstoelen, maar is ook zeker het
gevolg van recente vestigingen. In het zuidwesten van de provincie
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groeit deze kluifzwam uitsluitend langs schelpenpaden. Dat is ook
elders het voornaamste biotoop, maar in het noorden kan hij ook
voorkomen in wegbermen, op plekken waar de bodem van nature
basenrijk is. Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) groeit de
Grote schotelkluifzwam zowel bij loofbomen (hoofdzakelijk populier)
als naaldbomen (voornamelijk Fijnspar) op zandige of lemige,
kalkhoudende bodems. In Drenthe wordt bij de weinige opgaven met
boomsoort steeds Zomereik als begeleidende boom vermeld.

Inocybe appendiculata

Franjevezelkop
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Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 1, n>99: 10, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1989.

Kenmerkend voor deze soort is de bij jonge exemplaren geelachtige
tot okerkleurige hoed met een ingebogen rand die behangen is
met grote velumvlokken. Als die er door langdurige regenval zijn
afgespoeld, moeten we afgaan op de geur die doet denken aan verse
cementmortel, maar door anderen wordt omschreven als van rottend
vlees. In ons land is de Franjevezelkop zeldzaam en voornamelijk
waargenomen op zeer verspreide plekken op de pleistocene
zandgronden, maar ook sporadisch in het rivierengebied, Flevoland
en op de Groningse klei (NMV, 2013). De soort staat bekend als
een liefhebber van basenrijke, lemige of kleiïge bodems (Knudsen
& Vesterholt, 2008; Krieglsteiner & Gminder, 2010) en het is daarom
opmerkelijk dat van de twintig recente atlasblokken er zeven (35%)
in Drenthe liggen. De meeste Drentse vindplaatsen liggen in het
zuidwesten van deze provincie, met name in het Drents-Friese Wold,
steevast langs schelpenfietspaden, waarvan een deel inmiddels
geasfalteerd is. Hij bewoont hetzelfde milieu in Boswachterij Ruinen,
bij Havelte en bij Annen, zodat de Franjevezelkop tot de trouwste
begeleiders van schelpenpaden gerekend mag worden. Mede door
de intensivering van de zoekactiviteiten is het aantal vindplaatsen na
2005 sterk toegenomen, maar het is ook in Drenthe nog steeds een
zeldzame soort. In deze provincie en de rest van Nederland groeit
de Franjevezelkop voornamelijk bij loofbomen, met name eik. In
Scandinavië en Zuidwest-Duitsland is het een soort die hoofdzakelijk
Inocybe bresadolae

Rossige vezelkop

bij naaldbomen staat, vooral bij Fijnspar. In zure gebieden komt
hij alleen voor langs wegen waar basisch materiaal uitspoelt
(Krieglsteiner & Gminder, 2010), geheel overeenkomstig de Drentse
situatie.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 0, n>99: 5, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2004.

Deze forse, knobbelsporige vezelkop heeft een tot 6 cm grote hoed
met rossige tot oranjebruine vezels op een lichte ondergrond. De
lamellen zijn aanvankelijk roomwit, later bleekbruin en de geheel
berijpte, witachtige tot geelroze steel heeft aan de basis een
gerande knol. Het bleekroze vlees verkleurt aan de lucht rood,
evenals de hoedrand en steelbasis; een opvallend veldkenmerk. De
geur is aangenaam. Van deze in ons land zeldzame soort liggen
de meeste vindplaatsen in de kalkrijke duinen, Noordoostpolder
en Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is de Rossige vezelkop
aangetroffen in vier schrale, mosrijke bermen van (voormalige)
schelpenpaden door loofbossen: in De Strubben bij Annen, (km
242-564, 2004 en 2005, herb. L), langs schelpenfietspad De
Jaren bij Vledderveen, (km 209-543, 2007, herb. Chrispijn) en
op een paar plekken aan het fietspad langs de Kerkhoflaan ten

oosten van Hollandscheveld, (km 233-525 en 234-525, 2007). Hij
is ook bekend van een schraal grasveld met oude eiken op de
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begraafplaats in het Asserbosch in Assen (km 233-555, 2004 en
2006, herb. Enzlin). In de ons omringende landen is deze vezelkop
eveneens zeldzaam. Stangl (1989) beschrijft de soort uit Beieren
als begeleider van loofbomen (eik, Beuk, Hazelaar) in kortgrazige
Inocybe cincinnata

Violetbruine vezelkop

gazons op goede grond, min of meer overeenkomstig de situatie in
Drenthe. Krieglsteiner (2010) noemt hem voor Zuidwest-Duitsland
ernstig bedreigd. Ook in Scandinavië geldt de Rossige vezelkop als
zeer zeldzaam (Knudsen & Vesterholt, 2008).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 64, n<99: 7, n>99: 59, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 38): droge, voedselrijke lanen
60%, droge, voedselarme lanen 21%, parken en plantsoenen 10%, droog,
voedselrijk naaldbos 5%, loofbossen onbepaald 3%. – Sub (n= 23): humus
96%, grond onbepaald 4%. – Org (n= 22): eik 45% (waarvan Zomereik 14%),
spar 18%, den 18% (waarvan Grove den 9%), linde 5%, Beuk 5%, Hazelaar
5%, loofbomen onbepaald 5%.

Karakteristiek voor de Violetbruine vezelkop is de opstaand
schubbige, donkerbruine hoed in combinatie met de eveneens
donkerbruine, vezelig-schubbige steel met een violette top. Onder de
microscoop zijn de steriele peervormige cellen met een ruwe bruine
wand aan de lamelsnede zeer opvallend. Er worden twee variëteiten
onderscheiden, namelijk een slanke var. cincinnata met een hoed van
10-20 mm en een steel van 1-3 mm dik en een plompere var. major,
met een hoed van 15-50 mm en een steel van 3-9 mm dik. Behalve
in grootte verschillen ze ook in sporenvorm. De Violetbruine vezelkop
is in ons land algemeen, vooral in Noord-Groningen, Flevoland,
Zuid-Limburg, het rivierengebied en het polderland bij Amsterdam
en Rotterdam (NMV, 2013). Op de hogere zandgronden is hij vrij
schaars, zo ook in Drenthe, hoewel het aantal meldingen in deze eeuw
spectaculair is toegenomen. Vóór 1999 waren er slechts een paar
waarnemingen, vooral uit de omgeving van Roden. Nu komt de soort
verspreid over de gehele provincie voor, nog steeds met de hoogste
dichtheid in het noorden. Van de 79 meldingen hebben er 11 (14%)
betrekking op var. cincinnata en 26 (33%) op var. major. De rest van
de vondsten is op soortniveau opgegeven. Ook landelijk is de laatste
variëteit het meest algemeen. De vooruitgang in Drenthe is ten dele

Inocybe decipiens

Bedrieglijke vezelkop

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 2010.

Deze vezelkop heeft een vrij stevig postuur met een tamelijk lichte,
geelbruine tot grijzig bruine hoed van 2-7 cm en een witte, wat
knollige, berijpte steel van ongeveer 1 cm dikte. Het hoedcentrum
van de Bedrieglijke vezelkop is fijn bruin geschubd en vrijwel altijd
voorzien van wat zand of humus die is blijven plakken aan de
kleverige velipellis. De soort lijkt veel op de hieronder besproken
Geelbruine duinvezelkop (Inocybe dunensis) en heeft vrijwel
identieke, grote, zwak hoekige sporen, maar bij de laatste soort
ontbreekt de veilipellis. De Bedrieglijke vezelkop is in ons land
slechts op enkele zeer verspreide plekken gevonden. Een paar

veroorzaakt door de grote aandacht die de laatste jaren is geschonken
aan het inventariseren van wegbermen en schelpenpaden, maar
ongetwijfeld ook deels reëel door een toename van de basenrijkdom
in bermen. Het opgegeven biotoop bestaat voor het overgrote deel
uit lanen, vooral op voedselrijke bodem, maar ongetwijfeld heeft het
merendeel in feite betrekking op schelpenpaden. Ook de vondsten
in bossen zullen voornamelijk afkomstig zijn uit bermen van paden.
In Zuidwest-Drenthe zijn de standplaatsen nauwkeuriger bekend en
daar zijn alle waarnemingen van de Violetbruine vezelkop afkomstig
van schelpenfietspaden. Er zijn daarnaast enkele betrouwbare
vondsten gedaan bij vrijstaande bomen op voedselrijke grond in
parken, maar in meer natuurlijke Drentse bossen is de Violetbruine
vezelkop nooit gevonden. Eik is het meest als begeleider opgegeven,
maar hij is ook geregeld bij Fijnspar en Grove den aangetroffen. In
Zuidwest-Duitsland groeit deze vezelkop meestal bij Fijnspar (78%
van de opgaven) op kalkbodems of door kalk beïnvloede bodems,
zoals langs wegen (n= 36, Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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vindplaatsen liggen in de duinen, maar daaronder bevinden zich
slechts weinig recente groeiplaatsen (NMV, 2013). De soort is sterk
achteruitgegaan en het is een van de weinige vezelkoppen die als
ernstig bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008).
De oorzaken van de afname zijn niet duidelijk. In Drenthe is de
soort recent gevonden op de Grote Startbaan bij Havelte (km 212533, 2010), op spaarzaam begroeid, basenrijk, lemig zand op een
plagplek in schraal grasland rond een vrijstaande Zomereik. Hoewel
deze groeiplaats geen schelpenpad betreft, is de soort toch in dit
Inocybe dunensis

Geelbruine duinvezelkop

697

hoofdstuk opgenomen omdat de milieuomstandigheden ter plekke
binnen Drenthe het meeste verwantschap vertonen met kalkrijke,
grazige bermen langs deze paden. De vindplaats bij Havelte komt
goed overeen met de habitat in Scandinavië, waar de Bedrieglijke
vezelkop wordt opgegeven van diverse loof- en naaldbomen op
zandige grond, waarschijnlijk alleen op kalkrijke bodems (Knudsen
& Vesterholt, 2008). Krieglsteiner & Gminder (2010) daarentegen
melden voor de drie vondsten in Zuidwest-Duitsland als biotoop
ooibossen en verwante bossen op basenrijke, doch kalkloze grond.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2002.

Dit is een middelgrote soort met een okerbruine, vezelige tot iets
viltige hoed, beige lamellen en een witachtige, later wasgele, berijpte
steel met een knollige basis. De sporen van 10-14 x 6-8 µm zijn
hoekig, maar niet knobbelig. De nauw verwante Bedrieglijke vezelkop
(Inocybe decipiens, zie hierboven) verschilt doordat de hoed met een
kleverig, wittig laagje (velipellis) bedekt is. Zoals zijn Nederlandse en
wetenschappelijke naam aangeven, komt de Geelbruine duinvezelkop
hoofdzakelijk in de duinen voor, waar hij vrij algemeen is en mycorrhiza
vormt met Kruipwilg, mogelijk ook met populier (Arnolds et al.,
1995). Binnenlandse vindplaatsen zijn zeer schaars (NMV, 2013). In
Drenthe is de Geelbruine duinvezelkop twee keer gemeld: langs een
schelpenfietspad door het Fochteloërveen ten westen van het Esmeer
(km 225-557, 2002) en langs een verwaarloosd schelpenfietspad
bij Vledderveen (km 209-543, 2007 ). In beide gevallen is de
mycorrhizapartner onbekend; op de groeiplaats bij Vledderveen
groeien zowel Zomereik als jonge populier. Op laatstgenoemde locatie
Inocybe fibrosoides

Ivoorvezelkop

verscheen een paar jaar later opmerkelijk genoeg ook een andere
vezelkop die karakteristiek is voor de duinen, namelijk de Kleine
duinvezelkop (Inocybe vulpinella; zie aldaar).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1988.

Zoals de Nederlandse naam aangeeft is dit een opvallend bleke
vezelkop met een ivoorwitte hoed die later meer strokleurig wordt.
Een ander opvallend kenmerk van deze forse soort is de bleke
steel met gerande knol. De Ivoorvezelkop was in ons land altijd al
zeldzaam, maar is na 1990 ook nog achteruitgegaan, waardoor hij
als bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008).
In Drenthe is deze vezelkop uiterst zeldzaam, met slechts twee
waarnemingen: De Braak bij Paterswolde (km 233-574, 1988) en het
noordelijk deel van het Valtherbos bij Klijndijk (km 255-539, 2005,
herb. L). Laatstgenoemde vindplaats lag langs een asfaltfietspad dat,
getuige typische ‘schelpenpadsoorten’ als Witte kluifzwam (Helvella
crispa) en Amandelvezelkop (Inocybe hirtella), vroeger ongetwijfeld
uit schelpen heeft bestaan. De Ivoorvezelkop groeide hier bij
Zomereik. In Scandinavië is deze soort eveneens zeer zeldzaam en
wordt daar vermeld van Beuk (Knudsen & Vesterholt, 2008). Ook in
Zuidwest-Duitsland is de soort zeldzaam en hij kan daar zowel in
naald- als loofbossen voorkomen, steeds op basische, kalkhoudende

bodems met een matig gehalte aan stikstof (Krieglsteiner & Gminder,
2010). Vermoedelijk heeft de nog altijd hoge stikstofdepositie in ons
land een belangrijk aandeel in de achteruitgang van deze soort.
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Inocybe glabrodisca

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

Deze vrij kleine vezelkop heeft een opvallend gladde hoed, waarvan
de kleur varieert van kastanje- tot dadelbruin. De grotendeels berijpte
steel is okerkleurig tot lichtbruin, soms opgefleurd met een vermoeden
van rood, en heeft aan de basis een kleine knol. In ons land is de
Sombere knobbelspoorvezelkop zeldzaam, met een verdichting van
vindplaatsen in Midden-Brabant (NMV, 2013). In Drenthe kennen we
slechts één vindplaats: op de Havelterberg (km 208-532, 2010), een
paar meter vanaf een schelpenfietspad richting militair oefenterrein,
Inocybe hirtella

Amandelvezelkop

waar schelpfragmenten de humeuze bodem een net wat hogere pH
hadden bezorgd. Ook in Duitsland is dit een zeldzame soort. Stangl
(1989) noemt slechts enkele vindplaatsen in Beieren, waaronder
vondsten op een kale, met humus en puin vermengde leembodem
bij populier en in een stadspark bij eik en Haagbeuk. De Sombere
knobbelspoorvezelkop is eveneens zeldzaam in loofbossen en
parken op kalkhoudende bodems in het zuiden van Scandinavië
(Knudsen & Vesterholt, 2008).
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Status: Matig algemeen, n= 112, n<99: 14, n>99: 104, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 20): droge, voedselrijke
lanen 65%, droge, voedselarme lanen 20%, parken en plantsoenen 5%,
loofbossen onbepaald 10%. – Sub (n= 12): humus 92%, grond indat 8%.
– Org (n= 13): eik 77% (waarvan Zomereik 23%), Beuk 15%, loofbomen
onbepaald 8%.

