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Taxonomische en ecologische groepen
In Drenthe zijn 180 paddenstoelen ingedeeld bij deze soortengroep 
met een wijde ecologische amplitudo in loofbossen. De groep 
telt veel plaatjeszwammen, korstzwammen en buisjeszwammen, 
maar vooral het grote aandeel van de kleine zakjeszwammen 
(schijfzwammen en restgroep) is opvallend. Ruim driekwart van 
deze soorten is betrokken bij de houtafbraak. Dit hoge aandeel 
geeft aan dat veel houtpaddenstoelen een duidelijke voorkeur 
hebben voor loof- of naaldhout, maar tamelijk onverschillig zijn wat 
betreft hun standplaats. Onder deze soorten zitten enkele van de 
meest algemene en meest bekende paddenstoelen, bijvoorbeeld 
het Geweizwammetje (Xylaria hypoxylon), Gewoon elfenbankje 
(Trametes versicolor) en Meniezwammetje (Nectria cinnabarina). De 
meeste andere soorten leven ook saprotroof, hetzij op kruidachtige 

plantenresten of vruchten, bijvoorbeeld de Schijfsteelmycena 
(Mycena stylobates), het Hulstdekselbekertje (Trochila ilicina) en 
het Eikeldopzwammetje (Hymenoscyphus fructigenus), hetzij op de 
grond, zoals de Botercollybia (Rhodocollybia butyracea), Nevelzwam 
(Clitocybe nebularis) en het Gewoon elfenschermpje (Mycena pura). 
Het aandeel van mycorrhizapaddenstoelen in deze groep is met 6% 
zeer klein, vergeleken met andere groepen van bospaddenstoelen. 
Daartoe behoren wel een paar van de meest talrijke symbionten, 
zoals de Gewone fopzwam (Laccaria laccata), Parelamaniet (Amanita 
rubescens) en Kaneelkleurige melkzwam (Lactarius quietus).

Verspreiding, frequentie en trend
De soorten van deze groep zijn tamelijk evenwichtig verdeeld over 
de verschillende frequentieklassen. Zoals bij de meeste groepen 

Van alle paddenstoelen in Drenthe heeft ongeveer de helft, ruim 1100 soorten, een voorkeur voor loofbossen en 
andere habitats met loofbomen, zoals lanen en parken. Als globaal criterium voor deze voorkeur geldt dat de soorten 
meer dan twee maal zo vaak bij loofbomen als bij naaldbomen aangetroffen zijn. Bij een aantal zeldzame soorten is 
voor deze beoordeling ook gebruikgemaakt van opgaven uit de literatuur omdat de spaarzame milieugegevens uit 
Drenthe een goede afweging niet toelaten. Gezien het grote aantal paddenstoelen met een voorkeur voor loofbossen, 
is deze groep in deze atlas verdeeld over vier ecologische groepen en even zoveel hoofdstukken op grond van 
bodemeigenschappen: soorten met een optimum in loofbossen op natte grond (moerasbossen; hoofdstuk 19); op matig 
vochtige tot droge, voedselarme grond (hoofdstuk 26); op matig vochtige tot droge, voedselrijke grond (hoofdstuk 27)
en soorten die in loofbossen op allerlei bodemtypen voorkomen. Deze laatste groep komt in dit hoofdstuk aan de orde. 
Het omvat dus paddenstoelen die zowel regelmatig voorkomen in Berken-Eikenbossen en beukenbossen op zure, 
voedselarme grond als in Eiken-Haagbeukenbossen, Vogelkers-Elzenbossen en jonge bosaanplant op zwakzure tot 
basische, voedselrijke grond; bovendien vaak ook nog in moerasbossen, met bomen beplante wegbermen en parken. 
Uit de statusgegevens blijkt dat de hier behandelde soorten in Drenthe meestal overwegend in voedselarme habitats 
zijn aangetroffen. Bij de interpretatie van deze cijfers moet men er echter rekening mee houden dat de oppervlakte 
voedselrijk bos in de provincie vele malen kleiner is dan die van voedselarm bos.

Loofbossen op allerlei bodemtypen
Hoofdstuk 25

Eef  Arnolds & Bernhard de Vries



110 Loofbossen op allerlei bodemtypen

0

20

40

60

80

100

120

140

Saprotroof op grond Saprotroof op kruiden Saprotroof op hout

Saprotroof op mest Samen met mossen Parasiet op hout

Parasiet overige Ectomycorrhiza

Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van loofbossen op allerlei grondsoorten (n= 180) over verschillende groepen

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

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

Frequentieklassen in Drenthe Trendklassen in Drenthe
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telt de categorie ‘uiterst zeldzaam’ het grootste aantal soorten. De 
helft daarvan betreft echter kleine ascomyceten, die stellig (veel) 
meer voorkomen dan de huidige gegevens doen vermoeden. 
Het contingent zeer algemene en algemene soorten is beter 
vertegenwoordigd dan in de meeste andere ecologische groepen, 
hetgeen ook te verwachten is bij paddenstoelen die zich op allerlei 
bodemtypen thuisvoelen. Ruim de helft van de soorten vertoont sinds 
1999 een sterke vooruitgang tegenover slechts 17% een zwakke tot 
sterke afname. 
Aan de kaart met het aantal soorten per kilometerhok is te zien 
dat vertegenwoordigers van deze groep in vrijwel alle Drentse 
kilometerhokken aangetroffen zijn, met uitzondering van een paar 
open, agrarische hokken, voornamelijk in de oostelijke veenkoloniën. 

Dat is niet verwonderlijk, want loofbosjes en verspreide loofbomen 
zijn vrijwel overal in de provincie te vinden en de soorten van deze 
groep stellen geen specifieke eisen aan de standplaats. De aantallen 
soorten verschillen regionaal echter sterk. De hoogste diversiteit is te 
vinden in bossen op de rijkere gronden in Noord-Drenthe, zoals in de 
bossen rondom Roden en Paterswolde. Vaak hebben deze bossen 
een landgoedachtig karakter met veel oud geboomte, bijvoorbeeld 
Mensinge, Vennebroek en De Braak. Ook elders in de provincie vallen 
landgoederen en oude bossen veelal op door hoge aantallen soorten 
uit deze groep, bijvoorbeeld het Asserbosch, Huize Echten, landgoed 
Terborgh bij Anloo, de bossen bij Frederiksoord, Rheebruggen bij 
Uffelte en De Klencke bij Oosterhesselen. Meer dan 80 soorten zijn 
vastgesteld in de omgeving van het Boekweitenveentje bij Gieten (km 
245-557, 94 soorten), het zuidelijke deel van het Noordlaarderbosch 
(km 239-570, 86 soorten), rond Huize Echten (km 223-525, 85 
soorten), in Schepping en omgeving bij Beilen (km 233-540, 83 
soorten) en in De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-574, 82 soorten). 
De boswachterijen op de lemige gronden van de Hondsrug zijn 
eveneens relatief rijk aan deze paddenstoelengroep, in tegenstelling 
tot die in het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold, hoewel 
ook daar veel loofbossen te vinden zijn. In die gebieden hebben 
evenwel paddenstoelen van voedselarme gronden een overwicht (zie 
hoofdstuk 26). 

Bedreiging en beheer
De meeste paddenstoelen van deze groep zijn landelijk niet bedreigd 
(60%) of niet voor de Rode Lijst beoordeeld (30%) (Arnolds & 
Veerkamp, 2008). Dat komt goed overeen met de overwegend 
positieve trend van deze soorten in Drenthe. Slechts 18 soorten (10%) 
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staan op de Rode Lijst. Een van de bekendste en meest opvallende 
is de Gesteelde lakzwam (Ganoderma lucidum) die op of aan de 
voet van oude loofbomen groeit en landelijk als Kwetsbaar te boek 
staat. Een andere spectaculaire soort is de Kammetjesstekelzwam 
(Hericium coralloides) die weliswaar het laatste decennium landelijk 
enigszins toeneemt, maar nog altijd erg zeldzaam is en dus als 
Gevoelig wordt beoordeeld.
Wat betreft het kleine aandeel van Rode-lijstsoorten is er een sterke 
overeenkomst met de soorten van loof- en naaldbossen zonder 
duidelijke voorkeur voor arme of rijke bodems (hoofdstuk 24a). Het 
bijbehorende kaartje laat zien dat Rode-lijstsoorten uit deze groep 
slechts zeer lokaal in Drenthe voorkomen met een maximum van drie 

soorten per kilometerhok. Kleine clusters van bezette kilometerhokken 
vinden we vooral in het zuidelijke deel van het Drents-Friese Wold 
(Berkenheuvel en Dieverveld), het noorden van Boswachterij Gieten 
en Mensinge bij Roden. 
Aangezien de hier besproken paddenstoelen niet aan een bepaald 
habitattype zijn gebonden, zijn er geen specifieke beheersmaatregelen 
aan te geven die voor hen van belang zijn. De grootste bedreigingen 
zijn van algemene aard: het verdwijnen van oude bomen en groot dood 
hout en een voortschrijdende verzuring en vermesting, hoewel de hier 
besproken soorten daartegen beter bestand zijn dan die van veel 
andere ecologische groepen. We verwijzen verder naar de bespreking 
van algemene beheersmaatregelen in bossen in hoofdstuk 24.

De Nevelzwam (Clitocybe nebularis) is een liefhebber van dikke lagen strooisel en groeit zowel op voedselrijke als tamelijk voedselarme grond.

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok van loofbossen op allerlei bodemtypen.
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De Parelamaniet heeft een zeer variabele hoedkleur, meestal beige-
bruin, maar ook licht bruinroze tot donker (rood)bruin. Het oppervlak 
is bezet met onregelmatige, vuilwitte tot vleeskleurige velumplakjes, 
De crèmekleurige tot lichtbruine steel heeft een van boven gevoorde, 
witte ring en een knolvormige basis zonder velumresten. De ring kan 
soms zwavelgeel gekleurd zijn. Deze vruchtlichamen worden wel 
onderscheiden als een aparte vorm, forma annulososulfurea. Het 
is opvallend dat exemplaren van deze vorm bijna steeds klein en 
tenger zijn, zoals ook de vruchtlichamen op de foto op pagina 113. 
Mogelijk gaat het hier om meer dan een onbeduidende kleurafwijk-
ing. Van de soms hierop gelijkende Grauwe amaniet (Amanita ex-
celsa; zie aldaar) verschilt de Parelamaniet doordat het vlees aan de 
lucht de neiging heeft roodachtig te verkleuren, hetgeen duidelijk te 
zien is in vraatgangen van insectenlarven die in de vruchtlichamen 
opvallend vaak aanwezig zijn. Op de Nederlandse zandgronden is 
de Parelamaniet bij voldoende regen tegen het einde van de zomer 
de meest algemene mycorrhizapaddenstoel die je op elke wandel-
ing kunt tegenkomen. De digitale Verspreidingsatlas laat een duidelijk 
beeld zien: aaneengesloten vindplaatsen in de duinen, op de hogere 

Amanita rubescens Parelamaniet

Status: Zeer algemeen, n= 1681, n< 99: 484, n>99: 1595, trend ++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1911. – Hab (n= 1676): droge, voedselarme 
lanen 41%, droog, voedselarm loofbos 21%, droog, voedselarm gemengd 
bos 11%, voedselarm naaldbos 7%, droge, voedselrijke lanen 5%, parken 
en plantsoenen 4%, houtwallen en -singels 4%, droog, voedselrijk gemengd 
bos1%, vochtig, voedselarm gemengd bos 1%, rest 5%. – Sub (n= 799): 
humus 91%, strooisel 2%, humusarm zand 1%, grond onbepaald 6%. – Org 
(n= 813): eik 56% (waarvan Zomereik 13%, Amerikaanse eik 3%), Beuk 
12%, spar 6%, berk 6%, den 3% (waarvan Grove den 1%), lariks 1%, linde 
1%, loofbomen onbepaald12%, naaldbomen onbepaald 1%, rest 2%.

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

1 0 0 1 8 105 437 928 1498 1455 372 44

zandgronden en in Zuid-Limburg, meer spaarzame vondsten in het 
westen en noorden van Nederland (NMV, 2013). In Drenthe groeit 
deze zeer algemene soort in vrijwel alle bossen, evenals in lanen. 
Het spreekt voor zich dat de Parelamaniet minder is gemeld uit de 
boomarme gebieden tussen Meppel en Ruinen, rond Smilde en in 
Zuidoost-Drenthe, terwijl hij grotendeels ontbreekt in de boomloze 
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streken van de oostelijke veenkoloniën en het laagveengebied in 
het uiterste noorden van de provincie. Forma annulosulfurea heeft 
hetzelfde verspreidingspatroon, maar is slechts matig algemeen. De 
helft van het aantal biotoopopgaven komt van lanen en bossingels, 
voornamelijk op voedselarme bodem. Dit percentage lijkt geflatteerd 
en is ten dele een gevolg van het onderzoek dat Peter-Jan Keizer in 
de tachtiger jaren heeft uitgevoerd naar paddenstoelen in beboomde 
wegbermen, waardoor een paar honderd opgaven uit dit milieu in het 
Drentse bestand terecht zijn gekomen. Hij trof de Parelamaniet aan in 
87% van de bermen met Beuk (n= 23) en 57% van de eikenbermen 
(n= 53) (Keizer, 1994). De presentie in beukenbossen op zure, voed-
selarme zandgrond bedraagt 63% (n= 19, Arnolds et al., 1994) en in 
eikenbossen op die gronden 62% (n= 37, Jansen, 1984). Tijdens my-
cosociologisch onderzoek in moerasbossen is de soort slechts één 
keer gevonden, hetgeen de voorkeur voor droge, voedselarme bo-
dems accentueert. De Parelamaniet is een van de weinige mycorrhi-
zavormers die in bossen nagenoeg even vaak voorkomt als in lanen. 
Hij verdraagt dikke, stikstofrijke strooisellagen beter dan de meeste 
andere symbionten. Zowel in Drenthe als in de rest van Nederland 
blijft de verspreiding van de Parelamaniet al vele decennia stabiel. 

In de ons omringende landen is deze soort eveneens algemeen. In 
Zuid-Duitsland komt hij in alle typen bos op zure bodem voor. Hij 
groeit hier vooral bij Fijnspar en in mindere mate bij Beuk; eik en 
berk worden weinig genoemd (Krieglsteiner, 2003). Ook in Drenthe 
is de Parelamaniet soms in pure naaldbossen gesignaleerd en dan 
meestal bij Fijnspar.

De vruchtlichamen van het Eikenknikkertje groeien op een dicht 
myceliumweefsel (stroma) dat ontstaat onder de huid van dode 
takken en daar bij rijpheid doorheen breekt. Op zo’n stroma komen 
5-20 kleine puntjes naar boven; dat zijn de toppen van peritheciën 
van ongeveer 0,5 mm breed waaruit de sporen vrij komen. De sporen 
zijn kleurloos, tweecellig, spoelvormig en 15-20 x 2,5-5 µm groot. Het 
is een vertegenwoordiger van een soortenrijke groep ascomyceten 
die gewoonlijk tot de microfungi worden gerekend en door ons 
nauwelijks bestudeerd is. De twee Drentse vondsten bij Roden zijn 

dan ook toevalstreffers: Leutingewolde (km 224-574, 1983, herb. 
WBS) en Nietap (km 222-574, 2006), in beide gevallen op twijgen van 
Zomereik in bossen op basenrijke potklei. Vruchtlichamen worden 
meestal gevonden op recent afgestorven eikentakken waar de dode 
bladeren nog aan zitten. Volgens Ellis & Ellis (1997) is het in Groot-
Brittannië een zeer algemene soort. In Nederland geldt de soort 
vooralsnog als vrij zeldzaam, met de nadruk op Noord-Brabant waar 
de meeste liefhebbers van het heel kleine spul te vinden zijn. Over de 
werkelijke verspreiding valt eigenlijk niets te zeggen.

Amphiporthe leiphaemia Eikenknikkertje

OPN 1995: Diaporthe leiphaemia

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1983.

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

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

De kasseien van deze kogelzwam beginnen rood en zijn rijp zwart. Zelfs 
voor een kabouterweg zijn ze vrij klein, 2-5 mm breed. Dicht op elkaar 
bestraten ze hele stukken beukenhout of schors. Per vruchtlichaam 
zijn er 5-15 peritheciën die als kleine puntjes uit het oppervlak steken. 
De sporen zijn scheef ellipsvormig, donkerbruin en hebben een spleet 
naar de uiteinden. Ze meten 9-12 x 4-5 µm. In Nederland gold de 
Kasseienkogelzwam in 1995 nog als zeer zeldzaam en beperkt tot 
de Flevopolders (Arnolds et al., 1995). Inmiddels wordt de soort door 
het gehele land gevonden, al is hij nog steeds vrij zeldzaam (NMV, 
2013). In Drenthe is hij pas in 2002 ontdekt en sindsdien in zeven 
verspreide kilometerhokken aangetroffen. De Kasseienkogelzwam 
groeit saprotroof op dode takken van beuken en breekt meestal door 
de schors heen. Hij is present in beukenopstanden op voedselarm 
zand in boswachterijen, maar ook in bossen op voedselrijke leem en 
in parken. In het Valtherbos (km 255-537, 2008, herb. B. de Vries) 
vonden we de variëteit microsporum met sporen van 7,5-8 x 3,8- 4,2 
µm. Dit is tot nu toe de enige vondst in ons land van deze variëteit. 
Hij wordt in de literatuur vermeld van eiken (Van der Aa in Arnolds et 
al., 1995) en ook in dit geval groeiden de vruchtlichamen op een dode 
eikentak. Hij wordt sinds 2005 onderscheiden als afzonderlijke soort 

Annulohypoxylon cohaerens Kasseienkogelzwam

OPN 1995: Hypoxylon cohaerens

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 0, n>99: 7, trend +++, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2002.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0

(Ju et al., 2005), Annulohypoxylon minutellum, maar is nog niet in de 
nieuwe Standaardlijst (Arnolds & Van den Berg, 2013) opgenomen. 
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De Vergroeide kogelzwam is te herkennen aan de onregelmatige, 
kussenvormige, aanvankelijk roodbruine, maar spoedig zwarte 
vruchtlichamen die 1-3 cm breed worden en die zich ontwikkelen 
vanuit lenticellen in de schors van bomen. Vaak vergroeien vruchtli-
chamen tot grotere plakkaten. Het oppervlak is geplaveid met ronde 
bobbeltjes van 1 mm die aan de top uitlopen in een papil, zoals op de 
foto goed is te zien. Die puntjes bevatten de openingen van inwendige 
perithecia met de asci. De sporen zijn zwart, hebben een kiemspleet 
en meten 8-12 x 4-5 µm. De Vergroeide kogelzwam is in Drenthe, 
net als in de rest van ons land, zeer algemeen en verspreid door de 
gehele provincie te vinden, het minst in boomarme gebieden in de 

Annulohypoxylon multiforme Vergroeide kogelzwam

OPN 1995: Hypoxylon multiforme

Status: Zeer algemeen, n= 1094, n<99: 105, n>99: 1061, trend +++, RL 08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 188): droog, voedselarm 
loofbos 43%, droog, voedselarm gemengd bos 19%, jonge bosaanplant 7%, 
lanen en bossingels 6%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%, berkenbroekbos 
4%, parken en tuinen 4%, loofbos op verdroogd hoogveen 3%, elzenbroek-
bos 2%, rest 7%. – Sub (n= 193): dode takken 65%, dode stammen 31%, 
dode stronken 2%, rest 2%. – Org (n= 208): berk 85%, els 10%, Hazelaar 
1%, wilg 1%, prunus 1%, populier 1%, appel 1%.

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

11 19 54 35 19 22 54 138 204 394 316 187

oostelijke veenkoloniën. De sterke toename is te danken aan betere 
veldkennis bij karteerders. De soort is het gehele jaar talrijk in gro-
epjes op dode, liggende stammen en takken van loofbomen, met een 
zeer sterke voorkeur voor berken. De Vergroeide kogelzwam groeit 
zowel in droge Berken-Eikenbossen en natte berkenbroekbossen op 
voedselarme zure bodems als in aangeplante, voedselrijke rommel-
bosjes. Ook op elzenhout is de soort niet zeldzaam. Tijdens mycoso-
ciologisch onderzoek in de jaren tachtig is de Vergroeide kogelzwam 
in 25% van de bemonsterde elzenbossen aangetroffen (Arnolds, 
n.p.). Er zijn ook enkele meldingen van andere loofbomen. 

Van de Paarse knoopzwam zie je in het veld vaak alleen de paarse, 
opstaande, enigszins spatelvormige kloddertjes van het anamorfe 
(imperfecte) stadium, minder vaak de grotere, gelatineuze schoteltjes 
of tonnetjes van het teleomorfe (perfecte) stadium. De vruchtlichamen 
hebben een fijnzemelige buitenkant. Op bijgaande foto zijn beide 
stadia naast elkaar te zien. De Paarse knoopzwam wordt vrijwel altijd 
in het veld genoteerd en niet ter controle mee genomen (86% van 
de meldingen). In feite gaat het dan om een combinatie van twee 
soorten: de ‘echte’ Paarse knoopzwam en de Grootsporige paarse 
knoopzwam (Ascocoryne cylichnium). De eerste heeft sporen van 10-
19 x 3-5 µm met één, soms drie dwarswandjes en de tweede van 
18-30 x 4-6 µm met meer dwarswandjes. Vaak zijn de vruchtlichamen 
van de Grootsporige paarse knoopzwam ook wat forser en meer 
afgeplat schotelvormig. Als verzamelsoort is de Paarse knoopzwam 
een van de algemeenste zakjeszwammen op dood hout. In Drenthe 

Ascocoryne sarcoides sensu 
lato (inclusief Ascocoryne 
cylichnium)

Paarse knoopzwam in wijde zin 
(inclusief Grootsporige paarse 
knoopzwam)

Status: Zeer algemeen, n= 860, n<99: 182, n>99: 772, trend +++, RL 08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1930. – Hab (n= 348): droog, voedselarm 
loofbos 24%, voedselarm gemengd bos 15%, elzenbroekbos 12%, 
wilgenbroekstruweel 12%, droog, voedselarm naaldbos 10%, vochtig, 
voedselrijk loofbos en jonge bosaanplant 7%, parken en tuinen 5%, lanen en 
bossingels 4%, rest 11%. – Sub (n= 229): dode takken 53%, dode stronken 
19%, dode stammen 16%, levende bomen 1%, overig dood hout 11%. – Org 
(n= 249): berk 18%, wilgen 17% (waarvan Grauwe of Geoorde wilg 13%, 
Kruipwilg 4%), eik 16% (waarvan Zomereik 10%), els 13%, Beuk 6%, spar 
4%, Jeneverbes 4%, den 4%, Es 2%, loofbomen onbepaald 8%, rest 8%.

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

22 1 3 0 0 0 2 8 76 444 457 197

is hij in alle delen aanwezig, het meest in boswachterijen en het 
minst in bosarme hoogveenontginningen en laagveengebieden. 
Hij is zowel te vinden op zure, voedselarme, droge zandgronden 
als op basische, voedselrijke leembodems en natte veengrond. 
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Van de 220 tot op de soort gedetermineerde opgaven heeft 79% 
betrekking op de Paarse knoopzwam en 21% op de Grootsporige 
paarse knoopzwam. Laatstgenoemde soort is ongetwijfeld de minst 
algemene soort van de twee en hij heeft vermoedelijk een voorkeur 
voor vochtiger en voedselrijkere standplaatsen. Meestal groeien 
paarse knoopzwammen saprotroof op verse stronken, stammen en 
dikke takken van allerlei loofbomen, met een voorkeur voor berken en 
wilgen, maar af en toe ook op hout van spar en jeneverbes. 

De Foptandzwam is een crèmekleurige tot okergele korstzwam 
met onregelmatig gevormde, brede tanden in het centrum en 
aan de rand vaak bijna vlakke delen. Hij heeft grotere tanden 
dan tandjeszwammen (Hyphodontia). Bij de Foptandzwam zijn 
ze vaak tot 5 mm lang en 2 mm breed; bij tandjeszwammen gaat 
het om tandjes van 0,1-2 mm. Het geheel lijkt meer op Getand 
huidje (Phanerochaete magnoliae) en de Getande boomkorst 
(Radulomyces molaris) (zie aldaar) De Foptandzwam onderscheidt 
zich microscopisch van deze dubbelgangers door de cilindrische, iets 
gebogen sporen van 9-11 x 3 µm en de aanwezigheid van gespen. 

Basidioradulum radula Foptandzwam

Status: Zeldzaam, n= 24, n<99: 6, n>99: 18, trend +, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1958. – Sub (n= 13): dode takken 77%, dode stammen 
8%, overig dood hout 15%. – Org (n= 14): berk 36%, Grauwe en Geoorde 
wilg 21%, eik 14%, Wilde lijsterbes 7%, loofbomen onbepaald 21%.

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

1 1 1 2 1 0 0 0 1 7 8 2

Landelijk is de soort vrij algemeen in Zuid-Limburg en de kalkrijke 
duinen, vrij zeldzaam op het pleistoceen en elders zeer zeldzaam 
(NMV, 2013). In Drenthe is de soort zeldzaam en vrijwel beperkt tot 
de zandgronden. De favoriete standplaats vormen vers afgestorven 
takken en stammen van loofhout die nog niet op de grond liggen, met 
een voorkeur voor berken en wilgen. Hij is zowel gevonden in droge, 
voedselarme gemengde bossen als in voedselrijk elzenbroekbos en 
wilgenbroekstruweel. 

Na het Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor) is de Grijze 
buisjeszwam in Drenthe de meest verbreide buisjeszwam. Soms 
delen beide soorten één stronk en dan valt op dat de laatste soort van 
boven vrijwel egaal lichtgekleurd is en aan de onderzijde voorzien 
is van fijne, loodgrijze buisjes. Met name op beukenstammen kan 
hij geheel korstvormig optreden. Jonge vruchtlichamen van de 
Grijze buisjeszwam ontwikkelen zich gewoonlijk na de eerste flinke 

Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam

Status: Zeer algemeen, n= 1472, n<99: 284, n>99: 1403, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1909. – Hab (n= 492): droog, voedselarm 
loofbos 26%, voedselarm gemengd bos 20%, parken en tuinen 10%, lanen 
8%, naaldbos 6%, houtwallen en -singels 5%, jonge bosaanplant 4%, 
moerasbossen 3%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, naaldbos 1%, rest 
13%. – Sub (n= 323): stronken 46%, dode takken 23%, dode stammen 
19%, levende bomen 2%, rest 10%. – Org (n= 357): eik 26% (waarvan 
Zomereik 9%, Amerikaanse eik 1%), berk 24%, Beuk 15%, spar 5%, els 4%, 
populier 2%, Es 1%, Douglasspar 1%, overige naaldbomen 2%, loofbomen 
onbepaald 14%, rest 6%.

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

48 34 56 34 19 33 56 181 312 716 597 297

zomerbuien omstreeks half augustus en zijn eenjarig, maar door hun 
taaie consistentie zijn ze nog maanden later te herkennen. De Grijze 
buisjeszwam komt vrijwel overal voor waar bomen staan. In de grote 
bosgebieden zijn bijna alle kilometerhokken bezet. Het minst is hij 
gevonden in de hoogveenontginningen in het oosten en bij Smilde 
en in brede beekdalen van bijvoorbeeld de Wold Aa en Oude Vaart. 
Ook in grote open natuurterreinen als het Dwingelderveld en het 
Bargerveen is hij schaars. De soort groeit in allerlei typen loofbos, 
gemengde bossen, parken en tuinen, het meest op eik, berk en Beuk. 
In naaldbossen is de Grijze buisjeszwam veel schaarser, met een 
voorkeur voor sparren. De veelzijdigheid van de Grijze buisjeszwam 
blijkt ook uit de resultaten van mycosociologisch onderzoek in de 
jaren tachtig. Destijds werd deze houtzwam vastgesteld in 63% van 
de proefvlakken in elzenbossen (n= 16; Arnolds, n.p.), 46% van de 
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voedselarme eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984) en 42% van de 
droge, voedselarme beukenbossen (n= 19; Arnolds et al., 1994). De 
presentie in eiken- en beukenlanen (n= 53 en n= 23; Keizer, 1992) 
was laag met respectievelijk 2 en 0%, maar dat is logisch omdat 
groot dood hout in dat milieu niet wordt getolereerd. Opvallend is de 
totale afwezigheid in proefvlakken in wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, 
n.p.). Tijdens de kartering is de Grijze buisjeszwam slechts twee keer 
op wilg vermeld (0,5% van de meldingen). In Baden-Württemberg 
is de Beuk de belangrijkste waardplant, gevolgd door Fijnspar 
(Krieglsteiner, 2000). De soort leeft vooral saprotroof op groot dood 
hout: stronken, dikke takken en stammen. Slechts weinig meldingen 
betreffen levende bomen en dan vooral bomen met snoeiwonden, 
hittebarsten in de schors of andere beschadigingen. Zoals de meeste 
houtzwammen is de Grijze buisjeszwam sterk vooruitgegaan door het 
ouder worden van bossen en de toename van dood hout.

De teleomorf (perfect stadium) van het Spinnenwebtrosvlies ziet eruit 
als een bleekgrijs vlies met basidiën en dunwandige, spoelvormige 
sporen van 6-9 x 3-4 µm. Die zijn duidelijk kleiner dan van het 
Grootsporig trosvlies (Botryobasidium vagum; zie aldaar). Daarnaast 
is er een anamorf (imperfect stadium met conidiën), herkenbaar aan 
de citroenvormige cellen waaruit de conidiën ontspruiten, gezeten op 
een dikwandige, rechtopstaande hyfe zonder gespen. De conidiën 
zijn eveneens citroenvormig, dikwandig en meten 14-19 x 8-10 
µm. Het Spinnenwebtrosvlies groeit doorgaans op dode takken van 
loofbomen, in Drenthe voornamelijk els (2x) en eik (2x). Hij groeit 

Botryobasidium candicans Spinnenwebtrosvlies

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 4, n>99: 6, trend -, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1975.

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

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

zowel in natte, voedselrijke als in droge, voedselarme loofbossen. In 
Drenthe is de soort zeldzaam op ver uiteenliggende plaatsen. Elders 
in Nederland is het Spinnenwebtrosvlies vrij zeldzaam. De soort komt 
vooral voor op de hogere zandgronden en in de duinen (NMV, 2013). 

Bjerkandera adusta
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Het Grijswit trosvlies wordt bij ons meestal gevonden als anamorf 
(imperfect stadium), dat er in het veld uitziet als een grijs, vlokkig plekje 
op dood hout. Onder de microscoop vallen de grote, dikwandige, 
elliptische conidiën op van 13-20 x10-14 µm. Deze worden gevormd 
aan rechtop staande, dikwandige hyfen zonder gespen en zonder 
speciaal gevormde topcel. De teleomorf (perfect stadium) met 
basidiën heeft stompe sporen van 7-9 x 2,5-3,5 µm. De soort wordt 
over het gehele noordelijke halfrond gevonden en gaat in Nederland 
door voor matig algemeen, met opvallende clusters nabij onder meer 
Hoogeveen, Eindhoven en Zutphen (NMV, 2013). Dit patroon vertoont 

Botryobasidium conspersum Grijswit trosvlies

Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 1, n>99: 19, trend +++, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1982. – Sub ( n= 13) dode takken 69%, dode 
stammen 15%, overig dood hout 15%. – Org (n= 14): Zomereik 57%, berk 
14%, naaldbomen7%, loofbomen onbepaald 21%.

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

0 0 1 1 3 2 0 5 4 4 1 0

verband met de woonplaatsen van specialisten in korstzwammen. 
In Drenthe is het Grijswit trosvlies zeldzaam en alleen als anamorf 
bekend. De soort groeit saprotroof op dood hout van voornamelijk 
loofbomen, in het bijzonder op afgevallen takken van de Zomereik, 
in bossen op zowel voedselarme als voedselrijke bodems. De sterke 
toename, ook landelijk, wordt voornamelijk veroorzaakt door betere 
kennis van en meer aandacht voor korstzwammen.

Het Donkerharig franjekelkje valt door zijn bruine kleur nauwelijks 
op tegen de achtergrond van het substraat: de onderkant van 
rotte eikenbladeren. Als je die met een loep afzoekt, kun je de 
gecamoufleerde, tot 1 mm brede donsjes ontdekken. Vaak zitten ze 
in vochtig strooisel van ondiepe greppels. Door de specifieke kleur 
en het substraat is dit Franjekelkje in het veld herkenbaar. Het is, 
in al zijn eenvoud, een prachtig dingetje: een gesteeld kommetje, 
aan de buitenzijde afstaand behaard en bij droogte min of meer naar 
binnen gekruld. De bodem van het kommetje, het hymenium, is wit tot 
lichtbruin. Onder de microscoop zijn de bruine haren dikwandig, met 
dwarswandjes, geheel ruw, aan de top iets verbreed en gekroond met 
grote kristallen. De spoelvormige sporen meten ongeveer 7 x 1,5-2 
µm. In het Overzicht (Arnolds et al., 1995) werd een variëteit fagicola 
onderscheiden met grotere sporen en beukenblad als substraat. 
Hij wordt tegenwoordig als aparte soort beschouwd (Arnolds & Van 
den Berg, 2013), het Beukennapfranjekelkje (Brunnipila fagicola; zie 
aldaar). Op grond van de opgaven van het substraat, eikenblad, zijn 
twaalf meldingen in het Drentse bestand van Brunnipila fuscescens 
(sensu lato) toegevoegd aan de twee opgaven van var. fuscescens. 
Het Donkerharig franjekelkje is volgens het kaartbeeld in Nederland 
(NMV, 2013) en in Drenthe zeldzaam, maar mogelijk in werkelijkheid 
algemeen, zoals aangegeven voor Groot-Brittannië (Ellis & Ellis, 

Brunnipila fuscescens Donkerharig franjekelkje

OPN: Lachnum fuscescens var. fuscescens

Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 9, n>99: 5, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 8): droog, voedselarm loofbos 38%, 
wilgenbroekstruweel 38%, droog, voedselarm gemengd bos 13%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 8%. – Sub (n= 13): strooisel 77%, afgevallen blad 15%, 
rest 8%. – Org (n= 13): eik 92% (waarvan Zomereik 77%), rest 8%.

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

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

1997) en Denemarken (Hansen & Knudsen, 2000). In Drenthe is de 
soort alleen op eikenbladeren gevonden in zowel droge, voedselarme 
als vochtige, voedselrijke bossen. Elders wordt ook esdoorn als 
substraat opgegeven. Een melding van stengels van Pitrus zal wel 
op een vergissing berusten.
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De naam Geel hoorntje is heel toepasselijk voor een geel, priemvormig 
trilzwammetje dat soms aan de top gegaffeld is. Deze soort is in 
Drenthe zeer algemeen, vooral in de grotere bosgebieden. Door 
schaarste van dood hout is hij minder verbreid in de veenkoloniën, 
ten noorden van Meppel en in stedelijke gebieden. Het Geel 
hoorntje komt in allerlei loofbossen voor, van kletsnatte, voedselrijke 
wilgenstruwelen tot eikenstrubben op droog, voedselarm stuifzand, 
zelden in pure naaldbossen. Het groeit vaak in flinke groepen op vrij 
sterk verteerde stammen en dikkere takken van allerlei loofbomen, in 
Drenthe het meest van eik, maar dat is hier ook de meest algemene 
boom. Op stronken is de soort opvallend schaars, in tegenstelling tot 
de verwante Kleverige koraalzwam (Calocera viscosa; zie aldaar). 
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig werd het Geel 

Calocera cornea Geel hoorntje

Status: Zeer algemeen, n= 893, n<99: 216, n>99: 786, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 464): droog, voedselarm loofbos 
42%, gemengd bos 18%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%, elzenbroekbos 
5%, wilgenbroekstruweel 4%, lanen 4%, jonge bosaanplant 3%, houtwallen 
en -singels 3%, berkenbroekbos 2%, jeneverbesstruweel 2%, voedselarm 
naaldbos 2%, rest 10%. – Sub (n= 276): dode takken 72%, dode stammen 
18%, stronken 4%, rest 6%. – Org (n= 289): eik 37% (waarvan Zomereik 
16%), berk 12%, els 9%, wilg 8% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 6%, 
Kruipwilg 1%), Beuk 5%, populier 3%, Es 2%, Amerikaanse vogelkers 1%, 
Grove den 1%, spar 1%, Jeneverbes 1%, Loofbomen onbepaald 17%, rest 
3%.

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

7 0 0 0 2 20 82 175 280 496 307 79

hoorntje vastgesteld in 88% van de proefvlakken in elzenbossen (n= 
16), 59% van de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, n.p.), 68% van 
de droge, voedselarme beukenbossen (n= 19; Arnolds et al., 1994), 
81% van de voedselarme eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984) en 9% 
van de berkenbossen (n= 22; Jalink & Nauta, 1984). De presentie in 
eiken- en beukenlanen (n= 53 en n= 23; Keizer, 1992) was laag met 
respectievelijk 2 en 4%, maar dat is logisch omdat groot dood hout 
in dat milieu vrijwel ontbreekt. In Baden-Württemberg vertoont hij 
een sterke voorkeur voor Beuk, aldaar de meest verbreide loofboom 
(Krieglsteiner, 2000). Volgens die bron is het Geel hoorntje uitsluitend 
van loofhout bekend, maar in Drenthe is de soort enkele malen met 
zekerheid op Jeneverbes en Fijnspar gevonden. Een ander deel 
van de opgaven op naaldhout kan echter betrekking hebben op het 
nauw verwante Gaffelhoorntje (Calocera furcata; zie aldaar), dat aan 
naaldbomen gebonden is.

De lichtgrijze, zwak gezoneerde bovenkant van het Doolhofelfenbankje 
doet vaak denken aan de Grijze buisjeszwam (Bjerkandera adusta), 
maar de bleke, langgerekte en sterk gekronkelde poriën aan de 

Cerrena unicolor Doolhofelfenbankje

Status: Zeldzaam, n= 19, n<99: 2, n>99: 17, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1912.

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

0 0 1 0 0 0 1 2 0 6 4 2
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onderzijde zijn kenmerkend. Het Doolhofelfenbankje was lange tijd 
in Drenthe uiterst zeldzaam. Het is al in 1912 in de omgeving van 
Ter Apel gevonden, mogelijk op Drents grondgebied, maar de tweede 
vondst werd pas gedaan in 1968 bij Gieten. Alle overige meldingen 
stammen van 1999 of later; de helft dateert zelfs van na 2005. Het 
Doolhofelfenbankje lijkt zich dus pas recent definitief in Drenthe te 
hebben gevestigd en is nu zeldzaam, op zeer verspreide plekken over 
de gehele provincie. Opvallend is het ontbreken in de grotere bossen. 
De soort prefereert geëxponeerde bosranden en bossingels waar hij 

groeit op dode, nog vrij stevige stammen, stronken en dikke takken 
van loofbomen. Er zijn zes opgaven van berk, drie van populier en 
één van Paardenkastanje, maar in de literatuur worden veel meer 
waardplanten vermeld (Jülich, 1985; Krieglsteiner, 2000). De sterke 
vooruitgang van het Doolhofelfenbankje in Drenthe is moeilijk te 
verklaren. Elders in Nederland is de soort vrij zeldzaam (NMV, 2013) 
en achteruitgegaan, waardoor hij als bedreigd op de Rode Lijst staat 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). 

De Ruwe tweespanzwam ziet eruit als een zwerm glanzend zwarte 
bolletjes van 0,1-0,15 mm op dode takken. De top van ieder bolletje 
heeft een zeer zwak ontwikkeld ‘tepeltje’ waardoor de ascosporen een 
uitweg vinden. Die sporen zijn kleurloos, meten 5-7 x 2,5 µm en hebben 
een dwarswand. Daarnaast bestaat er een ongeslachtelijk (anamorf) 
stadium met kleurloze conidiën van 2-2,5 x 1,5-2 µm. In Drenthe werd 
de Ruwe tweespanzwam twee maal gevonden op dezelfde eikentak 
in het Mantingerzand (km 237-534, 1979, 1980, herb. WBS). Dit stuk 

hout was neergelegd in een eikenbos op voedselarm droog zand in 
het kader van een experimentele studie naar houtvertering en de 
daarbij betrokken paddenstoelen. In Nederland geldt de soort als vrij 
zeldzaam met opvallende concentraties in Brabant, Zuid-Holland en 
Flevoland (NMV, 2013). Daar zitten lieden die op de kleintjes letten! 
De soort wordt in Engeland zeer algemeen genoemd op dode takken 
van allerlei loofbomen (Dennis, 1981; Ellis & Ellis,1997) en dat zal in 
Drenthe vermoedelijk niet anders zijn. 

Chaetosphaeria myriocarpa Ruwe tweespanzwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1979.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De Stoffige tweespanzwam produceert zwarte bolletjes van 0,1-0,25 
mm die met de onderhelft in het hout zitten. De kleurloze ascosporen 
zijn spoelvormig, 18-22 x 3,5 µm en hebben 1-3 dwarswanden. 
Daarnaast kan een anamorf (imperfect stadium) aanwezig zijn met 
bruine, dikwandige haren. De ongeslachtelijke sporen (conidiën) zijn 
kleurloos, gebogen spoelvormig en meten 16-22 x 3-4 µm. In Drenthe 
is de Stoffige tweespanzwam in drie kilometerhokken gevonden: 
bij het voormalig Biologisch Station te Wijster (km 230-537, 1980-
1983, herb. WBS) op een eikentak en in Kniepstra’s veentje bij 
Beilen (km 232-541, 1983, herb. WBS) op een stuk neergelegd 

taxushout in elzenbroekbos, beide bemonsterd in het kader van een 
experimentele studie naar houtvertering; daarnaast op een dode 
berkentak in de Anserdennen (km 220-534, 2006, herb B. de Vries). 
De Stoffige tweespanzwam komt volgens de literatuur uitsluitend 
voor op rottend hout van een groot aantal verschillende loofbomen 
en struiken (Ellis & Ellis,1997). De vondst op Taxus is wat dat betreft 
uitzonderlijk. In Nederland geldt de soort als vrij zeldzaam in dezelfde 
gebieden als de Ruwe tweespanzwam (Chaetosphaeria myriocarpa; 
zie hierboven), maar ook de Stoffige tweespanzwam is vermoedelijk 
overal algemeen.

Chaetosphaeria pulviscula Stoffige tweespanzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1980.

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

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

De Paarse korstzwam is een grote, vaak hoedjes vormende 
korstzwam die gemakkelijk te herkennen is aan de licht tot 
donkerviolette onderzijde. De bovenzijde is lichtgrijs en fijnviltig. 
Vanwege de leerachtige consistentie van de vruchtlichamen is de 
soort het gehele jaar door te vinden. In Drenthe is hij zeer algemeen 
en gelijkmatig verspreid. De Paarse korstzwam komt voor in allerlei 
loofbossen en gemengde bossen op natte tot vrij droge, voedselarme 
tot zeer voedselrijke bodems, maar ook in beboomde wegbermen en 
in parken en tuinen, bij uitzondering in naaldbossen. Hij groeit vooral 
op hard, onverteerd hout van vers afgestorven stammen, takken 
en stronken van allerlei loofbomen, in Drenthe met een opvallende 

Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam

Status: Zeer algemeen, n= 746, n<99: 153, n>99: 647, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1910. – Hab (n= 239): droog, voedselarm loofbos: 
26%, gemengd bos 17%, moerasbossen 16%, lanen en singels 11%, parken 
en tuinen 11%, rest 19%. – Sub (n= 166): stronken 32%, dode takken 28%, 
dode stammen 21%, levende stammen 5%, rest 14%. – Org (n= 175): berk 
51%, populier 8%, Beuk 7%, wilg 6% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 2%, 
Boswilg 1%), eik 5% (waarvan Zomereik 2%), els 5%, prunus 3% (waarvan 
Sleedoorn 1%, Amerikaanse vogelkers 1%), Es 2%, Gewone lijsterbes 1%, 
Douglasspar 1%, loofbomen onbepaald 11%, rest 3%.

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

23 17 33 10 4 6 10 12 91 293 283 149

voorkeur voor berk en opmerkelijk weinig op de meest verbreide 
loofboom, de eik. Er zijn slechts drie meldingen van naaldhout, 
twee keer op Douglasspar en één keer op Fijnspar. Tegen deze 
achtergrond is het opmerkelijk dat de Paarse korstzwam tijdens 
mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig in slechts 18% van 
de proefvlakken in berkenbossen is aangetroffen (n= 22; Jalink & 
Nauta, 1984), tegenover 50% van elzenbossen (n= 16), 24% van 
de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, n.p.), 37% van de droge, 
voedselarme beukenbossen (n= 19; Arnolds et al., 1994) en 38% 
van de voedselarme eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984). In eiken- 
en beukenlanen ontbrak deze korstzwam (Keizer, 1992), hoewel 
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langs wegen soms wel aangetaste bomen worden gezien, maar die 
worden door wegbeheerders doorgaans snel gekapt. In Zuidwest-
Duitsland is de Beuk verreweg de belangrijkste waardboom met 36% 
van de meldingen, gevolgd door populier (17%), wilg (9%) en Es (6%) 
(Krieglsteiner, 2000). De Paarse korstzwam groeit ook op levende 
bomen en struiken waar hij als wondparasiet kan optreden, onder 
meer op Paardenkastanje, Amerikaanse vogelkers en fruitbomen 
(Schlechte, 1981). Deze aantasting staat bekend als loodglansziekte 
vanwege de metaalachtige glans op de bladeren van geïnfecteerde 
takken. Op fruitbomen kan hij zeer schadelijk zijn en daarom wordt 
geadviseerd om deze bomen niet in de herfst te snoeien, het seizoen 
dat er veel sporen van de Paarse korstzwam in de lucht zitten die 
snoeiwonden kunnen infecteren. 

Het Eikelbekertje is voor late herfstwandelaars soms onderdeel van 
de bodembedekking. Onbewust van zijn aanwezigheid lopen we 
over aangetaste eikels die door het mycelium van het Eikelbekertje 
gemummificeerd en geheel zwart en poreus geworden zijn. De 
eerste symptomen van de aantasting zijn zwarte demarcatielijnen in 
de gele inhoud van een eikel. Gedurende een heel seizoen wordt 
de eikel gemummificeerd en pas de herfst daarna ontwikkelen zich 
in het najaar soms bruine kelkjes van ongeveer 1 cm breed op 
dunne, slanke steeltjes; vaak meerdere per eikel. Vaak is lokaal 
meer dan de helft van de gevallen eikels aangetast, maar slechts op 
een klein deel daarvan ontwikkelen zich vruchtlichamen, met sterk 
wisselende aantallen per jaar. In de boomteelt wordt het Eikelbekertje 
als een lastige zaadparasiet beschouwd. In Drenthe is de soort vrij 
algemeen in eikenbossen en lanen op voedselarme, zure zandgrond, 
maar schaars in de hoogveenontginningen. Dat sluit aan bij het 

Ciboria pseudotuberosa Eikelbekertje

OPN 1995: Ciboria batschiana

Status: Vrij algemeen, n= 198, n<99: 45, n>99: 165, trend +++, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1971. – Hab (n= 68): droog, voedselarm loofbos 
41%, voedselarme lanen 16%, voedselarm gemengd bos 14%, parken en 
plantsoenen 6%, droge, voedselrijke lanen 4%, voedselrijke boomsingels 
3%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, jonge bosaanplant 2%, rest 11%. – Sub 
(n= 28): vruchten 75%, zaden 18%, dode takken 7%. – Org (n= 30): eik 97% 
(waarvan Zomereik 27%), rest 3%.

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

0 0 0 1 0 0 0 2 82 142 15 1

patroon in de rest van Nederland, 
waar de soort zeer algemeen is op 
pleistocene zandgronden en in de 
duinen doch elders zeldzaam (NMV, 
2013). Het kaartbeeld is uitsluitend 
gebaseerd op het voorkomen van 
vruchtlichamen, want aangetaste, 
gemummificeerde eikels worden 
bij de paddenstoelenkartering niet 
genoteerd. In werkelijkheid komt 
het Eikelbekertje overal voor waar 
volwassen eiken op zandige of 
lemige grond groeien en is de soort 
in Drenthe zeer algemeen. In het 
bestand zitten twee opgaven van 
dode eikentakken. Die hebben vrijwel 
zeker betrekking op het Eikentak-
stromakelkje (Rutstroemia firma).

Chondrostereum purpureum
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De Kleine bostrechterzwam is een vrij kleine, witte, iets genavelde 
paddenstoel met een ongestreepte hoed die bedekt lijkt met een 
glacé laagje. Hij heeft een kenmerkende geur van tomatenbladeren 
en de steel is vaak opvallend knievormig gebogen. De Grote 
bostrechterzwam (Clitocybe phyllophila; zie aldaar) is eveneens wit, 
maar aanmerkelijk forser en voorzien van roomkleurige lamellen met 
een roze inslag. De Kleine bostrechterzwam is een herfstsoort die 
in zachte winters nog laat in het jaar gevonden kan worden. Zoals 
zijn naam al aangeeft, is het een echte bospaddenstoel, met een 
voorkeur voor matig vochtige tot droge loofbossen met een goed 
ontwikkelde strooisellaag, zowel op voedselarme, sterk zure als op 
voedselrijke, zwakzure gronden. Daar groeit hij in groepjes, graag op 
verterend eikenblad. Daarnaast is de Kleine bostrechterzwam ook 
aangetroffen op strooisel van Gagel, berk, den, Beuk, wilg, els en 
Jeneverbes. Het is dan ook niet verbazend dat deze trechterzwam 
in Drenthe algemeen voorkomt. Hij is in het overgrote deel van de 
grotere bosgebieden en kleine bosjes aangetroffen, minder in de 
hoogveenontginningen bij gebrek aan bossen. Alleen in de beekdalen 
en de laagveengebieden blijft het aantal vindplaatsen achter. 
Tijdens mycosociologische studies is de Kleine bostrechterzwam 
aangetroffen in 35% van de onderzochte eikenbossen (n= 37; 

Clitocybe candicans  Kleine bostrechterzwam

Status: Algemeen, n= 523, n<99: 143, n>99: 432, trend +, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1948. – Hab (n= 244): droog, voedselarm 
loofbos 37%, voedselarm gemengd bos 16%, jeneverbesstruweel 13%, 
voedselarm naaldbos 7%, voedselarme lanen 5%, voedselrijke lanen 
5%, wilgenbroekstruweel 3%, loofbos op uitdrogend hoogveen 3%, jonge 
bosaanplant 2%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, rest 7%. – Sub (n= 91): 
strooisel 78%, humus 12%, afgevallen blad 7%, dode takken 2%, rest 1%. 
– Org (n= 49): eik 67% (waarvan Zomereik 59%, Amerikaanse eik 4%), berk 
6%, Wilde gagel 6%, Grove den 4%, wilg 4%, Beuk 4%, Jeneverbes 2%, els 
2%, loofbomen onbepaald 4%.

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

1 0 0 0 0 0 2 13 132 441 142 13

Jansen, 1984) en 11% van de beukenbossen (n= 19; Arnolds et al., 
1994) op zure, voedselarme zandgrond, steeds in lage dichtheden tot 
20 vruchtlichamen per 1000 m2. Ook in rommelbosjes op voormalige 
bemeste landbouwgrond voelt hij zich thuis, maar in moerasbossen 
en geëxponeerde wegbermen is deze trechterzwam schaars. In ons 
land is de Kleine bostrechterzwam algemeen op het pleistoceen, 
in Flevoland en in de duinen, maar veel minder verbreid in klei- en 
laagveengebieden in het westen, Noord-Groningen en Friesland, 
alsmede in het rivierenlandschap (NMV, 2013).

De Nevelzwam is een wat lompe trechterzwam met een nevelgrijze, 
tot meer dan 10 cm brede hoed die pas vanaf midden oktober volop 
fructificeert en voor paddenstoelenliefhebbers het naseizoen inluidt. 
In Drenthe is hij zeer algemeen, alleen wat schaarser in bosarme 
gebieden zoals de benedenloop van het Oude Diep, ten noorden van 
Roden en in de omgeving van Elim en Smilde. De Nevelzwam groeit 

Clitocybe nebularis Nevelzwam

Status: Zeer algemeen, n= 1637, n<99: 201, n>99: 1571, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 350): gemengd bos 18%, 
lanen 18%, droog, voedselarm loofbos 17%, houtwallen en -singels14%, 
parken en tuinen 12%, jonge bosaanplant 7%, vochtig, voedselrijk loofbos 
4%, naaldbos 2%, jeneverbesstruweel 2%, moerasbos 1%, rest 5%. – Sub: 
humus 76%, strooisel 15%, rest 9%.

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

19 0 0 0 0 0 0 1 68 856 970 382

in jonge en oude loofbossen op allerlei vochtige tot droge, zure tot 
neutrale, min of meer voedselrijke bodemtypen, maar ontbreekt vrijwel 
op natte standplaatsen. Ook in naaldbossen is hij doorgaans zeer 
schaars, maar in sparrenplantages op voormalige landbouwgrond 
wordt hij geregeld gevonden, soms in grote aantallen (Arnolds et 
al., 2004). Behalve in loofbossen komt de Nevelzwam veel voor in 
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boomsingels, wegbermen, parken en tuinen. In open, voedselarme 
terreinen, zoals schraallanden en heidevelden, ontbreekt hij volledig. 
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig werd hij met 
lage presenties waargenomen in proefvlakken in zure beukenbossen 
(9%, n= 22; Arnolds et al., 1994), beukenlanen (9%, n= 23) en 
eikenlanen (8%, n= 53; Keizer, 1993). In de bestudeerde zure berken- 
en eikenbossen ontbrak de Nevelzwam geheel. Daarnaast is hij 
destijds aangetroffen in een geplant wilgenbos op droge, opgeworpen, 
zeer voedselrijke grond (Arnolds, n.p.). De Nevelzwam groeit bij 
voorkeur in dikke strooisellagen met een flinke hoeveelheid stikstof. 
Daar kan hij grote groepen en heksenkringen vormen, tot meer dan 
tien meter breed. De efficiënte strooiselafbraak door het mycelium 

is goed te zien aan de pakketten sterk verbleekte, bijna verteerde 
bladeren nabij de vruchtlichamen. De soort vertoont in Drenthe een 
sterke toename als gevolg van voortschrijdende bosontwikkeling, 
maar hij wordt ook sterk bevorderd door verzuring en vermesting 
(Kuyper & Arnolds, 1996). De presentiepercentages in loofbossen 
en wegbermen zouden tegenwoordig heel wat hoger uitvallen dan 
in de jaren tachtig. Een variëteit met witte vruchtlichamen (var. alba) 
is in Drenthe in tien kilometerhokken gevonden. Deze albino is op 
dezelfde plek ten oosten van Assen (km 236-557) in 1997 en 2006 
aangetroffen, als bewijs dat mycelia van de Nevelzwam behoorlijk oud 
kunnen worden. Deze variëteit is ook elders in Nederland zeldzaam 
(NMV, 2013).

De Grootsporige schelpjesmolenaar is in de wetenschappelijke 
naam vernoemd naar de Nederlandse amateurmycoloog Jasper 
Daams. Hij lijkt sprekend op de hieronder besproken Gewone 
schelpjesmolenaar (Clitopilus hobsonii). De soort is uitsluitend 
microscopisch te onderscheiden van de laatste soort door de 
beduidend langere en daardoor slanker uitziende sporen van 
8-11,5 x 5-7 µm. Voor alle molenaars geldt dat de sporen in de 
lengte geribd zijn. Dit kenmerk is uniek voor dit geslacht. In heel 
Europa is de Grootsporige schelpjesmolenaar erg zeldzaam. Ook 
in Nederland is er slechts een handje vol waarnemingen bekend 
van ver uiteenliggende plekken (NMV, 2013). In Drenthe zijn twee 

waarnemingen bekend, in het Tonckensbos bij Huis ter Heide (km 
228-559, 2006) en op landgoed De Vossenberg bij Wijster (km 233-
536, 2008, herb. L), daar op de onderzijde van een afgevallen, rottend 
vruchtlichaam van de Berkenzwam (Piptoporus betulinus) in een 
verbraamd Berken-Eikenbos. De Grootsporige schelpjesmolenaar 
lijkt een voorkeur te hebben voor oude buisjeszwammen, maar 
is ook bekend van rottend hout en kruidachtige plantenresten 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). De soort staat niet op de Rode lijst 
in verband met onvoldoende beschikbare gegevens door mogelijke 
verwarring met de Gewone schelpjesmolenaar, maar verdient daar 
vermoedelijk wel een plek.

Clitopilus daamsii  Grootsporige schelpjesmolenaar

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2006.

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

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

De Gewone schelpjesmolenaar ziet er uit als een klein, wit schelpje 
dat zijdelings vastgehecht is aan het substraat, al dan niet met 
een heel kort steeltje. Het tot 25 mm grote vruchtlichaam is wit 
en de bovenzijde van de hoed heeft een fijnviltig oppervlak; de 
lamellen zijn eerst wit en bij rijpheid roze, net als de sporenfiguur. 
De hoedjes zijn vaak zijdelings verbreed in plaats van halfrond 
en tamelijk teer. Jonge exemplaren van oorzwammetjes, waarvan 
de lamellen nog niet door de sporen bruin zijn gekleurd, zijn 
gemakkelijk te verwarren met schelpjesmolenaars. De laatste 
bezitten echter, zoals andere molenaars, een meelgeur die bij 
oorzwammetjes ontbreekt. Bij de Gewone schelpjesmolenaar zijn 
onder de microscoop bovendien de kleurloze sporen van 7-8,5 x 
5-6 µm voorzien van 6-12 overlangse ribben. De vruchtlichamen 
groeien vooral op afgestorven takken en twijgen die vaak nog aan 
de boom vast zitten, ook op liggende stammen. Andere substraten 
die genoemd worden zijn afgevallen bladeren, buisjeszwammen, 
mossen, delen van kruidachtige planten en ook zaagsel. Meestal 
gaat het om vochtige, met algen begroeide substraten. Van 
houtige plantendelen is iets minder dan de helft afkomstig van 

Clitopilus hobsonii Gewone schelpjesmolenaar

Status: Matig algemeen, n= 122, n<99: 57, n>99: 69, trend -, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 102): wilgenbroekstruweel 
22%, droog, voedselarm loofbos 12%, droog, voedselarm naaldbos 12%, 
heischraal grasland 10%, elzenbroekbos 9%, jeneverbesstruweel 6%, 
voedselrijke jonge bosaanplant 6%, droog, voedselarm gemengd bos 
5%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%, droog, schraal, zandig grasland 3%, 
kruipwilgstruweel 2%, berkenbroekbos 2%, lanen en bossingels 2%, rest 
4%. – Sub (n= 73): dode takken 56%, dode stammen 17%, dode twijgen 7%, 
afgevallen bladeren en stengels 4%, levende mossen 3%, buisjeszwammen 
1%, zaagsel 1%, hekpalen 1%, dood hout onbepaald 10%. – Org (n=71): 
wilg 44% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 29%, Kruipwilg 4%, Boswilg 
3%), Grove den 11%, els 9%, berk 7%, Jeneverbes 4%, eik 4% (waarvan 
Zomereik 3%), spar 3%, Beuk 3%, rest 15%.

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

0 0 1 1 0 1 11 12 18 66 41 9

wilg, vooral Geoorde en Grauwe wilg. Daarnaast zijn er geregeld 
meldingen van els, berk, den en Jeneverbes. Ook bomen als 
Beuk, eik, populier, Es, Sporkenhout en spar worden één of 
enkele keren genoemd. In Zuid-Duitsland wordt een vergelijkbaar 
breed scala aan waardbomen genoemd, maar wilg is daar niet 
bij (Krieglsteiner, 2003). Het aantal biotopen waarin de soort 
gevonden wordt, is eveneens groot. Dit loopt uiteen van jonge 
bosaanplant op vochtige, voedselrijke bodem tot loofbossen 
op droge, voedselarme zandgrond en van heischraal grasland 
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tot wilgenbroekstruweel. Er zijn ook meerdere meldingen uit 
naaldbos en jeneverbesstruweel. Wilgenbroekstruweel is met 
22% het meest genoemde biotoop. Dit is mede het gevolg van 
veel gegevens uit mycosociologisch onderzoek in moerasbossen 
in de tachtiger jaren, toen de Gewone schelpjesmolenaar in 59% 
van de wilgenstruwelen (n= 17) en 62% van de elzenbossen (n= 
16) is vastgesteld (Arnolds, n.p.). De Gewone schelpjesmolenaar 
had destijds overigens ook een vrij hoge presentie van 29% in 
proefvlakken in heidevegetaties en heischrale graslanden (n= 
21) (Arnolds, 1981). Daar groeide de soort vaak in stikstofrijke 
microhabitats, zoals op rottende grasstengels bij konijnenlatrines 
en zelfs één keer op oude paardenmest (Arnolds, 1983). In 
Nederland is de Gewone schelpjesmolenaar vrij algemeen 
met de hoogste dichtheid op het pleistoceen (NMV, 2013). 
Veruit de meeste Drentse waarnemingen zijn afkomstig van de 
zandgronden. In de veenkoloniën en de laagveenontginningen 
wordt de Gewone schelpjesmolenaar zeer weinig gemeld. 

De Eikenspleetlip is een merkwaardig geval. Vaak vind je op 
hangende, dode eikentwijgen spleetjes in de schors van 0,5-
1 cm. Het kan zijn dat het alleen maar lege plekjes zijn, maar ze 
kunnen ook veroorzaakt worden door de vruchtlichamen van deze 
ascomyceet. Ze beginnen in een zwarte laag onder de schors die 
ze later omhoog duwen, waardoor dicht opeen kleine ‘bootjes’ 
ontstaan die gevuld zijn met een crèmekleurig hymenium. Onder de 
microscoop zijn daarin asci te vinden met draadvormige sporen van 
ongeveer 80 x 1,5 µm. De Eikenspleetlip lijkt in Drenthe zeldzaam 
te zijn, net als in de rest van het land (NMV, 2013), maar kenners in 
omringende landen noemen hem algemeen (Ellis & Ellis,1997). Dat 
zal in Nederland bij beter zoeken ook wel het geval blijken te zijn.

Colpoma quercinum Eikenspleetlip

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 4, n>99: 6, trend -, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1975.

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

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

Tijdens een excursie van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe 
op 29 augustus 2009 was er in Rheebruggen bij Uffelte weinig 
te beleven. Dat lag niet aan de bossen in dit fraaie landgoed, 
maar aan het kurkdroge weer van de voorafgaande weken. Nabij 
een kwijnende, oude, grillige eikenstoof in een voormalig stuk 
eikenhakhout stond een bundeltje grote, halfverlepte inktzwammen 
met bleekgrijze hoeden van 4-8 cm breed die we bij een rijkere 
paddenstoelenoogst stellig links hadden laten liggen. Ze leken op 
de algemene Grote kale inktzwam (Coprinopsis atramentaria), maar 
het hoedcentrum had geen schubjes en maakte in plaats daarvan 
een fijn zijdeachtig vezelige indruk. Bovendien was de standplaats 
voor een Grote kale inktzwam nogal afwijkend: een ongestoord, 
oud bos op vrij voedselarme, zure grond. Onder de microscoop 
bleken de vezeltjes op de hoed de restanten van een velum met 

Coprinopsis insignis Zijige inktzwam

OPN 1995: Coprinus insignis

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

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

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

ketens van brede, gladde, langgerekte cellen. Maar veel opvallender 
waren de sterkwrattige, amandelvormige sporen die de identificatie 
gemakkelijk maakten: de Zijige inktzwam, een uiterst zeldzame en 
ernstig bedreigde paddenstoel (Arnolds & Veerkamp, 2008) met 
een oerbosimago. Hij wordt karakteristiek geacht voor groot dood 
hout in zeer oude bossen. Na 1990 is hij in Nederland verder alleen 
bij Bergen (NH) waargenomen. Voor die tijd waren er een paar 
andere vindplaatsen in het westen van het land (NMV, 2013). Ook 
in Scandinavië en Zuidwest-Duitsland geldt de Zijige inktzwam als 
een grote zeldzaamheid (Knudsen & Vesterholt, 2008; Krieglsteiner 
& Gminder, 2010). Hij wordt vermeld van wondplekken in levende 
bomen, op de wortels rondom bomen en op dode stronken, steeds 
van loofbomen. In Zuidwest-Duitsland worden esdoorn en Haagbeuk 
als waardbomen genoemd (Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Het Tandsporig hazenpootje is een kleine inktzwam met een witte, 
vezelige hoedbekleding, van verwante soorten alleen microscopisch 
te onderscheiden aan de ovale, wrattige sporen van 7,5-11 x 5,5-
8 µm. Deze soort is in Drenthe gevonden in het Leggelderveld 
bij Hoogersmilde (km 222-544, 2003) en op een brandplek in 
boswachterij Gieten ten noorden van de zandwinplas (km 246-555, 

Coprinopsis phlyctidospora Tandsporig hazenpootje

OPN 1995: Coprinus phlyctidosporus

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend: +++, RL08: Kwets-
baar, eerste jaar: 2003.

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

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

2005). Het Tandsporig hazenpootje wordt elders vermeld van dode, 
op de grond liggende takken en soms van brandplekken, zonder 
voorkeur voor een bepaald vegetatietype (Uljé in Noordeloos et al., 
2005; Knudsen & Vesterholt, 2008). In Nederland is deze inktzwam 
zeer zeldzaam, verspreid door het gehele land (NMV, 2013).

De Nederlandse naam doet een miskende koning vermoeden; het 
Ongekroond kroonkorstje ziet er echter uit als een heel simpel, 
dun, grijzig verflikje zonder opvallende veldkenmerken. Onder de 
microscoop is te zien dat de sporen van 6-8 x 3 µm spoelvormig zijn. 
De basidiën zijn viersporig, enigszins gesteeld en 15-25 x 5 µm groot. 
De spoelvormige, dunwandige cystiden hebben vaak een topje dat 
afgesnoerd lijkt te worden en gespen ontbreken. In Drenthe is het 
Ongekroond kroonkorstje gezien op een dode tak van een wilg in een 
wilgenstruweel in de Reitma bij Elp (km 240-543, 1994, herb. WBS) 

en op een eikentakje in een oud, verrommeld bosje, het Grittenbos 
bij Hoogeveen (km 227-527, 1994, herb. WBS). Krieglsteiner (2000) 
vermeldt voor Zuid-Duitsland alleen loofhout als substraat; Hansen & 
Knudsen (1997) voor Scandinavië zowel loof- als naaldhout. Elders 
in Nederland is het Ongekroond kroonkorstje bekend van drie andere 
atlasblokken op de hogere zandgronden. Ook in onze buurlanden 
is het een weinig gevonden soort; tamelijk raadselachtig gezien de 
ogenschijnlijk weinig specifieke milieuvoorwaarden. 

 Coronicium alboglaucum Ongekroond kroonkorstje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1994.

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

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

De Bietengordijnzwam is weliswaar een saaie, donkerbruine 
Telemonia, maar toch goed herkenbaar aan de sterke geur van 
gekookte rode bieten die zelfs leken opvalt. Deze soort is pas in 
1980 voor het eerst uit Drenthe gemeld. Ongetwijfeld was hij ook 
vroeger wijdverbreid, maar voordien was hij bij mycologen slecht 
bekend onder de verwarrende naam Cortinarius rigidus die voor 
diverse interpretaties vatbaar was (Orton, 1980). Uit onze recente 
systematische kartering blijkt de Bietengordijnzwam in Drenthe 
algemeen te zijn. Hij komt vooral voor op de zandgronden, maar is 
ook in veenkoloniale streken niet zeldzaam. De soort is schaars in 
de natte, voedselrijke gebieden bij Meppel en Roden, alsmede in 
de stedelijke omgeving. Hij is bij ons waarschijnlijk strikt gebonden 
aan berken, hoewel er enkele opgaven zijn onder eik (7x), wilg (1x) 

Cortinarius umbrinolens Bietengordijnzwam 

Status: Algemeen, n= 533, n<99: 33, n>99: 512, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 52): droog, voedselarm loofbos 23%, 
lanen 19%, moerasbossen 16%, jonge bosaanplant 13%, parken en tuinen 
10%, voedselarm gemengd bos 8%, vochtig, voedselrijk loofbos 4%, rest 
7%.– Sub (n= 42): humus 79%, veen 17%, strooisel 5%. – Org (n= 49): berk 
74%, eik 14%, loofbomen onbepaald 8%, rest 4%.

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

0 0 0 0 0 0 0 6 68 297 217 23

en Hazelaar (1x). In Scandinavië zou de soort behalve bij berken 
soms bij Beuk gevonden zijn (Knudsen & Vesterholt, 2008). Wat 
standplaats betreft is de Bietengordijnzwam bepaald niet kieskeurig. 
Hij is te vinden in natte broekbossen op veen; in Berken-Eikenbossen 
en wegbermen met berken op droog, voedselarm zand; in jonge 
aanplant, loofbossen, parken en tuinen op voedselrijke, humeuze 
grond. In dat laatste milieu is deze paddenstoel niet zelden de enige 
berkensymbiont. De enorme vooruitgang van de Bietengordijnzwam 
in Drenthe is zeker te danken aan betere herkenning van de soort. 
Ook de grote dichtheid in vergelijking met de rest van ons land (NMV, 
2013) houdt daarmee verband.
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Van andere oorzwammetjes is het Klein oorzwammetje in het veld 
op de eerste plaats te onderscheiden aan de lichte lamellen die lang 
bijna wit blijven en bij rijpheid okergeel worden zonder bruine tint. 
Verder zijn de witte, schelpvormige vruchtlichamen erg dunvlezig 
en worden ze zelden meer dan 15 mm breed. Onder de microscoop 
zijn de smalle, gladde spoelvormige sporen van 6,5-9,5 x 2,5-3,5 µm 
karakteristiek. In Drenthe is het Klein oorzwammetje vrij algemeen en 
wijdverbreid, het minst in de laag gelegen gebieden in het noorden en 
zuidwesten van de provincie en in de beekdalen. Hij groeit saprotroof 
op dode stengels en bladeren van kruidachtige planten, hoofdzakelijk 
grassen en russen, en op afgevallen twijgjes en dunne takken van 
loofbomen, zeer zelden op naaldhout. De vruchtlichamen verschijnen 

Crepidotus epibryus Klein oorzwammetje

Status: Vrij algemeen, n= 211, n<99: 45, n>99: 172, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1971. – Hab (n= 64): droog, voedselarm 
loofbos 19%, wilgenstruwelen 13%, vochtig, voedselrijk loofbos 9%, droog, 
voedselarm gemengd bos 8%, voedselarme en voedselrijke lanen 8%, heide 
en heischraal grasland 6%, jeneverbesstruweel 5%, elzenbroekbos 5%, 
berkenbroekbos 5%, jonge bosaanplant 5%, droog, voedselarm naaldbos 
2%, open wegbermen 2%, ruigtevegetaties 2%, oevervegetaties 2%, rest 9%. 
– Sub (n= 48): dode stengels 36%, dode twijgen 21%, afgevallen bladeren 
17%, dode takken 10%, mossen 6%, humus en strooisel 4%, rest 6%. – Org 
(n= 45): grasachtige planten 47% (waarvan russen 11%, Pijpenstrootje 7%); 
loofbomen 47% (waarvan wilg 9%, Beuk 7%, berk 7%, els 7%, Zomereik 
4%); kruidachtige planten 4% (waarvan Grote brandnetel 2%); naaldbomen 
2% (Grove den 2%). 