Deze vezelkop heeft een strogele hoed en een geheel berijpte,
bleekgelige steel zonder knol. Het belangrijkste veldkenmerk is de
duidelijke geur naar bittere amandelen. Bij koud of droog weer moet
de paddenstoel soms een tijdje in een verzameldoosje liggen om deze
geur te ontwikkelen. Er zijn twee variëteiten van de Amandelvezelkop,
die alleen microscopisch te onderscheiden zijn, namelijk var. hirtella
met 4-sporige basidiën en sporen onder de 10 µm lang en var. bispora
met 2-sporige basidiën en sporen langer dan 10 µm. Vrijwel al het
Nederlandse materiaal behoort tot var. bispora (Arnolds et al., 1995). In
Drenthe is alleen die variëteit vastgesteld (38 opgaven), maar lang niet
alle materiaal is microscopisch gecontroleerd. De Amandelvezelkop
is in ons land vrij algemeen in de duinen, het rivierengebied en
plaatselijk op het pleistoceen (NMV, 2013). In Drenthe is het aantal
bezette kilometerhokken van deze soort in de eerste twaalf jaar van
deze eeuw met een factor zeven toegenomen ten opzicht van de
voorafgaande periode. Deze expansie is ten dele veroorzaakt door
een betere veldkennis van vezelkoppen en de grote aandacht die de
laatste jaren is geschonken aan het inventariseren van wegbermen

Inocybe muricellata

Geelschubbige vezelkop

en schelpenpaden, maar hij is ongetwijfeld ook deels reëel door een
toename van de basenrijkdom in bermen. In 1996 stond de soort nog
als kwetsbaar op de Rode Lijst (Arnolds & Van Ommering, 1996),
doch dat is nu moeilijk voorstelbaar. De meeste vindplaatsen van de
Amandelvezelkop liggen in Noord- en Zuidwest-Drenthe. Buiten de
bosgebieden die bekend staan om hun basenrijke bodem, zoals het
Boekweitenveentje bij Gieten, Natuurschoon en Mensinge bij Roden
en Huis te Echten, liggen de meeste vindplaatsen langs schelpen- en
asfaltfietspaden. De Amandelvezelkop wordt gekarakteriseerd als een
mycorrhizasymbiont van eik, Beuk, linde, berk en populier in lanen
en parken op kalkrijke bodem (Kuyper, 1986). In landen met goed
ontwikkelde loofbossen op basenrijke bodems, zoals in ZuidwestDuitsland, komt deze vezelkop vooral in het bos voor, meestal op
matig voedselrijke leembodems met een basenrijke ondergrond
(62%), minder vaak op een neutrale ondergrond (33%) en zelden op
zure bodems (5%) (n= 420; Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2006.

Bij deze vrij kleine vezelkop vormen de hazelnootbruine hoedschubjes
meestal een duidelijk contrast met de okergele ondergrond. De geheel

berijpte steel is geel tot meer beigebruin, soms met een rozerode
zweem aan de top. Met wat geluk valt er een zwakke geur naar
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bittere amandelen te bespeuren. Onder de microscoop vallen op de
lamellen de lange en smalle cystiden op. De Geelschubbige vezelkop
is een vrij zeldzame soort van zwaardere, voedsel- en basenrijke
bodems, zoals in het rivierengebied, Flevoland, Zuid-Limburg en rond
Amsterdam. In Drenthe heeft hij niet veel te zoeken. Daar is deze
soort dan ook maar één maal aangetroffen, onder loofbomen langs
een schelpenfietspad langs het Noordsche Veld bij Peest (km 230565, 2006). Volgens Stangl (1989) groeit de Geelschubbige vezelkop
in Duitsland meestal bij loofbomen en soms bij naaldbomen, vooral in
parken, maar ook in ooibossen en wegbermen.

Inocybe nitidiuscula

Glanzende vezelkop
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Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 5, n>99: 2, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1968.

De hoed van de Glanzende vezelkop heeft meestal een duidelijke,
soms zelfs spitse umbo en is hazelnoot- tot kastanjebruin. De steel
is okerkleurig met een roze zweem en maximaal in de bovenste
helft berijpt. De soort dankt zijn naam aan het feit dat de hoed
glad en glanzend is. Het hoedoppervlak is nauwelijks vezelig en
ook aan de rand gesloten, in tegenstelling tot de nauw verwante
Sombere vezelkop (Inocybe fuscidula; zie aldaar), die aan de rand
uiteenwijkende vezels heeft waartussen het bleke vlees zichtbaar is.
Die laatste soort verschilt ook in de witte tot gelige steel en iets kleinere
sporen. De Glanzende vezelkop is in ons land matig algemeen en
heeft de karakteristieke verspreiding van een kalkminnende soort:
De meeste vindplaatsen liggen in het rivierengebied, de kalkrijke
duinen, Flevoland, Noord-Groningen, Zuid-Limburg en het Hollandse
polderland (NMV, 2013). Op het pleistoceen is hij zeldzaam, behalve
in Midden-Brabant. In Drenthe is de Glanzende vezelkop zeer
zeldzaam en als een van de weinige vezelkoppen vooral gevonden
in de periode vóór 1999, voornamelijk opgegeven van voedselarme
bossen en struwelen met twee keer spar als begeleidende boom.
Dit is een biotoop waar deze liefhebber van basenrijke bodems
eigenlijk niet thuis hoort. Mogelijk betroffen deze vindplaatsen bermen
van schelpenpaden, want die konden niet als apart biotoop worden
ingevoerd. De twee vondsten van na 1999 zijn afkomstig van de berm
van een schelpenpad bij Hoekenbrink nabij Diever (km 218-544, 2009)
en van een laan op potklei in Natuurschoon bij Roden (km 222-574,
2003). Het Overzicht (Arnolds et al., 1995) geeft als groeiplaatsen
vooral jonge bosjes op kalkrijk zand en klei op en als symbionten
hoofdzakelijk eik en den. Breitenbach en Kränzlin (2000) schrijven
dat in Zwitserland de Glanzende vezelkop graag langs bospaden
en wegbermen staat op basenhoudende bodem. Ook Stangl (1985)
benadrukt dat de Glanzende vezelkop behoort tot de vezelkoppen die
alleen kunnen groeien op bodems met een voldoende kalkgehalte en
hij vermeldt dat deze soort in Beieren vaker bij naaldbomen dan bij
loofbomen groeit.
Inocybe oblectabilis

Forse vezelkop
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 1, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1975.

Zoals de Nederlandse naam suggereert is de Forse vezelkop een
grote soort met een okerkleurige tot okerbruine, bijna gladde, tot 8
cm brede hoed en een vleeskleurige tot roze aangelopen, berijpte

steel met een opvallend grote, gerande knol. Deze zeldzame soort
groeit voornamelijk in het rivierengebied, met daarbuiten enkele
vindplaatsen in de duinen, het noordelijke zeekleigebied en Zuid-
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Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is slechts één vondst bekend, in het
zuiden van het Drouwenerveld bij Borger (km 246-550, 1975, herb.
L), zonder details over de standplaats. In Nederland komt deze soort
voor onder loofbomen op kalkrijke klei en zand, voornamelijk in lanen
en parken, ook langs schelpenpaden (Arnolds et al., 1995). Volgens
Stangl (1989) groeit de Forse vezelkop bij eik, Beuk, berk en linde op
humeuze bodems met een voldoende gehalte aan kalk.

Inocybe oblectabilis
Inocybe pargasensis

Tengere knolvezelkop
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2004.

In het veld werd deze vezelkop aanvankelijk aangezien voor de
Stinkvezelkop (Inocybe grammata; zie aldaar) vanwege de licht
geelbruine hoed met een zeer bleek centrum, bedekt met een velipellis,
en de geheel berijpte, vleeskleurige steel met een duidelijke knol.
De karakteristieke onaangename geur van de Stinkvezelkop ontbrak
echter en onder de microscoop bleken de sporen met 9-12 x 6-7,5
µm veel te groot. Vezelkopspecialist Thom Kuyper determineerde de
soort als de Tengere knolvezelkop, een nieuwe soort voor Nederland.
Hij werd aangetroffen onder Zomereik langs het mycologisch
roemruchte schelpenfietspad door het Kniphorstbosch bij Annen (km
242-564, 2004, herb. L). De soort is oorspronkelijk beschreven uit
Finland van gemengd bos met den, spar en berk op kalkrijke grond
(Knudsen & Vesterholt, 2008).
Inocybe phaeodisca

Tweekleurige vezelkop

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2004.

Deze vrij kleine vezelkop heeft een licht- tot donkerbruin hoedcentrum
dat duidelijk contrasteert met de lichtere randzone. In Drenthe is
alleen var. phaeodisca bekend met een relatief donkere hoed van
20-35 mm en een steel van 2,5-5 mm dik. Bij var. geophylloides is
de hoed lichter bruin en slechts 12-20 mm breed; de steel is 1,5-3
mm dik (Kuyper, 1986). De geheel witvezelige steel is alleen aan de
top berijpt en kan plaatselijk een roze zweem hebben. De meeste
vindplaatsen van deze in ons land vrij zeldzame soort liggen in het
rivierengebied, daarbuiten ook rond Den Bosch, in Flevoland en
de kalkrijke duinen (NMV, 2013). In Drenthe is deze soort een paar
Inocybe pusio

Paarssteelspleetvezelkop

keer gevonden: bij Vredeveld bij Zeegse, (km 239-564, 2004), in het
Mensingebos bij Roden, (km 225-571, 2006) en in de omgeving van
Zuidvelde (km 226-562, 2009). De eerst genoemde locatie heeft een
sterk humeuze, plaatselijk basenrijke bodem, de andere vindplaatsen
liggen langs schelpenpaden. In Zuidwest-Duitsland is deze soort niet
zeldzaam en hij groeit hier zowel in Eiken-Haagbeukenbossen als
in parken op basenrijke, lemige, kalkrijke bodems (Krieglsteiner &
Gminder, 2010). Stangl (1989) vermeldt als mycorrhizabomen Beuk,
eik, linde, Hazelaar, soms wilg en els. Van de partnerkeuze in Drenthe
is niets bekend.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 0, n>99: 6, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2005.

De Paarssteelspleetvezelkop is in het veld goed herkenbaar aan de
donker nootbruine hoed, waarvan de vezels aan de rand uiteenwijken,
in combinatie met de min of meer bruine steel met een lila of violette top.
De soort was in ons land tot voor kort betrekkelijk zeldzaam en vrijwel
beperkt tot het westen van het land en het rivierengebied. Het aantal
atlasblokken is sinds 1990 met een factor vier toegenomen en de soort
is nu vrij algemeen, vooral in de voedsel- en basenrijke delen van ons
land zoals het zeekleigebied van Groningen, Zuid-Limburg, de kalkrijke
duinen, het rivierengebied en delen van het Hollandse polderland. In

Amsterdam bleek deze vezelkop niet zeldzaam te zijn en hij kwam daar
vooral voor in parken op klei (Chrispijn, 1999). Hij komt daarentegen
opvallend weinig voor in Flevoland (NMV, 2013). In Drenthe is de
Paarssteelspleetvezelkop pas in 2005 voor het eerst gevonden en
nu van zes vindplaatsen bekend: langs een schelpenfietspad door de
Langeloër duinen bij Norg (km 225-566, 2005), bij de nieuwe golfbaan
ten westen van Assen (km 231-560, 2006), bij de camping van Westlaren
(km 240-566, 2006), op de begraafplaats in Valthermond, (km 264-547,
2007), langs de Toutenburgsingel in Natuurschoon bij Roden (km 223-
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574, 2007) en in de berm van de weg van Vledder naar Frederiksoord,
een paar meter van een schelpenpad (km 209-540, 2009). Dat de
Paarssteelspleetvezelkop vóór 2005 nooit in Drenthe is aangetroffen,
ook niet op geschikte locaties die regelmatig geïnventariseerd
werden, duidt op recente vestiging in deze contreien. Dat is mogelijk
een gevolg van de reductie van verzuring en het ontstaan van meer
basenrijke plekken langs wegen en paden. Vezelkoppen zijn in het
algemeen weinig kritisch ten aanzien van hun mycorrhizapartner en
de Paarssteelspleetvezelkop vormt hierop geen uitzondering, maar hij
groeit zelden onder naaldbomen. In Noord-Groningen en Amsterdam
is deze vezelkop opvallend vaak bij linde aangetroffen. Kuyper (1986)
noemt ook eik, Beuk en populier als mycorrhizapartners en één maal
den. In Duitsland worden naaldbomen niet als begeleiders genoemd
(Krieglsteiner & Gminder, 2010).

Inocybe splendens

Aarddrager
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Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 1, n>99: 12, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1991.

Deze vezelkop komt boven de grond met een al uitgespreide
hoed, voorzien van een wat kleverige velipellis, die daardoor vaak
voor een deel met grond bedekt is. Dat verklaart de Nederlandse
naam Aarddrager. Dit geldt althans voor de typische vorm, variëteit
splendens, die verder gekenmerkt is door forse vruchtlichamen met
een tot 7 cm brede hoed en een steel van 4-13 mm dik. Variëteit
phaeoleuca is veel kleiner (hoed 12-45 mm, steel 2-7 mm) en mist
het kleverige velum en de aarde op de hoed. Daardoor is deze vorm
veel minder gemakkelijk in het veld te herkennen. Beide variëteiten
hebben een opvallend witte, geheel berijpte steel die bij variëteit
splendens eindigt in een flinke knol. De Aarddrager is in ons land
een vrij algemene soort die vooral in de duinen en het rivierengebied
voorkomt en verder in het polderland rond Amsterdam en Rotterdam
en in Zuid-Limburg (NMV, 2013). Op het pleistoceen was hij tot
voor kort zeer zeldzaam, maar sinds 1990 zijn daar veel nieuwe
vindplaatsen bijgekomen. In Drenthe was de Aarddrager tot voor
kort alleen bekend van een vondst in de Emmerdennen in 1991,
maar sinds 2002 is hij ook hier aan een gestage opmars bezig. Nu is
deze vezelkop zeldzaam op zeer verspreide plekken in de provincie.
De soort is als zodanig vier keer
opgegeven, var. phaeoleuca vijf
maal en var. splendens vier maal.
De Aarddrager groeit in Drenthe
overwegend langs schelpenpaden
en met puin verharde boswegen,
maar ook wel in beboomde
wegbermen op basenrijke bodem
buiten het bos, hoofdzakelijk bij
volgroeide eiken. De variëteiten
vertonen
geen
duidelijke
verschillen in biotoopvoorkeur.
In Zuidwest-Duitsland vermelden
Krieglsteiner & Gminder (2010)
dat beide variëteiten ook daar
voornamelijk
voorkomen
in
wegbermen, parken en op
begraafplaatsen, met daarnaast
enkele vondsten in beuken- en
eikenbossen, steeds op lemige,
basenrijke en matig stikstofrijke
bodems.
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Inocybe whitei

Blozende dennenvezelkop

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

3

8

16

13

1

0

Status: Zeldzaam, n= 23, n<99: 4, n>99: 22, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1985. – Hab (n= 20): droge, voedselrijke lanen 70%,
droge, voedselarme lanen 15%, vochtig, voedselarm gemengd bos 5%,
droog, voedselarm naaldbos 5%, droog, voedselarm loofbos 5%. – Sub (n=
9): humus 89%, grond onbepaald 11%. – Org (n= 11): Grove den 27%, spar
27%, Beuk 9%, Jeneverbes 9%, Zomereik 9%, loofbomen onbepaald 18%.

Van enige afstand lijkt de Blozende dennenvezelkop met zijn vrijwel
witte, bijna gladde hoed sprekend op de veel algemenere Witte
satijnvezelkop (Inocybe geophylla; zie aldaar), waarvan hij vroeger
ook wel als variëteit is beschouwd (var. lateritia). De Blozende
dennenvezelkop verkleurt bij beschadiging, uitdrogen en ouderdom
echter oranjerood. Daaraan is deze vezelkop in het veld afdoende te
herkennen. Kuyper (1986) onderscheidt twee vormen: forma whitei met
een hoed van 20-35 mm zonder duidelijke umbo, een steel van 2,5-8
mm dik en onder de microscoop met pleurocystiden met een gele wand
en daarnaast forma armeniaca: met kleinere vruchtlichamen (hoed
8-30 mm, steel 1,5-5 mm), met een duidelijke, vaak spitse umbo en
kleurloze cystiden. Net zoals in de rest van ons land behoren vrijwel
alle vondsten uit Drenthe tot de laatste vorm. Forma whitei is slechts
één keer opgegeven uit Gieten (km 247-557, 1995, herb. BSW). De
Blozende dennenvezelkop is in ons land matig algemeen met de meeste
vindplaatsen langs de randmeren in Flevoland en in de duinen, hetgeen
duidt op een voorliefde voor kalkrijk zand. Sinds kort ligt er ook een
zwaartepunt in het noordoosten van het land (NMV, 2013); opmerkelijk
omdat de grond hier oorspronkelijk verre van kalkrijk is. In Drenthe komt
de soort vooral voor in de boswachterijen, en wel hoofdzakelijk nabij
naaldbomen in bermen van schelpenpaden. Daarnaast is de Blozende
dennenvezelkop hier ook bekend onder loofbomen op basenrijke grond,
bijvoorbeeld in een wegberm met eikjes bij de zandgroeve bij Ellertshaar
en in het met cementresten verrijkte bos bij het Boekweitenveentje bij
Gieten, waar de soort een trouwe verschijning is die tussen 1995 en
2010 dertien maal is gemeld. In Groningen is hij ook bekend uit diverse
jonge sparrenbosjes op voormalige landbouwgrond, maar in dat
milieu is hij in Drenthe nog niet gesignaleerd. De genoemde habitats

komen goed overeen met de beschrijving van de standplaats van de
Blozende vezelkop door Kuyper (1986): bij den, Fijnspar, eik, Haagbeuk
en Beuk op kalkrijke grond. In Zuidwest-Duitsland is deze soort
vooral te vinden in sparrenbossen en daarnaast in matig voedselrijke
beukenbossen en Eiken-Haagbeukenbossen. Als mycorrhizapartner
wordt Fijnspar het meest genoemd (61%) tegen 26% voor Beuk
(n=31; Krieglsteiner & Gminder, 2010). In zure sparrenbossen komt
de Blozende dennenvezelkop in die streken alleen voor in bermen van
boswegen op lokaal met nutriënten verrijkte bodems. Deze situatie is
vergelijkbaar met die in Drenthe. Ook hier groeit de soort voornamelijk
in wegbermen, parken en op begraafplaatsen, met daarnaast enkele
vondsten in beuken- en eikenbossen, steeds op lemige, basenrijke en
matig stikstofrijke bodems.