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

2 0 1 0 0 0 0 2 0 60 113 54

vooral laat in het seizoen, van eind oktober tot diep in december. 
Het Klein oorzwammetje komt voornamelijk voor in loofbossen en 
struwelen, maar neemt het daarbinnen niet zo nauw. Hij is geregeld 
gevonden in droge, voedselarme eiken- en beukenbossen, maar net 
zo goed in natte, voedselrijke wilgenstruwelen en elzenbroekbossen. 
Daarbuiten komt hij soms voor in grazige vegetaties, oevervegetaties 
en heidegemeenschappen. Het is opvallend dat het Klein 
oorzwammetje op zijn vindplaatsen heel talrijk kan zijn, maar onder 
soortgelijke omstandigheden elders geheel ontbreekt. Zo is de 
soort gedurende mycosociologische studies in graslanden slechts 
in één proefvlak gevonden, in een heischraal grasland met veel 
Pijpenstrootje, maar daar wel met dichtheden tot 1200 vruchtlichamen 
per 1000 m2 (Arnolds, 1981). Het Klein oorzwammetje is in Nederland 
algemeen op de hogere zandgronden en in de duinen, veel minder 
op de zwaardere gronden van het westen en noorden en in het 
rivierengebied (NMV, 2013).

Krentenbrijkorstjes hebben uiterlijk niets van doen met krentenbrij 
of watergruwel. Het zijn de basidiën die aanleiding zijn geweest 
voor deze naam. Die zitten namelijk vaak helemaal vol met 
korreltjes, een beeld dat gekleurd met congorood herinnert aan 
krentenbrij. In het veld is het korstje bleek- tot zwavelgeel en een 
beetje melig; bij beschadiging van vers materiaal wordt de gele 
kleur duidelijker. De rand heeft korte, gele rhizomorfen en met een 
goede loep is te zien dat het hele hymenium door korte rhizomorfen 
wordt gedragen. Andere soorten in dit geslacht hebben een meer 
glad, aaneengesloten hymenium dat grofgetand kan zijn. Het Klein 
krentenbrijkorstje is in Nederland vrij zeldzaam en vrijwel beperkt 

tot pleistocene gebieden (NMV, 2013). In Drenthe is de soort 
zeldzaam, op zeer verspreide vindplaatsen. De vruchtlichamen 
groeien voornamelijk op afgevallen takken, soms op stronken, 
van loofbomen in uiteenlopende bostypen, het meest in Berken-
Eikenbossen op droge, voedselarme zandgrond, maar ook in 
nat, zuur berkenbroekbos en wilgenstruweel. Er zijn daarnaast 
vondsten in een jeneverbesstruweel en op sparrenhout. Ook in 
Zuid-Duitsland heeft het Klein krentenbrijkorstje een voorkeur voor 
loofhout, maar daar komt deze soort voornamelijk voor in bossen 
op vochtige, basenrijke, vaak kalkhoudende bodems (Krieglsteiner, 
2000).

Cristinia helvetica Klein krentenbrijkorstje

Status: Zeldzaam, n= 19, n<99: 5, n>99: 14, trend +, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1978. – Hab (n= 7): voedselarm gemengd bos 42%, 
jeneverbesstruweel 14%, wilgenbroekstruweel 14%, droog, voedselarm 
loofbos 14%, berkenbroekbos 14%. – Sub (n= 14): dode takken 67%, 
dode stronken 7%, strooisel 7% dood hout onbepaald 20%. – Org (n= 14): 
loofbomen 93% (waarvan Zomereik 43%, berk 14%, Wilde lijsterbes 7%); 
naaldbomen 7% (spar 7%).

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

0 0 1 0 0 0 1 3 1 7 5 1
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De Donzige korstzwam is na enige oefening goed in het veld te 
herkennen. Het is een vrij dikke, eerst bleke, later houtkleurige 
tot iets roodachtig bruine korst die groter dan 10 cm kan worden, 
doorgaans met een witte, donzige rand en zonder afstaande hoedjes. 
Bij droogte verschijnen barsten waarin de witte onderlaag duidelijk 
wordt. De soort is volgens de Drentse kaart algemeen, maar het 
beeld vertoont plaatselijke concentraties en daarnaast leemtes, 
terwijl hij naar verwachting overal zeer algemeen is, net als in de rest 
van ons land (NMV, 2013). De kaart illustreert dat niet elke karteerder 
het heeft aangedurfd om deze soort op basis van veldkenmerken op 
te geven. De Donzige korstzwam is een pionier en groeit vrijwel altijd 

Cylindrobasidium laeve Donzige korstzwam

Status: Algemeen, n= 461, n<99: 56, n>99: 424, trend +++, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1911. – Hab (n= 82): droog, voedselarm loofbos 26%, 
parken en tuinen 16%, voedselarm gemengd bos 15%, jonge bosaanplant 
10%, droog, voedselarm naaldbos 6%, wilgenbroekstruweel 5%, bossingels 
5%, vochtig, voedselrijk loofbos 4%, elzenbroekbos 2%, jeneverbesstruweel 
1%, rest 10%. – Sub (n= 145): dode takken 75%, dode twijgen 7%, dode 
stammen 6%, dood hout onbepaald 11%, rest 1%. – Org (n= 154): loofbomen 
85% (waarvan berk 22%, eik 8% (waarvan Zomereik 7%, Amerikaanse eik 
1%), populier 8% (waarvan Ratelpopulier 5%, Canadapopulier 1%), els 5%, 
wilg 5% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 3%, Boswilg 1%), Wilde lijsterbes 
3%, Beuk 3%); naaldbomen 15% (waarvan den 9%, lariks 1%, Jeneverbes 
1%, Douglasspar 1%).

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

30 19 29 14 7 5 11 7 26 121 144 107

saprotroof op hangend of staand dood hout en weinig 
op liggende takken. Ook in recent opgetaste stapels 
brandhout kan hij zeer talrijk zijn. Het is een van de 
eerste soorten die verschijnt op vers gekapt (zacht) 
loofhout. Hij is op een wijd scala van loofbomen en 
struiken aangetroffen. Ook de biotoop kan sterk 
variëren, van zeer voedselarm, droog Berken-
Eikenbos tot voedselrijke parken en tuinen en nat 
elzen- en wilgenbroek. De Donzige korstzwam stapt 
vooral in een verruigde omgeving soms over naar 
naaldhout.

Cristinia helvetica
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Het vruchtlichaam van de Kogelhoutskoolzwam is een opvallende, 
harde, tot 5 cm brede knol die steelloos op het hout zit. In verse 
toestand is hij roodbruin, later matzwart en iets ruw door de openingen 
van de onderliggende peritheciën. Bij doorsnijden vallen onmiddellijk 
de afwisselend bleekgrijze en zwarte concentrische zones op, die op 
de foto goed te zien zijn. De Kogelhoutskoolzwam is een houtafbreker 
die in groepjes op recent afgestorven stammen en dikke takken van 
allerlei loofbomen groeit. Vaak zitten die nog aan de boom vast. Hij 
kan het gehele jaar door gevonden worden. Recent is op basis van 
microscopische en chemische kenmerken aangetoond dat deze op 
zich onmiskenbare paddenstoel in feite een groot aantal soorten 
omvat (Ju et al., 1997), waarvan er minstens tien in Europa voorkomen 
(Wollweber & Stadler, 2001). Deze ‘kleine’ soorten hebben vaak een 
veel nauwere range van waardbomen. In Nederland is dit complex nog 
niet goed bekeken. In Drenthe zijn tot nu toe twee soorten herkend. 
De Elzenhoutskoolzwam (Daldinia petrinae) is twee keer gevonden, 
bij Hijken (km 223-538, 1980, herb. WBS) en bij Witteveen (km 240-
537, 1982). Zoals de naam suggereert is deze soort vrijwel beperkt 
tot els, met een optimum in elzenbroekbossen. Daarnaast is de 
Berkenhoutskoolzwam (Daldinia decipiens) één keer gedetermineerd 

Daldinia concentrica sensu 
lato

Kogelhoutskoolzwam in 
wijde zin

Status: Vrij zeldzaam, n= 45, n<99: 10, n>99: 35, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 16): elzenbroekbos 38%, droog, 
voedselarm loofbos 25%, vochtig, voedselrijk loofbos 6%, droge, voedselrijke 
lanen 6%, voedselrijke jonge bosaanplant 6%, loofbos op uitdrogend 
hoogveen 6%, loofbossen onbepaald 6%, rest 6%. – Sub (n= 18): dode 
takken 44%, dode stammen 33%, dode stronken 11%, dood hout onbepaald 
11%. – Org (n= 16): berk 40%, els 25%, Es 10%, eik 10% (waarvan Zomereik 
5%), iep 6%, Geoorde en Grauwe wilg 5%, Beuk 5%.

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

3 2 1 2 0 0 1 3 10 12 2 4

van een liggende, dode berkenstam in gemengd bos in het Rolderveld 
bij Rolde (km 239-553, 2004, herb. L). Vermoedelijk is dit de meest 
verbreide soort van dit complex in Drenthe. De Kogelhoutskoolzwam in 
wijde zin is hier het meest gesignaleerd op berk, maar daarop kunnen 
ook drie andere ‘kleine’ soorten groeien (Wollweber & Stadler, 2001). 
Het is onbekend welke houtskoolzwam er precies op de bijgevoegde 
foto staat. Behalve van els en berk zijn er twee meldingen van Es en eik 

Het Donker franjekelkje is een heel klein (0,5 mm), bruin kelkje 
met spitse bleke haartjes aan de buitenzijde. Het hymenium is wat 
bleker grijs. De sporen meten 7 x 2 µm. In Drenthe is het van vijf 
kilometerhokken bekend, waarvan vier in de omgeving van Roden: 
elzenbroekbos Het Waal (km 228-577, 1982), landgoed Mensinge 
(km 225-570, 1996) en twee plaatsen in Natuurschoon bij Nietap (km 
222-574, 223-573, 2003). Daarnaast is er een vondst van Zuidwolde 
(km 224-521, 2006). Hij is gevonden op dode, ontschorste takken van 
Zwarte els en Zomereik in elzenbroekbos op veen, vochtig loofbos op 

leem en in droog loofbos op zand. In Nederland geldt de soort als vrij 
zeldzaam op het pleistoceen en in de duinen (NMV, 2013). De meeste 
vondsten zijn van na 1990 doordat er sindsdien meer aandacht wordt 
geschonken aan kleine ascomyceten. Een ongeslachtelijk stadium 
schijnt zeer algemeen te zijn (Arnolds et al., 1995; Ellis & Ellis, 1997). 
Waarschijnlijk is ook het geslachtelijke stadium niet zeldzaam, maar 
vaak over het hoofd gezien. De soort wordt in het buitenland vooral 
van eikenhout vermeld (Ellis & Ellis, 1997; Dennis, 1981), ook van 
Beuk (Breitenbach & Kränzlin, 1981).

Dematioscypha dematiicola Donker franjekelkje

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 2, n>99: 3, trend -, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1982.

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

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

en één opgave van iep, wilg, en Beuk. In het 
algemeen groeit de Kogelhoutskoolzwam 
vooral aan bosranden, in lanen en andere 
halfopen situaties op vochtige, min of meer 
voedselrijke grond, maar op berken ook in 
voedselarme, zure bossen. In Drenthe is 
hij vrij zeldzaam met een zeer verbrokkeld 
areaal. In Nederland is het een algemene 
paddenstoel, vooral in het westen van het 
land, Flevoland, Zuid-Limburg en Midden-
Brabant (NMV, 2013). Elders op het 
pleistoceen zijn de dichtheden duidelijk minder 
groot. Stellig vertonen de standplaatsen en 
verspreidingspatronen van de verschillende 
‘kleine’ soorten grote verschillen.
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De Vertakte collybia is op het eerste gezicht een onopvallend 
paddenstoeltje met een grijzig of bruin, tot 10 mm breed hoedje. 
De dunne, bruine steel met tal van afstaande zijtakjes is echter 
uniek onder de plaatjeszwammen. Aan het uiteinde van de takjes 
worden in bolletjes conidiën (ongeslachtelijke sporen) gevormd en 
aan de steelbasis zit een zwart sclerotium dat in verbinding staat 
met zwarte, gemummificeerde resten van grotere plaatjeszwammen 
(Antonin & Noordeloos, 2010). De Vertakte collybia is in Drenthe 
van drie kilometerhokken bekend: een beschaduwde berm van de 
Odoornerzijtak van het Oranjekanaal (km 251-538, 2001) en van twee 
plekken in het Tonckensbos bij Huis ter Heide (km 229-559, 229-560, 
2003). Het is onbekend op welke paddenstoelen de vruchtlichamen 
daar groeiden. In de literatuur worden Grofplaatrussula (Russula 
nigricans) en Schaapje (Lactifluus vellereus) als substraat genoemd 
(Krieglsteiner, 2001). Ook elders in ons land is de Vertakte collybia 
zeer zeldzaam (NMV, 2013).

Dendrocollybia racemosa Vertakte collybia

OPN 1995: Collybia racemosa

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2001.

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

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

Het Kogelmeniezwammetje zou eigenlijk ‘Kogelzwammenmenie-
zwammetje’ moeten heten, maar dat werd een te ingewikkelde naam. Het 
substraat, houtbewonende kogelzwammen (Hypoxylon en verwanten) 
en schorsschijfjes (Diatrype en verwanten), is in het veld het duidelijkste 
herkenningspunt voor deze soort. In het naseizoen en voorjaar is dit 
meniezwammetje het talrijkst, als de kernzwammen zwart geworden 
zijn en hun kruit verschoten hebben. Daarop verschijnen dan kleine, 
doorschijnend rode puntjes van 0,2 mm. Een papilletje markeert de plek 
waar de sporen uit komen. Deze zijn 7-11 x 4-5 µm groot, lichtbruin, 
tweecellig en heel fijn ruw. Het Kogelmeniezwammetje kan verward 
worden met het Gelatineus meniezwammetje (Cosmospora purtonii), dat 
nog niet uit Drenthe bekend is. Die soort zit ook op zwarte kernzwammen, 
maar de topjes van de vruchtlichamen zijn niet voorzien van een papil en 
de sporen zijn glad. In Nederland is het Kogelmeniezwammetje algemeen 
met een vlekkerig verspreidingspatroon (NMV, 2013). Concentraties 
van bezette atlasblokken, zoals in Zeeland en de Flevopolders, wijzen 
op de activiteiten van mycologen met een goed zoekbeeld, want de 

Dialonectria episphaeria Kogelmeniezwammetje

OPN 1995: Nectria episphaeria

Status: Vrij zeldzaam, n= 50, n<99: 6, n>99: 45, trend +++, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1982.

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

0 3 2 2 1 0 1 4 10 16 10 3

soort moet vrijwel overal te vinden zijn 
(Ellis & Ellis, 1998). Dat zoekbeeld laat 
in Drenthe nog te wensen over, want hij 
staat hier als vrij zeldzaam genoteerd, al 
is het aantal waarnemingen het laatste 
decennium sterk toegenomen. De 
concentratie vondsten in de omgeving 
van Rolde is te danken aan één 
waarnemer, Roeland Enzlin, die kennelijk 
wél weet waar hij het zoeken moet. 
Het Kogelmeniezwammetje voelt zich 
overal thuis waar zijn gastheren in flinke 
aantallen voorkomen, zowel in schrale 
loofbossen als rommelbosjes en parken 
op voedselrijke grond. In naaldbossen 
ontbreekt hij nagenoeg. 



129Hoofdstuk 25

Het Hoekig schorsschijfje is voor kenners herkenbaar in het veld. 
Dat komt vooral doordat dit schorsschijfje vrijwel alleen op Beuk 
voorkomt en slechts zelden op andere loofbomen. Op nog verse 
afgevallen takken vormt het Hoekig schorsschijfje afgeplatte zwarte, 
afgeronde kussentjes (stroma’s) van 3 mm breed die door de schors 
naar buiten breken. Pas dan wordt het vruchtlichaam hoekig door 
de barsten in de schors. Aan het oppervlak van een stroma zie je 
onder de loep 20 of meer puntjes, waardoor de sporen naar buiten 
komen. Op doorsnede zit onder elk puntje een peervormig orgaantje 
(perithecium) waarin de asci zitten en sporen worden gevormd. De 
sporen zijn lichtbruin gekleurd, worstvormig en meten 5-9 x 1,5-
2 µm. Volgens de Drentse kaart is het Hoekig schorsschijfje matig 
algemeen, met het merendeel van de vindplaatsen in boswachterijen 
en de landgoederengordel in het noorden van de provincie. Geen 

Als je een vers afgevallen dode eikentak opraapt, is er een goede 
kans dat die bewoond is door het Eikenschorsschijfje. De schijfjes 
(stroma’s) zijn 2 mm breed en breken door de schors naar buiten. Het 
oppervlak is zwart, vaak met droogtebarsten, en ruw door de puntjes 
van peritheciën (zie ook Hoekig schorsschijfje, Diatrype disciformis, 
hierboven). De asci zijn gevuld met vele, lichtbruine, worstvormige 
sporen van 8-13 x 2,5 µm. Niet zelden zitten op dode takken wel 
opengebroken plekjes in de schors als teken van (vroegere) 
aanwezigheid, maar daarin geen gave schijfjes. Goed ontwikkeld 
materiaal is alleen te vinden in winter en voorjaar. Bij velddeterminaties 
zit er een addertje onder het gras: Er is een dubbelganger, het 
Kussenvormig schorsschijfje (Diatrypella pulvinata) met sporen van 
6-7 x 1,5 µm. Die is in Nederland nog maar op één plek in Brabant 
aangetoond. Het Eikenschorsschijfje is in Drenthe volgens de kaart 
algemeen en is in feite onder iedere eikenboom te verwachten. 
Daarnaast is er één betrouwbare melding van Tamme kastanje. De 
soort volgt de Zomereik in alle bostypen waar deze boom voorkomt, 
maar ook onder aangeplante exemplaren in parken, tuinen en 

Diatrypella quercina Eikenschorsschijfje

Status: Algemeen, n= 612, n<99: 9, n>99: 607, trend +++, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 20): droog, voedselarm loofbos 
35%, droge, voedselarme lanen 20%, voedselarm gemengd bos 10%, jonge 
bosaanplant10%, vochtig, voedselrijk loofbos en parken 10%, rest 15%. – 
Sub (n= 19): dode takken 90%, dood hout onbepaald10%. – Org (n= 21): eik 
91% (waarvan Zomereik 57%), Tamme kastanje 5%, loofbomen onbepaald 
5%.

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

3 10 48 12 8 3 25 47 78 169 161 106

wegbermen is het een gewone verschijning. Uit de enorme toename 
sinds 1999 mag alleen maar worden afgeleid dat tegenwoordig meer 
veldmycologen de soort zonder aarzelen durven te noteren.

Diatrype disciformis Hoekig schorsschijfje

Status: Matig algemeen, n= 88, n<99: 23, n>99: 68, trend +, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 16): droog, voedselarm loofbos 
69%, droog, voedselarm gemengd bos 13%, voedselrijke bossingels 6%, 
droog voedselarm naaldbos 6%, vochtig, voedselrijk loofbos 6%. – Sub (n= 
9): dode takken 100%. – Org (n= 9): Beuk 89%, loofbomen onbepaald 11%.

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

1 0 2 0 0 0 1 13 14 58 9 2

wonder, want daar groeien in Drenthe de meeste beuken. In feite is 
het vrijwel overal te verwachten waar volgroeide beuken staan. De 
soort heeft een veel hogere dichtheid op bijvoorbeeld de Veluwe 
en in de duinstreek dan in Drenthe (NMV, 2013), maar daar neemt 
de Beuk ook een veel belangrijker plaats in het bos in. Het Hoekig 
schorsschijfje is vooral uit bossen op droge, voedselarme zandgrond 
opgegeven, maar het groeit even goed in vochtiger, voedselrijke 
milieus. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig 
werd deze soort vastgesteld in 36% van de proefvlakken in droge, 
voedselarme beukenbossen (n= 19; Arnolds et al., 1994). Hij ontbrak 
in de andere bestudeerde bosgemeenschappen.
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De Bruingerande waskorstzwam is een glad, crèmekleurig tot roze-
beige korstje dat vaak smalle hoedjes vormt. De bovenkant van de 
hoedjes is lichtbruin en viltig behaard. Je zou de vruchtlichamen 
in het veld kunnen aanzien voor de Twijgkorstwam (Stereum 
ochraceoflavum) of de Donzige korstzwam (Cylindrobasidium laeve), 
maar de consistentie van de Bruingerande waskorstzwam is slapper. 

Eichleriella alliciens Bruingerande waskorstzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL 08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2003.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Onder de microscoop is direct te zien dat het geen gewone korstzwam 
is. De basidiën hebben scheidingswandjes en de sporen van 10-18 x 
5-6 µm zijn dik worstvormig. De hyfen zijn dunwandig, niet gelatineus 
en 2-5 µm breed. De Bruingerande waskorstzwam is in Drenthe vier 
keer waargenomen: Valtherblokken bij Valthermond (km 258-541, 
2003), de Lange Slagen bij Nieuw-Amsterdam (km 252-526, 2004), 
Westeinde bij Dwingeloo (km 219-536, 2007, herb. B. de Vries) en het 
Valtherbos ten noorden van Emmen (km 255-537, 2008, herb. B. de 
Vries). Elders in ons land is hij slechts van één atlasblok bij Enschede 
bekend (NMV, 2013). De soort groeit op hangende en liggende 
takken van loofbomen (twee keer Beuk, één keer berk en één keer 
onbekend) in loofbosjes en gemengd bos op voedselarme tot tamelijk 
voedselrijke zand- en veengrond. Aan de standplaats is dus niets 
bijzonders te zien, hetgeen het schaarse optreden van deze soort 
alleen maar raadselachtiger maakt. Volgens Krieglsteiner (2000) is 
de Bruingerande waskorstzwam verder gevonden in Polen, Duitsland 
en Zuid-Amerika. Hij groeit ook in Duitsland op hangende en liggende 
takken. Als waardbomen worden daar Beuk en Haagbeuk genoemd. 

Het Kwartetschorsschijfje groeit op dode, nog verse beukentakken 
en ziet er uit als een grote zwerm minieme wratjes op de gladde 
bast. Nauwkeuriger bezien is elk 0,5 mm breed wratje grijs met 
een zwarte punt. Deze bevat meestal vier peervormige ruimtes 
(peritheciën), waarin de asci zitten, elk met acht worstvormige 
sporen van 15-20 x 3 µm. Naast deze peritheciën vormt het 
Kwartetschorsschijfje een anamorf (imperfect stadium) dat er uitziet 
als gele, kromme of gekrulde staartjes met kleurloze sporen van 

15-19 µm. In Nederland is het Kwartetschorsschijfje zeldzaam op 
verspreide vindplaatsen (NMV, 2013); in Drenthe is het in twee 
kilometerhokken aangetroffen, bij Paterswolde (km 234-573, 
1987) en bij Gasteren (km 240-562, 1994). De soort moet in het 
verspreidingsgebied van de Beuk echter overal zeer algemeen zijn 
en ontwikkelt sporen van de late herfst tot de lente (Ellis & Ellis, 
1997). Ongetwijfeld zijn onze vondsten dus slechts het topje van 
de ijsberg.

Eutypella quaternata Kwartetschorsschijfje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1987.

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

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

De Zwarte trilzwam bestaat uit uitgespreide, gelatineuze, zwarte 
klodders van enkele centimeters met een gegolfd tot hersenachtig 
geplooid oppervlak die vaak tot grote plakken samengroeien. De 
vruchtlichamen zijn vrijwel geheel vastgegroeid aan het substraat 
(resupinaat), in tegenstelling tot de hierna besproken Eikentrilzwam 
(Exidia truncata) waarbij ze min of meer tolvormig zijn, naar de basis 
samengetrokken en min of meer gesteeld. Ook is er geen sprake van 
een ruw viltige buitenzijde, zoals bij die soort. Indien uitgedroogd is de 
Zwarte trilzwam bijna vliesdun en kraakbeenachtig van structuur. Beide 
soorten zijn voor 1995 vaak verwisseld, ook wegens verwarring over 
de juiste wetenschappelijke namen. De Zwarte trilzwam is in Drenthe 
vrij algemeen en door de gehele provincie verspreid, maar lang niet zo 
algemeen als de Eikentrilzwam. Zeer voedselarme natuurgebieden en 

Exidia plana Zwarte trilzwam

Status: Vrij algemeen, n= 318, n<99: 74, n>99: 258, trend ++, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar:1974. – Hab (n= 124): droog, voedselarm loofbos 
51%, droog, voedselarm gemengd bos 9%, houtwallen en -singels 8%, lanen 
6%, jonge bosaanplant 5%, elzenbroekbos 2%, loofbos onbepaald 7%, rest 
12%. – Sub (n= 74): dode takken 76%, dode stammen 14%, stronken 4%, 
levende stammen 3%, rest 3%. – Org (n= 88): eik 51% (waarvan Zomereik 
41%, Amerikaanse eik 2%), Beuk 11%, berk 7%, els 6%, wilg 6% (waarvan 
Geoorde en Grauwe wilg 5%), Wilde lijsterbes 3%, populier 2%, spar 2%, 
den 1%, loofbomen onbepaald 5%, rest 6%.

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

17 11 42 18 12 10 15 17 37 82 89 51
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naaldbossen als het Dwingelderveld worden grotendeels gemeden. 
De Zwarte trilzwam groeit saprotroof op hangende en liggende, dode 
takken en stammen van loofbomen, zowel in Berken-Eikenbossen op 
voedselarme, zure grond als in loofbossen op voedsel- en basenrijke 
bodems, bijvoorbeeld in ruilverkavelingsbosjes op voormalig 
bouwland. In Drenthe is de helft van de waarnemingen afkomstig van 
eik, op ruime afstand gevolgd door Beuk en een reeks andere bomen. 
Hij is één maal op dennenhout gevonden, een hoge uitzondering. 
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig werd de 
Zwarte trilzwam alleen gezien in twee proefvlakken in Vogelkers-
Elzenbos (n=7; Arnolds n.p.), niet in de bestudeerde eiken-, berken- 
en beukenbossen . In Zuidwest-Duitsland is de Beuk de belangrijkste 
waardboom en ook daar komt de soort soms op naaldbomen voor, 
het meest op Fijnspar (Krieglsteiner, 2000). De Zwarte trilzwam is in 
Nederland algemeen, maar schaars in de klei- en laagveengebieden 
in het westen en noorden van het land (NMV, 2013).

De Eikentrilzwam lijkt op de hierboven behandelde Zwarte 
trilzwam (Exidia plana), maar hij heeft alleenstaande, aan één punt 
aangehechte vruchtlichamen van 2-6 cm breed met een zwartviltige 
buitenkant. Ze zijn aanvankelijk schijfvormig, later onregelmatig 
gelobd. De consistentie van beide soorten is gelatineus bij vocht 
en kraakbeenachtig bij droogte. Ook hebben ze ongeveer dezelfde 
sporenmaten: 10-16 x 4,5-6 µm. De Eikentrilzwam is in Drenthe 
zeer algemeen, met wat lagere dichtheden in hoogveenontginningen 
waar bomen schaarser zijn dan op het plateau. Ook in de rest van 
Nederland is deze soort zeer algemeen (NMV, 2013). Het vlekkerige 
patroon geeft een aardige indruk van de verspreiding van actieve 
paddenstoelenkarteerders in ons land. De Eikentrilzwam is het 
gehele jaar door te vinden, maar vooral van de late herfst tot in het 
voorjaar. Hij groeit op vers afgestorven takken van loofbomen die heel 
vaak nog aan de boom vast zitten. Vooral na harde wind vinden we 
afgewaaide takken met vruchtlichamen op de grond. Zoals de naam al 
aangeeft, komt deze soort hoofdzakelijk op eiken voor. Er zijn enkele 

Exidia truncata Eikentrilzwam

Status: Zeer algemeen, n= 828, n<99: 58, n>99: 797, trend +++, RL 08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 132): droog, voedselarm 
loofbos 33%, voedselarm gemengd bos 24%, houtwallen en -singels 9%, 
jonge bosaanplant 8%, vochtig, voedselrijk loofbos 7%, parken en tuinen 
5%, lanen 5%, droog, voedselarm naaldbos 1%, rest 8%. – Sub (n= 115): 
dode takken 88%, dode stammen 8%, rest 4%. – Org (n= 139): eik 91% 
(waarvan Zomereik 26%, Amerikaanse eik 1%), berk 3%, Wilde lijsterbes 
1%, Ratelpopulier 1%, Beuk 1%, Hazelaar 1%, els 1%, spar 1%. 

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

47 63 82 33 17 19 23 44 47 127 266 229

opgaven uit Drenthe van andere loofbomen en één van Fijnspar, 
maar een groeiplaats op naaldhout is een hoge uitzondering 
(Krieglsteiner, 2000). De Eikentrilzwam volgt de Zomereik 
in al zijn habitats en is veelvuldig gevonden in loofbossen en 
gemengde bossen op zowel droge, voedsel- en basenarme 
grond als op vochtige, voedsel- en basenrijke bodems; ook 
in jonge aangeplante bosjes, parken, wegbermen met eiken 
en tuinen. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren 
tachtig werd hij aangetroffen in 51% van de zure, voedselarme 
eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984, als Exidia glandulosa) en in 
50% van de Vogelkers-Elzenbossen en verdroogde elzenbossen 
(n=10; Arnolds n.p.), bosgemeenschappen waarin de Zomereik 
ook altijd deel uitmaakt van de boomlaag. Hij ontbrak in de 
bestudeerde wilgenstruwelen en berken- en beukenbossen . 
De soort is regionaal en landelijk sterk toegenomen. Dit wordt 
deels veroorzaakt door betere herkenning in het veld, maar 
er is ongetwijfeld ook sprake van een reële vooruitgang. De 
oorzaak hiervan is onbekend. Mogelijk spelen stikstofdepositie 
of klimaatverandering (gemiddeld zachtere winters) een rol.
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Het Kruipwilgvloksteeltje is een vrij onopvallend, okerkleurig 
paddenstoeltje dat met een loep in het veld goed te herkennen is 
aan de fijnkorrelige hoed en steel. Bovendien heeft het een subtiele 
pelargoniumgeur. Op grond van verschillen in sporen, cystiden en 
standplaats werden in het Overzicht drie variëteiten onderscheiden: 
var. carpophilus, var. subincarnatus en var. rhombosporus (Arnolds 
et al., 1995; Vellinga, 1986). Tegenwoordig worden deze variëteiten 
als echte soorten erkend: het Kruipwilgvloksteeltje in strikte zin 
(Flammulaster carpophilus sensu stricto), het Beukendopvloksteeltje 
(Flammulaster subincarnatus) en het Ruitsporig vloksteeltje 
(Flammulaster rhombosporus) (Arnolds & Van den Berg, 2013; 
Knudsen & Vesterholt, 2008). Het is de vraag of deze nomenclatuur 
correct is. Het is immers merkwaardig dat de soort die op blaadjes 
en takjes van Kruipwilg groeit de naam carpophilus draagt, dat wil 
zeggen: vruchtenminnend, in casu beukennapjes! In Drenthe heeft 
36% van de waarnemingen betrekking op het Beukendopvloksteeltje, 

Flammulaster carpophilus 
sensu lato (inclusief 
Flammulaster subincarnatus) 

Kruipwilgvloksteeltje 
in wijde zin (inclusief 
Beukendopvloksteeltje)

Status: Vrij zeldzaam, n= 75, n<99: 24, n>99: 55, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1977. – Hab (n= 34): voedselarme lanen 35%, 
kruipwilgstruweel 18%, droog, voedselarm loofbos 18%, parken en 
plantsoenen 9%, droog, voedselarm gemengd bos 6%, vochtig, voedselrijk 
loofbos 6%, voedselrijke lanen 3%, loofhoutsingels 3%. – Sub (n= 25): 
vruchten 48%, dode bladeren en strooisel 36%, twijgen 8%, houtsnippers 
4%, rest 4%. – Org (n= 25): Beuk 60%, Kruipwilg 24%, eik 8% (waarvan 
Amerikaanse eik 4%), populier 4%, Boswilg 4%

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

0 0 0 0 0 0 2 10 18 36 18 5

35% op Kruipwilgvloksteeltje en bij 29% is geen variëteit aangegeven. 
Van het Ruitsporig vloksteeltje zijn geen waarnemingen bekend. De 
twee soorten worden hier uit noodzaak gecombineerd behandeld. 
Het Kruipwilgvloksteeltje in wijde zin is in Drenthe vrij zeldzaam 
en wijdverbreid op de hogere zand- en leemgronden. De meeste 
meldingen komen uit lanen en bossen op droge, voedselarme grond, 
maar ook uit parken, bossen op rijke grond en een opvallend hoog 
percentage uit kruipwilgstruwelen. Het menu van deze soort is 
gevarieerd. Bijna de helft van de waarnemingen heeft betrekking op 
afgevallen beukennapjes (vooral van var. subincarnatus). Daarnaast 
groeit hij op dode bladeren, vooral van Kruipwilg (alleen var. 
carpophilus) en Beuk, op twijgen en houtsnippers. In Nederland is 
het Kruipwilgvloksteeltje wijdverbreid op het pleistoceen, in de duinen 
en Zuid-Limburg. Elders is hij zeldzaam.

De wat merkwaardige naam ‘Werkhoutvuurzwam’ geeft aan dat 
deze buisjeszwam regelmatig op bouwhout wordt aangetroffen, wat 
uiteraard niet zijn natuurlijke substraat is. De soort groeit korstvormig. 
Op schuinstaand of vertikaal substraat kunnen verdikkingen 
ontstaan, maar geen echte hoedjes. Het vruchtlichaam is ongeveer 
1 cm dik en tot 20 cm lang. Het poriënoppervlak is roodbruin tot 
tabaksbruin. Kenmerkend voor deze vuurzwam zijn de grote poriën, 
2-3 per millimeter. Mede door enkele microscopische kenmerken is 
het een goed herkenbare soort. De Werkhoutvuurzwam groeit onder 
natuurlijke omstandigheden op beschut liggend, vochtig loofhout, 
meestal takken, op warme plekken. Zelden komt hij ook op naaldhout 
voor (Krieglsteiner, 2000). Zijn voorkeur voor warmte uit zich in zijn 
verspreiding; de Werkhoutvuurzwam komt hoofdzakelijk voor in Zuid- 
en Centraal-Europa en is in Nederland tegenwoordig matig algemeen. 
Tot eind vorige eeuw kwam de soort vooral in het westen van het 
land voor, hoofdzakelijk in de duinen. Sindsdien is hij toegenomen 
en wordt hij ook meer landinwaarts gevonden (NMV, 2013). 
Opvallend is de concentratie van recente vindplaatsen ten zuiden 

Fuscoporia contigua Werkhoutvuurzwam

OPN 1995: Phellinus contiguus

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 0, n>99: 9, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2001.

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

0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0
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van Rotterdam en op Goeree, ongetwijfeld een waarnemerseffect. 
In Drenthe is deze vuurzwam uit zeven verspreide kilometerhokken 
bekend, alle vanaf 2001. Drie van de vondsten zijn van bewerkt 
hout: één binnenshuis, op naaldhout, en twee buiten in parken en 
tuinen. Vier andere waarnemingen zijn afkomstig van loofbosjes, 
twee maal op dode berkentakken in berkenbos op voedselarm, zuur, 
verdroogd veen bij Emmen en Schoonebeek en twee keer in veel 
voedselrijkere bossingels bij Glimmen en Ter Horst, in het laatste 
geval eveneens op berk. Wellicht heeft de Werkhoutvuurzwam baat 
bij de klimaatsopwarming en komen we hem in de toekomst meer 
tegen.