Hoofdstuk 22
Lactarius pubescens
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Status: Matig algemeen, n= 147, n<99: 13, n>99: 137, trend +++, RL08:
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1970. – Hab (n= 27): droge, voedselrijke
lanen 15%, droge, voedselarme lanen 15%, parken en plantsoenen 15%,
droog, voedselarm loofbos 11%, voedselarm gemengd bos 11%, droog,
schraal, zandig grasland 7%, droge, voedselarme loofhoutsingels 7%,
droog, voedselarm naaldbos 7%, voedselarme jonge bosaanplant 4%, rest
9%. – Sub (n= 24): humus 75%, humusarme leem 17%, humusarm zand 4%,
strooisel 4%. – Org (n= 29): berk 90%, Geoorde wilg en Grauwe wilg 3%, eik
3%, loofbomen onbepaald 3%.

De droge, spierwitte tot bleekroze hoed van de forse Donzige
melkzwam is meestal effen of hooguit zwak gezoneerd en de lang
omgekrulde hoedrand is ruig behaard. De lamellen zijn wit tot bleek
vleeskleurig-roze en het zeer scherp smakende, witte melksap
verkleurt niet. De steel is wit, maar kan, net als de hoed, bij ouder
worden steeds sterker vleeskleurig oker verkleuren. Voorheen werd
deze soort nogal eens verward met de hieronder besproken Baardige
melkzwam (Lactarius torminosus), maar die heeft een veel sterker
gekleurde, duidelijk gezoneerde hoed. De Donzige melkzwam is als
mycorrhizavormer strikt aan berken gebonden (Heilmann-Clausen et
al., 1998; Krieglsteiner, 2000). De enkele opgaven uit Drenthe van eik
en wilg moeten met een korrel zout worden genomen; ongetwijfeld is
op deze plekken de dichtstbijzijnde boom genoteerd en stonden de
berken wat verder weg. De Donzige melkzwam is in ons land op basis
van atlasblokken algemeen (NMV, 2013) op allerlei bodemtypen.
Het optreden is echter in veel regio’s erg lokaal, hetgeen goed tot
uiting komt als de verspreiding meer in detail bekeken wordt, zoals in
Drenthe op het niveau van kilometerhokken. Hij is dan slechts matig
algemeen, met hotspots rond Roden, bij Havelte en bij Weiteveen.
Ondanks zijn associatie met de alom aanwezige berken ontbreekt
de Donzige melkzwam in grote delen van de provincie. Bij berken
op voedselarme, zure grond zal men deze soort namelijk vergeefs

Lactarius quieticolor

Vaaloranje melkzwam

zoeken, zoals ook blijkt uit de resultaten van mycosociologisch
onderzoek in zure, door eiken of berken gedomineerde BerkenEikenbossen (Jalink & Nauta, 1984; Jansen, 1984). Het optreden
is afhankelijk van de aanwezigheid van berken op zwak zure tot
basische, vaak kalkhoudende grond, zoals van nature op de potklei
rond Roden en de keileem van de Havelterberg. Verreweg de meeste
vindplaatsen van deze paddenstoel in Drenthe zijn echter ontstaan
na menselijke activiteiten, vooral de aanleg van verharde wegen en
schelpenpaden, waardoor de aanpalende bermen een meer basisch
karakter krijgen. Het verloop van fietspaden rond het Bargerveen –
op zichzelf als zuur, nat veenmoeras een ongeschikt biotoop voor de
Donzige melkzwam – is mooi op de kaart te zien. Ook in de nationale
parken Het Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld houdt deze
paddenstoel zich nauwkeurig aan de schelpenpaadjes, die helaas
niet als apart habitattype zijn onderscheiden tijdens de kartering van
Drenthe. In natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen groeit de
soort uitsluitend in afgegraven, voedselarme gedeelten waar gemalen
mergel aan de keileem is toegevoegd, soms al bij berkjes van een
jaar of tien, (Arnolds, n.p.). Op de met kalkrijk duinzand opgespoten
terreinen rond Amsterdam was de Donzige melkzwam in de jaren
negentig algemeen en ook hier verscheen hij al een paar jaar nadat
de eerste berken zich hadden gevestigd (Chrispijn, 1999).
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Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 1, n>99: 11, trend +++, RL: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2001. – Hab (n= 10): droge, voedselrijke lanen 50%,
droog, voedselarm naaldbos 20%, droog, voedselarm gemengd bos 10%,
rest 20%. – Org (n= 12): den100% (waarvan Grove den 83%).

Voorheen werd naast de Vaaloranje melkzwam met een grauw
oranjebruine hoed ook de Leemputmelkzwam (Lactarius
hemicyaneus) onderscheiden die blauwachtige tinten op de hoed
heeft en soms zelfs fel blauw gekleurd is (zie rechter foto) (Arnolds
et al., 1995). In de nieuwe standaardlijst worden ze als één soort
beschouwd (Arnolds & Van den Berg, 2013), in overeenstemming
met Funga Nordica (Knudsen & Vesterholt, 2008). In Die Grosspilze
Baden-Württembergs (Krieglsteiner, 2000) worden beide taxa
behandeld als variëteiten van de Smakelijke melkzwam (Lactarius

deliciosus). Het laatste woord is hier vermoedelijk nog niet over
gesproken. De Vaaloranje melkzwam is landelijk vrij zeldzaam op
het pleistoceen, met samenscholingen op de Veluwe en in Drenthe,
en daarbuiten zeldzaam in Zuid-Limburg en de duinstreek (NMV,
2013). In Drenthe is dit een schaarse soort, met vindplaatsen in
het Sleenerzand, rond Havelte, bij Rolde en tussen Veenhuizen en
Norg. De biotoopvoorkeur lijkt op die van de Smakelijke melkzwam:
open dennenbossen op zwak zure tot neutrale, minerale bodems
met een laag stikstofgehalte. De Vaaloranje melkzwam heeft echter
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een uitgesproken voorkeur voor grond met een hoog leemgehalte,
hetgeen ook blijkt uit het schaarse optreden in de duinen, alwaar de
Smakelijke melkzwam juist talrijk is. De groeiplaatsen op de beide
voormalige startbanen bij Havelte, aangelegd op basenrijke keileem,
passen in dit patroon. Daarbuiten komt de Vaaloranje melkzwam in
Drenthe alleen voor op lemige plekken langs schelpenfietspaden.

Lactarius torminosus

Baardige melkzwam

Lactarius quieticolor
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Status: Vrij zeldzaam, n= 36, n<99: 10, n>99: 30, trend +, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1940. – Hab (n= 19): droge, voedselrijke lanen 26%, droog,
voedselarm loofbos 21%, vochtig, voedselarm gemengd bos 21%, droog,
zandig grasland 5%, vochtig heischraal grasland 5%, droge, voedselarme
lanen 5%, droge, voedselarme loofhoutsingels 5%, bos onbepaald 10%. –
Sub (n= 9): humus 88%, leem 22%. – Org (n= 11): berk 100%.

Dit is een grote melkzwam met een vleeskleurige hoed, voorzien
van een donkerder, concentrische zonering en een lang ingerolde,
ruig behaarde hoedrand. De eveneens ruig behaarde, veel wittere
Donzige melkzwam (Lactarius pubescens; zie aldaar) heeft vers
een veel lichtere, ongezoneerde hoed en een blekere steel, maar
oude exemplaren worden soms okerkleurig. Dan vormen de kleinere
sporen (6-8,5 µm) van die soort nog altijd een duidelijk onderscheid
met de tot 10 µm grote sporen van de Baardige melkzwam. Deze
soort is in ons land vrij algemeen, vooral in de duinen en Zuid-Limburg
en wat minder op het pleistoceen (NMV, 2013). Het is opmerkelijk
dat de soort verdwenen is van vele vroegere vindplaatsen langs de
randmeren in Flevoland. In Drenthe is de Baardige melkzwam veel
minder algemeen dan de Donzige melkzwam; het aantal recente
bezette kilometerhokken is vijf keer zo klein. De soort is vrij zeldzaam
op verspreide plekken met een verdichting rond Havelte. Hij groeit hier
langs enkele schelpenpaden, maar vooral op de Grote en de Kleine
startbaan. Op de sterk lemige ondergrond van deze terreinen is de
Baardige melkzwam vrijwel ieder jaar te vinden onder de verspreide

berken, vaak in grote aantallen. Een ander gebied waar deze
melkzwam vaak van is gemeld is het bos van het Boekweitenveentje
bij Gieten. In dit terrein met allerlei overgangen tussen kalkarm en

Hoofdstuk 22
kalkrijk is de Baardige melkzwam tussen 2000 en 2010 zeven keer
opgegeven. Buiten deze gebieden is de soort voornamelijk te vinden
langs schelpenpaden, bijvoorbeeld aan de rand van het Bargerveen,
overigens een totaal ongeschikt terrein voor kalkminnende soorten
als de Baardige melkzwam. Ook in die habitat is deze paddenstoel
echter schaars. Bij een uitgebreide inventarisatie van het DrentsFriese Wold, dat zo rijk is aan (voormalige) schelpenpaden, is de
soort slechts één keer waargenomen (Arnolds & Chrispijn, 2011,
2013). De Baardige melkzwam is een exclusieve mycorrhizasymbiont
van berken, hetgeen in de Drentse gegevens wordt bevestigd.
Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) groeit deze melkzwam
op zure tot neutrale, voedselarme tot matig voedselrijke bodem.
In Drenthe is hij evenwel nooit op zure grond gevonden, ook niet
tijdens mycosociologisch onderzoek in zure, door eiken of berken
gedomineerde Berken-Eikenbossen (Jalink & Nauta, 1984; Jansen,
1984). Daar kan aan toegevoegd worden dat de hier beschreven
soort slechter tegen verzuring en/of vermesting kan dan de Donzige
Lepiota boudieri

Oranjebruine parasolzwam
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melkzwam, reden waarom de Baardige melkzwam als kwetsbaar op
de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 0, n>99: 8, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2000.

De Oranjebruine parasolzwam is meestal in het veld te herkennen
aan de middelgrote vruchtlichamen met een aangedrukt schubbige,
oranjebruine tot roestbruine hoed met een donkerder centrum en
een steel die onder de ring voorzien is van enkele bandjes met
gelijkgekleurde schubjes. Dit fraaie zwammetje houdt van loofbossen
op kalkrijke, basische, lemige bodems met snel verterende mullhumus, zoals kalkbeukenbossen, essen-iepenbossen, en EikenHaagbeukenbossen (Vellinga in Noordeloos et al., 2001; Krieglsteiner,
2003). Hij groeit ook in stadsparken op zwaardere bodems,
bijvoorbeeld in en rond Amsterdam (Chrispijn, 1999). In ons land is de
Oranjebruine parasolzwam vrij algemeen in Zuid-Limburg, de kalkrijke
duinen en Flevoland, maar zeldzaam op de hogere zandgronden. Zo
ook in Drenthe, waar de soort pas vanaf 2000 is aangetroffen. Hij

moet zich hier behelpen met kunstmatige micromilieus, vooral met de
bermen van beschaduwde schelpenfietspaden door vochtig loofbos.
Hij staat ook op enkele kalkrijke plekken in bosjes met een verstoorde
bodem, bijvoorbeeld doordat er puin of cementafval in de grond is
verwerkt, zoals het geval is bij het Boekweitenveentje bij Gieten.
Vaak groeit de Oranjebruine parasolzwam in gezelschap van andere
parasolzwammen en poederparasolletjes.
Lepiota cortinarius

Gordijnparasolzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend+++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2004.

Deze forse parasolzwam, met een tot 8 cm brede, geel- tot
donkerbruine hoed, dankt zijn naam aan het spinnenwebachtige
‘gordijn’ tussen de hoedrand en de steel dat de jonge lamellen
beschermt, zoals bij een gordijnzwam. Bij jonge exemplaren hangen
witte, wattige velumresten langs de hoedrand en deze zijn ook te
vinden op de onderste steelhelft die naar de basis verbreedt in een
knol. De jonge hoed is fijn fluwelig en breekt bij spreiding open in

heel fijne schubjes. In tegenstelling tot veel andere parasolzwammen
ruikt de Gordijnparasolzwam lekker fruitig. De soort groeit het liefst op
beschaduwde, ruderale plaatsen op neutrale tot basische, voedselrijke
bodems, vaak op door mensen beïnvloede plekken (Krieglsteiner,
2003). De drie Drentse vindplaatsen zijn alle van recente datum en
passen in dit beeld. De soort is voor het eerst gevonden in 2004 bij
het Boekweitenveentje bij Gieten (km hok 245-557, 2004, 2006, herb.
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Enzlin), in een met cementresten verrijkt loofbos. De andere plekken
zijn bermen van schelpenfietspaden door landgoed Terborgh bij
Anloo (km 244-561, 2007) en langs de Gastersche Holt bij Gasteren
(km 241-560, 2010), onder populieren op basenrijke potklei. De
Gordijnparasolzwam is in Nederland vrij zeldzaam, maar wijdverbreid
Lepiota echinacea

Fijnschubbige parasolzwam

(NMV, 2013)., evenals in de rest van Europa (Krieglsteiner, 2003). De
hoop dat deze mooie paddenstoel zich in Drenthe verder uitbreidt,
werd al bewaarheid door een recente vondst in de Westergorens
bij Drijber in een berkenbosje op kalkhoudende leem (km 232-533,
2014).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 2, n>99: 9, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1993.

De Fijnschubbige parasolzwam is een fraaie, middelgrote, oranjetot roodbruine parasolzwam met afwisbare, spitse, donkerbruine
schubjes op hoed en steel. Hij behoort tot een groepje op elkaar
lijkende soorten, waarvan verder alleen de Wollige stekelparasolzwam
(Lepiota jacobi, zie aldaar) in Drenthe voorkomt. Deze laatste is in het
veld te onderscheiden door de somberder kleur van het vruchtlichaam
en de door wollige vezels omgeven steelschubjes. Microscopisch
zijn de verschillen klein. De Fijnschubbige parasolzwam is in
Europa wijdverbreid maar niet algemeen en dat is in Nederland
niet anders. Er zijn van deze matig algemene soort concentraties
vindplaatsen in Zuid-Limburg, de Randstad met het aansluitende
duingebied en het oostelijk deel van de IJsselmeerpolders. Meer
verspreid zijn er vindplaatsen in Noord-Brabant en Drenthe (NMV,
2013). Hier is de soort zeldzaam en voor zijn voorkomen afhankelijk
van lokale menselijke activiteiten, waardoor basen- en voedselrijke
plekken gecreëerd zijn in het van oorsprong zure en voedselarme
dekzandlandschap. De Fijnschubbige parasolzwam is in 1993 voor
het eerst gevonden langs een schelpenpad in een bosje bij Vledder.
Verder was hij lange tijd alleen bekend van het door cementafval
verrijkte bos van het Boekweitenveentje bij Gieten, waar de soort
tot op heden regelmatig wordt gevonden. Pas in deze eeuw volgen

Lepiota fuscovinacea

Purperbruine parasolzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2007.

De tot 6 cm grote hoed van deze goed herkenbare parasolzwam is
aangedrukt wollig-vezelig en opgericht schubbig in het centrum. De
kleur varieert van wijnkleurig-violet tot purpergrijs en donker roodbruin.
De wollig-schubbige steelbekleding heeft dezelfde kleur als de hoed. De
Purperbruine parasolzwam is in ons land vrij zeldzaam, met de meeste
vindplaatsen in Zuid-Limburg en verder vooral in het rivierengebied en
in het polderland rond Amsterdam en bij Rotterdam (NMV, 2013). In
Drenthe is deze parasolzwam met slechts twee vindplaatsen uiterst
zeldzaam: langs een schelpenpad bij Darp, ten westen van Havelte
(km 210-532, 2007) en langs een schelpenfietspad ten zuidwesten van
Annen (km 243-563, 2010). Bij Darp groeide hij samen met een voor

vondsten op andere plekken, de meeste langs schelpenpaden
door loofbossen, zoals rond Havelte, in het Drents-Friese Wold en
oostelijk van Hoogeveen, maar bijvoorbeeld ook op een afgedekte,
beboste voormalige vuilstort bij Drouwen en in een aangeplant
loofbosje op voormalig bouwland ten westen daarvan. Het is bij lage
aantallen moeilijk vast te stellen of een soort toeneemt, maar sinds
2005 worden bijna elk jaar een of twee nieuwe vindplaatsen van de
Fijnschubbige parasolzwam gemeld, zodat een uitbreiding wel reëel
lijkt. Wellicht profiteert de soort van het warmer wordende klimaat,
hoewel Kelderman (1984) denkt dat hij gevoelig is voor extremen in
neerslag, waarvan de verwachting is dat die nog gaan toenemen.
Van nature is de soort kenmerkend voor vruchtbare mull-humus in
rivier begeleidende ooibossen en Eiken-Haagbeukenbossen. In
Zuid-Duitsland is hij ook in bossen van Fijnspar en Zilverspar boven
kalkgesteente aangetroffen (Krieglsteiner, 2003).
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Hoofdstuk 22
Drenthe al even zeldzame soort, de Roze poederparasol (Cystolepiota
moelleri). Beide soorten stonden onder eiken in een humeuze, wat
rommelige berm waar verspreid schelpfragmenten lagen. Dat komt
aardig overeen met het biotoop dat Vellinga (in Noordeloos et al.,
2001) beschrijft: leemachtige tot kleiïge bodems, rijk aan humus en
Lepiota pseudolilacea

Valse lila parasolzwam
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voedingsstoffen, in loof- en naaldbos, evenals op mijnstorten. Bij een
inventarisatie van Amsterdam en omstreken (Chrispijn, 1999) bleek de
Purperbruine parasolzwam in enkele parken niet zeldzaam, meestal
onder loofbomen op rulle, humeuze grond, maar ook op meer kleiïge
bodem, op schaduwrijke plekken onder Beuk, eik of Es.
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1955.

De hoed van deze vrij kleine parasolzwam is wijnroze tot purperbruin
geschubd. De steel draagt een wit, vliezig ringetje dat vaak voorzien
is van een donkerbruin randje, en hij is daaronder bedekt met
vleeskleurige vlokjes of gordels. In het Overzicht (Arnolds et al.,
1995) werd de Manchetparasolzwam (Lepiota pseudohelveola)
nog als afzonderlijke soort onderscheiden, maar tegenwoordig
wordt deze doorgaans met de Valse lila parasolzwam tot één soort
verenigd (Vellinga in Noordeloos et al., 2001; Knudsen & Vesterholt,
2008; Arnolds & Van den Berg, 2013). De Valse lila parasolzwam
is landelijk vrij zeldzaam en komt voornamelijk voor in de kalkrijke
duinen, Flevoland en Zuid-Limburg. Hij is elders uiterst zeldzaam
(NMV, 2013). In het Drentse bestand zit alleen een waarneming van
de gerenommeerde mycoloog A.F.M. Reijnders uit 1955, ergens in het
zuiden van het Dwingelderveld (atlasblok 220-530), samen met de al
even zeldzame Roomkleurige dikhoed (Leucopaxillus cutefractus).
Ook deze soort is een liefhebber van kalk en vermoedelijk zullen
Lepiota subalba

Bleke parasolzwam

beide paddenstoelen in de buurt van een schelpenpad zijn gevonden.
In andere West-Europese landen is deze warmteminnende soort
eveneens zeldzaam en hij groeit daar vooral op zandige, basenrijke
bodems, zowel in loofbos als in graslanden (Krieglsteiner, 2003).
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Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 1, n>99: 10, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1996.

Deze kleine, geheel witte tot licht strokleurige parasolzwam heeft een
fijn radiaalvezelige hoed van 10-35 mm en een vlokkige ringzone aan de
steel. In het veld kan hij vooral verward worden met de Duinparasolzwam
(Lepiota erminea; zie aldaar), die meestal forser is uitgevallen en meer
velum op de steel heeft. De sporen van beide soorten zijn geheel
verschillend. Bij de Bleke parasolzwam zijn ze met 7,5-10 x 2,5-3,5 µm
veel kleiner en bovendien zijn ze gespoord, dat wil zeggen voorzien
van een uitstulping tegenover de apiculus. Deze soort is in ons land
matig algemeen en komt verspreid over het land voor, met de grootste
dichtheid in Zuid-Limburg, maar ook met zwaartepunten rond Amsterdam
en in de kalkrijke duinen (NMV, 2013). Op de hogere zandgronden
is de soort veel schaarser, maar recent wel sterk toegenomen. Dat
geldt ook voor Drenthe: 83% van de 12 meldingen is van 2002 of
latere jaren. Hier liggen de meeste vindplaatsen op de Hondsrug met
daarnaast enkele vondsten in het zuidwesten van de provincie, de

veenkoloniën en het gebied van de Drentsche Aa. De meerderheid
van de meldingen is afkomstig van schelpenpaden door loofbossen,
maar er is ook een waarneming van een oude vuilstort ten oosten van
Gieten. De Bleke parasolzwam stelt niet alleen basenrijkdom op prijs
maar ook een voedselrijke, lemige bodem en daarom groeit hij langs
schelpenpaden vaak op humusrijke plekken tussen Grote brandnetel en
andere ruigtekruiden. Opvallend is dat de Bleke parasolzwam nooit is
gesignaleerd langs de vele schelpenpaden in het Drents-Friese Wold
en het Dwingelderveld. De meeste bermen zijn daar aan de schrale
kant voor deze soort. Elders in Nederland groeit de Bleke parasolzwam
vaker in loofbos en struwelen dan in naaldbos, hoofdzakelijk op zandige
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tot lemige, kalkhoudende en humusrijke bodems, vooral in Limburgse
hellingbossen en duinbossen, alsmede op mijnsteenstorten (Vellinga in
Noordeloos et al., 2001; Arnolds et al., 1995). De Drentse standplaatsen
zijn in feite antropogene buitenposten op microniveau. Het is opmerkelijk
Leucoscypha patavina

Bruin viltkogeltje

dat de Bleke parasolzwam in Zuidwest-Duitsland, met zijn grote
kalkgebieden, zeldzamer is dan in ons land en daar hoofdzakelijk groeit
in door mensen beïnvloede milieus als voedselrijke graslanden en tuinen
(Krieglsteiner, 2003).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1973.

De vruchtlichamen van het Bruin viltkogeltje komen aanvankelijk als
lichtbruine bolletjes tevoorschijn om zich vervolgens te ontplooien tot
schoteltjes met een kartelrand van maximaal 1,5 cm breed. Karakteristiek
is de aanwezigheid van kleurloze, iets dikwandige, stompe haren nabij
de basis. De taxonomische positie van deze ascomyceet is omstreden.
Volgens Hohmeyer (1988) behoort hij wellicht tot een eigen, nog
onbeschreven geslacht. Het Bruin viltkogeltje is één maal gevonden
langs een schelpenpad ten zuiden van Appelscha (atlasblok 215-545,
1973, herb. L), tevens de eerste melding in Nederland. Een uitgebreide
Lyophyllum confusum

Bruine grauwkop

OPN 1995: Tephrocybe confusa

beschrijving van deze vondst is gepubliceerd door Geesink (1974).
De exacte vindplaats is onbekend en ligt mogelijk in het Friese deel
van het Drents-Friese Wold. Inmiddels is de soort van 14 atlasblokken
in Nederland gemeld, vooral in Flevoland en de Achterhoek (NMV,
2013). Over de ecologie is weinig bekend. In Scandinavië is de soort
karakteristiek voor onbegroeide klei of kalkrijke grond (Hansen &
Knudsen, 2000). Mogelijk vormt het Bruin viltkogeltje mycorrhiza of is
het, net als het Wit viltkogeltje (Leucoscypha leucotricha), met andere
mycorrhizapaddenstoelen geassocieerd.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, <99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1988.

Grauwkoppen horen bij de meeste mycologen niet tot de favorieten
omdat ze er allemaal grauw en vrij onaantrekkelijk uitzien, maar bovenal
omdat ze vaak lastig te determineren zijn. De Bruine grauwkop is ook
zo’n anoniem paddenstoeltje met een tot 4 cm brede, grijzig bruine
hoed, lichtgrauwe lamellen en een grijzig bruine, wat vezelige steel.
Het enige opvallende is de sterke ranzig-melige geur en smaak, maar
dat hebben ook heel wat andere grauwkoppen. Onder de microscoop
brengen de sporenmaten van 4,5-6,5 x 3-3,5 µm uitkomst. Van deze
zeldzame soort liggen opvallend veel vindplaatsen in Noord-Brabant
en Flevoland (NMV, 2013). In het Drentse bestand bevinden zich twee
oudere waarnemingen, in een voedselrijke wegberm in het Nuilerveld
bij Pesse (km 228-533, 1988, herb. BSW) en in het Tonckensbosch
bij Veenhuizen, (km 225-562, 1996, herb. BSW). Recent is de
Bruine grauwkop met tientallen exemplaren aangetroffen langs een
schelpenfietspad door volgroeid fijnsparrenbos in het Dieverveld (km
216-545, 2010, herb. L), nadat de bermen door graafwerkzaamheden
waren verstoord. Eerder kwam deze soort in dit vaak bezochte terrein
zeker niet voor. Nog recenter is de Bruine grauwkop aangetroffen
in enkele jonge sparrenplantages op voormalige landbouwgrond,
eveneens op recent omgewerkte, basenrijke, zandige bodem. Het
Melanophyllum haematospermum

Verkleurzwammetje

Status: Vrij zeldzaam, n= 33, n<99: 4, n>99: 31, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1982. – Hab (n= 11): voedselrijke lanen 45%, parken en tuinen
36%, kapvlaktes 9%, vochtig, voedselrijk loofbos 9%. – Sub (n= 11): humus
100%.

Van bovenaf ziet het Verkleurzwammetje er met zijn donkerbruine
hoed onopvallend uit. Van dichtbij bekeken heeft het hoedoppervlak
een melig-korrelige structuur en hangen er langs de hoedrand vaak
wat witte velumvlokjes. De verrassing komt pas bij het zien van de
bloedrode lamellen aan de onderzijde. Bij geen andere in ons land
voorkomende paddenstoel hebben de plaatjes een dergelijke kleur.
Daarbij is de sporenfiguur groen, maar dat slaat snel om in roodbruin.
Ook dat is een unicum waaraan de soort zijn Nederlandse naam te
danken heeft. Het Verkleurzwammetje is landelijk tegenwoordig vrij
algemeen, maar zeldzaam in zeekleigebieden. Hij was vroeger vooral

Overzicht (Bas in Arnolds et al., 1995) beschrijft de ecologie van deze
soort als volgt: saprotroof op de grond in naald- en loofbos, vooral op
voedselrijke of matig kalkrijke zand- en leembodems. Dat klopt aardig
met de ons bekende groeiplaatsen. Ook in Scandinavië is de Bruine
grauwkop zeldzaam. Hier groeit hij hoofdzakelijk in het naaldendek
van min of meer basenrijk Fijnsparrenbos (Knudsen & Vesterholt,
2008), overeenkomstig de situatie in Drenthe.
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te vinden in kalkstreken, zoals de kalkrijke duinen, het rivierengebied
en Zuid-Limburg, maar hij heeft zich sterk uitgebreid op de hogere
zandgronden (NMV, 2013). Ook in Drenthe is deze soort vanaf 1999
sterk toegenomen en nu vrij zeldzaam. Hij is vooral te vinden op de
Hondsrug, rond Norg en in Zuidwest-Drenthe. Het Verkleurzwammetje
is in deze provincie vooral langs schelpenfietspaden door bossen
gevonden. Naar schatting ligt ongeveer de helft van de vindplaatsen
in dit microhabitat. Daarnaast is hij geregeld aangetroffen in parken en
tuinen, onder meer in een moestuin die recent een forse gift mergelkalk
had ontvangen en een boomgaardje waar jarenlang kachelas was
gedeponeerd. Op het terrein van de Waterleiding Maatschappij
Drenthe werd het Verkleurzwammetje massaal aangetroffen in een
smalle strook aan de rand van een gemaaid grasland waar de kalkrijke
inhoud van zuiveringsfilters werd uitgestrooid. Dit alles duidt al op
de voornaamste ecologische factor voor het Verkleurzwammetje:
een basische bodem. Daarnaast moet die goed voorzien zijn van
stikstof en humus (Krieglsteiner & Gminder, 2010). Zijn natuurlijke
groeiplaatsen heeft deze paddenstoel in Eiken-Haagbeukenbossen,
ooibossen en beukenbossen op kalkrijke grond, in ons land met name
langs de binnenduinrand en in Zuid-Limburg (Kelderman, 1994).
Elders in Nederland wordt het Verkleurzwammetje, net als in Drenthe,
vooral gemeld van parken, plantsoenen, tuinen en wegbermen op
voedselrijke grond, soms uit kassen. Er zijn slechts enkele opgaven

stikstofrijke plaatsen, zoals wegkanten en plekken vol Grote
brandnetel. In Nederland keuze genoeg, zou je zeggen. Niettemin

uit bossen op voedselarme of kalkarme, droge zandgrond (Nauta &
Vellinga, 1995). Bon (1981) vermeldt als standplaats voor Frankrijk

staat het Verkleurzwammetje, tamelijk onbegrijpelijk, als kwetsbaar
op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Mycena albidolilacea

Lila mycena
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Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 0, n>99: 13, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2004.

De Lila mycena is gemakkelijk te herkennen aan de tot 1,5 cm brede,
bleek roze hoed met een wat donkerder lilaroze centrum, de witte
lamellen met een roze snede en een onverwacht sterke nitreuze geur.
Toch is deze opvallende soort pas sinds 2004 uit Drenthe bekend.
Inmiddels is hij al in 13 kilometerhokken aangetroffen en dat wordt niet
alleen veroorzaakt doordat de Lila mycena nu goed herkend wordt.
Het gaat ongetwijfeld grotendeels om een reële areaaluitbreiding.
Uit Nederland was deze soort tot voor kort alleen bekend van twee

twijfelachtige opgaven uit 1987 (Arnolds et al., 1995). Hij is volgens
het karteringsbestand landelijk nog steeds zeer zeldzaam met een
handvol verspreide groeiplaatsen op de hogere zandgronden (NMV,
2013). De Lila mycena heeft in Drenthe een uitgesproken voorkeur
voor schelpenpaden in bosgebieden. Op de kaart is bijvoorbeeld
het fietspad door De Strubben en het Kniphorstbosch bij Annen
door vindplaatsen gemarkeerd. De vruchtlichamen groeien op dode
grasresten, strooisel en humus in schrale tot vrij ruige bermen,
soms met tientallen exemplaren bijeen. Er zijn ook enkele vondsten
van bosranden en uit voedselrijke bosjes, onder meer uit het
Boekweitenveentje bij Gieten, waar de bodem lokaal kalkrijk is door
cementafval. Het lijkt er dus op dat de Lila mycena een kalkminnend
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paddenstoeltje is. Mogelijk heeft de uitbreiding van de soort te maken
met een warmer wordend klimaat. De soort is oorspronkelijk uit de
Mycena pelianthina

Purpersnedemycena

omgeving van Parijs beschreven (Kühner, 1938) en ontbreekt in
Scandinavië (Knudsen & Vesterholt, 2008).
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

3

13

22

11

1

0

Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 2, n>99: 18, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1980. – Hab (n= 15): droge, voedselarme lanen 47%, droge,
voedselrijke lanen 33%, vochtig, voedselrijk loofbos 13%, droog, voedselarm
loofbos 7%. – Sub (n= 11): strooisel 46%, compost- of bladhopen 27%,
humus 27%.