De meerjarige, houtige vruchtlichamen van de Platte tonderzwam 
worden onder gunstige omstandigheden soms meer dan een halve 
meter breed. De bovenzijde is geel- tot donkerbruin met een witte 
groeirand en opvallend vaak bedekt met roestbruin sporenpoeder 
dat door deze paddenstoelen in enorme hoeveelheden wordt 
geproduceerd. De sporen kleuren soms ook de vegetatie en het 
strooisel onder de vruchtlichamen. De fijne, roomwitte poriën aan 
de onderzijde worden bij druk donkerbruin en kunnen met een dun 
voorwerp beschreven of bekrast worden. Vandaar de Engelse naam 
‘artist’s fungus’. Aan de onderzijde bevinden zich dikwijls tepelvormige 
gallen, veroorzaakt door larven van de paddenstoelenvlieg 
Agathomiyia wankowiczi, die alleen op Platte tonderzwam leeft. Op het 
gefotografeerde vruchtlichaam is de buisjeslaag ongebruikelijk dicht 
bezet met deze gallen, die een goed aanvullend determinatiekenmerk 
voor deze houtzwam vormen. De Platte tonderzwam is in Drenthe 
zeer algemeen, maar minder in de hoogveenontginningen waar 
hij vooral in dorpsbeplantingen voorkomt. De meeste meldingen 
komen uit loofbossen en gemengde bossen op min of meer droge, 
voedselarme bodem, maar hij groeit even goed op rijkere grond op 
kerkhoven, in parken, tuinen en lanen. In natte loofbossen en in 
naaldbossen is hij zeldzaam. Tijdens mycosociologisch onderzoek 

Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam

Status: Zeer algemeen, n= 1039, n<99: 172, n>99: 977, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1932. – Hab (n= 317): droog, voedselarm 
loofbos 28%, voedselarm gemengd bos 26%, parken en tuinen 9%, lanen 
7%, naaldbos 5%, voedselrijke jonge bosaanplant 4%, houtwallen en 
-singels 4%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, moerasbossen 2%, rest 13%. 
– Sub (n= 218): stronken 45%, dode stammen 30%, takken 12%, levende 
stammen 8%, rest 5%. – Org (n= 244): eik 35% (waarvan Zomereik 11%, 
Amerikaanse eik 0,4 %), berk 18%, Beuk 18%, els 5%, populier 2%, spar 2%, 
linde 1%, wilg 1%, Es 1%, Wilde lijsterbes 1%, prunus 1%, den 1%, overige 
naaldbomen 1%, loofbomen onbepaald 11%, rest 2%.

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

22 15 39 24 17 18 78 193 353 499 271 118

in de jaren tachtig werd de Platte tonderzwam vastgesteld in 11% 
van de voedselarme eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984), 5% van 
de droge, voedselarme beukenbossen (n= 19; Arnolds et al., 1994) 
en 24% van de (drogere) elzenbossen (n= 16; Arnolds, n.p.), steeds 
met minder dan 10 vruchtlichamen per 1000 m2. Hij ontbrak in de 
bestudeerde wilgenstruwelen en eiken- en beukenlanen. Hieruit 
blijkt wel dat de dichtheid van deze paddenstoel op de schaal van 
het landschap niet groot is. De Platte tonderzwam groeit soms als 

zwakteparasiet op oude of beschadigde 
bomen, maar meestal saprotroof op groot 
dood hout, zowel op vers, beschorst hout 
als op sterk vermolmde stronken. Hij komt 
op allerlei loofbomen voor, in Drenthe 
het meest op eiken, berken en beuken. 
Gezien de relatief kleine oppervlakte 
beukenbos in Drenthe is hij op deze 
laatste boom sterk oververtegenwoordigd, 
hetgeen overeenkomt met de voorkeur 
voor Beuk in Centraal-Europa (Jahn, 1979; 
Krieglsteiner, 2000). De Platte tonderzwam 
is enkele malen op naaldbomen 
aangetroffen, voornamelijk op Fijnspar. De 
sterke vooruitgang is te danken aan het 
ouder worden van bossen en de toename 
van groot dood hout.
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De grote, eenjarige vruchtlichamen van de Gesteelde lakzwam zijn 
zeer opvallend doordat hoed en steel bedekt zijn met een glanzende, 
oranjebruine tot purperrode korst. Helaas is deze schoonheid in 
Drenthe zeldzaam en alleen bekend uit de oostelijke helft van de 
provincie. Hij heeft hier een voorkeur voor oude eikenstrubben op 
droog, voedselarm zand, bijvoorbeeld Kremboong bij Stuifzand en 
het Oevermansbosje in Emmen-Zuid. Maar de Gesteelde lakzwam 
kan ook opduiken in parken en met bomen beplante wegbermen op 
vochtige, voedselrijke bodem. Hij groeit meestal saprotroof aan de 
voet van oude levende of dode bomen, minder vaak op stammen. Van 
de 18 Drentse opgaven was zes keer de boomsoort te achterhalen: vijf 
keer op Zomereik en één maal op Beuk. Ook in Centraal-Europa heeft 
de Gesteelde lakzwam een sterke voorkeur voor eiken. Daarnaast 
wordt hij vrij veel op Beuk aangetroffen en sporadisch op andere loof- 
en naaldbomen (Krieglsteiner, 2000). De sterke toename in Drenthe 
staat in contrast met de achteruitgang in de rest van Nederland, 
met name op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug (NMV, 2013; 
Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe kon de Gesteelde lakzwam 
een inhaalslag maken dankzij de sterke toename van oude eiken 

Ganoderma lucidum Gesteelde lakzwam

Status: Zeldzaam, n= 15, n<99: 2, n>99: 14, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1960. – Hab (n= 8): droog, voedselarm loofbos 50%, parken 
en plantsoenen 25%, droog, voedselarm gemengd bos 13%, voedselrijke 
lanen 8%. – Sub (n= 6): voet van levende bomen 50%, dode stammen 33%, 
levende stammen 17%. – Org (n= 6): Zomereik 83%, Beuk 17%.

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

0 0 1 0 0 0 0 2 5 3 4 0

in het landschap, terwijl in Midden-Nederland oude bossen altijd al 
ruimschoots aanwezig waren. 

Veel mycologen scharrelen op excursies graag even onder Hulst om 
op afgevallen bladeren het Hulstdekselbekertje (Trochila ilicina; zie 
aldaar) te kunnen noteren, dat onder bijna elke hulststruik aanwezig 
is. Er groeien echter ook andere zwarte ascomyceetjes op hulstblad 
en het Hulstbladstipje is er één van. De soort behoort niet tot de 

schijfzwammetjes, maar tot de loculoascomyceten die gekenmerkt 
worden door meercellige, dikwandige sporen en gewoonlijk tot de 
microfungi worden gerekend. De bolvormige vruchtlichaampjes zijn 
met een doorsnede van 0,2-0,3 mm veel kleiner dan die van het 
dekselbekertje en zitten grotendeels verstopt onder het bladoppervlak. 

Guignardia philoprina  Hulstbladstipje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2009.

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

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

De soort heeft maar liefst 
twee sterk verschillende 
stadia voor ongeslachtelijke 
voortplanting (anamorfen) die 
tot verschillende vormgenera 
(Phyllosticta en Dothiorella) 
worden gerekend (Ellis & 
Ellis, 1997), hoewel het dus 
om één soort gaat! In Drenthe 
is deze soort twee maal op 
hulstblad genoteerd, langs 
de Van Urklaan in Kolderveen 
(km 206-526, 2009) en in 
landgoed De Havixhorst bij 
De Wijk (km 213-521, 2009). 
De werkelijke verspreiding 
is slecht bekend, maar de 
soort is zeker minder verbreid 
dan het Hulstdekselbekertje. 
In Nederland zijn er verder 
alleen drie vindplaatsen 
geregistreerd in de duinen 
van Zuid-Holland (NMV, 
2013).
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Aan de taaie, toegespitste, diep wortelende, gegroefde en vaak 
getordeerde stelen is de Spoelvoetcollybia goed te herkennen. In 
Drenthe is het een vrij zeldzame paddenstoel met een voorkeur 
voor keileemgebieden, zoals de Hondsrug en de omgeving van 
Havelte. De Spoelvoetcollybia is een kensoort van het Beuken-
Eikenbos: loofbossen op de iets basenrijkere, droge, zure, lemige 
bodems (Stortelder et al., 1999). Tijdens mycosociologische studies 
in de jaren zeventig en tachtig is deze paddenstoel uitsluitend in 
dat bostype aangetroffen, en wel in 28% van de 18 onderzochte 
proefvlakken (Jansen, 1984). In Drenthe betreft het vooral oude 
eikenstrubben, zoals het Zwanenmeerbos bij Gieten en de esbosjes 
bij Havelte. Daar groeien de vruchtlichamen in bundeltjes aan de voet 
van levende of recent gestorven, oude eikenstobben. Buiten het bos 
is de soort enkele keren gevonden aan de voet van kapitale eiken 
in een parkachtige omgeving, bijvoorbeeld bij de kerk van Odoorn 
en in Noord-Sleen. Opvallend is het volledig ontbreken van deze 
paddenstoel in de boswachterijen. Deze heidebebossingen uit de 
vorige eeuw zijn kennelijk nog te jong voor een oude-bossoort als 
de Spoelvoetcollybia, hetgeen overigens ook geldt voor de meeste 
planten die kenmerkend zijn voor oude bossen. Deze collybia 

Gymnopus fusipes Spoelvoetcollybia

OPN 1995: Collybia fusipes

Status: Vrij zeldzaam, n= 32, n<99: 13, n>99: 22, trend: ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1967. – Hab (n= 30): droog, voedselarm loofbos 
67%, droog, voedselarm gemengd bos 13%, droge lanen 10%, parken en 
plantsoenen 3%, voedselarme bossingels 3%, eikenhakhout 3%. – Sub (n= 
18): voet van levende bomen 44%, dode wortels 33%, dode stronken en 
stobben 22%. – Org (n= 13): eik 92% (waarvan Zomereik 62%), loofbomen 
onbepaald 8%.

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

0 0 0 0 0 1 2 8 23 12 1 0

is een zwakteparasiet op oude bomen. In Drenthe is hij alleen op 
Zomereik is gevonden, maar elders ook bij Beuk en Tamme kastanje 
(Krieglsteiner, 2001). In Nederland is de dichtheid van deze soort 
aanmerkelijk groter in Zuid-Limburg, op de Veluwe en Utrechtse 
Heuvelrug en langs de binnenduinrand (NMV, 2013). Die streken zijn 
veel rijker aan oude eiken dan Drenthe.

De Kussenvormige houtzwam is gemakkelijk te herkennen aan 
de vrij grote, bruinroze tot kaneelkleurige vruchtlichamen met aan 
de onderzijde fijne poriën en een opvallend weke consistentie. 
Ze zijn eenjarig en worden vanaf het voorjaar tot laat in de herfst 
gevormd, maar zijn ook in de winter veelal nog herkenbaar. Deze 
landelijk algemene buisjeszwam (NMV, 2013) is ook in Drenthe 
wijdverbreid, maar hij wordt logischerwijs minder vaak aangetroffen 
in de boomarme veenkoloniën. De dichtheid is altijd laag, vaak een 

 Hapalopilus rutilans Kussenvormige houtzwam

Status: Vrij algemeen, n= 320, n<99: 47, n>99: 285, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1910. – Hab (n= 100): droog, voedselarm loofbos 
41%, wilgenbroekstruweel 13%, lanen en singels 13%, voedselarm gemengd 
bos 12%, jonge bosaanplant 6%, parken en tuinen 5%, vochtig, voedselrijk 
loofbos 3%, elzenbroekbos 3%, rest 4%. – Sub (n= 80): dode takken 71%, 
dode stammen 23%, stronken 1%, rest 5%. – Org (n= 97): Wilde lijsterbes 
32%, eik 20% (waarvan Zomereik 4%), wilg 19% (waarvan Geoorde en 
Grauwe wilg 16%, Boswilg 2%), berk 12%, populier 1%, els 1%, vlier 1%, 
den 1%, loofbomen onbepaald 14%.

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

7 5 7 2 1 9 14 71 86 108 55 30

enkel mycelium in een groot bosgebied. De soort is niet kieskeurig. 
De meeste meldingen komen uit loofbossen en gemengde bossen op 
voedselarm, droog zand, maar hij groeit even goed in kleddernatte 
wilgenstruwelen op veen, in parken en in jonge aanplant op 
voedselrijke bodems. Tijdens onderzoek van proefvlakken in de 
jaren tachtig was de Kussenvormige houtzwam aanwezig in 41% 
van de wilgenstruwelen (n= 17), 13% van de elzenbossen (n= 16, 
Arnolds, n.p.) en 27% van de eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984), 
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maar hij ontbrak in de onderzochte berkenbossen (n= 22; Jalink 
& Nauta, 1984) en beukenbossen (n= 19; van Steenis, 1991). 
Deze houtzwam is een saprotrofe witrotter, voornamelijk op recent 
afgestorven, dikkere takken die vaak nog aan de boom of struik vast 
zitten, minder frequent op stammen en nauwelijks op stronken. Het is 
een van de weinige houtpaddenstoelen die in Drenthe een duidelijke 
voorkeur heeft voor Wilde lijsterbes, boven bijvoorbeeld eiken, wilgen 

en berken. Er is één melding van naaldbomen (den). In Baden-
Württemberg komt de soort weinig op Wilde lijsterbes voor (8x) en 
is Hazelaar (98x) het belangrijkste substraat, gevolgd door eik (86x), 
Beuk (84x) en Zilverspar (67x) (Krieglsteiner, 2000). In Drenthe is de 
Kussenvormige houtzwam nooit van Hazelaar of Beuk opgegeven, 
hoewel deze bomen hier wijdverbreid zijn. Het is onduidelijk waardoor 
deze verschillen in voorkeur van waardplant veroorzaakt worden.

De vruchtlichamen van de Kammetjesstekelzwam lijken uit de verte 
op grote, witte bollen, maar van nabij blijken het complexe, subtiel 
vertakte, koraalachtige structuren met aan de onderzijde lange, 
hangende, in rijen geplaatste stekels. Deze feeërieke paddenstoel 
is in Drenthe alleen bekend uit het Meerbosch bij Weerdinge, waar 
hij tenminste vanaf 1986 tot en met 1992 groeide op een oude, 
liggende, sterk verrotte beukenstam in een hoekje beukenbos op 
droge, humusrijke grond boven keileem. In 1992 was het enige 
vruchtlichaam slecht ontwikkeld en het hout bijna uiteengevallen. 
Nadien was het substraat uitgeput. De Kammetjesstekelzwam was 
tot voor kort in Nederland uiterst zeldzaam en gedurende vele jaren 
afwezig (Arnolds, 2003), maar de laatste jaren is de soort op een paar 
nieuwe plekken opgedoken, voornamelijk in het midden van het land 
(Veerkamp & Arnolds, 2008). De recente toename heeft te maken 
met een natuurlijker bosbeheer, waardoor plaatselijk meer dode 
beukenstammen in bossen achterblijven. De Kammetjesstekelzwam 
is in Centraal-Europa een kenmerkende paddenstoel van zeer oude, 
onbeheerde beukenbossen en in oerwoudreservaten kan hij talrijk 

Hericium coralloides Kammetjesstekelzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1986.

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

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

zijn op liggende, sterk verrotte stammen (Arnolds, 2003). In Drenthe 
zijn weinig beukenbossen al oud genoeg om een geschikt substraat 
te leveren, maar in de toekomst mogen ook hier nieuwe vondsten van 
deze fraaie paddenstoel worden verwacht.

De schelpvormige hoeden van de Gewone harpoenzwam zijn onder 
een vuilwitte viltlaag grijs- tot zwartbruin van kleur, vaak met een 
blauwzweem. De soort is alleen microscopisch aan de viersporige 
basidiën te onderscheiden van donkere vormen van de Harige 
harpoenzwam (Hohenbuehelia fluxilis; zie aldaar). Anders dan de 
naam suggereert, is de Gewone harpoenzwam in Drenthe zeldzaam. 
Op basis van atlasblokken geldt hij landelijk als matig algemeen 
(NMV, 2013). Er is geen duidelijk patroon te herkennen. De meeste 
Drentse meldingen komen uit loofbossen en gemengde bossen op 
voedselarme, zure zandgrond, maar hij komt ook voor in loofbossen 
op voedselrijke, neutrale leemgrond. De Gewone harpoenzwam groeit 
als zwakteparasiet of saprotroof op kwijnende en dode stammen en 
takken van loofbomen, in de helft van de genoteerde gevallen op Wilde 
lijsterbes. Tijdens mycosociologisch onderzoek van eikenbossen in 
de jaren tachtig is de Gewone harpoenzwam uit zeven proefvlakken 
(19%, n= 37) gemeld ( (Jansen, 1984), een opvallend hoge 
presentie vergeleken met de weinige recente waarnemingen. Zowel 
regionaal als landelijk is sprake van sterke achteruitgang (Arnolds & 
Veerkamp, 2008), zonder aanwijsbare oorzaak. Het is opvallend dat 
de taxonomisch en ecologisch nauw verwante Bleke harpoenzwam 
(Hohenbuehelia mastrucata) juist een sterke vooruitgang vertoont 
(zie hieronder). Die laatste soort is pas vanaf 1988 uit Drenthe 
bekend, terwijl ruim tweederde van de waarnemingen van de 

 Hohenbuehelia atrocoerulea Gewone harpoenzwam

Status: Zeldzaam, n= 19, n<99: 11, n>99: 8, trend --, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1940. – Hab (n= 15): droog, voedselarm loofbos 93%, vochtig, 
voedselarm gemengd bos 7%. – Sub (n= 12): dode stammen 50%, dode 
takken 33%, dood hout onbepaald 17%. – Org (n= 10): Wilde lijsterbes 50%, 
Zomereik 40%, berk 10%.

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

0 1 0 0 0 2 0 9 5 4 3 0

Gewone harpoenzwam van vóór 1988 dateert. De veronderstelling 
ligt dan ook voor de hand dat beide soorten voordien niet goed zijn 
onderscheiden, ook bij het genoemde mycosociologische onderzoek. 
De drie opgaven in het Drentse bestand van de Grijze harpoenzwam 
(Hohenbuehelia grisea) zijn dubieus. Deze soort is pas recent goed 
afgegrensd (Knudsen & Vesterholt, 2008). Oudere opgaven kunnen 
net zo goed op de Gewone of Bleke harpoenzwam betrekking hebben.
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De Bleke harpoenzwam lijkt op een roomwitte uitvoering van de 
Gewone harpoenzwam (Hohenbuehelia atrocoerulea; zie hierboven). 
Heel jonge vruchtlichamen zijn echter grijs van kleur, zoals op 
bijgaande foto zichtbaar is. Een ander onderscheid is de dikkere 
gelatineuze laag in het hoedvlees bij de Bleke harpoenzwam. 
Waarschijnlijk zijn beide soorten vroeger met elkaar verward (zie 
hierboven). De Bleke harpoenzwam is in Nederland matig algemeen 
en vrijwel beperkt tot de hogere zandgronden en de duinstreek (NMV, 
2013). Hij is in Drenthe vrij zeldzaam, maar wijdverbreid. De soort is het 
meest gevonden in loofbossen en gemengde bossen op droge, zure, 
voedselarme gronden, maar ook in vochtige bossen en boomsingels 

 Hohenbuehelia mastrucata Bleke harpoenzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 46, n<99: 6, n>99: 40, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1988. – Hab (n= 15): droog, voedselarm loofbos 
27%, voedselarm gemengd bos 27%, vochtig, voedselrijk loofbos 20%, 
berkenbroekbos 20%, rest 13%. – Sub (n= 16): dode stammen 56%, dode 
takken 44%. – Org (n= 17): Wilde lijsterbes 59%, eik 25% (waarvan Zomereik 
12%, Amerikaanse eik 6%), berk 6%, loofbomen onbepaald 6%.

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

0 0 0 0 0 1 2 6 10 18 6 1

op rijkere, neutrale bodems en in nat, zuur berkenbroekbos. Hij leeft 
als zwakteparasiet of saprotroof op afstervende en pas gestorven 
stammen en dikke takken van loofbomen die meestal nog overeind 
staan. In Drenthe heeft de Bleke harpoenzwam een uitgesproken 
voorkeur voor Wilde lijsterbes, gevolgd door eiken en berken. In 
Scandinavië is eik de voornaamste waardboom, daarnaast berk, els 
en populier (Knudsen & Vesterholt, 2008); in Zuid-Duitsland wordt 
Beuk het meest genoemd, gevolgd door eik en els (Krieglsteiner, 
2001). De Bleke harpoenzwam lijkt in Drenthe sterk vooruitgegaan, 
maar dit is vermoedelijk geflatteerd door vroegere verwarring met de 
Gewone harpoenzwam (Hohenbuehelia atrocoerulea, zie aldaar).

Het Ankerwasbekertje heeft zijn naam te danken aan een krans van 
witte hyfen die de vruchtlichamen ‘verankeren’ aan het rotte hout, een 
goed, maar subtiel veldkenmerk. De gele schoteltjes zijn 1-1,5 mm 
breed. De sporen zijn staafvormig of zeer smal knotsvormig en meten 
4-6 x 0,5-1 µm. Er bestaat veel naamsverwarring met het Kromsporig 
wasbekertje (Orbilia auricolor, zie aldaar). De soort is pas vanaf 1990 
in Nederland herkend en sindsdien in 56 atlasblokken aangetroffen 

(NMV, 2013). Regionaal blijkt hij helemaal niet zeldzaam als er maar 
op gelet wordt, zoals rond Helmond, in Flevoland en Zuid-Holland. 
Drenthe loopt achter met slechts één vondst op een dode stam van 
Beuk in het Valtherbos bij Klijndijk (km 255-539, 2005). Volgens Ellis 
& Ellis (1997) is de soort (onder de naam Orbilia auricolor) het gehele 
jaar door te vinden op allerlei soorten loofbomen en Dennis (1981) 
noemt hem vrij algemeen.

Hyalorbilia inflatula Ankerwasbekertje

OPN 1995: Orbilia inflatula

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2005.

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

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

Zoals de meeste vlieskelkjes is het Kortsporig bladvlieskelkje niet in 
het veld te herkennen. De vruchtlichamen worden tot 2 mm breed, 
beginnen wit en worden op den duur bleek okergeel. De sporen 
meten 12-17 x 2,5-3 µm, zijn aan de top gekromd en lijken op die 
van het Gewoon vlieskelkje (Hymenoscyphus caudatus; zie aldaar). 
Deze laatste soort heeft grotere sporen (16-26 x 4-5,5 µm). Het 
Kortsporig bladvlieskelkje groeit op dode bladeren, meestal van els, 
maar ook wel van Beuk en andere loofbomen (Ellis & Ellis, 1997). 
In Nederland is de soort zeer zelden opgegeven van geïsoleerde 

vindplaatsen (NMV, 2013). In Drenthe is er slechts één waarneming: 
op een gevallen berkenblad in de omgeving van het voormalige 
Biologisch Station bij Wijster, (km 230-537, 1983, herb. WBS). Dat 
steekt schril af bij de situatie in Groot-Brittannië waar het Kortsporig 
bladvlieskelkje beschouwd wordt als een algemeen schijfzwammetje 
op de middennerf en bladsteel van elzenbladeren (Ellis & Ellis, 
1997). Het is opmerkelijk dat de soort tijdens het uitgebreide 
mycosociologische onderzoek in elzenbossen in de jaren tachtig 
nooit is gesignaleerd.

Hymenoscyphus albopunctus Kortsporig bladvlieskelkje

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1983. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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Voor een vlieskelkje heeft het Geel houtvlieskelkje grote, tot 5 mm 
brede, kortgesteelde vruchtlichamen met een goudgeel hymenium. 
De buitenkant is bleker en de steel is aan de voet kort behaard. De 
soort is aan deze eigenschappen vaak in het veld te herkennen, maar 
er is een dubbelganger met eveneens heldergele, nog wat grotere 
kelkjes, het Wilgenhoutvlieskelkje (Hymenoscyphus salicinus; zie 
aldaar). Die soort groeit meestal op wilgenhout en heeft sporen van 
11,5-16,5 µm lang, terwijl ze bij het Geel houtvlieskelkje 14-20 x 3-4,5 
µm meten en naar één eind versmald zijn. Deze soort is in Nederland 
overal vrij algemeen (NMV, 2013). In Drenthe is hij matig algemeen 
en vooral aanwezig in grote bosgebieden. De enorme toename van 
het aantal vondsten geeft aan dat waarnemers deze soort vaker 
voor microscopische controle uit het veld meenemen. Het Geel 
houtvlieskelkje groeit op weinig verteerde, dode takken en twijgen 
van allerlei loofbomen op min of meer vochtige plaatsen. De opgaven 
van de habitat uit Drenthe zijn zo beperkt dat daarover niet veel te 
zeggen valt. Eén maal wordt Zomereik als waardboom gemeld; voor 
de rest zijn er alleen opgaven van ongespecificeerd loofhout. 

Hymenoscyphus calyculus Geel houtvlieskelkje

Status: Matig algemeen, n= 94, n<99: 6, n>99: 89, trend +++, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1982

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

0 0 0 0 0 0 6 8 45 19 8 10

Het Beukennapvlieskelkje groeit weliswaar op beukennapjes, maar 
is daar niet het enige vlieskelkje. De soort wordt in zijn afbraakwerk 
soms bijgestaan door een variëteit van de Eikeldopzwam 
(Hymenoscyphus fructigenus var. coryli). Beide zijn wit tot lichtgeel, 
maar het oppervlak van het Beukennapvlieskelkje kan verkleuren 
naar roodbruin. Bovendien is die soort iets kleiner, tot 1 mm breed, 
en hij heeft een kortere steel of is ongesteeld. Ook de sporen zijn 
kleiner: 9-15 x 3,5-5 µm. De soort is in Nederland matig algemeen 
en wijdverbreid (NMV, 2013). Hij staat in Drenthe als zeer zeldzaam 
te boek op verspreide vindplaatsen, enerzijds doordat de Beuk hier 
minder voorkomt dan in veel andere provincies, anderzijds doordat 
er in sommige regio’s meer aandacht voor vlieskelkjes bestaat. In 
Drenthe is het Beukennapvlieskelkje alleen van de vruchten van 
Beuk opgegeven, maar hij kan ook op afgevallen bladeren groeien.

Hymenoscyphus fagineus Beukennapvlieskelkje

Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 2, n>99: 6, trend +, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1996.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0

De Eikeldopzwam is een van de weinige vlieskelkjes dat vanwege 
het karakteristieke substraat in het veld kan worden herkend. Het is 
een roomwit tot geel kelkje van 1-3 mm breed met een crèmekleurige 
steel die vrij lang kan worden (3-15 mm). De spoelvormige sporen 
hebben een stomp en een spits einde en meten 13-20 x 3-4 µm. 

Zoals de naam al zegt, groeit de Eikeldopzwam in zijn typische vorm 
(var. fructigenus) voornamelijk op de napjes van eikels, maar ook 
op de wand van eikels zelf. Hij is in Nederland zeer algemeen op 
het pleistoceen en in de kustduinen, elders minder algemeen (NMV, 
2013). In Drenthe is deze variëteit voornamelijk aangetroffen in bossen 

Hymenoscyphus fructigenus Eikeldopzwam

Status: Vrij algemeen, n= 405, n<99: 111, n>99: 325, trend +, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 153): droog, voedselarm loofbos 
42%, lanen 19%, voedselarm gemengd bos 7%, parken en tuinen 7%, 
vochtig, voedselrijk loofbos 6%, bossingels 4%, droog, voedselarm naaldbos 
3%, voedselrijke jonge bosaanplant 3%, rest 9%. – Sub (n= 63): vruchten 
70%, zaden 24%, rest 6%. – Org (n= 74): eik 91% (waarvan Zomereik 53%, 
Amerikaanse eik 3%), Beuk 6%, rest 3%.

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

0 0 0 1 0 0 1 39 201 269 30 1
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op zand- en leemgronden, minder in de hoogveenontginningen en 
de beekdalen. Daarnaast is er een variëteit coryli met gemiddeld 
wat kleinere sporen op napjes van beukennootjes en vruchtschalen 
van Hazelaar. Hij wordt ook wel als aparte soort beschouwd, 
Hymenoscyphus rokebyensis. In Drenthe is hij van vijf plekken 
gemeld, uitsluitend op beukennapjes, maar mogelijk gaan onder de 
opgaven van de soort meer waarnemingen van die variëteit schuil. 
Ook in de rest van ons land geldt deze variëteit als zeldzaam (NMV, 

Het Vrolijk vlieskelkje is een geel tot geelbruin vlieskelkje 
met een korte steel. De sporen zijn spoelvormig en opvallend 
groot: 16-25 x 5-6 µm. Het lijkt sterk op het veel algemenere 
Wilgentwijgvlieskelkje (Hymenoscyphus salicellus; zie aldaar) dat 
nog iets langere sporen kan hebben, vaak met zeer korte wimpers 
aan één of beide uiteinden. In Drenthe is het Vrolijk vlieskelkje 
in twee kilometerhokken genoteerd: bij het Blauwe Meer bij 

Geeuwenbrug (km 223-544, 2003) zonder verdere details en in de 
Anserdennen bij Ansen (km 220-533, 2010), op een dode tak van 
Zomereik in een arm Berken-Eikenbos met een dikke strooisellaag. 
Volgens Ellis & Ellis (1997) groeit het Vrolijk vlieskelkje op dode 
takken van diverse loofbomen op vochtige plaatsen. In de rest 
van ons land is de soort zeldzaam op geïsoleerde vindplaatsen 
(NMV, 2013).

Hymenoscyphus laetus Vrolijk vlieskelkje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2003.

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

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

Het Slank vlieskelkje verschilt uiterlijk weinig van andere kleine 
vlieskelkjes; het apothecium is 0,5-1 mm breed, bleekgelig en 
het steeltje is ongeveer 1 mm lang. De sporen zijn langwerpig 
ellipsvormig of spoelvormig, iets gekromd en ze meten 7-12 x 1,5-3 
µm. Het Slank vlieskelkje groeit op dode stengels van grote kruiden 
en bramen. De soort heeft vaak dezelfde substraatkeuze als het 
Gewoon geleikelkje (Crocicreas cyathoideum; zie aldaar), waarmee 
hij gemakkelijk kan worden verward. Die soort heeft echter een meer 
transparante, gelatineuze buitenkant en iets kleinere sporen (7-10 x 

1,5-2 µm). In Nederland is het Slank vlieskelkje matig algemeen en 
vooral waargenomen in Flevoland en het zuidwesten (NMV, 2013). In 
Drenthe is hij pas vanaf 2008 bekend en nu in vijf kilometerhokken 
gevonden: in de Zeijerstrubben bij Zeijen (km 231-563, 2008), in 
Roden (km 224-573, 2009), in Emmen in de wijk Emmerhout (km 
260-534, 2009), bij Zeijerveld (km 231-562, 2010) en in Oudemolen 
(km 239-563, 2010). Waarschijnlijk is de soort voordien over het 
hoofd gezien of met andere kelkjes verward. Details over standplaats 
en substraat zijn in Drenthe niet genoteerd.

Hymenoscyphus repandus Slank vlieskelkje

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 0, n>99: 5, trend +++, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 2008.

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

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

2013). Hij is gemakkelijk te verwarren met het Beukennapvlieskelkje 
(Hymenoscyphus fagineus) dat hierboven behandeld is. Een 
zeer zeldzame variëteit carpini, gespecialiseerd op vruchten van 
Haagbeuk, is uit Drenthe nog niet bekend. Een vierde variëteit op 
elzenzaden (Arnolds et al., 1995) is wel in Drenthe aangetroffen, 
maar wordt tegenwoordig als aparte soort opgevat, Hymenoscyphus 
seminis-alni (zie aldaar). De Eikeldopzwam is het meeste gemeld uit 
Berken-Eikenbos op zure, voedselarme zandgrond, maar dat is ook 
veruit het meest verbreide type loofbos in Drenthe. Hij is net zo goed 
te vinden onder eiken langs wegen, in parken en in loofbossen op 
voedsel- en basenrijke leem.



140 Loofbossen op allerlei bodemtypen

Het Barstend harskorstje begint als een poreus, wit overtrekje met 
wat haren en heel kleine tandjes. Later wordt het wat dikker, meer 
room- tot houtkleurig en dicht bezet met tandjes en haren. Hoe 
dikker het wordt, hoe meer het krimpt bij droogte. De barsten zijn 
dan diep en verdelen het vruchtlichaam in hoekige blokjes. Echt oude 
exemplaren kunnen behoorlijk dik worden met een onregelmatig 
gevormd oppervlak. Het Barstend harskorstje behoort in Drenthe tot 
de meest algemene korstzwammen. Dat geldt ook voor de andere 
pleistocene gebieden in Nederland en de kustduinen (NMV, 2013). 
Daarbuiten is de soort vrij schaars. De verspreidingskaart is nog lang 
niet compleet, want voor veel karteerders is herkenning in het veld 
nog een straat te ver. Vermoedelijk is de soort in Drenthe aanwezig 

 Hyphoderma setigerum Barstend harskorstje

Status: Vrij algemeen, n= 236, n<99: 45, n>99: 203, trend +++, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1958. – Hab (n= 76): droog, voedselarm loofbos 
23%, elzenbroekbos 16%, wilgenbroekstruweel 9%, voedselarm gemengd 
bos 9%, jonge bosaanplant 9%, vochtig, voedselrijk loofbos 8%, parken en 
tuinen 5%, naaldbos 5%, lanen en singels 3%, loofbossen 11%, rest 2%. – 
Sub (n= 169): dode takken 65%, dode stammen 18%, dood hout onbepaald 
17%. – Org (n= 170): loofbomen 94% (waarvan eik 29% (waarvan Zomereik 
23%), berk 28%, els 10%, wilg 6%, Wilde lijsterbes 2%, Beuk 1%, Hazelaar 
1%); naaldbomen 6% (waarvan den 3%, spar 1%).

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

6 12 16 22 3 7 11 23 41 63 53 24

in alle kilometerhokken met loofbos. Het Barstend harskorstje groeit 
vooral op hout en schors van hangende takken en staande stammen 
van berken, eiken en andere loofbomen. Hij bewoont allerlei bossen, 
variërend van droog, voedselarm en zuur Berken-Eikenbos tot drassig, 
voedselrijk en basisch elzenbroekbos. In dat laatste bostype werd de 
soort in de jaren tachtig in 69% van de onderzochte proefvlakken 
(n= 16) aangetroffen, alsmede in 41% van de proefvlakken in 
wilgenstruwelen (n= 17) (Arnolds, n.p.). Incidenteel wordt het 
Barstend harskorstje op naaldhout aangetroffen, vooral van dennen. 
In Baden-Württemberg zijn eik, Beuk en Zilverspar de belangrijkste 
waardplanten (Krieglsteiner, 2000). De laatste twee bomen zijn in 
de bossen aldaar dominant, maar in Drenthe is de Zilverspar vrijwel 
afwezig en de Beuk komt slechts lokaal voor.

De Franjetandjeszwam is een vrij forse, bleke, resupinate korstzwam 
die met enige oefening in het veld herkend kan worden. De tandjes zijn 
1-3 mm lang, vaak vertakt, vuilwit en bij ouderdom okerkleurig. De franje 
zit aan de tandjes als hoekig afstaande, donzige beharing die bijna met 
het blote oog zichtbaar is. De randzone kan ook behaard zijn. Onder de 
microscoop blijkt dat de haren (cystiden) cilindrisch zijn en tot 300 µm 

 Hyphodontia barba-jovis Franjetandjeszwam

Status: Zeldzaam, n= 24, n<99: 0, n>99: 24, trend +++, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2001. – Sub (n= 11): dode takken 64%, dode stammen 
36%. – Org (n= 13): Zomereik 46%, berk 46%, loofbomen onbepaald 8%.

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

0 0 1 3 0 0 0 4 7 6 1 3
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lang, matig dikwandig met een dunwandige top. De sporen zijn breed 
ellipsvormig en meten 4,5-6 x 4 µm. In Drenthe is de Franjetandjeszwam 
pas in 2001 voor het eerst gevonden en nu al van 26 kilometerhokken 
bekend, verspreid over de provincie. Bijna 80% van de waarnemingen 
stamt vanaf 2007. Het is nauwelijks voorstelbaar dat zo’n opvallende 
korstzwam in het verleden over het hoofd is gezien en er is dus sprake 
van een recente, tamelijk explosieve expansie. Dat komt overeen met 
de overige Nederlandse gegevens: De Franjetandjeszwam was vóór 

1990 slechts uit vier atlasblokken bekend; nu zijn dat er 108 verspreid 
over het gehele land (NMV, 2013). De oorzaaken van de vooruitgang 
is onbekend. In Drenthe is deze soort gevonden op dode takken en 
stammen van Zomereik en berken in allerlei bostypen, variërend van 
berkenbos op uitgedroogd, zuur hoogveen tot Elzen-Vogelkersbos 
op vochtige, basenrijke potklei. In Baden-Württemberg groeit de 
Franjetandjeszwam voornamelijk op beukenhout en zijn er incidentele 
opgaven van Fijnspar en Grove den (Krieglsteiner, 2000). 