Voor een mycena is de Purpersnedemycena een grote soort met
een uitgespreide hoed tot zo’n 5 cm en een steel van 3-8 mm dik.
De habitus doet denken aan het algemene Gewoon elfenschermpje
(Mycena pura), waarmee hij ook verwant is. De hoed is grijzig bruin
met een lila tint en droogt gemakkelijk uit tot vuil bleekgeel. Een
doorslaggevend kenmerk is de donker purperbruin gespikkelde
snede van de dicht op elkaar staande, lila- tot grijsbruine lamellen.
De Purpersnedemycena was in Nederland altijd al een ongewone
soort (Cool & Van der Lek, 1935) die vooral voorkwam in de kalkrijke
duinen en de noordoostelijke provincies (NMV, 2013). Landelijk was
deze paddenstoel omstreeks 1980 praktisch uitgestorven en hij stond
dan ook als sterk bedreigd op de voorlaatste Rode Lijst (Arnolds &
Van Ommering, 1996). Sinds de millenniumwisseling gaat het weer
veel beter met deze mycena, zodat het alarmniveau op de huidige
Rode Lijst gedaald is tot kwetsbaar (Arnolds & Veerkamp, 2008). De
Purpersnedemycena staat in de literatuur bekend als een uitgesproken
kalkminnende strooiselafbreker op neutrale tot sterk basische, lemige
bodems met een niet te hoog stikstofgehalte (Krieglsteiner, 2001;
Knudsen & Vesterholt, 2008). Het ligt voor de hand dat deze soort
vooral de dupe is geworden van verzuring en dat is ook de reden dat
hij zich zo goed hersteld heeft na een reductie van de zuurbelasting
met 90% in de jaren negentig. In Drenthe zien we hetzelfde proces.
Begin jaren tachtig waren er twee vindplaatsen bekend, maar tussen

Otidea bufonia

Donker hazenoor

Status: Matig algemeen, n= 102, n<99: 19, n>99: 89, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1984. – Hab (n= 27): droge, voedselarme lanen
44%, droge, voedselrijke lanen 33%, vochtige, voedselarme loofhoutsingels
7%, droog, voedselarm loofbos en gemengd bos 7%, droog, voedselarm
naaldbos 4%, loofbossen onbepaald 4%. – Org (n= 12): eik 67%, (waarvan
Zomereik 25%), Beuk 33%.

De vruchtlichamen van het Donker hazenoor hebben een olijf- tot
donkerbruine binnenkant, terwijl de buitenkant meer leder- tot
roodbruin is. Deze variabele soort is in twijfelgevallen goed te
herkennen aan de spoelvormige sporen van 12-17 x 6-8 µm. Het
Donker hazenoor is in ons land algemeen, zowel in de duinen als

1983 en 2000 werd de Purpersnedemycena niet meer waargenomen.
Vanaf 2001 is er sprake van een sterke opbloei, zodat hij nu al uit
20 kilometerhokken bekend is. Opvallend is de concentratie van
vindplaatsen rond Veenhuizen en Norg in Noordwest-Drenthe. Deze
mycena is het meeste opgegeven van lanen en de meest genoteerde
substraten zijn strooisel en bladhopen, minder vaak humus. Een van
de constante vindplaatsen van deze soort ligt langs de Hospitaallaan
ten westen van Norg. Vanaf 2001 wordt deze mycena daar bijna ieder
jaar gevonden aan de voet van één tot anderhalve meter hoge, sterk
beschaduwde bladhopen van voornamelijk beukenblad. Elders wordt
de Purpersnedemycena overwegend aangetroffen op bladstrooisel
in bermen van schelpenpaden, zoals op landgoed Overcinge bij
Havelte en langs de Kerkhoflaan bij Hollandscheveld. Hier vindt de
soort kennelijk de vereiste combinatie van strooisel en een kalkrijk
milieu. De Purpersnedemycena groeit in ons land vooral op verterend
blad van Beuk, maar ook van Zomereik. In Centraal-Europa is het
een kensoort van kalkbeukenbossen. In Baden-Württemberg komt
90% van de opgaven van strooisel van Beuk, 4% van eik en 3% van
Fijnspar, terwijl Esdoorn, Haagbeuk en Hazelaar ieder 1% scoren
(n=154; Krieglsteiner, 2001).
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in de zandige delen van Flevoland, Zuid-Limburg en op de hogere
zandgronden (NMV, 2013). In laagveen- en kleistreken is hij schaars.
Het aantal meldingen is in Drenthe in deze eeuw sterk toegenomen,
mede als gevolg van verhoogde inventarisatie-inspanningen, maar
vermoedelijk ook wegens verbeterde milieuomstandigheden. Hij
geldt nu als matig algemeen. Verreweg de meeste waarnemingen
zijn afkomstig van lanen: 44% uit lanen op voedselarme bodem en
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33% uit lanen op voedselrijke bodem. Ook zijn er enkele meldingen
uit loofbos en zelfs één uit naaldbos. Tijdens recent veldwerk
bleek dat de meeste vindplaatsen zich bevinden in bermen van
schelpenfietspaden en asfaltpaden waar voorheen een schelpenpad
lag. Vaak zijn deze opgegeven met de milieucode van wegbermen.

Het Donker hazenoor heeft een duidelijke voorkeur voor kortgrazige
en mosrijke bermen zonder ruigtekruiden op neutrale tot basische
bodems. De soort vormt mycorrhiza met loofbomen, overwegend met
eik, soms met Beuk.
Otidea cochleata

Gedrongen hazenoor
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2001.

De sterk gekroesde, grauw okerkleurige tot olijfbruine vruchtlichamen
van het Gedrongen hazenoor steken meestal weinig boven het
maaiveld uit. De vruchtlichamen lijken in kleur en grootte op het
Zeemkleurig hazenoor (Otidea alutacea; zie aldaar), maar groeien
meestal compacter opeen. Microscopische controle is echter zeer
aan te bevelen. De sporen van het Gedrongen hazenoor zijn met 1720 x 8-10 µm groter. Deze vrij zeldzame soort komt verspreid voor in
het gehele land met clusters vindplaatsen in het gebied van Kromme
Rijn en Vecht en rond Eindhoven (NMV, 2013). Hij heeft een voorkeur
voor loofbossen en lanen op basenrijke klei, leem en zand (Arnolds
et al., 1995). In Drenthe is het Gedrongen hazenoor een uiterst
zeldzame soort die hier voor het eerst in 2001 is waargenomen.
De drie Drentse vindplaatsen liggen op licht verstoorde, relatief
voedselrijke en basenrijke plekken in loofbossen of aan de rand
daarvan: bij ijsbaan Schoonmeer in Odoorn, (km 251-541, 2001),
langs een schelpenpad in het Mensingebos bij Roden (km 224-571,
Peziza ampliata

Voddenbekerzwam

2008) en langs een fietspad bij Vledderveen (km 209-543, 2008).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1970.

Deze bekerzwam behoort tot een groepje nauw verwante soorten
rond de Grote houtbekerzwam (Peziza varia) met geelbruine
vruchtlichamen en gladde, elliptische sporen. De Voddenbekerzwam
zou van andere soorten uit dit complex verschillen door de combinatie
van een (onduidelijke) steel, iets grotere sporen (17-20 x 9-11 µm)
en aan de top sterk ingesnoerde parafysen (Maas Geesteranus,
1967; Hansen & Knudsen, 2000). Volgens moleculair onderzoek door
Hansen et al. (2002) zouden de meeste soorten uit deze groep tot
één soort behoren. De Voddenbekerzwam was bij deze studie niet
betrokken, dus zijn status is voorlopig onzeker. De soort is landelijk

matig algemeen, met de meeste vindplaatsen in West-Nederland en
Flevoland (NMV, 2013). In Drenthe is deze bekerzwam met slechts drie
vindplaatsen uiterst zeldzaam: in de bebouwde kom van Diever, (km
217-541, 1970, herb. L), Boswachterij Smilde bij Hoogersmilde (km
220-545, 2008) en het Lheederzand bij Dwingeloo, (km 223-537, 2009).
Op de twee laatstgenoemde locaties groeide de Voddenbekerzwam
op (deels) begraven hout langs schelpenfietspaden. In de literatuur
worden als substraten genoemd sterk verteerd hout, karton, papier en
jutezakken (Maas Geesteranus, 1967). Het lijkt erop dat deze soort
tevens een voorkeur heeft voor voedsel- en basenrijke bodems.
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Peziza badioconfusa

Olijfbruine bosbekerzwam

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08:
Gevoelig (zeldzaam), eerste jaar: 1970.
Wat kleurstelling betreft doet deze bekerzwam met zijn olijfbruine
tinten sterk denken aan de veel algemenere Bruine bekerzwam
(Peziza badia; zie aldaar), hetgeen in de wetenschappelijke naam
tot uiting komt. Er zijn echter duidelijke microscopische verschillen:

Peziza celtica

Purperen bosbekerzwam

De sporen van de Bruine bekerzwam vertonen een netwerk, terwijl
die van de Olijfbruine bosbekerzwam langwerpige wratten hebben.
Bovendien groeit de eerste soort op voedselarme, zure zand- of
leemgrond, terwijl de Olijfbruine bosbekerzwam een basen- en
humusrijke standplaats verkiest. In
Nederland is dit een zeldzame soort op
verspreide vindplaatsen (NMV, 2013).
In Drenthe is deze bekerzwam recent
twee keer aangetroffen: langs een
schelpenfietspad door fijnsparrenbos
in het Dieverveld bij Diever (km 216545, 2010) en in de berm van een
asfaltfietspad (voormalig schelpenpad)
in de buurt van de Elperstroom ten
noordoosten van Elp (km 240-545,
2010). Volgens bekerzwamkenner
Atte van den Berg (mond. med.)
groeit de Olijfbruine bosbekerzwam op
humeuze, al dan niet lemige, neutrale
tot basische zandgronden.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2005.

De Purperen bosbekerzwam is een tot 5 cm grote bekerzwam met
in vochtige toestand een glanzend blauwachtig purperen binnenkant.
De buitenzijde is wat bleker en fijn zemelig. Van de weinige andere
bekerzwammen met purperen tint is hij te onderscheiden op grond
van de sporenornamentatie die bestaat uit geïsoleerde wratjes. De
soort groeit saprotroof in loofbossen, alleen of in groepjes, vooral
langs paden of onder kruiden op kale grond. In Nederland zit de
Purperen bosbekerzwam in de lift. Omstreeks 1967 was de soort
alleen waargenomen in het Kralingse bos in Rotterdam (Maas
Peziza emileia

Veelkleurige bosbekerzwam

Geesteranus, 1967). Tot 1990 was hij bekend van vier atlasblokken in
het zuidwesten van het land. Daar zijn er tot op heden 15 bijgekomen,
vooral op zwaardere, basenrijke gronden in de IJsselmeerpolders,
het rivierengebied en Zuid-Limburg (NMV, 2013). Zoals veel
bekerzwammen is de Purperen bosbekerzwam een karakteristieke
soort van bossen met kalkrijke mull-humus (Hansen & Knudsen,
2000). In Drenthe is hij één keer gevonden, langs een schelpenpad
in het Echtenerveld in boswachterij Ruinen (km 222-528, 2005, herb.
B. de Vries).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1988.

Deze tot 7 cm grote bekerzwam heeft een witachtige, bleek okerbruine
of waterig violetgrijze binnenzijde. De kale tot fijnviltige buitenzijde is
wittig tot waterig grijsblauw. De sporen meten 18-21 x 8-10 µm en zijn
fijn ruw. Voor 1990 was de Veelkleurige bosbekerzwam vrij zeldzaam,
met voornamelijk vindplaatsen in Flevoland, het rivierengebied en
Zuid-Limburg (NMV, 2013). Veel vroegere vindplaatsen, onder meer
alle plekken in Flevoland, zijn verdwenen, terwijl daar weinig nieuwe
vondsten tegenover staan. Daardoor staat de soort als bedreigd
op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Het is raadselachtig
waarom deze soort sterk is achteruitgegaan, terwijl het veel andere
bekerzwammen uit soortgelijke basische milieus juist voor de wind
gaat. Misschien speelt een veranderde soortopvatting een rol, want
de soort lijkt sterk op de hierna besproken Zwavelmelkbekerzwam

(Peziza michelii) en verschilt daarvan voornamelijk in de wat blekere
tinten en het ontbreken van geel melksap, maar dat kan bij de laatste
soort schaars of opgedroogd zijn. Ook in Drenthe zijn er van de
Veelkleurige bosbekerzwam geen recente meldingen bekend. Er is
alleen een oudere waarneming van De Jaren bij Vledderveen (km 209542, 1988, 1989). Deze vindplaats lag langs een schelpenfietspad
door een gemengd bos waar indertijd ook de Zwavelmelkbekerzwam
(Peziza michelii) veel groeide. Inmiddels is deze locatie met de
grond gelijkgemaakt, maar al lang voor die tijd werd de Veelkleurige
bosbekerzwam hier niet teruggevonden, hoewel dit pad regelmatig
werd bezocht. In ons land groeit deze soort vooral op voedselrijke,
humusarme tot humeuze klei in loofbossen en parken en komt hij ook
op brandplekken voor (Arnolds et al., 1995).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 67, n<99: 7, n>99: 63, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 18): droge, voedselrijke lanen 56%,
droge, voedselarme lanen 17%, droog, voedselarm gemengd bos 17%,
parken en plantsoenen 5%, droog, voedselarm naaldbos 5%. – Sub (n= 18):
humus 100%.

De schotelvormige vruchtlichamen van de Zwavelmelkbekerzwam
zijn 2-5 cm groot en hebben een roodbruine binnenzijde, vaak met
een violette zweem. De zwak korrelige buitenkant heeft een lichtere
tint roodbruin zonder violet. Bij beschadiging wordt een heldere
vloeistof uitgescheiden die na een halve minuut lichtgeel begint te
verkleuren. Dat is het duidelijkst te zien op een witte zakdoek. De
Zwavelmelkbekerzwam was vroeger in ons land vrij zeldzaam, maar
komt tegenwoordig algemeen voor. De meeste vindplaatsen liggen
nog altijd in Flevoland, de kalkrijke duinen, aan weerszijde van de
IJssel en in het Hollandse polderland rond de grote steden, maar
met name op het pleistoceen heeft de soort zich sterk uitgebreid
(NMV, 2013). Dat geldt zeker ook voor Drenthe waar het aantal
bezette kilometerhokken vanaf 1999 bijna met een factor tien is
toegenomen. De Zwavelmelkbekerzwam is hier nu vrij zeldzaam,
met opvallende concentraties vindplaatsen in het Drents-Friese
Wold, rond Havelte, bij Roden en op de noordelijke Hondsrug. Hij
ontbreekt in het zuidoosten van de provincie. Deze bekerzwam groeit
vooral in bossen op basenrijke leem- en kleigrond met vruchtbare
mull-humus, soms op zandgrond (Arnolds et al., 1995; Hansen &

Peziza succosa

Gewone melkbekerzwam

Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 3, n>99: 9, trend +, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1966. – Hab (n= 9): droge, voedselrijke lanen 55%,
droge, voedselarme lanen 22%, droog, voedselarm loofbos 22%. – Sub (n=
9): humus 78%, leem 22%.

De vruchtlichamen van de Gewone melkbekerzwam zijn bekerof schotelvormig met een geelbruine, olijfbruine tot kleikleurige
binnenzijde en een lichtere buitenzijde in dezelfde tinten.
Collecties die veel grijzer zijn, komen ook regelmatig voor. Het
melksap verkleurt aan de lucht snel diepgeel. Dat is een goed
veldkenmerk, behalve voor onderscheid met zijn dubbelganger, de
hierna beschreven Valse melkbekerzwam (Peziza succosella). De
sporen meten 19-22 x 10-12 µm en zijn bezet met fijne wratjes. De
Gewone melkbekerzwam is vrij algemeen en komt vooral voor in
Zuid-Limburg, de kalkrijke duinen, Flevoland en rond Amsterdam
en Rotterdam (NMV, 2013). Op het pleistoceen is hij veel
schaarser. De meeste vindplaatsen van deze in Drenthe zeldzame
bekerzwam liggen in het zuidwesten van de provincie. Vrijwel alle
vondsten van deze soort zijn afkomstig van schelpenpaden, met
een voorkeur voor plekken waar schelpfragmenten vermengd
zijn met leem. In tegenstelling tot de Zwavelmelkbekerzwam
(Peziza michelii) vermijdt de Gewone melkbekerzwam humusrijke

Knudsen, 2000). Met deze voorkeur is de Zwavelmelkbekerzwam
in Drenthe aangewezen op schelpenfietspaden en asfaltpaden die
op schelpenpaden zijn aangelegd. Waarschijnlijk ligt daar meer
dan 90% van alle vindplaatsen. Omdat er bij het veldwerk geen
aparte code voor schelpenpaden was, zien we dit niet terug in de
statusgegevens. Vaak hebben waarnemers dan maar voor ‘laan op
rijke bodem’ gekozen of alleen het bostype in de omgeving genoteerd.
Bij het Boekweitenveentje bij Gieten groeit de soort niet langs een
schelpenpad, maar in bos op humeuze grond met cementafval; in
ecologisch opzicht een vergelijkbare situatie. Waarschijnlijk hebben
alleen de vindplaatsen op potklei in het noorden van zichzelf
een voldoende basenrijke bodem om geschikt te zijn voor de
Zwavelmelkbekerzwam.
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plekken. Ook in zijn meer natuurlijke omgeving, zoals loofbossen
in Flevoland en de rest van Laag-Nederland, groeit deze
bekerzwam vooral op zavel- en kleibodems met rulle mull-humus.

Drentse opgaven van voedselarm loofbos betreffen vermoedelijk
altijd basenrijkere plekken langs paden, dankzij uitspoeling van
mineralen of gerommel in de bodem.

Peziza succosa

Peziza succosella

Valse melkbekerzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, <99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2007.

Deze bekerzwam is in het veld niet met zekerheid te onderscheiden
van de hierboven beschreven Gewone melkbekerzwam (Peziza
succosa), al wordt beweerd dat de vruchtlichamen van de Valse
melkbekerzwam kleiner (0,5-2 cm) en vlakker zijn met een meer
grijze tot grijsbruine bovenzijde, zonder gelige tinten (Hansen &
Knudsen, 2000). Het belangrijkste verschil is dat de sporen van
deze soort wat kleiner zijn (16,5-19 x 8,5-10 µm) en zwaarder
geornamenteerd met afgeronde wratten, hetgeen vooral goed te
zien is bij kleuring in katoenblauw. De Valse melkbekerzwam is in
ons land zeldzaam op verspreide vindplaatsen (NMV, 2013). Hij
groeit onder loofbomen op humeuze klei, leem en zand, ook op

brandplekken (Arnolds et al., 1995). Hansen & Knudsen (2008)
vermelden standplaatsen op basenrijke mull-humus, speciaal
op recent verstoorde, jonge bodems. In Drenthe is de Valse
melkbekerzwam twee keer aangetroffen: op naakte, basenrijke
potklei onder eiken langs de met puin verharde Toutenburgsingel
in Natuurschoon bij Roden (km 223-574, 2007, herb. Enzlin) en op
kalkrijke zandgrond langs een schelpenfietspad door een loofbos
in landgoed Terborgh bij Anloo (km 244-561, 2007, herb. Enzlin).
Mogelijk behoort deze bekerzwam tot de mycorrhizavormers
(Kuyper, 2007). Uit onderzoek in en rond Amsterdam bleek dat beide
melkbekerzwammen alleen voorkomen op basenrijke bodems,
waarvan het humusgehalte niet al te
hoog is (Chrispijn, 1999). De Valse
melkbekerzwam werd er onder andere
gevonden in het strooiveld van een
crematorium, verrijkt door basenrijke
asresten. Hij werd in Amsterdam en
omgeving twee keer waargenomen
tegen 28 vindplaatsen van de Gewone
melkbekerzwam. Dat komt ongeveer
overeen met de verhouding in
atlasblokken tussen beide soorten in
ons gehele land (NMV, 2013), namelijk
1: 12. In Drenthe is de verhouding in
kilometerhokken 1 : 6. Daarbij moet
worden aangetekend dat lang niet alle
vondsten van melkbekerzwammen
microscopisch gecontroleerd worden.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 0, n>99: 9, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2001. – Hab (n= 7): droge, voedselrijke lanen 72%,
vochtig, voedselrijk loofbos 14%, parken en plantsoenen 14%. – Sub (n= 7):
humus 100%.

Voor een breeksteeltje is het Voorjaarsbreeksteeltje fors. De tot 4
cm grote hoed is warm okerbruin tot roodbruin, maar zoals bij alle
breeksteeltjes heeft die de neiging om bij droog weer sterk uit te
bleken. De aanvankelijk witvezelige steel is voorzien van een vliezige
ring die van boven gevoord is. Een belangrijk kenmerk ten opzichte
van andere geringde soorten is dat het Voorjaarsbreeksteeltje vrijwel
alleen in de lente fructificeert. Bijna alle Drentse waarnemingen
zijn afkomstig uit de maand mei. Dit is echter niet doorslaggevend,
want soms worden vruchtlichamen in het najaar gevonden, terwijl
een soort als het Gekraagde breeksteeltje (Pholiotina rugosa) al
wel eens in april opduikt. Dan is de microscoop noodzakelijk: het
Voorjaarsbreeksteeltje is de enige geringde soort met sporen zonder
kiempore. De grootste concentratie aan vindplaatsen van het in ons
land matig algemene Voorjaarsbreeksteeltje is te vinden in Flevoland.
Ook in Zuid-Limburg wordt hij regelmatig gezien, evenals in de
kalkrijke duinen, het rivierengebied en Laag-Nederland, bijvoorbeeld
rond steden als Amsterdam en Rotterdam. Daar is het een typerende
soort van stadsbossen en -parken op voedsel- en basenrijke grond
(Chrispijn, 1999). Op de voedselarme, pleistocene zandgronden is
deze soort veel schaarser (NMV, 2013). In Drenthe is de soort pas
in 2001 voor het eerst gevonden en sindsdien in negen verspreide

Pluteus chrysophaeus

Gele aderhertenzwam

kilometerhokken genoteerd. Maar liefst vijf vindplaatsen zijn ontdekt
in 2009, toen door diverse werkgroepsleden speciaal is gelet op
voorjaarspaddenstoelen langs schelpenpaden. Volgens het Overzicht
(Arnolds et al., 1995) is dit breeksteeltje te vinden in loofbossen,
parken en wegbermen op voedselrijke, basische, meestal kleiïge
bodem en soms op humeus zand. De Drentse zandgronden zijn van
nature te zuur en te voedselarm voor het Voorjaarsbreeksteeltje, dus
moet hij het in deze provincie hebben van met basen verrijkte plekken,
zoals bermen van schelpenpaden en humusrijke bodems in stedelijk
gebied, zoals in Meppel. De opgaven van droge, voedselrijke lanen
hebben vrijwel steeds betrekking op (vroegere) schelpenfietpaden
door bossen, bijvoorbeeld in landgoed Terborgh en het Kniphorstbosch
bij Anloo, rond Havelte en in het Dwingelderveld. Ook Krieglsteiner
(2003) constateert dat deze soort in Zuidwest-Duitsland vrijwel steeds
op sterk door de mens beïnvloede, stikstofrijke plaatsen voorkomt,
vooral op neutrale tot basische bodems die sterk lemig zijn.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1929.

De Gele aderhertenzwam is een vrij kleine, maar opvallende hertenzwam
met een matte, vaak in het centrum gerimpelde, mosterdgele tot olijfgele
hoed. Hij behoort tot de groep van de Geaderde hertenzwam (Pluteus
phlebephorus) met een hoedhuid die bij bovenaanzicht uitsluitend
bestaat uit ronde cellen. Dat is met een goede loep in het veld te zien.
Donkergekleurde vormen van de Gele aderhertenzwam kunnen niet
altijd gemakkelijk van de Geaderde hertenzwam onderscheiden worden.
In het veld is de kans op verwisseling met de Goudgele hertenzwam
(Plueteus leoninus) aanzienlijk groter. Hiervan is de hoed eveneens
fraai geel, maar fijn radiaalvezelig en in het centrum vaak wat schubbig
doordat de hoedhuid bestaat uit hyfen met langgerekte elementen. In
Drenthe zijn twee meldingen van de Gele aderhertenzwam: één heel
oude opgave uit de buurt van Ter Apel, vermoedelijk op Gronings
gebied, waar hij op zaagsel is aangetroffen (atlasblok 265-540, 1929) en
één recente waarneming langs een schelpenpad in het Kniphorstbosch
ten noorden van Anloo (km 243-563, 2008). Deze soort is in Nederland

zeldzaam in Zuid Limburg, de duinen en het rivierengebied, alsmede op
enkele plaatsen op de pleistocene zandgronden (NMV, 2013). Hij groeit
op of rond loofhout in bossen op min of meer kalkrijke, voedselrijke,
vochtige bodems.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 36, n<99: 6, n>99: 31, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd. eerste jaar: 1976. – Hab (n= 19): voedselrijke lanen 58%,
parken en tuinen 21%, (hei)schraal, droog grasland 10%, voedselrijke jonge
aanplant 5%, rest 5%. – Sub (n= 12): humus 42%, brandplekken 17%,
houtsnippers 8%, dode wortels 8%, dode takken 8%, dood hout onbepaald
8%, strooisel 8%.

Deze hertenzwam behoort tot de groep soorten rond de Geaderde
hertenzwam (Pluteus phlebophorus), gekenmerkt door een hoedhuid
die bestaat uit bijna bolronde cellen en die onder de loep een doffe, iets
korrelige indruk maakt. De Grondhertenzwam verschilt van genoemde
soort door de gladde, olijf- tot grauwbruine hoed, die hygrofaan is
en in vochtige toestand aan de rand doorschijnend gestreept. De
aanvankelijk witte lamellen worden, zoals bij alle hertenzwammen,
steeds donkerder roze en de steel is wit tot bleekgrauw. De
Grondhertenzwam is in Nederland tegenwoordig vrij algemeen. Hij
vertoont het karakteristieke verspreidingspatroon van vrijwel alle
andere hertenzwammen: vooral veel vindplaatsen in de kalkrijke
duinen, het polderland van West-Nederland, Flevoland, Zuid-Limburg
en het rivierengebied, veel schaarser op de hogere zandgronden
(NMV, 2013). In Drenthe is deze soort weliswaar sterk toegenomen,
maar toch nog vrij zeldzaam. De Grondhertenzwam is hier te vinden
op plekken waar de bodem humeus is en basischer dan gebruikelijk in
deze vanouds overwegend zure provincie, dus langs schelpenpaden,
in een tuin waar de bodem voorzien is van gemalen mergel, op de met
cementresten vermengde grond in loofbos bij het Boekweitenveentje
bij Gieten, een enkele keer ook in een schrale, lemige wegberm
waar stekelzwammen groeien. De Grondhertenzwam doet zijn naam
eer aan, want de helft van de opgaven is afkomstig van humus of
strooisel, terwijl veel andere hertenzwammen houtige substraten
prefereren. De soort is ook twee keer genoemd van brandplekken en
verder van houtsnippers en andere kleine, verrotte stukken loofhout.
Elders in Europa komt de Grondhertenzwam vooral in bossen voor op
vermolmd, half begraven dood hout (Breitenbach & Kränzlin, 1995).
In Zuidwest-Duitsland is het hoofdzakelijk een soort van tamelijk
voedselrijke beukenbossen en rivier begeleidende ooibossen op rulle,
min of meer vochtige, neutrale tot basische bodems die voldoende
voedingsstoffen bevatten (Krieglsteiner, 2003).
Pluteus exiguus
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, <99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2003.

Dit hertenzwammetje met een hoed van ongeveer 2 cm lijkt sterk op
de hieronder besproken Pluishoedhertenzwam (Pluteus hispidulus)
en verschilt daarvan in het veld alleen door de hoedbekleding met
meer uitgesproken, puntige schubjes. Er moet echter altijd de
microscoop aan te pas komen voor een zeker oordeel. De Verborgen
hertenzwam heeft anders gevormde, fles- tot bijna kegelvormige
cystiden op de lamelsnede, aan de top slechts 3,5-5 µm breed. De
hoedhuid bevat veel meer lange, opstaande hyfen. Landelijk is deze
soort veel zeldzamer dan de Pluishoedhertenzwam, met een paar
ver uiteenliggende vindplaatsen. Daarvan liggen er twee in Drenthe:
in de Petgaten van Wapserveen (km 210-539, 2003), op een dode
wilgentak in een oud struweel van Grauwe wilg op voedsel- en
basenrijk laagveen, en in landgoed Terborgh bij Anloo (km 244561, 2007), op humeuze grond langs een schelpenfietspad door
vochtig gemengd bos. De Verborgen hertenzwam is in heel Europa
een zeldzaamheid. In Baden-Württemberg groeit hij vooral op sterk
verrotte stammen en stronken van loofbomen in vochtige ooibossen,

Eiken-Haagbeukenbossen en beukenbossen op min of meer voedselen basenrijke grond (Krieglsteiner, 2003). Knudsen & Vesterholt (2008)
noemen als habitat kalkrijke grond in loofbossen of open gebieden. De
Drentse vindplaatsen voldoen aan beide beschrijvingen.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, <99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2005.

Deze kleine hertenzwam heeft een tot 2,5 cm brede hoed met een
fijnharige, grijsbruine tot zwartbruine bekleding die in het centrum
opstaande schubjes kan vormen en waar de bleke ondergrond
door heen schijnt. De hoedhuid bestaat onder de microscoop uit
liggende en opstijgende, lange elementen. Hij verschilt van de
hierboven behandelde Verborgen hertenzwam (Pluteus exiguus)
vooral in de brede, knotsvormige tot utriforme cystiden aan de
lamelsnede, met een 5-15 µm brede top. De Pluishoedhertenzwam
kan in het veld ook gemakkelijk voor een of ander satijnzwammetje
worden aangezien, maar de vrije lamellen verraden zijn identiteit als
hertenzwam. De Pluishoedhertenzwam was vóór 1990 zeldzaam
en vrijwel beperkt tot traditioneel kalkrijke streken: Zuid-Limburg,
het rivierengebied, Flevoland, de kalkrijke duinen en het westelijke
polderland. Sindsdien heeft de soort zich ook op tal van plaatsen
op het pleistoceen gevestigd, vooral in Midden-Brabant (NMV,
2013). In Drenthe is de Pluishoedhertenzwam nog slechts van één
locatie bekend: op de grond langs een schelpenpad door loofbos
in het Kniphorstbosch bij Annen, (km 242-564, 2005, 2006). Het
Overzicht (Arnolds et al., 1995) geeft als biotoopbeschrijving:
loofbossen op voedselrijke, vaak kalkhoudende bodems, op meer
of minder humeuze grond en op dood loofhout. In grote delen van

Pluteus nanus

Dwerghertenzwam

Europa is de Pluishoedhertenzwam zeldzamer dan in Nederland. In
Zuidwest-Duitsland is hij slechts een paar keer gevonden. Hij groeit
daar in vochtige bossen, zoals elzenbroekbos, rivier begeleidende
ooibossen met essen en elzen, en vochtige varianten van het eikenhaagbeukenbos, voornamelijk op leembodems met een ondergrond
van kalk (Krieglsteiner, 2003).
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Status: Zeldzaam, n= 20, n< 99: 4, n>99: 17, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 12): droge, voedselrijke lanen
33%, parken en plantsoenen 33%, vochtig, voedselrijk loofbos 17%, droge,
voedselarme lanen 8%, elzenbroekbos 8%. – Sub (n= 8): houtsnippers 25%,
humus 25%, dode twijgen 13%, dode wortels 13%, levende stammen 13%,
leem 13%.