De Ruwe tandjeszwam is een resupinate, roomkleurige tot licht 
okerkleurige korstzwam, bezet met fijne, tot 0,5 mm lange stekeltjes. 
Hij verschilt van de meeste andere tandjeszwammen door grotere 
vlakke ruimtes tussen de tandjes. De enige soort die dat ook heeft 
is de Korrelige tandjeszwam (Hyphodontia crustosa). Daarom is de 
microscoop ook hier onontbeerlijk. De eerste soort heeft geknopte 
cystiden en sporen van 5-6 x 3,5-4,5 µm en de tweede puntige 
cystiden en sporen van 5-6,5 x 2,5-3 µm. Jonge vruchtlichamen 
van de Ruwe tandjeszwam zijn bleke korstjes met heel lage wratjes 
en kunnen dan verward worden met het Grauwgeel dwergkorstje 
(Brevicellicium olivascens; zie aldaar). Deze heeft echter totaal andere 
microscopische elementen. In Nederland is de Ruwe tandjeszwam 
pas sinds 1991 bekend (Arnolds et al., 1995), maar nu vrij zeldzaam 
en wijdverbreid (NMV, 2013). Voor Drenthe geldt hetzelfde. De eerste 
vondst dateert hier van 1995; alle andere 16 meldingen van na 2006. 
Waarschijnlijk betreft het een recente uitbreiding, maar betere kennis 

Hyphodontia granulosa Ruwe tandjeszwam

Status: Zeldzaam, n= 17, n<99: 1, n>99: 16, trend +++, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1995. – Hab (n= 4): voedselarm gemengd bos 75%, 
vochtig, voedselrijk loofbos 25%. – Sub (n= 15): dode takken 87%, dood hout 
onbepaald13%. – Org (n= 15): Zomereik 73%, loofbomen onbepaald 27%. 

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

0 0 0 2 0 1 2 3 2 6 3 0

van deze groep korstzwammen kan ook 
een rol spelen. Volgens de literatuur 
heeft de soort een voorkeur voor 
naaldhout (Jülich, 1984; Krieglsteiner, 
2000). In Baden-Württemberg zijn er 
29 opgaven van naaldbomen (vooral 
Fijnspar) en slechts tien van loofbomen 
(vooral Beuk en eik). In Drenthe komen 
alle opgaven van loofbomen, voorzover 
bepaald van Zomereik. De Ruwe 
tandjeszwam is zowel in voedselrijke 
als voedselarme bossen gesignaleerd. 
Over een mogelijke habitatvoorkeur 
valt nog weinig te zeggen.

Evenals veel andere tandjeszwammen is de Roomkleurige 
tandjeszwam een resupinate, witte tot crèmekleurige korstzwam 
met een oneffen oppervlak door kleine wratjes of stekeltjes. 
Bij deze soort staan de spitse stekeltjes dicht opeen en ze zijn 
vaak gerangschikt in parallel verlopende rijen. De Roomkleurige 
tandjeszwam is alleen onder de microscoop te herkennen aan 
de relatief brede, elliptische sporen van 5,5-7 x 3,5-4,5 µm en 
de toegespitste of wat geknopte, vaak geïncrusteerde uiteinden 
van de hyfen in de stekeltjes die op cystiden lijken (Bernicchia & 

Gorjón, 2010). De enige Nederlandse vondst komt uit Drenthe: op 
een dode stam van een onbekende loofboom in een laan op droge, 
voedselrijke grond in landgoed Vennebroek bij Paterswolde (km 
233-574, 1995, herb. Enzlin). De soort is in Europa wijd verbreid 
en vrij talrijk in Zuid-Scandinavië. De  Roomkleurige tandjeszwam 
groeit daar voornamelijk op ontschorst hout van loofbomen, 
vooral op iep, maar ook op Hazelaar, Es, kers, wilg en lijsterbes, 
maar hij is ook één keer op Jeneverbes vastgesteld (Eriksson & 
Ryvarden, 1976).

Hyphodontia pruni Roomkleurige tandjeszwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1995.

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

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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De Eikentandjeszwam is een resupinate, roomkleurige tandjeszwam 
zoals vele andere, met dicht opeenstaande, relatief lange tandjes 
van 2-3 mm. Hij is overigens variabel, zoals de foto’s in Krieglsteiner 
(2000) en Jahn (1979) laten zien. Herkenning in het veld lijkt 
onmogelijk. Doorslaggevende microscopische kenmerken zijn: 
cilindrische sporen van 6-8 x 2,5-3 µm, grote basidiën van 25-35 x 
4,5-5,5 µm en cystiden meestal aan de top met een knopje en slechts 
af en toe puntig. Oude exemplaren van de Korrelige tandjeszwam 
(Hyphodontia crustosa) en de Ruwe tandjeszwam (Hyphodontia 
granulosa) kunnen op de Eikentandjeszwam lijken, maar hebben 
meer verspreid staande tandjes en kortere sporen. Ook is verwarring 
mogelijk met de zeer algemene Witte tandzwam (Schizopora 
paradoxa; zie aldaar). De Eikentandjeszwam groeit saprotroof op 
liggende, meestal beschorste takken van loofbomen, overwegend 

eiken. Uit Drenthe zijn geen details over habitat en substraat bekend, 
maar in Baden-Württemberg is 75% van de vondsten afkomstig van 
eik (Krieglsteiner, 2000). Ondanks het zeer algemene voorkomen van 
eiken is de Eikentandjeszwam in Drenthe een uitgesproken zeldzame 
soort met vijf waarnemingen: omgeving van Hoogeveen (atlasblok 
225-525, 1974), het Mensingebos bij Roden (km 224-571, 1984), het 
Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 1995), bij de Kibbelkoele 
in het Sleenerzand (km 248-536, 1999) en bij Allardsoog, Bakkeveen 
(km 216-567, 2000), de laatste waarschijnlijk op Fries grondgebied. 
De laatste tien jaar is gericht, maar vergeefs naar deze korstzwam 
gezocht. In de rest van Nederland lijkt de Eikentandjeszwam minder 
zeldzaam, met name in Friesland, Brabant en de duinstreek (NMV, 
2013). Het is echter niet onmogelijk dat sommige vondsten van deze 
soort, zowel in Drenthe als daarbuiten, verkeerd gedetermineerd zijn.

Hyphodontia quercina Eikentandjeszwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 3, n>99: 2, trend --, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1974. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0

De Muizentandjeszwam is een wasachtige tandjeszwam met kleine, 
dicht opeenstaande tandjes, meer dan vier per mm. De kleur is 
vrij donkercrème tot bleekoker of zelfs roodachtig. De sporen zijn 
ellipsvormig en 5-6 x 3,5-4 µm groot; cystiden zijn schaars en aan de 
top voorzien van een rond knopje. De textuur is dichter dan bij andere 
soorten. De Muizentandjeszwam groeit saprotroof op dood hout van 

allerlei loofbomen, het meest eik en Beuk, zeer zelden op naaldbomen 
(Krieglsteiner, 2000). Hij is in Drenthe bekend van het Amerbosch bij 
Amen (km 237-551, 2000), op een dode eikentak in een oud loofbosje 
en uit een gemengd bosje bij Schoonloo (km 244-548, 2007, herb. 
Enzlin). In Nederland is hij verder alleen bekend uit het Coovelsbos bij 
Helmond (N.Br.) (NMV, 2013; Lammers et al., 2012).

Hyphodontia rimosissima Muizentandjeszwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL 08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2000. 

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

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

De Wimpertandjeszwam vormt eigenlijk nauwelijks tandjes. Meestal 
is het korstje vlak met hier en daar wat kleine puntige wratjes. Het 
geheel is fijnbehaard. Een zekere herkenning in het veld is niet 
mogelijk omdat ook andere tandjeszwammen een tandeloos, 
gewimperd uiterlijk kunnen hebben. De haren blijken bij 400x 
vergroting dikwandige cystiden te zijn met een lengte van 80-150 µm 
en met dunwandige toppen. De sporen van de Wimpertandjeszwam 
meten 6-8 x 1,5 µm, evenals bij de nauw verwante Smalsporige 
tandjeszwam (Hyphodontia alutacea, zie aldaar). In Drenthe is de 
Wimpertandjeszwam vrij zeldzaam, voornamelijk in de hogere, 
zandige delen. Elders in Nederland is de soort vrij zeldzaam op 
het pleistoceen en vooral in de Achterhoek gevonden, en zeer 
zeldzaam in de duinen (NMV, 2013). Hij groeit op afgevallen 
takken en liggende stammen, in Drenthe vooral van loofbomen en 
struiken, met een voorkeur voor wilgen, maar ook vrij vaak op Grove 
den, in uiteenlopende bostypen op natte tot droge, voedselrijke tot 
voedselarme bodems.

 Hyphodontia subalutacea Wimpertandjeszwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 30, n<99: 7, n>99: 24, trend ++, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 13): droog, voedselarm gemengd 
bos 23%, vochtig, voedselrijk loofbos 23%, droog, voedselarm naaldbos 
15%, vochtig, voedselarm naaldbos 8%, wilgenbroekstruweel 8%, droog, 
voedselarm loofbos 8%, rest 16%. – Sub (n= 21): dode takken 71%, dode 
stammen 10%, dood hout onbepaald 19%. – Org (n= 22): loofbomen 82% 
(waarvan wilg 27%, Zomereik 14%, Es 5%, Beuk 5%); naaldbomen 18% 
(waarvan den 18%).

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

0 2 1 4 1 2 0 6 1 10 3 2
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De Melige kussentjeszwam is misschien wel de meest delicate van 
de kussentjeszwammen. Vaak wordt de soort tot een eigen geslacht 
gerekend, Protocrea. Het vruchtlichaam begint als een bleek, 
spinnnenwebachtig weefsel op oude, zachte buisjeszwammen of 
op rot loofhout. Later wordt het meliger, bros en verschijnen daarin 
grauwgele puntjes. Die markeren de bolletjes van ongeveer 0,2 mm 
waarin asci met 8 sporen worden gevormd, die later uiteenvallen in 
16 deelsporen. De deelsporen meten 3-4,5 x 2-3 µm. In Drenthe is 

Hypocrea farinosa Melige kussentjeszwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2003.

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

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

De Donkerbruine kussentjeszwam lijkt op de algemene Rossige 
kussentjeszwam (Hypocrea rufa; zie aldaar): Het zijn allebei 
opgezwollen kussentjes van maximaal 1 cm breed die op dood hout 
groeien. De naam Donkerbruine kussentjeszwam zegt al direct wat 
het belangrijkste veldkenmerk is: De kleur is niet roestbruin, maar 

Hypocrea schweinitzii Donkerbruine kussentjeszwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1983.

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

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

De zwarte ‘bootjes’ van het Bramenbootje zijn 2 mm lang en 0,75 mm 
breed en groeien ingezonken in de bast van dode bramenranken. De 
sporenzakjes (asci) zitten onderin de spleet en daarin zitten kleurloze, 
spoelvormige sporen van 20-25 x 3-4 µm. Het Bramenbootje is 
verwant aan de spleetlippen (Lophodermium). De soort is volgens 
Dennis (1981) en Ellis & Ellis (1997) in Groot-Brittannië zeer 
algemeen, maar in Nederland geldt hij vooralsnog als zeldzaam 

(NMV, 2013). Er zijn drie vindplaatsen in Drenthe: landgoed Mensinge 
bij Roden (km 225-570, 1996, herb. L), tussen Westerbork en Orvelte 
(km 239-541,1999) en het Oostereindse Veen bij Schoonebeek (km 
258-520, 1999). Deze meldingen zijn afkomstig van mycologen van 
buiten Drenthe. Kennelijk moeten wij hier nog een goed zoekbeeld 
ontwikkelen. Wellicht blijkt na verloop van tijd dat het Bramenbootje 
hier net zo gewoon is als in Engeland.

Hypoderma rubi Bramenbootje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1996.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Uit ingegraven poppen van vlinders, die zijn besmet met sporen 
van de Bepoederde rupsendoder, groeien sporendragers naar 
boven; een stuk of wat witte tot gelige, soms vertakte sprietjes, 
waarvan het bovenste deel een beetje is verdikt en wit bepoederd 
door ongeslachtelijke sporen (conidiën). De hoogte van deze 
sporendragers varieert van enkele millimeters tot een paar 
centimeter. Voor een speurend oog zijn ze vaak nog net te zien 
tussen mossen en andere lage begroeiing. Vrijwel altijd worden 
dergelijke conidiëndragers in het veld als Bepoederde rupsendoder 
benoemd, maar er zijn verwante soorten, zoals de Grofpoederige 
insectendoder (Isaria tenuipes), die alleen microscopisch te 
onderscheiden is aan de langere conidiën (Samson, 1974). Die 
soort is wel aanmerkelijk zeldzamer, maar hij kan er tijdens onze 
inventarisaties best tussendoor zijn geglipt. Hij is nog niet uit 

 Isaria farinosa Bepoederde rupsendoder

OPN 1995 Paecilomyces farinosus

Status: Vrij algemeen, n= 208, n<99:76, n>99: 149, trend ±, RL08:Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 83): droge lanen 24%, droog, 
voedselarm loofbos 17%, vochtige heide en heischraal grasland 13%, 
elzenbroekbos 7%, droog heischraal grasland 6%, wilgenbroekstruweel 5%, 
vochtig, voedselrijk loofbos 5%, droog, voedselarm gemengd bos 4%, jonge 
bosaanplant 4%, loofbossen onbepaald 5%, rest 10%. – Sub (n=16): rupsen, 
vlinderpoppen 88%, overige ongewervelde dieren 12 %.

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

3 0 0 0 0 1 5 57 83 81 19 3

donker olijfbruin tot zwart. De sporen zijn kleiner dan die van de 
Rossige kussentjeszwam, 2,5-4 µm, en vrijwel glad. In Drenthe is 
de Donkerbruine kussentjeszwam langgeleden één maal gevonden 
door de specialist in deze groep, Huub van der Aa, op een tak van 
Zomereik bij de Johannes Post kazerne bij Havelte (km 209-533, 
1983, herb. Van der Aa). De soort is in Nederland zeer zeldzaam op 
verspreide plekken (NMV, 2013).

de Melige kussentjeszwam twee keer waargenomen: in de Altinghorst 
bij Drijber (km 233-535, 2003, herb. B. de Vries), in een enigszins 
verbraamd, oud eikenbosje op een oude, onbekende buisjeszwam 
(De Vries, 2005) en bij het Okkenveen in het Gasselterveld bij Gieten 
(km 246-553, 2009, herb. Enzlin) in gemengd bos op een oude Witte 
tandzwam (Schizopora paradoxa). In Nederland is de soort verder 
alleen gevonden bij Kerkrade en Lelystad, maar hij wordt gemakkelijk 
over het hoofd gezien. Volgens Dennis (1981) en Ellis & Ellis ( 1998) 
is de soort in Groot-Brittannië niet zeldzaam en groeit hij voornamelijk 
op rottend loofhout, soms op vruchtlichamen van houtzwammen.
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Drenthe bekend. Tijdens excursies is de Bepoederde rupsendoder 
een enkele keer uitgegraven, waarbij in twee gevallen bleek dat 
ook andere geleedpotigen worden geparasiteerd. In de literatuur 
wordt vermeld, dat deze schimmel ook vliegen, kevers en spinnen 
infecteert (Samson, 1974). Een geslachtelijk stadium (teleomorf) 
is van deze soort nog niet bekend. De Bepoederde rupsendoder 
is in Drenthe in 20 verschillende habitats aangetroffen, meestal op 
beschutte plekken met een vochtig microklimaat in diverse typen 

loofbos (samen 47%), lanen (24%) en heide en heischraal grasland 
(18%). Verder kan het deze schimmel niet veel schelen waar zijn 
maaltijd verstopt is, maar het is opvallend dat hij geen enkele keer uit 
naaldbossen is opgegeven. In Nederland is hij algemeen, vooral in de 
duinen en op de pleistocene zandgronden (NMV, 2013). In Drenthe 
is de Bepoederde rupsendoder op de basis van kilometerhokken een 
min of meer stabiele, vrij algemene soort, maar hij is schaars in de 
open oostelijke veenkoloniën.

De Korsthoutskoolzwam ziet er in het voorjaar en de voorzomer 
uit als een forse, asgrijze, melig bestoven korstzwam. Dat is het 
ongeslachtelijke (anomorfe) stadium dat aan de oppervlakte conidiën 
afsnoert. Later wordt dit een dikke, brosse, zwarte korst die los aan 
het substraat is gehecht, het geslachtelijke (teleomorfe) stadium. 
Daarin worden ascosporen gevormd in bolvormige peritheciën. De 
verschillende stadia zijn op de bijgaande foto goed vastgelegd. De 
Korsthoutskoolzwam is in Drenthe matig algemeen en komt vooral 
voor in parkachtige gebieden en oude landgoederen, zoals het 
Asserbosch en Amelte in Assen, De Klencke bij Oosterhesselen, 
Mensinge bij Roden en de landgoederen bij Paterswolde en De Wijk. 
De soort groeit ook in lage dichtheden in loofbossen, gemengde 
bossen en lanen op tamelijk voedselarme, zure zandgrond. 
Gedurende mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig is hij 
niet aangetroffen in proefvlakken in zure eiken- en beukenbossen 
(Jansen, 1984; Van Steenis, 1991), noch in moerasbossen (Arnolds, 
n.p.). Dit bevestigt dat de Korsthoutskoolzwam vooral in door 
mensen beïnvloede milieus floreert. De meeste vondsten komen van 
omvangrijke stronken en voorts van de stamvoet van dode en levende, 
vaak kwijnende loofbomen met een sterke voorkeur voor de Beuk. 
Over de leefwijze zijn de meningen verdeeld. Sommigen beschouwen 
hem als een saprotrofe paddenstoel die karakteristiek is voor het 
middelste en laatste stadium van houtafbraak (Jahn, 1979). Anderen 
noemen hem daarnaast een potentieel gevaarlijke parasiet, waarvan 

Kretzschmaria deusta Korsthoutskoolzwam

OPN 1995: Ustulina deusta

Status: Matig algemeen, n= 119, n<99: 36, n>99: 99, trend +, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 37): voedselarm gemengd 
bos 46%, droog, voedselarm loofbos 16%, tuinen en plantsoenen 16%, 
voedselarme lanen 11%, rest 11%. – Sub (n= 17): stronken 65%, levende 
bomen 18%, dode stammen 12%, rest 5%. – Org (n= 29): Beuk 72%, eik 7%, 
linde 7%, berk 3%, paardenkastanje 3%, loofbomen onbepaald 8%.

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

1 1 10 8 9 6 10 18 37 54 19 8

het mycelium zich vanuit de stamvoet zowel in het wortelstelsel als 
meters hoog in de stam kan uitbreiden, waardoor de boom instabiel 
wordt (Van Gent, 1997). In Nederland is de Korsthoutskoolzwam 
algemeen. Het verspreidingspatroon is duidelijk gecorreleerd met de 
talrijkheid van oude beuken, dus met concentraties op de Veluwe, 
de Utrechtse Heuvelrug en langs de binnenduinrand (NMV, 2013). 
Ondanks het ouder worden van de Drentse beukenbossen is hier 
slechts een zwakke positieve trend zichtbaar.
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De dichte bundels van het Stobbezwammetje op dood hout doen uit 
de verte denken aan de Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare; 
zie aldaar), maar van nabij zijn de verschillen aanzienlijk: De hoed 
van het Stobbezwammetje is sterk hygrofaan en daardoor vaak 
tweekleurig, de rijpe lamellen zijn roestbruin in plaats van zwart, en 
de steel is schubbig onder een duidelijke ring. Deze eetbare soort 
wordt ook wel verward met het dodelijk giftige Bundelmosklokje 
(Galerina marginata, zie aldaar). In Drenthe is het Stobbezwammetje 
vrij algemeen op de hogere gronden, met de hoogste dichtheden in 
de bossen op de Hondsrug en Sleenerrug. In de veenkoloniën en 
ten noorden van Meppel is deze paddenstoel schaars. De soort is 
het meeste gemeld uit loofbossen, lanen en gemengde bossen 
op min of meer droge, voedselarme, zure zandgrond, maar ook 
opvallend vaak van wilgenstruwelen op natte, voedselrijke grond 
en van elzenbroekbossen. Dat komt overeen met resultaten 
van mycosociologisch onderzoek: In de jaren tachtig had het 
Stobbezwammetje een presentie van 19% in proefvlakken in Berken-
Eikenbossen en Beuken-Eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984), 37% 
in beukenbossen op soortgelijke standplaatsen (n= 19; Van Steenis, 
1992), 34% in wilgenbroekstruwelen (n= 17; Arnolds, n.p.) en 46% in 
elzenbroekbossen en Elzen-Vogelkersbossen (n= 13; Arnolds, n.p.). 
Talrijk is hij nergens. Vaak gaat het om slechts een enkele bezette plek 
per bosperceel, maar wegens de groei in forse bundels zijn dat soms 
meer dan 300 vruchtlichamen. Het Stobbezwammetje is saprotroof en 
heeft, overeenkomstig zijn naam, een voorkeur voor boomstronken, 
maar het groeit ook op dode stammen, dikke takken en soms op 
beschadigde delen van levende bomen. Als waardplanten zijn wilgen 
het meest gemeld, gevolgd door berken, Zwarte els, Beuk en eiken. 
Er zijn geen opgaven van naaldbomen. In Centraal-Europa is de 
Beuk duidelijk favoriet (Krieglsteiner, 2003). Het Stobbezwammetje 
is landelijk weliswaar algemeen en wijdverbreid (NMV, 2013), maar 

Kuehneromyces mutabilis Stobbezwammetje

OPN 1995: Pholiota mutabilis

Status: Vrij algemeen, n= 249, n<99: 94, n>99: 175, trend ±, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 143): droog, voedselarm loofbos 29%, 
wilgenbroekstruweel 15%, voedselarm gemengd bos 13%, elzenbroekbos 
11%, voedselarme lanen 8%, jonge, voedselrijke bosaanplant 5%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 4%, loofhoutsingels 4%, parken en tuinen 3%, rest 8%.– 
Sub (n= 81): stronken 43%, dode stammen 25%, dode takken 17%, levende 
bomen 10%, rest 5%. – Org (n= 77): wilg 34% (waarvan Geoorde en Grauwe 
wilg 20%, Schietwilg 3%, Boswilg 1%), berk 14%, els 13%, Beuk 12%, eik 
10% (waarvan Zomereik 3%), Hazelaar 1%, Es 1%, populier 1%, loofbomen 
onbepaald 14%.

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

1 0 1 0 1 2 9 26 82 153 64 14

het is toch een van de weinige paddenstoelen op loofhout die niet 
is toegenomen, doch daarentegen enige achteruitgang vertoont 
(Arnolds & Veerkamp, 1999, 2008). Naar de oorzaken van deze 
afname kunnen we slechts gissen.

De Gewone fopzwam is in principe goed gekarakteriseerd door 
de vleeskleurige tot roodbruine vruchtlichamen met dikke, wijd 
uiteenstaande, roze lamellen. Toch draagt deze paddenstoel zijn 
naam terecht, want grootte en vorm zijn uiterst variabel en daardoor 
wordt hij vaak niet direct herkend. De verschillen met de elders 
besproken Schubbige fopzwam (Laccaria proxima) en Tweekleurige 
fopzwam (Laccaria bicolor) zijn bovendien niet altijd duidelijk. Veel, 

Laccaria laccata Gewone fopzwam

Status: Zeer algemeen, n= 2149, n<99: 293, n>99: 2114, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1962. – Hab (n= 1108): voedselarme lanen 
34%, droog, voedselarm loofbos 13%, voedselrijke lanen 12%, parken 
en tuinen 7%, voedselarm gemengd bos 6%, wilgenbroekstruweel 6%, 
naaldbos 5%, houtwallen en -singels 4%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, 
jonge bosaanplant 3%, elzenbroekbos 2%, rest 5%. – Sub (n= 603): humus 
79%, veen 11%, strooisel 3%, leem 2%, grond onbepaald 4%. – Org (n= 
165): eik 39% (waarvan Zomereik 10%, Amerikaanse eik 1%), wilg 13% 
(waarvan Geoorde en Grauwe wilg 8%, Kruipwilg 1%, Boswilg 1%), Beuk 
8%, berk 8%, den 5% (waarvan Grove den 3%), spar 2%, linde 2%, els 2%, 
lariks 2%, Hazelaar 1%, populier 1%, loofbomen onbepaald 16%.

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

14 0 0 1 3 10 173 429 998 1585 947 267

vooral oudere, meldingen zijn daarom geregistreerd als Laccaria 
laccata sensu lato. Deze worden hier niet meegerekend, hetgeen 
verklaart waarom de Gewone fopzwam pas in 1962 voor het eerst 
met zekerheid uit Drenthe is opgegeven. Van alle mycorrhizavormers 
is deze paddenstoel in Drenthe de meest verbreide soort die op alle 
grondsoorten en in veel habitats voorkomt. Hij groeit vooral in bermen 
en loofbossen op vochtige tot droge, voedselarme tot voedselrijke 
zand- en leembodems, alsmede in parken en tuinen op voedselrijke 
grond, natte wilgenstruwelen en andere moerasbossen op veen. In 
naaldbossen is hij veel minder algemeen. Tijdens mycosociologisch 
onderzoek in bossen in de jaren tachtig was de Gewone fopzwam 
aanwezig in 94% van de wilgenstruwelen (n= 17), 69% van de 
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elzenbossen (n= 16, Arnolds, n.p.), 53% van de voedselarme 
beukenbossen (n= 19; van Steenis, 1991) en 22% van de eikenbossen 
(n= 37; Jansen, 1984). Onder Zomereik en Beuk was hij duidelijk 
talrijker in beboomde wegbermen, met presenties van respectievelijk 
87 en 92%, soms in dichtheden van meer dan 1000 vruchtlichamen 
per 1000 m2 (Keizer, 1993). De belangrijkste waardbomen in Drenthe 
zijn eiken, wilgen, berken en Beuk. In Baden-Württemberg voert de 
Fijnspar met 41% van de meldingen de lijst aan (Krieglsteiner, 2001), 
maar in Drenthe is slechts 2% van de waarnemingen bij deze boom 
gedaan. De Gewone fopzwam kan al mycorrhiza vormen met zeer 
jonge boompjes. In natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen 
zijn vruchtlichamen gevonden bij berkjes van enkele maanden oud. 
Hij kan zich echter ook goed bij oude bomen handhaven.

Het Geelwit franjekelkje is ongeveer 0,5 mm breed, heeft een 
opvallend oranjegeel hymenium en aan de buitenkant witte 
haren. Karakteristiek is de zeer dikke, fijnkorrelige wand van de 
150 tot 300 µm lange haren met een toegespitste top. De sporen 
zijn spoelvormig en meten 6,5-7,5(-9) x 1,5-2 µm. Het Geelwit 
franjekelkje groeit, meestal in het voorjaar, op nerven van rotte 
bladeren van eiken en beuken en op beukennapjes in heel Europa. 

De soort is in Drenthe in twee kilometerhokken gemeld: in het 
Mantingerbosch bij Mantinge (km 236-536, 1968, herb. WBS) in 
een Berken-Eikenbos en in het Westerveentje bij Hijken (km 223-
538, 1983, herb. WBS) in een elzenbroekbos, beide keren op 
gevallen blad van Zomereik. Ook in de rest van Nederland schijnt 
het Geelwit franjekelkje zeer zeldzaam te zijn en beperkt tot het 
pleistoceen (NMV, 2013).

Lachnum patulum Geelwit franjekelkje

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1968.

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

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

Zoals veel franjekelkjes is het Bladfranjekelkje wit, tot 2 mm 
breed en aan de buitenkant behaard. Het is alleen microscopisch 
te herkennen. De haren zijn kleurloos, dunwandig en naar de 
top versmald; de sporen zijn spoelvormig en meten 9-11 x 2,5-
3 µm. Volgens Ellis & Ellis (1997) is de soort algemeen op dode 
eikenbladeren en van juli tot februari te vinden, maar in Nederland 
is slechts een handvol vindplaatsen bekend (NMV, 2013). Daarvan 

liggen er twee in Drenthe: in een gagelstruweel in de Oosterma bij 
Elp (km 241-545, 1983, herb. WBS) en in een kruipwilgstruweel 
in Vledderveld bij Vledder (km 209-541, 1984), beide keren op 
ingewaaide bladeren van Zomereik. Deze waarnemingen zijn gedaan 
tijdens mycosociologisch onderzoek in moerasbossen en -struwelen 
waarbij proefvlakken nauwgezet worden uitgekamd (Arnolds, n.p.). 
Goed zoeken helpt dus wel!

Lachnum soppitii Bladfranjekelkje

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1983.

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

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

Het Gewoon franjekelkje is een gesteeld wit behaard kelkje van 0,5-
1,5 mm breed met een wit hymenium. Het is alleen microscopisch 
met zekerheid van andere franjekelkjes te onderscheiden, al is de 
kans groot dat een zuiverwit franjekelkje op hout deze soort is. De 
haren van 80-120 x 4-5 µm zijn dunwandig, fijnruw en verbreed 
naar de top. De spoelvormige sporen meten 7,5-11 x 1-2,5 µm. 

Lachnum virgineum Gewoon franjekelkje

Status: Matig algemeen, n= 132, n<99: 55, n>99: 86, trend ±, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 102): wilgenbroekstruweel 18%, 
vochtig, voedselrijk loofbos 16%, elzenbroekbos 14%, jonge bosaanplant 
10%, droog, voedselarm loofbos 9%, kruipwilgstruweel 6%, voedselarm 
gemengd bos 6%, berkenbroekbos 4%, jeneverbesstruweel 3%, droog, 
voedselarm naaldbos 2%, tuinen en erven 2%, rest 8%. – Sub (n= 100): dode 
twijgen 37%, dode takken 35%, dode stengels 11%, afgevallen vruchten 6%, 
bladeren en strooisel 5%, houtspaanders 3%, rest 3%.

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

0 0 6 27 25 14 11 20 20 35 15 0

Laccaria laccata
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In ons land is het Gewoon franjekelkje de meest algemene soort 
van dit geslacht, al vertoont de verspreiding een zeer verbrokkeld 
beeld (NMV, 2013). De verdichtingen geven aan waar veel naar 
kleine ascomyceten wordt gekeken. In Drenthe geldt het Gewoon 
franjekelkje als matig algemeen, maar het is in werkelijkheid zeker 
veel meer verbreid. De soort dankt zijn wijde verspreiding vooral aan 
zijn brede spectrum aan geschikte substraten: Hij is te vinden op 
dode bladeren van loofbomen en kruidachtige planten, rotte stronken, 
takjes, vruchtschalen en zelfs oud dakleer, maar hij komt zelden voor 
op hout en strooisel van naaldbomen. Daarmee voelt hij zich thuis 
in allerlei vegetatietypen, maar het beste op vochtige en natte, min 
of meer voedselrijke, beschaduwde plaatsen. Tijdens nauwgezet 
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig is 
het Gewoon franjekelkje aangetroffen in 81% van de bemonsterde 
elzenbossen (n= 16), 76% van de wilgenbroekstruwelen (n= 17), alle 
kruipwilgstruwelen (n= 5) en de helft van de gagelstruwelen (n= 6), 
soms met meer dan 1000 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). 
Deze gegevens tonen aan dat de soort veel meer voorkomt dan het 
kaartbeeld suggereert. 

De Kokosmelkzwam is een vrij kleine melkzwam met een roze 
tint in de lichtgekleurde hoed en een onmiskenbare kokosgeur. 
Typische exemplaren zijn goed te onderscheiden van de Donkere 
kokosmelkzwam (Lactarius mammosus; zie aldaar), maar het 
verschil is bij forse, wat donkerder exemplaren niet altijd duidelijk. 
Bovendien kunnen beide soorten door elkaar voorkomen bij 
berkenopslag op voedselarme grond, zoals in Schepping bij 
Beilen. De Donkere kokosmelkzwam kan ook bij dennen groeien, 
terwijl de Kokosmelkzwam als mycorrhizapaddenstoel vrijwel aan 
berken gebonden is. Er zijn echter enkele betrouwbare meldingen 
uit jonge sparrenplantages waar geen berk te vinden is. Bij twee 
opgaven bij eik zullen wel berken in de buurt hebben gestaan. 
Neuhoff (1956) schrijft dat de Kokosmelkzwam ook bij wilg en 
els kan voorkomen. Hij groeit in allerlei vegetatietypen, zowel in 
berkenbroekbossen en wilgenstruwelen op natte, zure, voedselarme 
veengrond als in Berken-Eikenbossen op droog, voedselarm zand, 

Lactarius glyciosmus Kokosmelkzwam

Status: Vrij algemeen, n= 363, n<99: 75, n>99: 306, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n=112): wilgenbroekstruweel 17%, 
droog voedselarm loofbos16%, parken en tuinen 11%, jonge bosaanplant 
11%, droge, voedselarme lanen 7%, berkenbroekbos 6%, voedselarm 
gemengd bos 5%, elzenbroekbos 5%, houtwallen en -singels 5%, naaldbos 
4%, loofbos op uitdrogend hoogveen 3%, matig bemest grasland 3%, rest 
7%. – Sub (n= 81): humus 63%, veen 26%, strooisel 4%, leem 3%, grond 
onbepaald 4%. – Org (n= 100): berk 94%, Fijnspar 2%,eik 2%, loofbomen 
onbepaald 2%.

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

0 0 0 0 0 0 2 16 96 220 112 16

maar ook in recreatiebosjes en bij vrijstaande berken in parken 
en wegbermen op voedsel- en humusrijke bodems. Tevens komt 
de soort graag voor in berkenbossen op uitdrogend veen, zoals 
rond het Fochteloërveen, het Witterveld en het Bargerveen. Het 
is opvallend dat de Kokosmelkzwam tijdens mycosociologische 
studies in de jaren tachtig niet is aangetroffen in zure, min of meer 
voedselarme berkenbossen, noch op droog zand, noch op nat 
veen (Jalink & Nauta, 1984) en evenmin in voedselarme Berken-
Eikenbossen (Jansen, 1984). Daarentegen stond hij wel in 47% van 
de proefvlakken in wilgenbroekstruwelen (n= 17) en 19% van de 
elzenbroekbossen (n= 16) (Arnolds, n.p.); in beide vegetatietypen 
kwam verspreid Zachte berk voor. Dit zou kunnen duiden op een 
voorkeur van de Kokosmelkzwam voor voedselrijkere, natte 
gronden. Het is in Drenthe een vrij algemene soort die vanaf 1999 
sterk is toegenomen. Hij komt verspreid over heel de provincie voor, 
ook in de hoogveenontginningen. Ook elders in ons land is de soort 
algemeen, behalve in kleistreken (NMV, 2013).
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Van de vele andere bruine melkzwammen is de Kaneelkleurige 
melkzwam te onderscheiden aan de wat rozig bruine hoed met een 
bleke, matte zonering en aan de sterke weeïg-zoetige geur, volgens 
de boeken als wantsen, volgens anderen als natte, vuile washandjes. 
Deze soort bebehoort tot de algemeenste mycorrhizapaddenstoelen 
van Drenthe. Het is waarschijnlijk de belangrijkste symbiont van de 
Zomereik en kan in principe overal gevonden worden waar deze 
boom groeit. Eiken zijn veel schaarser in veenkoloniale gebieden 
en dat geldt dus ook voor de Kaneelkleurige melkzwam. De meeste 
groeiplaatsen betreffen loofbossen, gemengde bossen en lanen 
op droog, voedselarm zand. Hij komt even goed voor in lanen en 
parken op rijke grond, maar die zijn in Drenthe veel schaarser. Tijdens 

Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam

Status: Zeer algemeen, n= 1727, n<99: 457, n>99: 1622, trend ++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1945. – Hab (n= 1214): droog, voedselarm 
loofbos 34%, voedselarme lanen 26%, gemengd bos 11%, voedselrijke 
lanen 6%, houtwallen en -singels 4%, jeneverbesstruweel 4%, parken en 
plantsoenen 3%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, naaldbos 2%, rest 8%.– 
Sub (n= 500): humus 84%, strooisel 5%, veen 4%, leem 3%, rest 4%. – Org 
(n= 567): eik 98% (waarvan Zomereik 32%, Amerikaanse eik 1%), loofbomen 
onbepaald 2%.