De hoedgrootte van de Dwerghertenzwam varieert van 1,5 tot 6 cm,
dus zo’n dwerg is het niet. Hij kan gemakkelijk worden verward met
andere soorten uit de groep van de Geaderde hertenzwam (Pluteus
phlebophorus), waarvan de hoedhuid bestaat uit bijna bolronde
cellen. De Dwerghertenzwam heeft doorgaans een opvallend
donkere, roetbruine hoed en kan in het veld verder met een foefje
worden herkend: Als men over de hoed wrijft, wordt het oppervlak
daarvan opvallend mat, zoals een fluwelen broek waar slijtplekken
inkomen. Dat wordt veroorzaakt doordat de cellen in de hoedhuid
een heel dunne wand hebben die bij wrijven kapot gaat. Er kunnen
twee vormen onderscheiden worden: forma nanus met een gladde,
witte steel zonder cystiden en forma griseopus met een duidelijk
grijze steel die jong berijpt is, ofwel bezet met cystiden. In Nederland
is de Dwerghertenzwam tegenwoordig vrij algemeen met hetzelfde
verspreidingspatroon als vrijwel alle andere hertenzwammen: vooral
veel vindplaatsen in de kalkrijke duinen, het polderland van WestNederland, Flevoland, Zuid-Limburg en het rivierengebied, maar
schaars en plaatselijk op de hogere zandgronden (NMV, 2013). In
Drenthe is deze soort zeldzaam op verspreide vindplaatsen waar
schaduwrijke, basenrijke omstandigheden aanwezig zijn. Zo is
de Dwerghertenzwam een paar keer aangetroffen in tuinen en
plantsoenen, op grond met cementresten bij het Boekweitenveentje
bij Gieten, op begraven hout op de sterk lemige bodem van de
begraafplaats bij het Asserbos, in enkele laanbermen en tenslotte een
paar maal in de bermen van schelpenfietspaden. Forma griseopus is

slechts één maal aangetroffen in het Friesche Veen bij Paterswolde
(km 234-575, 2008). De Dwerghertenzwam groeit op vermolmd hout
of houtsnippers van loofbomen, minder vaak op humeuze grond,
vooral in bossen op kalkhoudende en/of voedselrijkere bodems,
die veelal vochthoudend zijn, maar hij is ook bekend van Helm in
de buitenduinen en van kalkgraslanden (Arnolds et al., 1995). In
Zuidwest-Duitsland groeit de soort vooral in ooibossen en voedselrijke
beukenbossen op neutrale tot basische, matig tot sterk voedselrijke
bodems (Krieglsteiner, 2003).
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Pluteus phlebophorus

Geaderde hertenzwam
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Status: Vrij zeldzaam, n= 60, n<99: 9, n>99: 52, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1929. – Hab (n= 22): voedselrijke lanen 46%,
voedselarme lanen 23%, parken en tuinen 14%, ruigtevegetaties 4%, droge
houtwallen 5%, vochtig, voedselarm gemengd bos 5%, vochtig, voedselrijk
loofbos 5%. – Sub (n= 19): humus 47%, strooisel 21%, houtsnippers 11%,
dode wortels 11%, zaagsel 5%, dode stronken 5%.

Het hoedoppervlak van de Geaderde hertenzwam ziet er mat en
onder een loep iets korrelig uit omdat de hoedhuid bestaat uit bolronde
cellen. Vaak is de hoed rond het centrum fijn geaderd, maar daar
is nogal eens weinig van te bespeuren. De hoed is onder vochtige
omstandigheden donker warm bruin en ongestreept, maar hij droogt
snel uit naar okerbruin. De steel is wittig of met een vleugje grijs.
De Geaderde hertenzwam is in Nederland vrij algemeen, vooral in
West-Nederland, Flevoland, Noord-Groningen en Zuid-Limburg. Op
de hogere zandgronden is hij schaarser (NMV, 2013). De Geaderde
hertenzwam groeit in ons land vaker op de grond als op dood hout,
voornamelijk in loofbossen en parken op kalkrijke, vochtige bodem

(Arnolds et al., 1995). De soort is landelijk sterk toegenomen en
dat geldt ook voor deze provincie. Dat is deels een gevolg van de
intensievere zoekactiviteit langs wegen en fietspaden in de laatste
tien jaar, maar ook een gevolg van de toename van basenrijke plekken
in het oorspronkelijk zure landschap van Drenthe. Uit de opgegeven
locaties valt op te maken dat deze hertenzwam in minimaal 43% van
de 60 kilometerhokken in bermen van schelpenpaden is gevonden.
Ook laanbermen op voedselrijke bodem worden een aantal keren
genoemd, evenals enkele bosgebieden die bekend staan om hun
basenrijke bodems, zoals het Boekweitenveentje bij Gieten en het
Lieverderbosch bij Roden op potklei.
Pluteus romellii

Geelsteelhertenzwam
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Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 2, n>99: 8, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1989. – Hab (n= 12): droge, voedselrijke lanen 58%,
droge, voedselarme lanen 16%, vochtig, voedselrijk loofbos 16%, droog,
voedselarm loofbos 8%.

Er is geen andere hertenzwam met een geelbruine tot roetbruine hoed
en een citroen- tot chromaatgele steel. Ook als bij oude exemplaren de
steelkleur verbleekt, is er aan de basis nog altijd iets van geel te zien.
De Geelsteelhertenzwam is in Nederland vrij algemeen, overwegend
in de voedselrijke, lage delen van Nederland, met name in Flevoland,

verder in Zuid-Limburg en het rivierengebied, maar schaars op het
pleistoceen (NMV, 2013). Ook in Drenthe is de Geelsteelhertenzwam
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een zeldzame soort. De meeste waarnemingen zijn afkomstig van
bermen van schelpenpaden, maar er zijn ook enkele vondsten in
lanen op lemige bodem en potklei, bijvoorbeeld enkele malen langs
de Toutenburgsingel bij Roden. Zoals zoveel schelpenpadsoorten
is ook de Geelsteelhertenzwam bekend van het bos rond een
voormalige cementfabriek bij het Boekweitenveentje bij Gieten. De
soort kan soms kortstondig aanwezig zijn. Zo is hij slechts één maal
aangetroffen langs een schelpenpad door een naaldbos, terwijl deze
locatie deel uitmaakt van het paddenstoelenmeetnet en dus ieder
jaar regelmatig wordt bezocht. Over het substraat is in Drenthe
weinig bekend: De Geelsteelhertenzwam is tweemaal gemeld van de
Pluteus thomsonii

Roetkleurige hertenzwam
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grond en twee keer van dode wortels van loofbomen. Volgens het
Overzicht (Arnolds et al., 1995) wordt deze soort landelijk het meest
van populierenhout gemeld, maar ook els, linde en Beuk worden
genoemd en hij wordt ook geregeld op de bodem aangetroffen. Hij
groeit het meest in bossen op kalkhoudende en/of voedselrijke,
veelal vochtige bodems met een optimum in Elzen-Vogelkersbossen.
In stedelijk gebied vormen houtsnippers het favoriete substraat van
de Geelsteelhertenzwam. Krieglsteiner (2003) heeft voor BadenWürttemberg het voorkomen op verschillende bodemtypen berekend
(n= 120) en daaruit blijkt een voorkeur voor basische bodems (65%),
boven neutrale (28%) en zwak zure bodems (7%).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 0, n>99: 5, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2004.

Deze vrij kleine hertenzwam heeft een donker- of grijsbruine hoed
met een fluwelig oppervlak als van de Fluweelhertenzwam (Pluteus
podospileus), maar bij de Roetkleurige hertenzwam is de hoed ten
minste in het centrum opvallend netvormig geaderd met lichtere
lijsten. De grijsachtig witte steel is over de hele lengte berijpt. De
Roetkleurige hertenzwam is in ons land vrij algemeen met een
maximale dichtheid in Flevoland, verder vooral in Zuid-Limburg, het
rivierengebied, de kalkrijke duinen en de lage delen van Nederland
(NMV, 2013). Op het pleistoceen was de soort vroeger zeer schaars,
maar daar heeft hij zich sinds 1990 behoorlijk uitgebreid. In Drenthe
is deze hertenzwam pas sinds 2004 bekend en nu al op vijf plaatsen
gevonden: langs de Kerkhoflaan bij Hollandscheveld, (km 233-525,
2004), bij Darp ten westen van Havelte, (km 210-532, 2005), op
de begraafplaats in het Asserbosch in Assen (km 233-555, 2006),
landgoed Terborgh bij Anloo (km 244-561, 2007) en Boswachterij
Smilde bij Hoogersmilde (km 220-545, 2008). De Roetkleurige
hertenzwam heeft in ons land een voorkeur voor al dan niet begraven
dood hout van els, populier, esdoorn, Es, Beuk en wilg in bossen en
parken, vaak op vochtige, kalkhoudende bodem (Elzen-Vogelkersverbond). Hij fructificeert soms ook op humusrijke grond (Arnolds
et al., 1995). Daar sluiten de Drentse waarnemingen maar ten dele
Psathyrella casca

Holsteelfranjehoed

Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 0, n>99: 11, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1999. – Hab (n= 8): droge, voedselrijke lanen 63%,
droge, voedselarme lanen 12%, wigenbroekstruweel 12%, voedselrijke
jonge bosaanplant 12%.

Er zijn veel franjehoeden met een holle steel en de bruine hoedtinten en witte steelkleur dragen ook al niet bij aan een eenvoudige
velddeterminatie. De Holsteelfranjehoed is nauw verwant aan de
algemene Vroege franjehoed (Psathyrella spadiceogrisea; zie
aldaar). Hij verschilt daarvan door de meestal uitbundige hoeveelheid
wit velum op en langs de hoedrand bij jonge vruchtlichamen en,
onder de microscoop, door de afwezigheid van echte cystiden aan de
lamelsnede. Die bestaat in dit geval slechts uit breed knotsvormige
cellen. Ook bij de Vroege franjehoed kunnen cystiden aan de
lamelsnede schaars zijn en daarom wordt de Holsteelfranjehoed
door sommige auteurs niet van die soort onderscheiden (Knudsen &
Vesterholt, 2008). Deze franjehoed geldt in Nederland als zeldzaam,
met de kanttekening dat franjehoeden als een lastig geslacht wordt
beschouwd en daarom weinig geliefd zijn onder mycologen. Over de
werkelijke verspreiding is dus nog lang niet alles bekend. In Drenthe
is de Holsteelfranjehoed pas sinds 1999 herkend en sindsdien in
elf kilometerhokken gevonden, voornamelijk in het zuidwesten

bij aan. In het Asserbosch is de Roetkleurige hertenzwam gevonden
op sterk lemige grond in een parkachtige omgeving. Elders gaat het
om vondsten op humusrijke grond of stukjes hout in de basenrijke
bermen van (voormalige) schelpenfietspaden. Opvallend genoeg is
deze hertenzwam nog niet gesignaleerd in de Elzen-Vogelkersbossen
op potklei in Noord-Drenthe.
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van de provincie, maar ook twee keer op de Hondsrug en twee
keer in de veenkoloniën. De meerderheid van de vindplaatsen ligt
langs of in de buurt van schelpenpaden, maar er zijn ook een paar
vondsten in lanen op basenrijke, zavelige bodem. Eén keer is een

wilgenstruweel genoemd waar deze soort groeide op een dode
wilgentak. Kits van Waveren (1985) zegt over het biotoop van de
Holsteelfranjehoed: groeit op of tegen kleine houtresten op kleiïge
bodems in loofbossen.

Psathyrella casca

Pulvinula convexella

Groot moskussentje

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

1

3

5

3

9

3

1

0

Status: Zeldzaam, n= 17, n<99: 5, n>99: 12, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1967.

De vruchtlichamen van het Groot moskussentje zijn, ondanks de
suggestieve naam, slechts 3-12 mm breed, vlak of schotelvormig
verdiept en onbehaard. Er bestaat echter ook een Klein moskussentje
(Pulvinula haemastigma) met nog kleinere vruchtlichamen van 1-3
mm, dat wel uit Nederland bekend is, maar nog niet uit Drenthe. Het
Groot moskussentje valt in het veld toch op doordat de apotheciën
vaak in dichte groepjes groeien en doordat het hymenium oranje
tot oranjerood gekleurd is. Onder de microscoop zijn de gladde,
bolvormige sporen met talrijke oliedruppeltjes een goed kenmerk. De
soort is in Drenthe zeldzaam en hoofdzakelijk gevonden in de grote

natuurgebieden in het zuidwesten van de provincie: Drents-Friese
Wold, Dwingelderveld en de bossen ten noorden van Havelte. Dat
is niet verwonderlijk, want het Groot moskussentje heeft in Drenthe
een uitgesproken voorkeur voor schrale, mosrijke bermen van
schelpenfietspaden door bossen en die zijn in de genoemde gebieden
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veel te vinden. Elders in de provincie is deze soort een paar keer
in schrale, beboomde bermen van verharde wegen en zandwegen
gevonden. Recent is ontdekt dat dit kalkminnende ascomyceetje
ectomycorrhiza vormt met loof- en naaldbomen (Kuyper, 2007). Het
is dus logisch dat op alle vindplaatsen bomen aanwezig zijn. Over de
geassocieerde boomsoorten is in Drenthe niets bekend. Ook elders
Ramaria myceliosa

Dwergkoraalzwam
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in Nederland is het Groot moskussentje zeldzaam, met een duidelijke
voorkeur voor Zuid-Limburg, de kalkrijke zavelgronden van Flevoland
en leemgebieden in het pleistocene deel van Nederland (NMV, 2013).
Er is landelijk sprake van enige achteruitgang (Arnolds & Veerkamp,
2008) en die is in de toekomst ook in Drenthe te verwachten door het
verdwijnen van schelpenpaden.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 2, n>99: 4, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1984.

De Dwergkoraalzwam is gewoonlijk al in het veld te herkennen
aan de kleine, compact vertakte, tot 4 cm hoge, room- tot okergele
vruchtlichamen. Bij twijfel is hij met de microscoop goed op naam
te brengen door de kleine sporen die niet of nauwelijks langer zijn
dan 6 µm. De soort groeit in naaldenstrooisel van den en Fijnspar,
zelden ook in strooisel van loofbomen. De Dwergkoraalzwam geldt
in Nederland als vrij zeldzaam, met verspreide vindplaatsen door het
land, opmerkelijk genoeg ook in laagveengebieden en op rivierklei
waar zo’n naaldboombegeleider niet te verwachten is (NMV, 2013).
Mogelijk zijn deze vondsten verkeerd gedetermineerd, want er
heeft lang veel verwarring geheerst omtrent de identiteit van kleine
koraalzwammen (Geesink, 1983; Huijser in Arnolds et al., 1995).
Russula exalbicans

Verblekende russula

In Drenthe is de Dwergkoraalzwam op zes plekken waargenomen,
waarvan er vier gelegen zijn langs schelpenfietspaden in het Nationaal
Park het Drents-Friese Wold: De Jaren bij Vledderveen (km 209-542,
1993); het Dieverveld bij Diever (km 216-545, 2010); het Dieverzand
bij Geeuwenbrug (km 220-543, 2007) en Boswachterij Smilde bij
Hoogersmilde (km 220-545, 2008). Daarbuiten is hij gevonden
in het Lheebroekerzand bij Lheebroek (km 226-539, 1984, herb.
BSW) en in de Emmerdennen in Emmen (km 258-535, 1999). Net
als de Naaldboskoraalzwam (Ramaria eumorpha, zie aldaar) lijkt de
Dwergkoraalzwam last te hebben van verzuring van de Nederlandse
zandbodems, zodat bermen van schelpenpaden als refugium dienen
voor deze koraalzwammen.
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Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 1, n>99: 12, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd. eerste jaar: 1994.