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

2 0 0 1 0 3 114 457 1107 1503 575 120

mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig werd deze melkzwam 
in alle 37 proefvlakken van eikenbossen gevonden (Jansen, 1984), 
alsmede in 89% van de eikenlanen, vrijwel gelijk verdeeld over 
voedselrijke en voedselarme bermen (Keizer, 1993). Hij groeit daar 
vaak met meer dan 100 vruchtlichamen per 1000 m2, soms zelfs met 
meer dan 3000 exemplaren. Volgens de literatuur is de Kaneelkleurige 
melkzwam als mycorrhizasymbiont strikt gebonden aan eiken. Bij de 
paar Drentse meldingen met berk en Douglasspar was er ongetwijfeld 
ook een eik in de buurt. Van de 181 opgaven met een aanduiding van 
de soort eik had slechts 1% betrekking op Amerikaanse eik, de rest 
op Zomereik.

Deze melkzwam heeft een matte, vleeskleurig bruine tot roodbruine 
hoed en een steel in dezelfde kleurstelling, alleen wat lichter. De 
witte, later vleeskleurige, lamellen scheiden bij beschadiging een wit 
melksap uit dat niet verkleurt. Dat laatste is een goed onderscheid 
met de Rimpelende melkzwam (Lactarius tabidus; zie aldaar) die 
soms sterk op de Bitterzoete melkzwam lijkt, maar wit melksap 
heeft dat op een zakdoek na een halve minuut lichtgeel verkleurt. 
Bovendien smaakt de melk van de laatste soort op den duur enigszins 
bitter. De Bitterzoete melkzwam is een trouwe mycorrhizapartner 
van de Beuk, die slechts een enkele keer vreemd gaat met andere 
loofbomen als eik, Hazelaar of Haagbeuk (Heilmann-Clausen et al., 
1998; Knudsen & Vesterholt, 2008). Van alle paddenstoelen die aan 
beuken zijn gebonden is dit een van de minst veeleisende, want 
hij kan betrekkelijk goed tegen een dikke strooisellaag waar zoveel 
andere symbionten grote moeite mee hebben. Ophoping van veel 
strooisel is niet alleen een kwestie van successie in ouder wordende 
beukenbossen, maar ook een gevolg van de hoge stikstofdepositie 

Lactarius subdulcis Bitterzoete melkzwam

Status: Vrij algemeen, n= 237, n<99: 71, n>99: 198, trend +, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1933. – Hab (n= 127): voedselarme lanen 50%, droog, 
voedselarm loofbos 20%, droge, voedselrijke lanen 6%, droog, voedselarm 
gemengd bos 6%, houtwallen en -singels 4%, parken en plantsoenen 2%, 
jeneverbesstruweel 2%, droog, voedselarm naaldbos 2%, rest 8%. – Sub (n= 
68): humus 87%, strooisel 4%, veen 2%, grond onbepaald 6%. – Org (n= 85): 
Beuk 88%, eik 2% (waarvan Zomereik 1%, Amerikaanse eik 1%), Haagbeuk 
1%, Tamme kastanje 1%, loofbomen onbepaald 7%.

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

0 0 0 0 0 1 6 38 114 161 70 23

van de afgelopen vijftig jaar, waardoor de afbraak van blad en 
takken vertraagd wordt, omdat de specifieke strooiselafbrekers hun 
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werk minder goed doen. De Bitterzoete melkzwam is algemeen in 
de duinen, op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg, komt 
minder vaak voor in veen- en kleigebieden en ontbreekt uiteraard in 
streken waar beuken niet of nauwelijks voorkomen, zoals Zeeland 
en West-Friesland (NMV, 2013). In Drenthe is het een vrij algemene 
soort, zowel in boswachterijen op voedselarme, zure zandgrond 
als in voedselrijkere gebieden, zoals op de potklei rond Roden, de 
landgoederen bij Paterswolde en het laagveengebied bij Meppel. Hij is 
vooral uit lanen gemeld en in mindere mate uit loofbos. Het hierboven 
vermelde percentage meldingen uit lanen is om diverse redenen 
geflatteerd (zie tekst bij de Parelamaniet, Amanita rubescens). 
Tijdens mycosociologisch onderzoek in wegbermen met bomen in 
de jaren tachtig is de Bitterzoete melkzwam in 35% van de bermen 
met Beuk (n= 23) aangetroffen en hij ontbrak geheel in eikenbermen 
(n= 53) (Keizer, 1994). De presentie in proefvlakken in beukenbossen 
op zure, voedselarme zandgrond was met 32% bijna even hoog 
als in lanen (n= 19, Arnolds et al., 1994), terwijl hij in eikenbossen 
wederom volledig ontbrak (n= 37, Jansen, 1984). De Bitterzoete 
melkzwam groeit ook in Drenthe in overgrote meerderheid bij Beuk, 
maar er zitten enkele afwijkende opgaven bij van eik, Haagbeuk en 
Tamme kastanje, in overeenstemming met opgaven ven Knudsen & 

Vesterholt (2008) voor Scandinavië. De Bitterzoete melkzwam heeft 
volgens Krieglsteiner (2000) in Zuidwest-Duitsland een voorkeur voor 
zwakzure tot licht basische, matig voedselrijke bodems. Hij verschijnt 
in kalksteengebieden op plaatsen waar sprake is van oppervlakkige 
verzuring, terwijl op zure grond juist een voorkeur bestaat voor 
plekken die iets rijker zijn aan basen en voedingsstoffen.

Het Takruitertje is een klein, bleek paddenstoeltje dat vaak in rijen op 
afgevallen twijgjes groeit. Het berijpte hoedje heeft een donkerder 
centrum en het relatief korte steeltje is bedekt met kleine vlokjes. De 
soort wordt wel eens verward met het Halmruitertje (Marasmiellus 
vaillantii); voor verschillen zie aldaar. In tegenstelling tot de verwante 
taailingen kunnen ruitertjes na indrogen niet weer opleven. Na 
langere natte perioden kan het Takruitertje plaatselijk bijzonder 
talrijk zijn (Krieglsteiner, 2001). In Drenthe is het een algemene 
en verbreide soort die in vrijwel alle bosgebieden voorkomt. In de 
bosarme oostelijke en zuidoostelijke hoogveenontginningen en de 
natste delen in het noorden en zuidwesten van de provincie is de 
soort echter schaars. Landelijk is dit paddenstoeltje algemeen op het 
pleistoceen, in de duinen en in Zuid-Limburg, maar in de laagveen- 
en kleigebieden in het noorden en westen is het sporadisch te vinden 

Marasmiellus ramealis Takruitertje

Status: Algemeen, n= 423, n<99: 71, n>99: 391, trend+++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1967. – Hab (n= 155): droog, voedselarm loofbos 
35%, vochtig, voedselrijk loofbos 21%, droog, voedselarm gemengd bos 
12%, voedselarm naaldbos 8%, elzenbroekbos 4%, parken en tuinen 4%, 
jeneverbesstruweel 3%, droge, voedselarme lanen 3%, jonge bosaanplant 
3%, berkenbroekbos 2%, wilgenbroekstruweel 1%, rest 4%. – Sub (n= 93): 
dode twijgen 80%, dode takken 16%, rest 4%. – Org (n= 87): loofbomen 73% 
(waarvan eik 23% (waarvan Zomereik 9%), Wilde kamperfoelie 7%, Braam 
6%, Es 3%, berk 3%, els3%, wilg 3% (waarvan Boswilg 2%, Grauwe en 
Geoorde wilg 1%), populier 1%, Beuk 1%, Hazelaar 1%); naaldbomen 27% 
(waarvan lariks 17%, spar 6%, Jeneverbes 1%, Douglasspar 1%).

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

1 0 0 0 0 10 38 147 161 221 61 7

(NMV, 2013). Het Takruitertje komt in allerlei bostypen en op diverse 
bodemtypen voor, van droog tot vochtig, tamelijk zuur tot basisch 
en van matig voedselarm tot voedselrijk. In Drenthe is hij het meest 
gemeld uit voedselarme loofbossen (35%), maar dat is ook veruit 
het meest voorkomende bostype. De meest voedselarme en zure 
bossen worden gemeden, zoals de korstmosrijke subassociatie 
van het Berken-Eikenbos waar de soort in de jaren zeventig in 
mycosociologische proefvlakken geheel ontbrak, terwijl hij in de helft 
van de andere onderzochte zure eikenbossen wel aanwezig was 
(Jansen, 1984). Relatief veel karteringsmeldingen (21%) zijn afkomstig 
van vochtig, voedselrijk loofbos dat in Drenthe een kleine oppervlakte 
inneemt. Dat stemt overeen met de resultaten van mycosociologisch 
onderzoek in moerasbossen, waarbij het Takruitertje in 86% van de 
Elzen-Vogelkersbossen werd aangetroffen, soms met dichtheden 
van meer dan 1000 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). In 
nog nattere elzenbroekbossen en wilgenbroekstruwelen is de soort 
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schaars. Het Takruitertje groeit voornamelijk op afgevallen twijgen 
en dunne takken van allerlei loofbomen en struiken, het meest op 
eik, maar het regelmatige optreden op Wilde kamperfoelie en Braam 
is opvallend. Behalve in loofbossen is het Takruitertje regelmatig 
te vinden in naaldbossen en gemengde bossen, ook in vergraste 
percelen, waarbij hij een opmerkelijke voorkeur heeft voor lariks. In 

Baden-Württemberg zijn de belangrijkste waardbomen de daar alom 
aanwezige Beuk en Fijnspar (Krieglsteiner, 2001). Volgens Antonín & 
Noordeloos (2010) kan hij ook op afgestorven delen van kruidachtige 
planten groeien, waarop het Halmruitertje vaker gevonden wordt. 
Het blijft dus zaak goed op te letten. In Drenthe zijn nog geen 
waarnemingen van het Takruitertje op kruiden geregistreerd. 

De vruchtlichamen van de Breedplaatstreephoed verschijnen al 
vanaf mei tot ver in oktober, zelden tot in november. Het is een 
van de weinige plaatjeszwammen die ook in droge zomerperiodes 
nog geregeld te vinden is. De hoed varieert sterk in kleur, van 
bleekgrijs tot roetbruin, maar is karakteristiek door de donkere, 
ingegroeide, radiale vezelstructuur. Ook de taaie steel met aan de 
basis dikke, witte myceliumstrengen is een goed veldkenmerk. In 
Drenthe is de Breedplaatstreephoed zeer algemeen op de hoger 
gelegen zand- en leemgronden, maar bij gebrek aan geschikt 
substraat veel zeldzamer in de hoogveenontginningen, grote open 
natuurgebieden als het Dwingelderveld, en stedelijke gebieden. 
Ook natte streken worden gemeden, bijvoorbeeld rond Meppel. 
De soort heeft een voorkeur voor oudere loofbossen, gemengde 
bossen en lanen op vochtige tot droge, zure, min of meer 
voedselarme zandbodems. Tijdens mycosociologische studies in 
de jaren tachtig is hij in 84% van proefvlakken in arme eikenbossen 
aangetroffen en in 81% van de beukenbossen, met dichtheden 
tot 275 exemplaren per 1000 m2. De Breedplaatstreephoed 
komt net zo vaak voor in Elzen-Vogelkersbossen op rijkere 
leemgronden, in 86% van de proefvlakken (n= 7; Arnolds, n.p.). 
In zuivere naaldbossen en elzenbroekbossen is hij schaars. De 
Breedplaatstreephoed vormt in bossen uitgebreide ondergrondse 
stelsels van witte myceliumstrengen die meters ver te volgen zijn 

Megacollybia platyphylla Breedplaatstreephoed

Status: Zeer algemeen, n= 836, n<99: 249, n>99: 736, trend +, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 646): droog, voedselarm loofbos 
56%, voedselarm gemengd bos 14%, voedselarme lanen 7%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 6%, droog, voedselarm naaldbos 3%, elzenbroekbos 2%, 
parken en tuinen 2%, houtwallen en -singels 2%, rest 8%.– Sub (n= 224): 
dode wortels 71%, grond 15%, dode takken 7%, stronken en stammen 6%, 
rest 1%. – Org (n= 148): eik 14% (waarvan Zomereik 8%), Beuk 11%, els 5%, 
berk 3%, spar 3%, lariks 1%, loofbomen onbepaald 63%.

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

0 0 0 3 21 39 150 416 620 482 33 3

en gewoonlijk eindigen in sterk verteerde dikke wortels of ander 
begraven hout. De vruchtlichamen verschijnen minder vaak op 
bovengrondse takken en stammen. Loofbomen maken 95% van 
het dieet uit, voor zo ver kon worden nagegaan meestal eiken en 
beuken. Bij de naaldbomen is Fijnspar favoriet. Elders in ons land 
is de Breedplaatstreephoed zeer algemeen op het pleistoceen en in 
de duinen, veel zeldzamer in laagveen- en kleigebieden van West- 
en Noord-Nederland (NMV, 2013).

Wie serieus aan mollisia’s wil werken, moet over doorzettingsvermogen 
en een microscoop beschikken. Er zijn weinig mogelijkheden om 
de soorten in het veld te onderscheiden. Het zijn allemaal platte, 
bleekgrijze tot donkerbruine schoteltjes, al of niet aan de basis 
voorzien van een matje van bruine schimmeldraden. Over de 
soortopvattingen binnen dit omvangrijke geslacht zijn de specialisten 
het nog lang niet eens. Door de onzekerheden bij de determinatie ziet 
menigeen af van het meenemen van mollisia’s. Bij gebrek aan beter 
volgen de meeste veldmycologen het boek van Ellis & Ellis (1997), al 
zijn de beschrijvingen daarin summier. De Dwergmollisia is volgens 
dat standaardwerk tot 1 mm breed, met een olijfgrijs of iets blauwig 

getint hymenium. Een bruin myceliummatje ontbreekt. De sporen zijn 
cilindrisch en meten 8-11 x 2,5 µm. Bij de algemenere Gedrongen 
mollisia (Mollisia cinerea; zie aldaar) zijn ze ongeveer even groot, 
maar slank knotsvormig. De Dwergmollisia is in Drenthe in twee 
kilometerhokken genoteerd: ten zuiden van Wapserveen (km 210-
536, 2004) en in het Noordsche Veld bij Norg (km 229-566, 2006), in 
beide gevallen op een dode tak van een loofboom in gemengd bos. 
Volgens de literatuur groeit de soort op ontschorst hout van allerlei 
loofbomen (Ellis & Ellis, 1997). In de rest van Nederland geldt de 
Dwergmollisia als vrij zeldzaam (NMV, 2013), maar de werkelijke 
verspreiding is slecht bekend.

Mollisia cinerella Dwergmollisia

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2004.

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

0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
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De tot 1,5 mm brede schijfjes van de Bleke mollisia verschijnen in 
clusters door spleetjes in de bast van dode takken. Het hymenium 
is in vochtige toestand grijsbruin, zoals bij zoveel mollisia’s (zie ook 
de Dwergmollisia (Mollisia cinerella), maar het droogt bij deze soort 
bleekgeel op. Er zijn twee variëteiten: var. discolor met sporen van 
7-9,5 x 2-3 µm, die beperkt zou zijn tot takken van Rode kornoelje 
(Dennis,1981; Ellis & Ellis, 1997), en var. longispora met sporen 
van 9-16 x 2-2,5 µm op andere loofbomen en struiken. In Drenthe 
is alleen de laatste variëteit met zekerheid bekend. Hij staat als zeer 
zeldzaam op de kaart, met een klein cluster vindplaatsen tussen 
Emmen en Schoonebeek. Dit beeld is ongetwijfeld zeer onvolledig, 
want in Groot-Brittannië is de Bleke mollisia algemeen op hangende 
en afgevallen twijgen van eik (Ellis & Ellis, 1997). In de rest van 
ons land is de soort vaker genoteerd dan in Drenthe en regionaal 
algemeen, met opvallende clusters in Flevoland, rond Leiden en 
Eindhoven; plaatsen waar meer specialisten in kleine ascomyceten 
actief zijn (NMV, 2013). Voor Drenthe wordt de soort één maal van 
eikentakken gemeld, de rest van ongedetermineerde loofbomen, in 
zowel vochtige, voedselrijke als droge, voedselarme bossen.

Mollisia discolor Bleke mollisia

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 2, n>99: 5, trend +, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1998.

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

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

De Witrandmollisia is volgens Ellis & Ellis (1997) in het veld 
herkenbaar aan de wijze van krimpen bij droogte. De rand van de 
schoteltjes van ongeveer 1 mm breed vouwt dan meestal in drie 
delen naar binnen, zodat een driehoekig napje wordt gevormd. 
Bijgaande foto laat dat verschijnsel duidelijk zien. De buitenzijde 
is donkerbruin, zoals bij de meeste mollisia’s, maar de uiterste 
rand is bleek. De sporen zijn iets gekromd en 8-10 x 2 µm groot. 
Volgens de digitale verspreidingsatlas is de Witrandmollisia in ons 
land matig algemeen, met opvallende aaneengesloten clusters op 
de Zuid-Hollandse eilanden en in oostelijk Noord-Brabant (NMV, 
2013); ongetwijfeld een waarnemerseffect. In Drenthe zijn slechts 

Mollisia ligni Witrandmollisia

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 1, n>99: 4, trend +++, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1981.

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

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

vijf meldingen bekend: de Oosterma bij Elp (km 241-545, 1981), de 
Wijken van Eleveld bij Stuifzand (km 231-529, 2001), bij Kerkenveld 
(km 232-519, 2009), bosjes aan de Hardenweg bij Havelte (km 213-
529, 2009) en bij Schipborg (km 240-566, 2010). In Groot-Brittannië 
wordt dit ascomyceetje als zeer algemeen bestempeld (Ellis & 
Ellis, 1997). Er is dus in Drenthe voor mollisiologen nog heel wat 
te doen! De Witrandmollisia groeit op dode takken en stukjes hout 
van allerlei loofbomen en struiken. Hij is in Drenthe zowel gevonden 
in voedselarm gemengd bos als in jonge aanplant op voedselrijke 
grond. Slechts één maal werd de waardplant opgetekend en dat was, 
opmerkelijk genoeg, Wilde gagel.
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De Zwartwitte mollisia heeft tot 2 mm brede schoteltjes met een witte 
tot roomkleurige binnenkant (hymenium) en donkerbruine buitenkant. 
Voor een zekere determinatie is microscopische controle noodzakelijk. 
De sporen zijn 8-14 x 2 µm groot, smal ellipsvormig, zwak gebogen 
en niet gesepteerd. De Gedrongen mollisia (Mollisia cinerea; zie 
aldaar) heeft iets kleinere sporen en een lichtgrijs hymenium. In 

Mollisia melaleuca Zwartwitte mollisia

Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 1, n>99: 11, trend +++, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1984.

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

0 0 0 1 1 2 0 3 2 4 0 0

Nederland is de Zwartwitte mollisia vrij algemeen en zelfs algemeen 
in streken waar goed naar kleine ascomyceetjes wordt gezocht, zoals 
de Flevopolders (NMV, 2013). Drenthe komt er bekaaid af met twaalf 
zeer verspreide kilometerhokken. De soort groeit op dode takken en 

stammen van allerlei loofbomen; regionaal zijn els en Ratelpopulier elk 
één maal genoteerd. Hij is zowel waargenomen in gemengd bos op 
voedselarme, zure, droge zandgrond als in een Elzen-Vogelkersbos 
op voedsel- en basenrijke, vochtige potklei.

De Bruinharige mollisia heeft onopvallende, donkerbruine schoteltjes 
van 1-3(-5) mm breed met een loodgrijs hymenium. De buitenkant is 
bekleed met stijve, bruingrijze haren. De vruchtlichamen lijken dus op 
franjekelkjes, maar hebben de kleuren van een mollisia. Op grond van 
die combinatie van kenmerken wordt deze soort ook wel in een eigen 
geslacht Haglundia geplaatst (Ellis & Ellis, 1997). Bij het Drentse 
materiaal hebben de haren van 60-100 x 4-5 µm 4-7 dwarswandjes 
en ze worden naar de top geleidelijk kleurloos. De poren van de asci 
worden blauw in jodium en de sporen van 7-10 x 1,5-2,3 µm zijn 

spoelvormig. De Bruinharige mollisia groeit op verterend eikenhout, 
vooral op losliggende stronken die nog hard zijn. Hij is in Drenthe op 
twee locaties gevonden: op dood loofhout op de begraafplaats in het 
Asserbosch (km 233-555, 1996, herb. WBS) en op een losliggende 
stronk van Zomereik bij Huize Echten (km 223-525, 2000, herb. B. 
de Vries). Een melding van Allardsoog bij Bakkeveen (km 216-567, 
2003) ligt zeer waarschijnlijk net over de provinciegrens in Friesland. 
De enige andere waarneming in Nederland komt uit de omgeving van 
Vorden (NMV, 2013).

Mollisia perelegans Bruinharige mollisia

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1996.

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

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

Mollisia ramealis Oranje mollisia

Status: Verdwenen, n= 22, n<99: 22, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1983. – Hab (n= 17): droog, voedselarm loofbos 41%, 
berkenbroekbos 29%, wilgenbroekstruweel 12%, vochtig, voedselrijk loofbos 
6%, elzenbroekbos 6%, voedselrijke jonge bosaanplant 6%. – Sub (n= 5): 
dode twijgen 60%, dode takken 40%. – Org (n= 12): berk 92%, els 8%. 

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

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

De Oranje mollisia is een buitenbeentje binnen de mollisia’s omdat 
het hymenium vers oranje is. Daardoor is hij in het veld herkenbaar. 
De buitenkant is, zoals bij de meeste mollisia’s, donkerbruin. De 
schoteltjes van ongeveer 1 mm breed staan in groepjes op dood 
hout en barsten door de bast heen naar buiten. De sporen zijn voor 
een mollisia vrij groot, ongeveer 20-25 x 2-2,5 µm, en kunnen een 
dwarswandje krijgen. Er bestaat ook een andere interpretatie van 
deze soort door Breitenbach & Kränzlin (1984). Zij beschrijven 
Mollisia ramealis  als een witachtig schijfje met veel kleinere sporen 
van 8-11 x 2,5 μm. In de Nederlandse Standaardlijst is dat zwammetje 
opgenomen als het Schorssapbekertje (Phaeohelotium italicum) 

(Arnolds & Van den Berg, 2013). Deze soort wordt behandeld 
in hoofdstuk 11 van deze atlas. Mogelijk hebben sommige oude 
opgaven van de Oranje mollisia in werkelijkheid ook betrekking op 
die soort. De Oranje mollisia is in Nederland zeldzaam en, in afwijking 
van alle andere mollisia’s, sinds 1990 om onbekende redenen sterk 
afgenomen (NMV, 2013). Ook in Drenthe is de soort ogenschijnlijk 
zeldzaam. Hij lijkt hier zelfs compleet verdwenen, want de laatste 
waarneming stamt uit 1984. In dit geval gaat het echter om een 
waarnemerseffect: Alle opgaven zijn afkomstig van nauwgezette 
mycosociologische studies in moerasbossen en berkenbossen in de 
jaren tachtig. De Oranje mollisia is destijds in maar liefst 82% van 
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De Geelgroene mollisia heeft in werkelijkheid geel-grauwe schoteltjes 
die tot 2 mm breed zijn. De rand is bleker dan bij verwante soorten. 
De sporen zijn 10-20 x 2-3,5 µm, spoelvormig en soms iets gekromd. 
De Geelgroene mollisia is een van de weinige mollisia’s waarbij de 
sporen een dwarswandje hebben. Hij groeit in het voorjaar op rottend 
hout van diverse loofbomen met zacht hout (Ellis & Ellis, 1997). In 

Drenthe is deze soort alleen gevonden op een loofhouttak in een 
Berken-Eikenbosje in het Stapelerveld bij Veeningen (km 220-520, 
2007). Dat steekt mager af bij de 60 atlasblokken waar hij in Nederland 
is aangetroffen, hoofdzakelijk in Noord-Brabant en Flevoland (NMV, 
2013), provincies waar kennelijk meer werk wordt gemaakt van het 
grote en lastige geslacht Mollisia dan in Drenthe. 

Mollisia ventosa Geelgroene mollisia

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2007.

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

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

Mutinus caninus Kleine stinkzwam

Status: Vrij algemeen, n= 244, n<99: 65, n>99: 202, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1917. – Hab (n= 157): droog, voedselarm loofbos 
29%, voedselarme lanen 27%, voedselarm gemengd bos 17%, voedselrijke 
lanen 7%, parken en tuinen 6%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%, droog, 
voedselarm naaldbos 2%, jonge bosaanplant 2%, rest 5%.– Sub (n= 41): 
humus 54%, strooisel 32%, houtsnippers 7%, veen 5%, rest 2%.

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

2 0 0 0 2 7 17 76 128 145 37 7

De bijnaam ‘hondenpikkie’ (Duitse volksnaam: Gemeine Hundsrute) 
voor de Kleine stinkzwam zegt eigenlijk genoeg. De soort is aan de 
fel oranjerode, spits kegelvormige top en broze, bleekoranje steel 
gemakkelijk te herkennen. De duivelseieren waaruit hij tevoorschijn 
komt, zijn niet alleen kleiner dan van de Grote stinkzwam (Phallus 

impudicus), maar ook hoger dan breed. De Kleine stinkzwam is 
in Drenthe vrij algemeen op de hogere zand- en leemgronden, met 
markante verdichtingen in de boswachterijen op de Hondsrug tussen 
Emmen en Borger, de streek tussen Norg en Roden en in het gebied van 
de Drentsche Aa. Daarentegen is hij opvallend schaars in de nationale 

de onderzochte proefvlakken in berkenbossen (n= 22) aangetroffen, 
zowel in droge Berken-Eikenbossen als natte berkenbroekbossen 
(Jalink & Nauta, 1984). In elzenbroekbossen en wilgenstruwelen was 
de presentie met respectievelijk 13% (n= 16) en 18% (n= 17) veel 
lager. Ook daar groeide de soort voornamelijk op afgevallen twijgen 
en dunne takken van berken. Er is slechts één melding van Zwarte 
els uit Drenthe. De sterke voorkeur voor berken komt overeen met 
de bevindingen van Ellis & Ellis in Groot-Brittannië (1997). Eigenlijk 
moeten we ons als paddenstoelenwerkgroep schamen dat we in 
latere jaren zo weinig aandacht aan dergelijke ascomyceetjes hebben 
besteed, want de Oranje mollisia is ongetwijfeld nog onder ons!
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Mycena arcangeliana Bundelmycena

Status: Algemeen, n= 678, n<99: 87, n>99: 620, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1976. – Hab (n= 154): droog, voedselarm loofbos 
36%, vochtig, voedselrijk loofbos 10%, parken en tuinen 10%, houtwallen en 
-singels 9%, voedselarm gemengd bos 8%, wilgenbroekstruweel 6%, jonge 
bosaanplant 6%, droge lanen 5%, elzenbroekbos 3%, jeneverbesstruweel 
2%, rest 5%.– Sub (n= 103: ) dode takken 75%, dode stammen 8%, wortels 
3%, stronken 2%, rest 12%. – Org (n= 98): eik 27% (waarvan Zomereik 20%, 
Amerikaanse eik 1%), wilg 13% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg 6%), Es 
9%, Beuk 8%, els 8%, berk 3%, Riet 2%, Grove den 1%, Jeneverbes 1%, 
Wilde lijsterbes 1%, esdoorn 1%, populier 1%, loofbomen onbepaald 24%.

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

4 0 1 0 0 0 0 1 58 413 240 88

De Bundelmycena is in zijn typische vorm van andere gebundeld 
groeiende mycena’s te onderscheiden door de olijftint in de hoed, 
contrasterend met de rookgrijze steel. De kleur is echter behoorlijk 
variabel en in twijfelgevallen is de jodoformgeur van opdrogende 
vruchtlichamen een goed kenmerk. Net als in de rest van ons 
land is de Bundelmycena in Drenthe algemeen, wat minder in de 
boomarme cultuursteppes tussen Emmen en Stadskanaal. Hij kan 
in alle typen loofbos gevonden worden, van wilgenbroekstruweel 
op nat, voedselrijk veen tot eiken- en beukenbossen op droog, 
voedselarm zand, ook in smalle bosstroken, parken en tuinen. 
Tijdens mycosociologisch onderzoek van proefvlakken in de jaren 
tachtig bleek de Bundelmycena een duidelijke voorkeur te hebben 
voor beukenbossen op droge, zure, voedselarme zandgrond met 
een presentie van 68% en soms dichtheden van meer dan 100 
vruchtlichamen per 1000 m2 (n= 19; Arnolds et al., 1994). Daarnaast 
werd hij aangetroffen in 38% van de elzenbossen (n= 16) en 24% 

parken Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld. Waarschijnlijk is 
de bodem daar net te zuur en te voedselarm voor deze soort. Op de 
Hondsrug zit keileem vaak dicht onder het oppervlak. Hij is het meest 
gemeld uit loofbossen en lanen op min of meer droge, voedselarme 
grond, maar ook regelmatig uit bossen, lanen en parken op rijkere 
bodems, steeds in lage aantallen. Tijdens mycosociologisch onderzoek 
van proefvlakken in de jaren tachtig was de Kleine stinkzwam aanwezig 
in 43% van de Vogelkers-Elzenbossen (n= 7; Arnolds, n.p.), 16% van 
de zure, voedselarme beukenbossen (n= 19; van Steenis, 1991) en 
in 16% van de eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984), met daarbinnen 

een sterke voorkeur (presentie 50%) voor de Hulstrijke subassociatie 
van het Beuken-Eikenbos; verder in 13% van de beukenlanen (n= 23) 
en 6% van de eikenlanen (n= 53; Keizer, 1993). Hij ontbrak geheel 
in natte wilgenbroekstruwelen (n= 14) en elzenbroekbossen (n= 6; 
Arnolds, n.p.). De Kleine stinkzwam kan in Drenthe als een kensoort 
van het Beuken-Eikenbos worden beschouwd. Hij is slechts één maal 
uit een naaldbos opgegeven. Als substraat worden vooral humus en 
strooisel genoemd, de laatste jaren steeds vaker ook houtsnippers. In 
Nederland is de soort algemeen op de hogere zandgronden en in de 
duinen, elders zeldzaam (NMV, 2013).

van de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, n.p.). De presenties in 
wegbermen met eiken (6%, n= 53) en beuken (4%, n= 23; Keizer, 
1993), alsmede in voedselarme eikenbossen (3%, n= 37; Jansen, 
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1984), waren veel lager. De Bundelmycena groeit overwegend op 
afgevallen, halfverteerde takken, minder vaak op boomstammen en 
opvallend weinig op stronken. Eik is als substraat het meeste gemeld, 
maar opvallender is het hoge aandeel van waarnemingen op wilg, Es 
en Beuk en het relatief kleine aandeel op berk. Er zijn slechts twee 
opgaven van naaldbomen, respectievelijk op den en Jeneverbes. Een 
opvallende soort in het rijtje waardplanten is Riet. Dat komt doordat de 

Bundelmycena soms in grote aantallen op oude, rieten daken groeit 
(twee meldingen in het bestand). Evenals in de rest van Nederland 
vertoont de Bundelmycena in Drenthe een zeer sterke vooruitgang. 
Deze is ten dele zeker reëel; meer dan de helft van de waarnemingen 
in Drenthe stamt vanaf 2005. Daarnaast wordt deze paddenstoel door 
steeds meer amateurmycologen in het veld herkend.

De witte vruchtlichaampjes van de Kleine beukenbladmycena zijn 
nauwelijks groter dan een speld en de laag van gevallen bladeren 
in een beukenbos is qua omvang te vergelijken met een hooiberg. 
Men moet dus heel goed zoeken om dit minuscule paddenstoeltje te 
vinden. Het verschilt van de nauw verwante Witte eikenbladmycena 
(Mycena polyadelpha; zie aldaar) onder andere in de opstijgende, 
smal aangehechte lamellen. De Kleine beukenbladmycena is in 
Drenthe vrij zelden gemeld, maar wordt gemakkelijk over het hoofd 
gezien en hij is daarom vermoedelijk aanmerkelijk meer verbreid dan 
de kaart toont. In de hoogveenontginningen is de soort bij gebrek aan 
beuken zeer zeldzaam. Deze mycena is uitsluitend gemeld van vers 
gevallen bladeren en halfverteerd strooisel van de Beuk, hoofdzakelijk 
in bossen en lanen op de hogere gronden, maar daar zijn in Drenthe 

Mycena capillaris Kleine beukenbladmycena

Status: Vrij zeldzaam, n= 49, n<99:16, n>99: 34, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1977. – Hab (n= 21): droog, voedselarm loofbos 
43%, voedselarme lanen 33%, voedselrijke lanen 14%, droog, voedselarm 
gemengd bos 5%, rest 5%.– Sub (n= 8): strooisel 50%, dood blad 38%, rest 
12%. – Org (n= 20): Beuk 100%.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 1 21 28 2

dan ook de meeste beuken te vinden. Rondom de vruchtlichamen 
vertonen de beukenbladeren een opvallende verbleking dankzij de 
afbraak van cellulose door het mycelium. In Centraal-Europa heeft 
hij geen voorkeur voor een bepaald bodemtype (Krieglsteiner, 2001). 
Tijdens mycosociologische studies in Drenthe in de jaren tachtig is 
de Kleine beukenbladmycena gevonden in 25% van de onderzochte 
beukenbossen (Van Steenis, 1991) en in 26% van de beukenlanen 
(Keizer, 1993), soms met meer dan 5000 vruchtlichamen in een 
proefvlak van 1000 m2. Volgens Krieglsteiner (2001) is het een van 
de belangrijkste afbrekers van beukenstrooisel. Elders in ons land is 
de soort vrij algemeen op de hogere zandgronden en in de duinen 
(NMV, 2013).

Het even verderop besproken Gewoon elfenschermpje (Mycena 
pura) is een welbekende soort die uiterst variabel is in kleur en 
waarbinnen een groot aantal vormen wordt onderscheiden. 
Soms worden sterk afwijkende vormen als afzonderlijke soorten 
beschreven, zoals in de jaren tachtig het Donker elfenschermpje 
(Mycena diosma; zie aldaar) uit Duitsland en nog recenter het hier 
behandelde Bruin elfenschermpje uit Oostenrijk (Maas Geesteranus 
& Hausknecht, 1994). De laatste verschilt van het Gewoon 
elfenschermpje in het veld door de aanvankelijk donkerbruine, dan 
vleeskleurig bruine tot grijsbruine hoed en steel, vrijwel zonder roze 
of violette tinten, en de fijn witgestreepte steel met aan de basis 
wit vilt (Gröger, 2006). Microscopisch is het Bruin elfenschermpje 

Mycena dura  Bruin elfenschermpje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2009.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
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gekenmerkt door de heterogene lamelsnede met een afwisseling 
van basidiën en bundeltjes cystiden. De soort is oorspronkelijk 
beschreven van een ruderaal grasland waar honderden 
vruchtlichamen in bundels bijeen groeiden (Maas Geesteranus & 
Hausknecht, 1994). Later is de soort ook in bossen aangetroffen, 
waar de vruchtlichamen vaak verspreid staan (Gröger, 2006). 
Dat is ook het geval op een recent ontdekte Drentse groeiplaats 
in Elzenbroek ten noorden van Roden (km 223-575, 2010, herb. 
L), een gemengd essen-elzen-eikenbos op basenrijke potklei, 
alwaar de soort met enkele tientallen exemplaren op bladstrooisel 
groeide. Daarnaast is het Bruin elfenschermpje aangetroffen in een 

heel ander milieu: een smalle strook droge heidevegetatie nabij 
de Duitse grens ter hoogte van Zwartemeer (km 268-526, 2009). 
Zeer recent is de soort opgedoken in een loofbosje op humus- 
en kalkrijke grond in Schepping bij Beilen (km 233-540, 2013). 
Hier groeiden de vruchtlichamen dicht opeengepakt in een paar 
groepen met tientallen exemplaren, dus op dezelfde wijze als op de 
oorspronkelijke typelocatie in Oostenrijk. Deze vondst is op de foto 
afgebeeld. Tot nu toe zijn dit de enige geregistreerde waarnemingen 
van het Bruin elfenschermpje in ons land. Het lijkt erop dat deze 
soort wat betreft zijn standplaats even weinig kieskeurig is als het 
Gewoon elfenschermpje. 

De Helmmycena groeit meestal in bundeltjes van relatief forse, vrij 
taaie vruchtlichamen met een beige tot grijsbruine hoed en bleek-
roze, vaak geaderde lamellen. Door de enorme variatie in grootte en 
vorm wordt hij ook door ervaren paddenstoelenkenners soms in het 
veld niet herkend. Vandaar dat de naam in mycologenkringen wel 
verbasterd wordt tot ‘hellemycena’. Een geheel witte variëteit, var. 
albida, is zeer zeldzaam en reeds in 1940 door Beijerinck bij Wijster 
gevonden. Zijn aquarel en tekening van microscopische structuren 
zijn hierbij om historische redenen opgenomen. In Drenthe is de 
Helmmycena de op een na meest verbreide paddenstoel, vlak na de 
Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare). Hij kan in principe in 
elk kilometerhok gevonden worden, mits er dood hout voorhanden 

Mycena galericulata Helmmycena

Status: Zeer algemeen, n= 2252, n<99: 513, n>99: 2213, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 1559): droog, voedselarm 
loofbos 33%, voedselarm gemengd bos 13%, voedselarm naaldbos 10%, 
voedselarme lanen 9%, voedselrijke lanen 4%, wilgenbroekstruweel 4%, 
elzenbroekbos 4%, parken en tuinen 4%, houtwallen en -singels 4%, 
jeneverbesstruweel 3%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, jonge bosaanplant 
3%, rest 6%. – Sub (n= 654): dode takken 40%, stronken en stobben 28%, 
dode stammen 6%, dode wortels 3%, levende stammen 3%, voet van 
levende bomen 1%, dood hout onbepaald 17%, rest 2%. – Org (n= 607): 
eik 27% (waarvan Zomereik 8%, Amerikaanse eik 0,3%), berk 11%, wilg 
8% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 6%, Kruipwilg 0,5 %, Boswilg 0,3%, 
Schietwilg 0,3%), els 8%, spar 8%, den 4% (waarvan Grove den 3%), Beuk 
3%, Es 2%, lariks 1%, Amerikaanse vogelkers 1%, Douglasspar 1%, Wilde 
lijsterbes 1%, loofbomen onbepaald 22%, naaldbomen onbepaald 3%.

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

31 4 2 5 25 19 111 363 1050 2130 1266 474

tot kurkdroge eikenstrubben op zeer voedselarm 
stuifzand, minder vaak in naaldbossen. Daarnaast 
is hij geregeld te zien in parken, tuinen en buiten 
boomrijke gebieden op hekpalen en houtstapels. 
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren 
tachtig was de Helmmycena aanwezig in alle pro-
efvlakken van voedselarme, zure eikenbossen 
(n= 37) en beukenbossen (n= 19), Vogelkers-El-
zenbossen (n= 7), wilgenbroekstruwelen (n= 14) 
en elzenbroekbossen (n= 6), vaak met dichtheden 
tussen 100 en 300 vruchtlichamen per 1000 m2 
(Jansen, 1984; van Steenis, 1991; Arnolds, n.p.). 
De soort was wat minder algemeen in eiken- en 
beukenlanen met presenties van respectievelijk 
72 en 48% (n= 53, resp. n=23; Keizer, 1993); 
logisch omdat in wegbermen in het algemeen 
weinig dood hout achterblijft. De Helmmycena 
bezet vooral afgevallen, nog beschorste takken 
en stronken van allerlei loofbomen, minder vaak 
stammen en wortels. Soms koloniseert deze pad-
denstoel de schors van levende bomen. De be-
langrijkste waardbomen zijn eik, berk, wilg, els en 
spar. Het totale aandeel van meldingen op naald-
hout bedraagt 17%.

is. De Helmmycena groeit talrijk in alle typen loofbos en gemengd 
bos, van kleddernat wilgenstruweel op voedselrijk, veraard veen 
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Bij doorbreken produceren de vruchtlichamen van de Grote bloed-
steelmycena een wijnrood vocht, ‘paddenstoelenbloed’. De Kleine 
bloedsteelmycena (Mycena sanguinolenta; zie aldaar) doet dat ook, 
maar die soort is veel tengerder gebouwd, de steel is kaal (berijpt bij 
de Grote bloedsteelmycena) en de lamellen hebben altijd een rode 
snede (zelden bij de Grote bloedsteelmycena). De hoed van de Grote 
bloedsteelmycena varieert van bruinroze tot roodbruin en is in jonge 
toestand fijnberijpt. Zo fraai wijnrood als op de foto vind je ze zelden. 
Net als in de rest van het land is de soort in Drenthe algemeen, 
behalve in de oostelijke veenkoloniën waar de soort op verspreide 
dorpsbosjes en laanbeplantingen is aangewezen. Meer dan de helft 
van de opgaven komt uit loofbossen op voedselarme, zure zandgrond, 
in Drenthe veruit het meest verbreide bostype. Deze mycena voelt zich 
ook goed thuis in natte elzenbroekbossen op voedselrijk laagveen en 
in vochtige loofbossen op basenrijke leem, maar in naaldbossen en 
buiten bosgebieden komt hij sporadisch voor. In de jaren tachtig werd 
de Grote bloedsteelmycena vastgesteld in 63% van de proefvlakken 
in elzenbossen, 6% van de wilgenstruwelen (Arnolds, n.p,), 43% 
van de eikenbossen (Jansen, 1984) en 32% van de beukenbossen 
(Arnolds et al., 1994). De vruchtlichamen verschijnen in bundeltjes op 
enigszins verteerde, dikkere takken en stammen, zelden op stronken 
of dode wortels, het meest van eiken, maar ook vaak van berken, 
minder van Zwarte els, Beuk en enkele andere loofbomen. De drie 
waarnemingen op naaldhout hebben betrekking op Douglasspar 
(2x) en den (1x). Opvallend is het vrijwel ontbreken op wilgenhout, 
hoewel ecologisch verwante soorten als de Bundelmycena (Mycena 
arcangeliana) en Helmmycena (Mycena galericulata) vaak daarop te 
vinden zijn. De sterke vooruitgang in Drenthe is te danken aan de 
toename van groot dood hout in bossen. Het is opmerkelijk dat een 
opvallende paddenstoel als de Grote bloedsteelmycena pas in 1976 
voor het eerst uit de provincie werd gemeld.

Mycena haematopus Grote bloedsteelmycena

Status: Algemeen, n= 701, n<99: 111, n>99: 656, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1976. – Hab (n= 245): droog, voedselarm loofbos 
52%, voedselarm gemengd bos 18%, elzenbroekbos 7%, lanen 6%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 5%, naaldbos 3%, houtwallen en -singels 2%, rest 7%.– 
Sub (n= 105: ) dode takken 66%, dode stammen 24%, stronken 3%, dode 
wortels 2%, rest 5%. – Org (n= 109): eik 41% (waarvan Zomereik 15%), berk 
24%, els 9%, Beuk 5%, Douglasspar 2%, den 1%, linde 1%, Wilde lijsterbes 
1%, wilg 1%, Es 1%, loofbomen onbepaald 15%.

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

1 0 0 0 1 1 21 107 314 439 194 34

De Pantoffelmycena lijkt op een mini-uitvoering van de Schijf-
steelmycena (Mycena stylobates; zie aldaar) met een grijzig hoedje 
tot 4 mm breed en aan de steelbasis een klein, viltig schijfje waaraan 
dit paddenstoeltje zijn naam heeft te danken. Hij geldt in Drenthe als 
zeldzaam, op wijdverspreide vindplaatsen. In feite is de verspreiding 
slecht bekend, want zo’n onopvallende soort wordt gemakkelijk 
over het hoofd gezien. Vrijwel alle waarnemingen zijn te danken 
aan intensief mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig. De 
Pantoffelmycena werd destijds zowel gevonden in droge eiken- en 
berkenbossen en jeneverbesstruwelen op zuur, voedselarm zand, 
als in natte moerasbossen op neutrale voedselrijke, venige grond. 
In droge bossen groeien de vruchtlichamen afzonderlijk of enkele 

bijeen op afgevallen, weinig verteerde eiken- en berkenbladeren, in 
moerasbossen op bladeren van wilg en els. Hij had een hoge presentie 
van 59% in wilgenstruwelen (n= 17) en moet dus in dat biotoop vrij 
algemeen zijn geweest (Arnolds, n.p.). Vermoedelijk is dat nog steeds 
het geval, al is deze mycena sinds 1999 in Drenthe nog slechts één 
maal gevonden. De geconstateerde enorme achteruitgang, waardoor 
de soort als ernstig bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & 
Veerkamp, 2008), is vrijwel zeker niet reëel en hoofdzakelijk te wijten 
aan minder zorgvuldig veldwerk in recente tijd. In andere delen van 
Nederland lijkt de Pantoffelmycena veel zeldzamer dan in Drenthe 
en de achteruitgang is er minder groot, waarschijnlijk omdat daar 
nauwelijks mycologisch onderzoek in proefvlakken heeft plaats gehad. 

Mycena mucor  Pantoffelmycena

Status: Zeldzaam, n= 24, n<99: 23, n>99: 1, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1958. – Hab (n= 27): wilgenstruwelen 44%, jonge bosaanplant 
22%, droog, voedselarm loofbos 19%, jeneverbesstruweel 7%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 4%, elzenbroekbos 4%.– Sub (n= 22), dode bladeren 
91%, strooisel 9%. – Org (n= 23): wilg 70% (waarvan Geoorde en Grauwe 
wilg 57%, Boswilg 13%), eik 17% (waarvan Zomereik 9%), els 9%, berk 4%.

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

0 0 0 0 0 1 0 0 2 11 13 0
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In de literatuur wordt de Pantoffelmycena hoofdzakelijk genoemd van 
eikenblad (Maas Geesteranus, 1992; Knudsen & Vesterholt, 2008), 
maar Krieglsteiner (2001) noemt voor Baden-Württemberg ook Beuk 
en Spaanse aak. 

De Witte eikenbladmycena, met hoedjes tot 3 mm breed, lijkt sterk op 
de Kleine beukenbladmycena (Mycena capillaris; zie aldaar), maar 
de lamellen lopen af op de steel en zijn vaak gereduceerd tot plooien, 
zoals op de foto bij het meest rechtse exemplaar te zien is. Bovendien 
bewonen ze verschillende substraten. De Witte eikenbladmycena lijkt 
in Drenthe wijdverbreid en matig algemeen. Hij is stellig in werkelijkheid 
veel algemener, maar wordt door de kleine vruchtlichamen vaak over 
het hoofd gezien. De paddenstoeltjes verschijnen vooral in november 
in groepjes op afgevallen, vrij verse bladeren van eiken, soms ook 
wilgen (Boswilg en Grauwe wilg). In Schepping bij Beilen werd de 
Witte eikenbladmycena in de zachte decembermaand van 2013 
onder eiken op voormalige voedselrijke landbouwgrond bij vrijwel 
iedere greep in de strooisellaag gevonden. De dichtheid moet er 
toen groter geweest zijn dan 10.000 vruchtlichamen per 1000 m2. 
In een aangrenzend eikenbos op voormalige heide was hij slechts 
in lage dichtheden te vinden. Dat komt overeen met het feit dat 
de meeste meldingen komen uit loofbossen en lanen op vochtige, 
voedselrijke bodems, minder van droge, voedselarme grond. Het 
wordt bevestigd door resultaten van mycosociologisch onderzoek 
in de jaren tachtig. Destijds is de Witte eikenbladmycena slechts in 
één proefvlak in voedselarme, zure eikenbossen aangetroffen (3%, 
n= 37; Jansen, 1984) en hij ontbrak geheel in beukenbossen op die 
bodems (n= 19; van Steenis, 1991). De soort werd meer aangetroffen 
in eikenlanen (26%, n= 53) en beukenlanen (4%, n=23; Keizer, 1993), 
maar ook in min of meer voedselrijke wilgenstruwelen (24%, n= 
17) en elzenbossen (19%, n= 16; Arnolds, n.p.). Het is onduidelijk 
in hoeverre verschillen in zoekintensiteit bij deze verdeling een rol 
spelen. De Witte eikenbladmycena is ook twee keer gevonden op 
door de wind meegevoerde eikenbladeren in graslanden (Arnolds, 
1983). In Nederland is hij vrij zeldzaam en voornamelijk in zandstreken 
gevonden (NMV, 2013). Het relatief grote aantal vindplaatsen in 
Drenthe is ongetwijfeld aan intensief veldwerk te danken. 

Mycena polyadelpha Witte eikenbladmycena

Status: Matig algemeen, n= 179, n<99: 34, n>99: 148, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1976. – Hab (n= 47): voedselrijke lanen 
28%, voedselarme lanen 23%, vochtig, voedselrijk loofbos 19%, droog, 
voedselarm loofbos 11%, jonge, voedselrijke bosaanplant 9%, graslanden 
6%, rest 4%.– Sub (n= 21): dood blad 85%, strooisel 10%, rest 5%. – Org 
(n= 20): eik 85% (waarvan Zomereik 70%), wilg 15% (waarvan Boswilg 10%, 
Geoorde en Grauwe wilg 5%).

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

0 0 1 0 1 0 0 2 5 49 112 30

Mycena mucor
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De Streepsteelmycena is een relatief grote mycena die afzonderlijk, 
in kleine groepen of in bundeltjes saprotroof op dood loofhout groeit. 
Hij lijkt op de Helmmycena (Mycena galericulata; zie aldaar), maar 
is daarvan in het veld te onderscheiden door zijn overlangs zilverwit 
gestreepte steel, een unieke eigenschap onder mycena’s. Maas-
Geesteranus (1992) vindt dit overigens geen betrouwbaar kenmerk. Bij 
sommige exemplaren is de streping inderdaad niet zo duidelijk, maar 
doorgaans toch voldoende zichtbaar voor een correcte determinatie. 
Een vorm met een geheel witte hoed (forma candida) is in Drenthe één 
keer opgemerkt op een eikenstronk in het Landschapsbos bij Emmen 
(km 255-535, 2004, herb. L). Verder is deze albino vorm in ons land 
alleen bij Haarlem aangetroffen (NMV, 2013). De Streepsteelmycena 
kan tot laat in het jaar gevonden worden op stronken, liggende 
stammen of dikke takken, maar ook wel aan de basis van nog 
levende bomen. Soms groeit hij ogenschijnlijk op de grond, ook 
buiten het bos in graslanden en tuinen. Bij wat graafwerk blijken de 
vruchtlichamen steevast verbonden te zijn met dode boomwortels of 
andere ondergrondse houtresten. De soort heeft een sterke voorkeur 
voor hout van eik. Daarnaast is hij in Drenthe gevonden op diverse 
andere loofbomen, zoals Es, els, Hazelaar, berk en Beuk. In Baden-
Württemberg komt hij ook het meest op eik voor, hoewel de Beuk 
daar met afstand de meest voorkomende loofboom is (Krieglsteiner, 
2001). De Streepsteelmycena heeft net zo’n wijde amplitudo als de 
Helmmycena, maar is minder talrijk. In Drenthe wordt hij het meest 
gemeld van bossen op droge, zure voedselarme grond, maar dat 
geeft vooral aan dat dit bostype het meeste voorkomt. Hij komt 
ook regelmatig voor in bossen op vochtige, voedsel- en basenrijke 
leem. In Groningen wordt de soort ook in bosjes op zware zeeklei 

Mycena polygramma Streepsteelmycena

Status: Zeer algemeen, n= 787, n<99: 151, n>99: 689, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 280): droog, voedselarm 
loofbos 33%, droge, voedselarme lanen 10%, voedselarm gemengd bos 
10%, vochtig, voedselrijk loofbos 10%, jonge bosaanplant 9%, droge, 
voedselrijke lanen 6%, houtwallen en -singels 5%, droog, voedselarm 
naaldbos 3%, parken en tuinen 3%, graslanden 2%, rest 9%. – Sub (n= 121): 
dode stronken en stobben 46%, dode takken 26%, dode wortels 18%, dode 
stammen 4%, dood hout onbepaald 2%, strooisel 3%, levende bomen 2%. 
– Org (n= 116): eik 43% (waarvan Zomereik 21%), Es 8%, els 7%, Hazelaar 
3%, berk 3%, linde 2%, Beuk 2%, wilg 1%, loofbomen onbepaald 32%.

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

4 0 0 0 1 0 1 12 110 451 361 81

veelvuldig aangetroffen. De Streepsteelmycena kan opvallend talrijk 
zijn op stobben en afgestorven jonge bomen in recent aangeplante 
eikenbosjes op voormalige landbouwgrond. Daarnaast bewoont 
hij halfopen habitats, zoals lanen, parken en kerkhoven. De ruime 
ecologische amplitudo wordt ook gedemonstreerd in de resultaten van 
mycosociologische studies uit de jaren zeventig en tachtig. De soort 
werd aangetroffen in 65% van de onderzochte zure eikenbossen (n= 
37, Jansen, 1984), 42% van de zure beukenbossen (n= 19, Arnolds 
et al., 1994), 86% van de Elzen-Vogelkersbossen (n= 7, Arnolds, n.p.) 
en 26% van de onderzochte eikenbermen (Keizer, 1994). In Drenthe 
is de Streepsteelmycena een zeer algemene paddenstoel die door de 
gehele provincie verspreid voorkomt. In boomarme gebieden komt hij 
vanzelfsprekend minder voor. Ook in de rest van Nederland is hij zeer 
algemeen (NMV, 2013).
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Het Gewoon elfenschermpje is voor een mycenasoort robuust met 
een tot 50 mm brede hoed en een tot 7 mm dikke steel. Geen andere 
plaatjeszwam kent zo’n grote variatie in kleuren. De meest verbreide 
vorm heeft roze tot violette vruchtlichamen (forma pura), maar er zijn 
ook vormen met een blauwe (f. ianthina) of gele hoed (f. lutea) en 
met geheel witte vruchtlichamen (f. alba). Van drie vormen hebben 
we een foto opgenomen; alleen forma lutea ontbreekt. De sterke 
radijsgeur is een belangrijk gemeenschappelijk aanknopingspunt 
voor de herkenning van deze veelvormige soort, die in Drenthe 
overal zeer algemeen is. Dat betreft dan f. pura, want f. alba en f. 
lutea zijn vrij zeldzaam en f. ianthina is zeer zeldzaam en pas vanaf 
2006 in Drenthe bekend. De vestiging van deze laatste vorm, met 
een overwegend Zuid-Europese verspreiding (Maas Geesteranus, 
1992), kan te maken hebben met klimaatverandering. In sommige 
terreinen komen de kleurvormen door elkaar voor en het is nog niet 
duidelijk of ze enige taxonomische betekenis hebben. Het Gewoon 
elfenschermpje groeit op humusrijke grond en strooisel in allerlei 
typen loofbos, van elzenbroekbossen en Elzen-Vogelkersbossen 
op natte, voedselrijke veengrond en basenrijke potklei tot eiken- en 
beukenbossen op zure, droge, tamelijk voedselarme zandgrond. Hij 
ontbreekt echter in bossen op zeer voedselarme bodems met een 
dunne humuslaag, bijvoorbeeld in eikenstrubben op stuifzand en is 
schaars in naaldbossen, behalve als die zijn aangelegd op vroegere 
landbouwgrond. Het Gewoon elfenschermpje wordt opvallend vaak 
gemeld van terreinen met recent omgewerkte bodems, bijvoorbeeld 
in verstoorde wegbermen, recent aangelegde rommelbosjes en 
jonge sparrenplantages op voormalig cultuurland (Arnolds et al., 
2004). De veelzijdigheid van het Gewoon elfenschermpje blijkt ook 
uit de resultaten van mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig. 
Destijds werd deze soort vastgesteld in 50% van de proefvlakken in 
elzenbossen (n= 16), 53% van de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, 
n.p.), 42% van de droge, voedselarme beukenbossen (n= 19; Arnolds 
et al., 1994), 22% van de voedselarme eikenbossen (n= 37; Jansen, 
1984), 22% van de beukenlanen (n= 23) en 25% van de eikenlanen 

Mycena pura Gewoon elfenschermpje

Status: Zeer algemeen, n= 1489, n<99: 243, n>99: 1409, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 510): droog, voedselarm 
loofbos 20%, voedselarme lanen 18%, voedselarm gemengd bos 13%, jonge 
bosaanplant 11%, voedselrijke lanen 7%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%, 
houtwallen en -singels 5%, naaldbos en jeneverbesstruweel 5%, grasland 
5%, moerasbossen 4%, parken en tuinen 3%, rest 4%. – Sub (n= 230): 
humus 73%, strooisel 19%, veen 7%.

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

2 0 0 0 0 3 27 158 481 1099 647 106

(n= 53; Keizer, 1992), soms met meer dan 300 vruchtlichamen 
per 1000 m2. Buiten het bos is deze paddenstoel vrij geregeld te 
vinden in onbemeste (hei)schrale graslanden (Arnolds, 1981). Uit de 
standplaatsen krijgen wij de indruk dat het Gewoon elfenschermpje 
positief reageert op stikstofverrijking. Dit kan een verklaring vormen 
voor de sterke toename. Het verband met stikstofdepositie is echter 
nog niet experimenteel aangetoond.
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Met een vleeskleurig roze hoed en gele steel is de Geelsteelmycena 
een fraaie en gemakkelijk herkenbare paddenstoel. Er bestaat 
herbariummateriaal van één oude vondst uit gemengd bos aan 
de noordkant van het Bargerveen bij Zwartemeer (km 265-525, 
1978, herb. L). In Nederland dateert de laatste vondst van deze 
uiterst zeldzame soort uit 1980, zodat hij nu als uitgestorven wordt 
beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008). In Centraal-Europa is de 
Geelsteelmycena kenmerkend voor groot, rottend hout in oude 
beukenbossen op kalkrijke grond (Krieglsteiner, 2001).

Mycena renati Geelsteelmycena

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Verdwenen, 
eerste jaar: 1978.

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

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

Van de vele andere kleine, bleekgrijsbruine mycena’s is de 
Schijfsteelmycena in het veld goed te onderscheiden door het 
platte, radiaal gegroefde en aan de rand gewimperde schijfje 
waarmee de vruchtlichamen aan het substraat zijn vastgehecht. 
Dit paddenstoeltje is in Drenthe vrij algemeen op de hogere zand- 
en leemgronden, veel zeldzamer in veenkoloniale gebieden en 
de natte graslandgebieden bij Meppel en Roden. Ook in de grote 
boswachterijen is deze soort schaars. De Schijfsteelmycena 
groeit in allerlei milieutypen, van natte broekbossen tot droge 
eikenbossen, en van jeneverbesstruwelen tot graslanden. Hij wordt 
echter nauwelijks in naaldbossen aangetroffen. De groeiplaatsen 
liggen op venige, zandige en lemige gronden, maar sterk zure en 
zeer voedselarme omstandigheden worden gemeden (Arnolds, 
1983). Bij mycosociologisch onderzoek in de jaren zeventig had de 
soort een hoge presentie in het Berken-Eikenbos (75%, n= 10) en 
Beuken-Eikenbos (56%, n= 18), doch hij ontbrak in de meest schrale 
korstmosrijke eikenbossen (Jansen, 1984). Binnen de moerasbossen 
komt de Schijfsteelmycena even vaak voor in struwelen van Grauwe 
wilg (67%, n= 9) en Elzen-Vogelkersbossen (71%, n= 7), maar 
ook hier is hij schaars in de voedselarmere en zure struwelen van 
Geoorde wilg (13%, n= 8) (Arnolds, n.p). De dichtheden zijn zelden 

Mycena stylobates Schijfsteelmycena

Status: Vrij algemeen, n= 335, n<99: 116, n>99: 255, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 233): droog, voedselarm loofbos 
39%, voedselarme lanen 9%, jeneverbesstruweel 9%, matig en sterk 
bemest grasland 7%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%, voedselrijke lanen 5%, 
wilgenbroekstruweel 4%, elzenbroekbos 3%, droog, voedselarm naaldbos 
3%, droog, voedselarm gemengd bos 3%, droog, schraal, zandig grasland 
2%, berkenbroekbos 2%, parken en tuinen 2%, rest 7%. – Sub (n= 74): dood 
blad 43%, dode twijgen 23%, stengels kruiden 16%. strooisel 13%, rest 5%. 
– Org (n= 72): eik 36% (waarvan Zomereik 28%), grasachtige planten 14%, 
berk 13%, Geoorde en Grauwe wilg 10%, kruiden 4%, Braam 4%, Es 3%, els 
3%, naaldbomen 3%, loofbomen onbepaald 10%.

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

0 0 0 0 0 2 48 132 157 164 31 3

hoger dan 30 vruchtlichamen per 1000 m2. Ze groeien afzonderlijk 
of enkele bijeen op allerlei soorten weinig verteerd strooisel, het 
meest op afgevallen bladeren van loofbomen, maar ook op dode 
twijgjes en op stengels en bladeren van kruidachtige planten. De 
belangrijkste waardplanten zijn eiken, berken, wilgen en grasachtige 
planten. De hoge presenties in zorgvuldig onderzochte proefvlakken 
duiden erop dat de Schijfsteelmycena tijdens meer oppervlakkige 
inventarisaties vaak gemist wordt. Vermoedelijk is de soort in 
werkelijkheid (zeer) algemeen.

De Wintermycena verschijnt in het winterhalfjaar in dichte bundels 
van vruchtlichamen met bruine, licht kleverige hoeden en een 
opvallend korte steel. De sporen zijn opmerkelijk klein, 3-6 x 2-3 µm. 
Er zijn twee oude waarnemingen uit Drenthe: uit de omgeving van 
Gieten zonder verdere details (atlasblok 245-555, 1939, herb. L) en 
op een beukenstronk in het noordelijke deel van Mensinge bij Roden 

(km 225-572, 1982). Ook elders in Nederland is de Wintermycena 
zeer zeldzaam, voornamelijk op de Veluwe en in de omstreken van 
Haarlem (NMV, 2013). In Centraal-Europa wordt hij voornamelijk 
gevonden op sterk vergane stronken en liggende stammen van 
Beuk en eiken in bossen op basenrijke, neutrale grond (Krieglsteiner, 
2001). 

Mycena tintinnabulum Wintermycena

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1939.

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

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Als een mycoloog een grijsbruin paddenstoeltje bij de steelbasis 
vasthoudt en het driftig heen en weer zwaait, heeft hij hoogst-
waarschijnlijk de Papilmycena in handen. Deze tenger gebouwde 
mycena heeft een dun, maar in vergelijking met gelijkende soorten 
(bijvoorbeeld de Draadsteelmycena, Mycena filopes; zie aldaar) 
opvallend taai steeltje dat niet gauw breekt. Karakteristiek is ook de 
snel uitspreidende hoed met een centrale umbo. De Papilmycena 
groeit meestal alleen en nooit in bundeltjes. Hij is in Drenthe zeer 
algemeen en overal te vinden waar een loofboom groeien wil. Deze 
onopvallende mycena komt in alle typen loofbos voor, van natte 
elzenbroekbossen op voedselrijk veen tot droge eikenstrubben 
op arm stuifzand, veel minder in naaldbossen. Daarnaast wordt hij 
opvallend vaak gemeld uit lanen, parken en tuinen, een enkele keer 
zonder bomen in heidevegetaties, graslanden en open wegbermen. 
De alomtegenwoordigheid van de Papilmycena onder loofbomen 
blijkt wel uit de hoge presenties in de loofbosgemeenschappen die 
in de jaren tachtig mycosociologisch zijn bestudeerd: 88% van de 
proefvlakken in elzenbossen (n= 16), 41% van de wilgenstruwelen (n= 
17; Arnolds, n.p.), 100% van de droge, voedselarme beukenbossen 
(n= 19; Arnolds et al., 1994), 81% van de voedselarme eikenbossen 
(n= 37; Jansen, 1984), 68% van de berkenbossen (n= 22; Jalink 
& Nauta, 1984), 96% van de eikenlanen (n= 53) en 74% van de 
beukenlanen (n= 23; Keizer, 1992). Bijna de helft van de meldingen 
van een substraat betreft strooisel en ogenschijnlijk is de Papilmycena 
inderdaad doorgaans bodembewonend. Bij nauwkeuriger zoeken 
blijken de vruchtlichamen vrijwel altijd vast te zitten aan min of meer 

Mycena vitilis Papilmycena

Status: Zeer algemeen, n= 1728, n<99: 333, n>99: 1626, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1964. – Hab (n= 1027): droog, voedselarm 
loofbos 27%, voedselarme lanen 23%, voedselrijke lanen 15%, voedselarm 
gemengd bos 5%, parken en tuinen 5%, moerasbossen en -struwelen 4%, 
vochtig, voedselrijk loofbos 4%, naaldbos 4%, houtwallen en -singels 4%, 
jonge bosaanplant 3%, jeneverbesstruweel 2%, rest 5%.– Sub (n= 271): 
strooisel 49%, dode twijgen 27%, dode wortels 13%, humus 7%, dode 
takken 2%, rest 2%. – Org (n= 118): eik 31% (waarvan Zomereik 28%), els 
27%, berk 8%, Beuk 5%, Geoorde en Grauwe wilg 3%, linde 1%, Es 1%, 
Hazelaar 1%, loofbomen onbepaald 24%.

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

10 1 0 1 4 9 57 229 589 1223 836 260

begraven takken of twijgjes. Ook de vondsten in open terrein staan 
in verbinding met stukjes hout die blijkbaar door wind of transport 
ver van een boom vandaan terecht zijn gekomen. Doordat het 
hout meestal sterk vergaan is, kan de boomsoort vaak niet worden 
bepaald en er zijn dus relatief weinig exacte opgaven van het 
substraat. De soort heeft in Drenthe vermoedelijk een voorkeur voor 
eiken, maar het percentage meldingen voor elzen is opvallend hoog. 
Dit is beïnvloed door de resultaten van mycosociologisch onderzoek 
in moerasbossen, waarbij in proefvlakken van alle paddenstoelen 
zorgvuldig de waardplant is bepaald. De sterke toename van de 
Papilmycena in Drenthe is grotendeels te danken aan een betere 
herkenning in het veld. De soort is ook elders in ons land zeer 
algemeen (NMV, 2013).

Het Gewoon meniezwammetje is van alle kleine ascomyceten wel de 
bekendste en één van gewoonste. Er zijn twee verschijningsvormen. 
Het meest algemeen is het anamorfe (imperfecte) stadium, 
bestaande uit gladde, matte, rozerode bolletjes van ongeveer 0,5 
mm doorsnede die het gehele jaar door in grote groepen op dode 
twijgen en takken groeien. Deze bolletjes bevatten ongeslachtelijke 
sporen (conidiën) van 5-6 x 2 µm. De teleomorf (perfecte 
stadium) is wat minder algemeen en bestaat uit groepjes dicht 
opeenstaande, menierode peritheciën die tezamen de indruk van 
een miniatuurframboos wekken. Ze bevatten elliptische, gladde, 
kleurloze sporen van 14-25 x 4-9 µm met een dwarswandje. Dikwijls 
komen beide stadia tezamen voor op één stuk hout, zoals ook het 

Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje

Status: Zeer algemeen, n= 1368, n<99: 271, n>99: 1257, trend +++, RL 08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 496): droog, voedselarm 
loofbos 34%, voedselarm gemengd bos 12%, parken en tuinen 9%, lanen, 
bossingels en houtwallen 7%, elzenbroekbos 6%, droog, voedselarm 
naaldbos 6%, wilgenbroekstruweel 6%, vochtig, voedselrijk loofbos 6%, 
jonge bosaanplant 5%, rest 9%. – Sub (n= 288): dode twijgen 61%, dode 
takken 32%, levende takken en twijgen 1%, dode stammen en stronken 1%, 
dood hout onbepaald 4%. – Org (n= 274): berk 22%, Beuk 11%, els 8%, eik 
5% (waarvan Zomereik 2%), wilg 4% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 
2%, Kruipwilg 1%), Gagel 4%, Amerikaanse vogelkers 3%, Hazelaar 3%, 
Wilde lijsterbes 3%, Sleedoorn 3%, Esdoorn 1%, lariks 1%, Jeneverbes 1%, 
loofbomen onbepaald 30%.

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

52 35 49 27 2 4 23 93 296 686 552 276
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geval is bij het materiaal op de foto. Het Gewoon meniezwammetje 
groeit meestal saprotroof op vers afgestorven twijgen en dunne 
takken van allerlei loofbomen en struiken, ook veel cultuurgewassen. 
Hij kan via snoeiwonden en andere beschadigingen echter ook 
parasitair zijn, bijvoorbeeld op esdoorns en dwergmispels. Dat leidt 
vaak tot het afsterven van takken, maar doorgaans niet tot de dood 
van de hele plant. In Drenthe en de rest van Nederland is het Gewoon 
meniezwammetje zeer algemeen en in vrijwel ieder kilometerhok te 
verwachten, het minst in grote, voedselarme en zure boscomplexen en 
natuurgebieden, zoals het Dwingelderveld en diverse boswachterijen. 
Hij is verder in allerlei loofbossen, gemengde bossen en struwelen 
aangetroffen, alsmede in veel parken en tuinen. De soort kan droogte 
goed verdragen en kan daarom zeer talrijk zijn op takkenhopen van 
vers snoeihout. Hoe wijdverbreid het Meniezwammetje is, blijkt wel uit 
resultaten van mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig. Toen 
werd de soort vastgesteld in alle proefvlakken in elzenbossen (n= 
16; Arnolds, n.p.) en in alle droge, voedselarme beukenbossen (n= 
19; Arnolds et al., 1994), in 73% van de voedselarme eikenbossen 

(n= 37; Jansen, 1984), 73% van de berkenbossen (n= 22; Jalink & 
Nauta, 1984) en 59% van de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, n.p.), 
vaak met duizenden exemplaren per 1000 m2. Minder dan 3% van de 
waarnemingen is afkomstig van naaldhout: lariks (2x), Jeneverbes 
(2x), Grove den (1x), spar (1x) en Douglasspar (1x).

Het Bloedrood meniezwammetje heeft peervormige, scharlakenrode 
vruchtlichaampjes (peritheciën) van 0,2-0,3 mm breed met aan de 
top een iets donkerder papilletje Ze zijn dus aanmerkelijk kleiner dan 
van het hierboven behandelde Gewoon meniezwammetje (Nectria 
cinnabarina). De asci hebben aan hun top een dikwandige porie en 
de tweecellige, elliptische sporen van 11-13 x 5-6 µm zijn heel fijn ruw. 
Het anamorfe (imperfecte) stadium (dit stadium wordt Cylindrocarpon 
candidum genoemd) is meestal afwezig, maar bij aanwezigheid volledig 
verschillend van de peritheciën, namelijk dun, wit en poederig. Het 
heeft grote ongeslachtelijke sporen (conidiën) van 20-80 x 6 µm met 
dwarsschotjes. Het Bloedrood meniezwammetje heet in Nederland vrij 
algemeen te zijn met concentraties in oostelijk Brabant, Zuid-Holland 
en Flevoland (NMV, 2013); ongetwijfeld een waarnemerseffect. De 
soort is zeer algemeen in Groot-Brittannië en Denemarken (Dennis, 
1981; Hansen & Knudsen, 2000) en dat is hoogstwaarschijnlijk ook 

Neonectria coccinea Bloedrood meniezwammetje

OPN 1995: Nectria coccinea

Status: Zeldzaam, n= 23, n<99: 5, n>99: 18, trend: ++, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar:1978. – Hab (n= 9): droog, voedselarm gemengd bos 
55%, droog, voedselarm loofbos 22%, droog, voedselarm naaldbos 22%. 
– Sub (n= 9): dode twijgen en takken 44%, dode stammen 11%, dood hout 
onbepaald 44%. – Org (n= 9): Eik 33% (waarvan Zomereik 22%), berk 22%, 
Beuk 11%, Wilde lijsterbes 11%, loofbomen onbepaald 22%.