De Verblekende russula is een middelgrote, vrij stevige soort met
een hoed van 4-9 cm doorsnee. De hoed is aanvankelijk karmijnrood
tot rozerood, maar begint al spoedig vlekkerig te verbleken totdat hij
tenslotte bijna geheel grijzig wit is, op een vleug roze langs de hoedrand
na. Er zijn ook vondsten van jong al geheel crèmekleurige exemplaren.
De witachtige lamellen worden op den duur botergeel. De witte steel
heeft de neiging te vergrijzen en is heel soms roze aangelopen. De
smaak is eerst matig scherp, daarna mild. De Verblekende russula is
landelijk vrij algemeen en komt vooral voor in Zuid-Limburg, de duinen
en Midden-Brabant en plaatselijk in Flevoland, elders veel schaarser
(NMV, 2013). In Drenthe geldt deze soort als zeldzaam, met de meeste
vindplaatsen in het zuidwesten en op de Hondsrug. De Verblekende
russula groeit in ons land uitsluitend samen met berk, in lanen en
bossen op enigszins kalkhoudend en leemrijk zand (Arnolds et al.,
1995). Het kalkminnende karakter van de Verblekende russula komt
ook in Drenthe tot uiting. Hij groeit hier vooral langs schelpenpaden
en in met basen verrijkte wegbermen, maar ook op plekken in open
bossen en aan bosranden waar kalkhoudend materiaal is toegevoegd,
bijvoorbeeld op het terrein van een voormalige cementfabriek bij
het Boekweitenveentje te Gieten en bij de Johannes Postkazerne
bij Havelte. In natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Holthe
verscheen de soort bij jonge berkenopslag op keileem, maar alleen
op plekken waar flinke hoeveelheden gemalen mergel waren
uitgestrooid. In Scandinavië is de Verblekende russula een algemene
berkenbegeleider op rijke, vaak kale kalkbodems, vooral in parken
en in wegbermen (Knudsen & Vesterholt, 2008). Krieglsteiner (2000)
noemt voor Zuidwest-Duitsland soortgelijke biotopen op humusarme,
veelal kalk- en basenrijke bodems. Einhellinger (1987) merkt op
dat deze russula ontbreekt of zeer zeldzaam is in biotopen die niet
of nauwelijks door mensen zijn beïnvloed. In München bijvoorbeeld
groeit de Verblekende russula regelmatig in tuinen bij aangeplante
berken. Dat gedrag is uit Drenthe nog niet bekend.
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Scutellinia pseudotrechispora Netsporige wimperzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1994.

Zoals alle wimperzwammen is de Netsporige wimperzwam een
oranjerood schijfje met donkere randharen. Hij wordt niet groter
dan 4 mm en behoort tot de groep van de Kleine wimperzwam
(Scutellinia minutella, niet uit Drenthe bekend). Binnen dit groepje
onderscheidt hij zich door de elliptische sporen van 19-24 x 10-13,5
µm met een goed ontwikkeld netwerk van dikke ribben en lijsten.
Zoals veel wimperzwammetjes groeit hij in groepjes op kale grond.
Hij heeft een voorkeur voor broekbossen en matig voedselrijke
Scutellinia subhirtella sensu Kullman

Broekboswimperzwam

hooilanden op zand of lemige grond, waar hij tussen mos, langs
tractorsporen of op modderpaden groeit (Huijser in Arnolds et al.,
1995). De Netsporige wimperzwam is één keer in Drenthe gevonden
op kaal, dicht aangereden, lemig zand langs een asfaltfietspad
door een loofbos in Boschoord bij Doldersum (km 212-546, 1994,
herb. Chrispijn). In Nederland is het een zeer zeldzame soort op de
pleistocene zandgronden, maar hij zal vaak over het hoofd worden
gezien.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, <99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2009.

In Nederland komen 25 soorten wimperzwammen voor; allemaal
oranjerode tot rode schijfjes met zwarte randharen die in het veld
dus meestal niet uit elkaar zijn te houden. Weliswaar vormt de lengte
van de randharen soms een aanwijzing voor een bepaalde soort,

Grootsporige wimperzwam (Scutellinia olivascens) en vermoedelijk
op zou moeten gaan in deze soort. De soort staat in ons land als
vrij zeldzaam bekend, voornamelijk langs de grote rivieren, in NoordBrabant en Zuid-Limburg (NMV, 2013). Hij groeit hoofdzakelijk op nat,

maar de al of niet meervoudig gevorkte basis van deze randharen
en vooral de vorm en ornamentatie van de sporen geven pas onder
een microscoop de nodige informatie voor een juiste determinatie.
De sporen van de Broekboswimperzwam zijn breed elliptisch
en voorzien van regelmatig verdeelde, min of meer rondachtige,
platte wratjes, iets wat alleen maar goed te zien is na kleuring met
Katoenblauw. Wimperzwamkenner Henk Huijser tekent hierbij
aan dat deze soort sterk overeenkomt met of identiek is aan de

sterk vermolmd hout of modder in broekbossen, ook op modderige
plekken in vochtig hooiland (Huijser in Arnolds et al., 1995). Van de
Broekboswimperzwam is één Drentse vondst bekend, aan de zuidkant
van Hoekenbrink bij Diever (km 218-544, 2009). Deze wimperzwam
groeide hier langs de rand van een schelpenpad op opdrogende
modder, vermengd met wat schelpresten, dus vermoedelijk in een
licht basisch milieu. Het is weliswaar niet een broekbos, maar wel een
zeer vochtige plek, beschaduwd door berk en eik.

Suillus granulatus

Melkboleet
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Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 3, n>99: 5, trend ±, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1966.

Deze middelgrote boleet heeft een slijmerige, okergele tot
oranjebruine hoed en chromaatgele poriën die bij vochtig weer
melkachtige druppels uitscheiden. De witte tot geelachtige steel
heeft geen ring, maar wat bruine, korrelige stipjes aan de top die
ook druppels produceren. De Melkboleet is een mycorhizasymbiont
van tweenaaldige dennen, met name in jonge dennenbossen op
droge, strooiselarme, niet te zure tot basische, vaak kalkhoudende
zandgrond (Arnolds et al., 1995). Hij is in ons land matig algemeen.
Verreweg de meeste recente vindplaatsen liggen in de duinen,
met kleine dependances langs de randmeren in Flevoland en in
het Lauwersmeergebied (NMV, 2013). Dit patroon markeert de

voorkeur van de Melkboleet voor kalkhoudende zandgronden. Vóór
1990 kwam deze paddenstoel ook voor op tal van plaatsen op het
pleistoceen, met name op de Veluwe. Hier is hij sterk achteruitgegaan
als gevolg van vermesting, maar in dit geval zeker ook verzuring. De
Melkboleet heeft zich landelijk geenszins hersteld van deze afname
en staat daarom nog steeds als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds &
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Veerkamp, 2008). In Drenthe is deze soort zeer zeldzaam, maar het
aantal vondsten vóór en na 1999 ontloopt elkaar niet zo veel. Nabij
Havelte en in het Dwingelderveld is hij aangetroffen bij vliegdennen
langs schelpenpaden en bij het Boekweitenveentje bij Gieten op
zandgrond vermengd met cementresten. In Drenthe is de soort ook
gemeld van locaties die niet verrijkt zijn met aangevoerde kalk, maar
waar de vaak lemige bodem vermoedelijk minder zuur is dan op veel
andere plekken. Dat was onder meer het geval op twee plekken nabij
Tarzetta catinus

Gekarteld leemkelkje
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Hooghalen, in het Laaghalerveld en in het Zwiggelterveld, in een jong,
spontaan opgeslagen dennenbosje zonder strooisellaag. Krieglsteiner
(2000) vermeldt dat de Melkboleet in Zuidwest-Duitsland in 60% van
de gevallen op basische bodems groeit, minder vaak op neutrale
(24%) of zure bodems 16% (n= 99). De auteur voegt hier aan toe dat
een bepaald gehalte aan voedingsstoffen gunstig is, maar dat dit niet
te hoog mag zijn. Dit bevestigt dus de in ons land geconstateerde
gevoeligheid voor verzuring en vermesting (Kuyper & Arnolds, 1996).
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Status: Vrij zeldzaam, n= 64, n<99: 9, n>99: 59, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 15): parken en tuinen 40%,
droge, voedselrijke lanen 27%, droge, voedselarme lanen 20%, voedselrijke
loofhoutsingels 7%, loofbossen onbepaald 7%. – Sub (n= 11): humus 91%,
grond 9%.

De aanvankelijk bokaal- tot kelkvormige vruchtlichamen van het
Gekarteld leemkelkje worden later meer schotelvormig en zijn 2-4
cm breed. Ze zijn geelbruin tot lichtgrijs gekleurd en hebben een
gekartelde, vaak iets wollige rand. De buitenzijde is fijn vlokkig-viltig
en het duidelijke, maar korte steeltje zit in het substraat verborgen. De
aanwezigheid van een steeltje is, met de grootte van de vruchtlichamen,
het belangrijkste kenmerk dat deze soort onderscheidt van het
hieronder behandelde Klein leemkelkje (Tarzetta cupularis), waarbij
het overigens de vraag is of het werkelijk om twee soorten gaat (zie
Klein leemkelkje). Het Gekarteld leemkelkje is in een groot deel van
het land algemeen en het kan overal voorkomen waar bomen groeien
en de bodem niet te zuur is (NMV, 2013). In Drenthe is de soort vrij
zeldzaam. Veel vindplaatsen liggen in het noorden van de provincie,
waar dit leemkelkje vooral op kale potklei of sterk leemhoudende
grond groeit in lanen en langs bospaden in loofbossen. Elders in de

provincie is het Gekarteld leemkelkje voornamelijk een soort van de
bermen van schelpenpaden, die vaak vlak langs het pad fructificeert.
Het paddenstoeltje is ook bekend uit parken en tuinen, mits de
bodem maar met basen is verrijkt, bijvoorbeeld in een erfbeplanting
waar de humusrijke grond jaarlijks bestrooid wordt met basenrijke
as uit een houtkachel. Het Overzicht (Arnolds et al., 1995) zegt dat
deze soort voorkomt op humusarme tot humeuze leem of klei, soms
ook op zand, onder bomen. Die laatste toevoeging geschiedde met
een vooruitziende blik, want recent is aangetoond dat leemkelkjes
mycorrhiza vormen met loofbomen (Kuyper, 2007; Tedersoo et al.,
2006), terwijl vroeger verondersteld werd dat ze saprotroof waren. In
Drenthe is niet genoteerd met welke bomen het Gekarteld leemkelkje
samen voorkomt. Eén vondst is afkomstig van een brandplek.
Tarzetta cupularis

Klein leemkelkje

Status: Vrij zeldzaam, n= 44, n<99: 18, n>99: 27, trend -, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1973. – Hab (n= 20): droge, voedselrijke lanen
40%, droge, voedselarme lanen 30%, droog, voedselarm gemengd bos
10%, houtwallen en -singels 5%, vochtig, voedselarm naaldbos 5%, droog,
voedselarm loofbos 5%, elzenbroekbos 5%. – Sub (n= 8): humus 88%, oude
brandplek 12%.

Het Klein leemkelkje lijkt zeer veel op het hierboven besproken
Gekarteld leemkelkje (Tarzetta catinus). Het verschilt daarvan
voornamelijk in de kleinere, tot 1,5 cm brede vruchtlichamen en
het ontbreken van een steel. De rand van het apothecium is ook bij
het Klein leemkelkje gekarteld. De genoemde verschillen lijken een
opsplitsing in twee soorten nauwelijks te rechtvaardigen, temeer
daar microscopische verschillen uiterst subtiel en vermoedelijk
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niet constant zijn (Maas Geesteranus, 1967). Daarom kan bij de
paddenstoelenkartering in geval van twijfel ook een combinatie
van beide soorten worden opgegeven als Gekarteld leemkelkje
in wijde zin (T. catinus sensu lato). Van de 151 Drentse meldingen
hebben er echter slechts negen betrekking op de combisoort,
zodat een determinatie blijkbaar toch doorgaans mogelijk is. Deze
waarnemingen zijn hier buiten beschouwing gelaten. Het Klein
leemkelkje is in ons land een algemene soort, maar heeft 40%
minder bezette atlasblokken dan het Gekarteld leemkelkje (NMV,

Bermen van schelpenpaden in bossen
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2013). Ook in Drenthe is het Klein leemkelkje de minst algemene
van de twee. Deze soort is minder vaak uit het noorden van de
provincie en vaker uit het zuidwesten gemeld. Het lijkt erop dat hij
minder op leem voorkomt en een grotere voorkeur heeft voor de
zandige, humeuze bermen van schelpenpaden en voor min of meer
basenrijke wegbermen. Voor zover te achterhalen valt, zijn er onder
de 44 Drentse opgaven minimaal 12 afkomstig van schelpenpaden
of asfaltpaden, aangelegd op een voormalig schelpenpad. Op de
kaart worden bijvoorbeeld het fietspad langs de noordrand van de
Dwingeloosche Heide en de Kerkhoflaan bij Hollandscheveld door
vindplaatsen gemarkeerd. Tijdens het mycosociologisch onderzoek
in wegbermen in de jaren tachtig werd het Klein leemkelkje in 13% in
beukenbermen van de proefvlakken gevonden (n=23) en in 6% van
de eikenbermen (n= 53). Het Gekarteld leemkelkje werd alleen in 4%
van de beukenbermen vastgesteld (Keizer, 1993). Maas Geesteranus
(1967) noemt voor de laatste soort ook al een voorkeur voor
loofbossen op lemige of kleiachtige grond, voor het Klein leemkelkje
humeuze bosgrond en soms loofbossen op klei. Ook deze soort is
één maal van een brandplek gemeld, een substraat dat eveneens
door Maas Geesteranus wordt vermeld.
Trichophaea woolhopeia

Bleek pelsbekertje
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 2, n>99: 3, trend -, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1988.

De maximaal 1 cm grote schoteltjes van het Bleek pelsbekertje vertonen een fraai contrast tussen de gladde, parelgrijze binnenkant en de
dicht met bruine haren bezette buitenzijde. Van andere pelsbekertjes
is de soort vooral te onderscheiden door de breed elliptische, gladde
sporen. De vruchtlichamen verschijnen in dichte groepjes in de zomer
en de herfst. Dit ascomyceetje is in Drenthe zeer zeldzaam en van
vijf ver uiteenliggende plaatsen bekend: ten noorden van Midlaren (km
241-570, 1988-1993), landgoed De Braak bij Paterswolde (km 233-574,
1993), ten zuiden van de Kale Duinen bij Elsloo (km 215-549, 2006),
ten noorden van Diever (km 217-542, 2007) en in het Buinerveld bij
Borger (km 251-549, 2007). Ten minste drie vindplaatsen liggen in de
bermen van verharde wegen of langs schelpenpaden door loofbossen

of gemengde bossen op min of meer vochtige, beschaduwde,
humeuze, basenrijke bodems. In Landgoed De Braak groeide de soort
met honderden vruchtlichamen bij de hoofdingang op door betreding
sterk verdichte, humeuze zandgrond onder linde en Beuk, opvallend
genoeg samen met het Moeraspelsbekertje (Trichophaea paludosa).
Het Bleek pelsbekertje wordt door andere auteurs gemeld van vochtige,
beschaduwde plaatsen met een kalkrijke mull-humus (Hansen &
Knudsen, 2000; Breitenbach & Kränzlin, 1984). De soort geldt in
ons land als vrij zeldzaam, met een opvallende concentratie oude
vindplaatsen in Flevoland (NMV, 2013). Hij is sterk achteruitgegaan en
staat als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De
oorzaken van de afname zijn niet bekend.