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

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

bij ons het geval. In Drenthe is hij nog maar 
uit 20 verspreide kilometerhokken bekend, 
ongetwijfeld een onderschatting. Het 
Bloedrood meniezwammetje leeft saprotroof 
en parasitair op de schors of kaal hout 
van loofbomen, in het bijzonder van Beuk 
(Dennis, 1981; Ellis & Ellis, 1997), maar vormt 
geen kankerachtige woekeringen zoals het 
Boomkankermeniezwammetje (Neonectria 
ditissima) en enkele andere soorten. In 
internationale plantenziektekundige kringen 
wordt het Bloedrood meniezwammetje 
gezien als veroorzaker van de ‘Beech-bark 
disease’. Volgens de beperkte notities over 
de standplaatsen is deze soort in Drenthe 
in diverse typen loofbos en gemengd bos 
gevonden, met drie meldingen van eik, twee 
van berk, één van Wilde lijsterbes en één 
van Beuk.
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Wasbekertjes herken je in het veld aan de kale schoteltjes van 
0,5-2 mm die doorschijnend wasachtig zijn. Er zijn bleke, gele en 
oranje soorten, maar echt rode wasbekertjes zijn er niet. Het Rood 
wasbekertje is dus oranje en in het veld niet van sommige andere 
soorten te onderscheiden. De sporen zijn opvallend klein, 2,5-5 x 1,5-
2 µm, ellipsvormig, soms iets ingedeukt, en met elk twee oliedrupjes. 
In Nederland is het Rood wasbekertje vrij algemeen (NMV, 2013). 

Orbilia alnea Rood wasbekertje

Status: Zeldzaam, n= 23, n<99: 5, n>99: 18, trend ++, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 10): voedselrijke jonge bosaanplant 
30%, vochtig, voedselarm gemengd bos 20%, kruipwilgstruweel 20%, 
droog, voedselarm gemengd bos, elzenbroekbos 10%, rest 10%. – Sub 
(n= 10): dode takken 90%, dode stammen 10%. – Org (n= 10): wilg 50% 
(waarvan Kruipwilg 20%, Boswilg 20%), els 30%, Zomereik 10%, loofbomen 
onbepaald 10%.

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

0 1 0 0 0 2 0 0 6 13 2 0

In Drenthe lijkt het zeldzaam omdat niemand zich hier speciaal voor 
wasbekertjes interesseert, maar het is vrijwel zeker ook hier een 
gewone soort. Hij groeit op ontschorste, rottende takken van allerlei 
loofbomen, in Drenthe bij voorkeur van elzen en wilgen. Het Rood 
wasbekertje is het meest aangetroffen in bossen en struwelen op 
vochtige bodems, overigens variërend van voedselarm tot voedselrijk.

Het Trechterwasbekertje ziet er uit als een trechtertje van 1-2 mm 
breed zonder uitloop. De vruchtlichamen zijn transparant grijs-crème 
of met een zachtroze wijntint. Aan de trechtervorm is deze soort in 
het veld vaak herkenbaar, want andere wasbekertjes zijn ondiep 

Orbilia cyathea Trechterwasbekertje

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 0, n>99: 5, trend +++, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 2000. 

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

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

schotelvormig. Inspectie van de sporen is echter raadzaam; die zijn 
kort staafvormig, 4-8 x 1 µm. In Nederland is het Trechterwasbekertje 
matig algemeen en vooral na 1990 gevonden, met een opvallend 
zwaartepunt in Flevoland (NMV, 2013), ongetwijfeld grotendeels 

een waarnemerseffect. In Drenthe 
kennen we de soort pas vanaf 
2000 van vijf kilometerhokken: 
in het Noordlaarderbos (km 239-
570, 2000), Dalerveense veen 
bij Zandpol, (km 253-524, 2005), 
Boswachterij Schoonloo (km 
244-547, 2006), ten westen van 
Gees (km 240-529, 2007) en in 
Havixhorst bij De Wijk (km 213-
521, 2009, herb. B. de Vries). 
Het Trechterwasbekertje groeit 
saprotroof op afgevallen takken 
van loofbomen, in Drenthe één 
maal op Zomereik en één maal 
op berk, voor de rest onbekend. 
De meeste vondsten komen uit 
Berken-Eikenbossen op vochtige 
tot droge, voedselarme grond, 
maar de soort kan in allerlei 
bostypen optreden.
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Het Niersporig wasbekertje is een oranje, halftransparant, onbehaard 
schoteltje van ongeveer 1 mm breed. De sporen van deze soort zijn 
kenmerkend, maar vaak lastig te vinden. Om zeker te zijn welke 
sporen echt bij het materiaal horen moet je onder de microscoop rijpe 
asci opzoeken. De sporen blijken dan zeer klein te zijn (2,5-3 x 1 µm) 
en sterk gekromd tot half cirkelvormig. Het Niersporig wasbekertje is 
in Drenthe verreweg het meest verbreide wasbekertje. Volgens de 
kaart is de soort hier matig algemeen en tamelijk gelijkmatig verspreid, 

Orbilia delicatula Niersporig wasbekertje

Status: Matig algemeen, n= 97, n<99: 22, n>99: 77, trend ++, RL 08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 28): droog, voedselarm 
naaldbos 29%, vochtig, voedselrijk loofbos 25%, elzenbroekbos 18%, 
droog, voedselarm loofbos 14%, wilgen- en kruipwilgstruweel 7%, droog, 
voedselarm gemengd bos 4%, voedselrijke, jonge bosaanplant 4%. – Sub 
(n= 62): dode takken en twijgen 47%, dode stammen 21%, dode stronken 
en stobben 5%, strooisel 2%, dood hout onbepaald 24%. – Org (n= 61): 
loofbomen 73% (waarvan berk 28%, Zomereik 16%, els 12%, Beuk 5%, wilg 
2%, Hazelaar 2%); naaldbomen 27% (waarvan spar 8%, Grove den 5%, 
lariks 3%, Douglasspar 2%).

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

0 2 0 1 3 7 1 12 23 41 12 2

maar in werkelijkheid is hij vermoedelijk veel algemener omdat 
wasbekertjes tijdens karteringen nu eenmaal vaak ongedetermineerd 
in het veld achterblijven. In Nederland is hij vrij algemeen en 
wijdverspreid (NMV, 2013). De vruchtlichamen verschijnen vooral 
op hout dat al enigszins verteerd en nat is. Vaak zitten de bekertjes 
halfverstopt in zachte korstzwammetjes. Het Niersporig wasbekertje 
komt in allerlei bostypen voor, van nat, voedselrijk wilgenstruweel en 
elzenbroekbos tot droog, voedselarm dennenbos, maar hij heeft in 
Drenthe een voorkeur voor loofhout.

Het Doorzichtig wasbekertje is een transparant, bleekroze schoteltje 
van ongeveer 1 mm breed, grijzig op de plaatsen waar het substraat 
door het dunne vlees schemert. Voor een determinatie is de microscoop 
noodzakelijk. De sporen zijn naar één einde versmald en meten 6-9 x 
0,5 µm. De soort staat in Nederland als matig algemeen bekend, maar 
hij blijkt lokaal algemeen mits er voldoende aandacht aan wasbekertjes 

Orbilia sarraziniana Doorzichtig wasbekertje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2002.

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

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

is geschonken, zoals rond Helmond en Den Haag (NMV, 2013). 
Dat is in Drenthe duidelijk niet het geval gezien de schamele twee 
vondsten: in het Noordlaarderbos (km 239-570, 2002) en in een bosje 
in het Eexterveld bij Anderen (km 242-559, 2010). Details over deze 
groeiplaatsen zijn niet bekend. Net als andere soorten van dit geslacht 
groeit het Doorzichtig wasbekertje saprotroof op dood loofhout.
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Een beukenstam, van onder tot boven bezet met toefen sneeuwwitte 
porseleinzwammen, is een schitterend gezicht. De slijmerige hoed 
en de hangende ring zijn belangrijke kenmerken. Het is bij veel 
paddenstoelenliefhebbers onbekend dat deze soort aanvankelijk 
donkerbruin van kleur is. Daarom hebben wij naast een foto van 
volgroeide vruchtlichamen ook een afbeelding van het jeugdstadium 
opgenomen. De Porseleinzwam is in Drenthe vrij zeldzaam met een 
versnipperd, plaatselijk geclusterd verspreidingspatroon. Hij blijkt beperkt 
tot gebieden met beuken van een eeuw of ouder, zoals in Noord-Drenthe 
de landgoederen rond Roden, Paterswolde en Zuidlaren, in het oosten 
havezate De Klencke en in het zuiden Dickninge bij De Wijk. Onder de 
grote bosgebieden springt boswachterij Gieten er positief uit dankzij 
een aantal oude beukenlanen, maar in het Drents-Friese Wold en het 
Dwingelderveld hebben de aldaar geplante beukenbossen de kritische 
leeftijd kennelijk nog niet bereikt. Tijdens mycosociologisch onderzoek in 
de jaren tachtig werd de Porseleinzwam in geen van de 19 bestudeerde 
droge, voedselarme beukenbossen aangetroffen (Arnolds et al., 1994), 
noch in de 23 proefvlakken in beukenlanen (n= 23; Keizer, 1992). De 
rijkste groeiplaats in Drenthe bevindt zich waarschijnlijk in het Sterrebosch 
bij Roden, waar jaarlijks vele vruchtlichamen te bewonderen zijn op een 
tiental gevallen beukenstammen. In Nederland is de Porseleinzwam veel 
algemener in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel, alsmede 
langs de binnenduinrand (NMV, 2013). Hier bevinden zich dan ook meer 
buitenplaatsen met oude beuken dan in Drenthe. De Porseleinzwam 
groeit als zwakteparasiet op oude, nog levende stammen en dikke 
takken van de Beuk in bossen en lanen, zowel op droge voedselarme 

Oudemansiella mucida Porseleinzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 48, n<99: 18, n>99: 42, trend ±, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 32): droog, voedselarm loofbos 44%, 
droge, voedselarme lanen 38%, vochtig, voedselrijk loofbos 6%, parken en 
plantsoenen 6%, droge, voedselrijke lanen 3%, droog, voedselarm gemengd 
bos 3%. – Sub (n= 30): dode takken 52%, dode stammen 26%, levende 
stammen 13%, stronken 9%. – Org (n= 31): Beuk 100%.

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

0 0 0 0 0 0 4 6 47 68 17 2

zandgrond als op voedselrijke, vochtige leem. Hij kan het na de dood van 
de gastheer nog geruime tijd saprotroof uitzingen op liggende stammen 
en takken. In Centraal-Europa wordt hij als kensoort van de Beukenorde 
beschouwd. Er zijn daar enkele vondsten bekend op eiken en andere 
loofbomen (Krieglsteiner, 2001). 
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De Weke poria is een eenjarige, aan het substraat gehechte, tot 7 
mm dikke buisjeszwam met vrij wijde, roomwitte, later okergele, 
onregelmatige tot doolhofachtige poriën (1-4 per mm). Door de 
onregelmatige poriën kan de Weke poria in het veld verward worden 
met de Witte tandzwam (Schizopora paradoxa; zie aldaar). Die is 
echter dunner en allesbehalve week. De sporen van de Weke poria 
zijn 5-6 x 4-4,5 µm, iets dikwandig en gelig. Opvallend onder de 
microscoop zijn de korte cystiden (12-20 x 4-7 µm) met kristallen 
op hun top. Een nauw verwante soort of variëteit is de Hoedjesporia 
(Oxyporus ravidus) die verschilt door de vorming van smalle, van 
boven behaarde hoedjes en iets langere sporen van 6-7 x 3,5-4,5 µm 
(Jülich, 1984; Hansen & Knudsen, 1997). Mogelijk hebben de Drentse 

vondsten (ten dele) betrekking op die soort. De Breedgerande poria 
(Oxyporus latemarginatus) is alleen microscopisch te onderscheiden 
(zie aldaar). De Weke poria is in Nederland zeer zeldzaam op 
verspreide plekken gevonden (NMV, 2013). In Drenthe is hij uit 
drie kilometerhokken genoteerd: de Klencke bij Oosterhesselen 
(km 246-530, 2004, herb. R. Chrispijn), in een vochtig bosje op een 
dode wilgentak; ten noorden van Wachtum (km 246-528, 2006), op 
de voet van een rotte loofboom in een Berken-Eikenbosje en in het 
Spaarbankbos bij Hoogeveen (km 227-529, 2006), op dood loofhout 
in een gemengd bos. In Centraal-Europa groeit de Weke poria ook op 
naaldhout (Krieglsteiner, 2000).

Oxyporus corticola Weke poria

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 2004.

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

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

De Scherpe schelpzwam siert in het late najaar menige eikenstronk met 
grote zwermen van kleine, okerbruine, schelpvormige vruchtlichamen. 
Karakteristiek zijn het afgeplatte steeltje en de taaie, buigzame consistentie. 
Wie de moeite neemt om een stukje te proeven, zal merken dat het 
paddenstoeltje een scherpe smaak heeft, maar lang niet zo gepeperd 
als sommige russula’s en melkzwammen. In Drenthe is de Scherpe 
schelpzwam algemeen en door de gehele provincie te vinden, met de 
grootste dichtheid in de bosrijke gebieden op zand- en leemgronden. 
Landelijk heeft hij een duidelijke voorkeur voor het pleistoceen en 
de duinstreek (NMV, 2013). Een zuiver witte variëteit (var. albus), 
waarschijnlijk een albinovorm, is in Drenthe slechts één maal aangetroffen 
in een parkje in Witteveen (km 240-536, 2006, herb. L). De Scherpe 
schelpzwam groeit saprotroof op grotere stukken hout, voornamelijk op 
stronken en hakhoutstobben van recent gekapte loofbomen, met een 
sterke voorkeur voor eiken. Er is slechts één melding van naaldhout, en 

Panellus stipticus Scherpe schelpzwam

Status: Algemeen, n= 689, n<99: 132, n>99: 619, trend +++, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1945. – Hab (n= 496): droog, voedselarm loofbos 
41%, voedselarm gemengd bos 20%, parken en tuinen 8%, lanen 8%, 
bossingels en houtwallen 6%, jonge bosaanplant 4%, droog, voedselarm 
naaldbos 3%, vochtig voedselrijk loofbos 2%, moerasbossen 1%, kapvlaktes 
1%, rest 4%. – Sub (n= 135): dode stronken en stobben 59%, dode takken 
23%, dode stammen 10%, levende takken 1%, dood hout onbepaald 6%. – 
Org (n= 154): eik 75% (waarvan Zomereik 28%, Amerikaanse eik 2%), berk 
8%, els 5%, Beuk 4%, Es 1%, linde 1%, spar 1%, loofbomen onbepaald 7%.

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

32 28 41 12 5 7 7 23 105 283 279 133

wel van Fijnspar. Hij heeft een voorkeur voor loofbossen en gemengde 
bossen op droge, (matig) voedselarme zand- en 
leemgronden, vaak op relatief geëxponeerde 
plaatsen waar hout tijdelijk uitdroogt. Daarom is 
ook de frequentie in lanen, singels en houtwallen 
relatief hoog. Daarentegen is de soort opvallend 
schaars in berkenbroekbossen en andere 
moerasbossen. Het is dus niet verbazend dat 
bij de mycosociologische studies in de jaren 
tachtig de Scherpe schelpzwam een hoogste 
presentie van 27% had in zure, voedselarme 
eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984). Daarnaast 
is hij aangetroffen in 13% van de proefvlakken in 
elzenbossen (n= 16), 5% van de wilgenstruwelen 
(n= 17; Arnolds, n.p.), 5% van de beukenbossen 
(n= 19; Arnolds et al., 1994), 4% van de 
beukenlanen (n= 23) en 2% van de eikenlanen 
(n= 53; Keizer, 1992). De dichtheid in het 
landschap is, gezien deze vrij lage percentages, 
niet erg hoog.
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De witachtige tot geelbruine vruchtlichamen van het Medusaschijfje 
zijn tot 2 mm groot, aanvankelijk bekervormig en later schijfvormig. 
Ze worden in het veld meestal aangezien voor een zakjeszwam 
(ascomyceet), behorende tot de schijfzwammetjes (Leotiales). 
Onder de microscoop blijkt al gauw dat we te maken hebben met 
een steeltjeszwam (basidiomyceet). In werkelijkheid is het een sterk 
gereduceerde plaatjeszwam, nauw verwant aan de Oorzwammetjes 
(Crepidotus) (Knudsen & Vesterholt, 2008). Het Medusaschijfje 
geldt in Nederland als vrij zeldzaam (NMV, 2013). In Drenthe is 
hij op 14 verspreide plaatsen gevonden. De verspreiding is echter 
slecht bekend door de onopvallende vruchtlichamen. Wellicht is dit 
paddenstoeltje in werkelijkheid vrij algemeen. De soort is gemeld 
uit allerlei typen loofbos, onder meer wilgenbroekstruweel op natte 
veengrond, rommelbosjes op zeer voedselrijke, vochtige bodem, 
maar ook uit een jeneverbesstruweel en loof- en naaldbos op 
droog, voedselarm zand. Ook het substraat van deze saprotrofe 
soort varieert sterk. Ruim de helft van de vondsten betreft twijgen 
en dunne takken van eik, Beuk, els, Douglasspar en Jeneverbes. 

Pellidiscus pallidus Medusaschijfje

Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 6, n>99: 8, trend -, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 12): jonge, voedselrijke bosaanplant 
25%, droog, voedselarm loofbos 17%, droog, voedselarm gemengd 
bos 17%, droog, voedselarm naaldbos 8%, jeneverbesstruweel 8%, 
wilgenbroekstruweel 8%, loofbos onbepaald 8%, jonge, voedselarme 
bosaanplant 8%. – Sub (n= 14): dode takken 36%, dode twijgen 21%, 
afgevallen bladeren 21%, strooisel 7%, dood hout onbepaald 7%, rest 7%. 
– Org (n= 14): Zomereik 14%, Beuk 14%, Riet 14%, Jeneverbes 7%, Braam 
7%, els 7%, Douglasspar 7%, loofbomen onbepaald 29%. .

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

0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 6 1

Daarnaast is het Medusaschijfje gesignaleerd op bramenranken, 
afgevallen bladeren en dode rietstengels. Ook elders is hij op allerlei 
plantaardige substraten gevonden (Krieglsteiner, 2001; Knudsen & 
Vesterholt, 2008). 

De Asgrauwe schorszwam groeit, net als andere Schorszwammen, 
doorgaans op vers afgestorven takken die nog in de boom of struik 
hangen. De vruchtlichamen kunnen gemakkelijk droge periodes 
overbruggen. De Asgrauwe schorszwam is dun, violet- tot asgrijs en 
bij droog weer in talrijke stukjes gebarsten. Dat laatste wordt mede 
veroorzaakt doordat aan de basis van dit korstje geen stevige laag zit 

Peniophora cinerea Asgrauwe schorszwam

Status: Vrij algemeen, n= 227, n<99: 49, n>99: 188, trend +++, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1970. – Hab (n= 92): wilgenbroekstruweel 24%, 
droog, voedselarm loofbos 14%, jonge bosaanplant 13%, vochtig, voedselrijk 
loofbos 10%, elzenbroekbos 9%, voedselarm gemengd bos 9%, parken 
en tuinen 7%, naaldbos 2%, jeneverbesstruweel 1%, loofbos onbepaald 
8%, rest 3%. – Sub (n= 151): dode takken 86%, dode twijgen 5%, dode 
stammen 1%, dood hout onbepaald 5%, rest 3%. – Org (n= 151): loofbomen 
93% (waarvan Wilg 29% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg 21%, Boswilg 
2%, Kruipwilg 1%), berk 10%, els 6%, Zomereik 5%, Wilde lijsterbes 4%, 
populier 6% (waarvan Ratelpopulier 4%), Beuk 3%, Es 2%, Hazelaar 2%, 
loofbomen onbepaald 24%); naaldbomen 7% (waarvan spar 3%, Grove den 
1%, Jeneverbes 1%, Douglasspar 1%).

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

6 4 8 9 7 12 14 26 44 73 46 19

van horizontale hyfen, zoals bij de meeste andere schorszwammen. 
De sporen zijn worstvormig gebogen en meten 7-9 x 2,5-3,5 µm. De 
cystiden zijn ingesloten of steken voor een deel uit het oppervlak 
en ze zijn dikwandig; de top is voorzien van kristallen en breekt 
gemakkelijk in stukken. De soort kan gemakkelijk verwisseld worden 
met de Grauwviolette schorszwam (Peniophora violaceolivida) die 
iets verderop besproken wordt. De Asgrauwe schorszwam is vrijwel 
kosmopoliet en komt ook in geheel Europa voor. Ook in Nederland is 
hij algemeen en overal te vinden (NMV, 2013). In Drenthe staat hij als 
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vrij algemeen genoteerd, maar de soort is ongetwijfeld in realiteit zeer 
algemeen. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig werd 
de Asgrauwe schorszwam vastgesteld in 69% van de proefvlakken in 
elzenbossen (n= 16) en 65% van de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, 
n.p.). In de andere bestudeerde bosgemeenschappen is destijds 
onvoldoende aandacht aan korstzwammen geschonken. De toename 
in Drenthe illustreert de toegenomen bekendheid van de soort bij 
paddenstoelenkarteerders. De Asgrauwe schorszwam bewoont 

takken en twijgen van allerlei loofbomen en struiken, in Drenthe met 
een voorkeur voor wilgen. Hij groeit zowel in voedselarme, zure als 
in natte, voedselrijke bosvegetaties en komt opvallend vaak voor in 
jonge, recente aanplant. Daarnaast zijn er enkele waarnemingen 
op naaldhout. In Baden-Württemberg is de Asgrauwe schorszwam 
eveneens algemeen, maar beperkt tot loofbomen, met Beuk en els 
als belangrijkste gastheren (Krieglsteiner, 2000). 

De Oranjerode schorszwam is een geheel aan het substraat gehechte, 
vrij dikke korstzwam met een opvallende oranje tot oranjeroze kleur. 
Een opvallende soort dus, die door paddenstoelenkarteerders 
doorgaans in het veld wordt genoteerd. Er is echter een, weliswaar 
kleine, kans dat deze schorszwam verwisseld wordt met enkele 
andere oranje korstzwammen, met name met de zeer zeldzame 
Elzenschorszwam (Peniophora erikssonii; zie aldaar) die op elzen 
groeit en de Haagbeukschorszwam (Peniophora laeta; zie aldaar) die 
tot Haagbeuk beperkt is. De Oranjerode schorszwam heeft cilindrische 
sporen van 8-12 x 4-5 µm en hyfen met gespen. In wilgenstruwelen 
is eventueel verwarring mogelijk met oranje getinte exemplaren van 
de zeldzame Roze prachtkorstzwam (Corticium roseum, zie aldaar). 
Zowel in Nederland (NMV, 2013) als in Drenthe is de Oranjerode 
schorszwam algemeen en in vrijwel ieder kilometerhok te verwachten. 
De vruchtlichamen verschijnen vooral in de late herfst en winter op 
allerlei weinig verteerd, stevig dood hout, vaak op zaagvlakken en 
snoeiplekken van nog levende bomen en soms in grote aantallen. 
Hij groeit op allerlei inheemse en gekweekte loofbomen en struiken, 
maar zelden op naaldhout, in de meest uiteenlopende bostypen. 
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig werd de 
Oranjerode schorszwam waargenomen in 50% van de proefvlakken 
in elzenbossen (n= 16), 50% van de gagelstruwelen (n= 6), 47% 
van de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, n.p.), 47% van de droge, 

Peniophora incarnata Oranjerode schorszwam

Status: Algemeen, n= 510, n<99: 78, n>99: 460, trend +++, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 118): droog, voedselarm loofbos 26%, 
wilgenbroekstruweel 13%, jonge bosaanplant 13%, parken en tuinen 12%, 
voedselarm gemengd bos 11%, vochtig, voedselrijk loofbos 7%, bossingels 
4%, jeneverbesstruweel 3%, droog voedselarm naaldbos 3%, elzenbroekbos 
3%, rest 5%. – Sub (n= 143): dode takken 76%, dode twijgen 8%, dode 
stammen en stronken 8%, levend hout 2%, dood hout onbepaald 6%. – Org 
(n= 150): loofbomen 95% (waarvan wilg 17% (waarvan Grauwe en Geoorde 
wilg 9%, Boswilg 2%, Kruipwilg 1%), berk 13%, Zomereik 9%, els 7%, Beuk 
3%, populier 3%, Wilde lijsterbes 2%, Es 2%, kers 2%); naaldbomen 5% 
(waarvan Jeneverbes 3%, spar 1%, Douglasspar 1%).

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

34 35 78 33 6 8 4 9 27 82 140 134

voedselarme beukenbossen (n= 19; Arnolds et al., 1984) en 23% van 
de berkenbossen (n= 22; Jalink & Nauta, 1984). In eikenbossen is 
deze soort destijds niet genoteerd. De verspreidingskaart laat zien 
dat boswachterijen en grote natuurgebieden een geringe bezetting 
vertonen. De Oranjerode schorszwam is schaars in de meest 
voedselarme bossen en prefereert bosjes en bosranden in het 
cultuurland. De soort is zeer droogteresistent en komt daarom ook 
veelvuldig voor buiten de beschutting van het bos, bijvoorbeeld op 
vrijstaande bomen in parken en tuinen en op hopen snoeihout. 
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De Bonte schorszwam behoort bij de schorszwammen die niet grijs 
tot violet, maar heldergekleurd zijn en is verwant met de hierboven 
behandelde Oranjerode schorszwam (Peniophora incarnata). De 
Bonte schorszwam is wel wat somberder gekleurd; eerst beige-roze, 
later oranjebruin of roodbruin. Bovendien zijn de sporen met 6,5-9 x 
3-3,5 µm duidelijk kleiner. Verder heeft de Bonte schorszwam een 
basis van horizontaal lopende hyfen en de Oranjerode schorszwam 
niet. Verwarring is ook mogelijk met de Veranderlijke schorszwam 
(Peniophora versicolor) die ongeveer dezelfde kleuren heeft, 
maar eveneens grotere sporen (zie hieronder). Evenals andere 

schorszwammen is de Bonte schorszwam een stevige korstzwam die 
leeft op dode takken die nog hangen in de kroon van de waardplant. 
In Drenthe werd de soort gevonden op een dode tak van Geoorde wilg 
in een wilgenstruweel in De Reitma bij Elp (km 240-543, 1981, herb. 
WBS). Hij is in de rest van het land op een handvol verspreide plekken 
waargenomen (NMV, 2013), slechts twee maal sinds 1990. Daarom 
wordt de soort als ernstig bedreigd beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 
2008). Ook elders in Europa is de Bonte schorszwam zeldzaam. Hij 
is uit Italië vermeld van Steeneik (Quercus ilex) (Bernicchia & Gorjon, 
2010), maar over de ecologie is verder weinig bekend.

Peniophora pseudoversicolor Bonte schorszwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1981. 

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

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

De Paarse eikenschorszwam is een vrij dikke, aangedrukte korst-
zwam met in verse toestand een donkerpaarse tot bruinviolette 
kleur. Droog kan die verbleken tot vleeskleurig of bleekbruin (foto 
links). Hij is in het veld mede te herkennen aan het substraat, vrijwel 
altijd eikentakken, en aan de dikke, zwarte randzone die op de 
linker foto goed te zien is. Deze zwarte laag bestaat uit horizontaal 
groeiende, dikwandige hyfen die mede veroorzaken dat bij droogte 
het vruchtlichaam aan de rand los laat van de tak. Gelijkende soorten 
zijn de elders behandelde Essenschorszwam (Peniophora limitata) 
en de Lindeschorszwam (Peniophora rufomarginata), maar die zijn 
in het veld te herkennen doordat ze gebonden zijn aan respectievelijk 
Es en linde. De eikenschorszwam is in Nederland zeer algemeen, 
wat minder in klei- en veengebieden in het westen en noorden van 
het land (NMV, 2013). In Drenthe staat hij op de vijfde plaats wat 
betreft het aantal bezette kilometerhokken. De enorme toename is 
niet reëel en wordt veroorzaakt doordat steeds meer karteerders deze 
korstzwam in het veld durven te noteren. In vrijwel elke volwassen, 
min of meer vrijstaande eik zit wel een dode hangende tak die met 
de Paarse eikeschorszwam is begroeid; eventueel in naseizoen en 
winter opgesierd met de oranje vlaggen van de daarop parasiterende 
Gele trilzwam (Tremella mesenterica). In gesloten bossen komt 

Peniophora quercina Paarse eikenschorszwam

Status: Zeer algemeen, n= 2004, n<99: 133, n>99: 1980, trend +++, RL 08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1912. – Hab (n= 366): droog, voedselarm 
loofbos 32%, lanen 18%, bossingels en houtwallen 13%, droog, voedselarm 
gemengd bos 10%, parken en tuinen 7%, vochtig, voedselrijk loofbos 6%, 
jonge bosaanplant 5%, rest 9%. – Sub (n= 309): dode takken 98%, dode 
twijgen 1%, rest 1%. – Org (n= 345): eik 95% (waarvan Zomereik 34%, 
Amerikaanse eik 1%), Beuk 2%, berk 1%, Ratelpopulier 0,5%, Es 0,5%, els 
0,5%, esdoorn 0,5%, vlier 0,5%, Tamme kastanje 0,5%, Douglasspar 0,5%.

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

60 44 102 43 17 22 77 206 341 803 824 458

deze droogteminnende korstzwam minder voor, hetgeen in de kaart 
valt af te lezen uit lacunes in de grote boswachterijen. De Paarse 
eikenschorszwam gedijt zowel op droge, zure, voedselarme bodems 
als op vochtige, basische, voedselrijke gronden. Behalve op eiken 
is hij enkele malen op Beuk gevonden en hoogstzelden op andere 
loofbomen. Er is ook één melding van Douglasspar.
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De Veranderlijke schorszwam maakt stevige, dunne korsten die 
okerkleurig, roodbruin of bruin zijn. In droog materiaal kan de kleur 
zelfs gaan tot donkerviolet. Microscopisch valt op dat er geen 
oliehoudende cystiden (gloeocystiden) aanwezig zijn, zoals in de 
erop gelijkende Bonte schorszwam (Peniophora pseudoversicolor; 
zie aldaar); wel vrij kleine,dikwandige, gele tot bruine cystiden 
van15-25 x 5-10 µm met kristallen. De sporen meten 9-11 x 4,5-
5,5 µm. De Veranderlijke schorszwam komt voor van Rusland tot 
Engeland en zuidelijk tot in Spanje en Italië. Hij is vrijwel overal 
zeldzaam, maar heeft een duidelijk zwaartepunt in Zuid-Europa, 

waar de soort lokaal talrijk kan zijn in altijd groene bossen op 
Steeneik (Quercus ilex), Boomheide (Erica arborea), Juniperus 
phoeniceus en andere mediterrane bomen en struiken (Bernicchia 
& Gorjon, 2010). De enige vondst van Nederland was in Drenthe, 
in landgoed Dickninge bij De Wijk (km 215-520, 1976, herb. WBS) 
op dood loofhout in een oud, enigszins voedselrijk bos. De soort 
wordt dan ook in ons land als uitgestorven beschouwd (Arnolds 
& Veerkamp, 2008). In het licht van klimaatverandering zal de 
Veranderlijke schorszwam in de toekomst wellicht meer worden 
waargenomen. 

Peniophora versicolor Veranderlijke schorszwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Verdwenen, 
eerste jaar: 1976.

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

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

De Grauwviolette schorszwam komt in veel kenmerken overeen met 
de Asgrauwe schorszwam (Peniophora cinerea) en Krieglsteiner 
(2000) beschouwt hem als een variëteit van die soort (Peniophora 
cinerea var. violaceolivida). De kleur van de vruchtlichamen, 
grauwviolet, maakt niet veel uit en de sporenmaten van 7,5-9 x 3 µm 
zijn gelijk. De Grauwviolette schorszwam verschilt microscopisch door 
de aanwezigheid van gloeocystiden. Dit zijn dunwandige cystiden 
met een olieachtige inhoud die donker verkleurt in sulfovanilline. 
Ze meten bij deze soort 50-75 x 7-10 µm. Daarnaast zijn er, net 
als in de Asgrauwe korstzwam, dikwandige, ruwe cystiden van 15-
30 x 6-10 µm. Om er zeker van te zijn hoe vaak de Grauwviolette 
schorszwam in Drenthe voorkomt, zouden alle biotopen intensief 
bemonsterd moeten worden en dat is niet gebeurd. Meestal wordt 
elk dun, grijzig schorszwammetje met veel droogtebarstjes aangezien 
voor de Asgrauwe korstzwam, terwijl er best Grauwviolette bij kunnen 
zijn. Voorlopig geldt de laatste soort in Drenthe als zeldzaam. Hij 
groeit saprotroof op recent afgestorven, vaak nog aan de bomen vast 
zittende takken van loofbomen, zelden naaldbomen. In Drenthe is 
de soort voornamelijk op populier en wilg aangetroffen en daarnaast 

Peniophora violaceolivida Grauwviolette schorszwam

Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 8, n>99: 6, trend --, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 11): wilgenbroekstruweel en 
kruipwilgstruweel 27%, bossingels en lanen 18%, droog voedselarm loofbos 
9%, droog voedselarm naaldbos 9%, berkenbroekbos 9%, elzenbroekbos 
9%, voedselrijke jonge bosaanplant 9%, rest 9%. – Sub (n= 13): dode takken 
85%, dode stammen 8%, rest 8%. – Org (n= 13): wilg 39% (waarvan Grauwe 
en Geoorde wilg 23%, Kruipwilg 8%, Boswilg 8%), Ratelpopulier 31%, Grove 
den 8%, loofbomen onbepaald15%.

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

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

één keer op Grove den, in bossen, struwelen en bossingels op 
diverse grondsoorten. In de rest van ons land staat de Grauwviolette 
schorszwam als vrij zeldzaam te boek, met locale concentraties rond 
Eindhoven, in zuidelijk Zuid-Holland en op Vlieland (NMV, 2013).

Het Bramenschorsbekertje is een tot 1 mm breed, enigszins gewelfd 
schijfje met een fijnkorrelig, okerkleurig tot roodoranje oppervlak. De 
sporen meten 18-25 x 5-8 µm en hebben 1-3 dwarswandjes. De soort 
groeit op recent afgestorven stengels van Braam, Framboos en rozen. 
In Nederland staat hij als vrij zeldzaam te boek met een zwaartepunt 
in Noord-Brabant (NMV, 2013), ongetwijfeld een waarnemerseffect. In 
Drenthe zijn vondsten in drie kilometerhokken bekend: Mensingebos 
bij Roden (km 225-572, 2003), ten noorden van Een (km 219-568, 
2009) en bij Wittelte (km 216-536, 2009). De soort is op deze plekken 
aangetroffen aan bosranden op zijn karakteristieke substraat: dode 
takken van bramen. Volgens Dennis (1981) en Ellis & Ellis (1997) is 

Pezicula rubi Bramenschorsbekertje

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

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

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

het een algemene soort in Europa, zodat de verspreiding in Nederland 
vermoedelijk zeer onvolledig bekend is.
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Het Bruinsporig sapbekertje is geen echt bekertje, maar een zacht 
vlezig, heldergeel tot oranje schijfzwammetje van 1-3 mm breed 
met een vlakke of bolle bovenzijde en een kleurloze onderkant. De 
soort lijkt dus op een vlieskelkje (Hymenoscyphus) en kan volgens 
Dennis (1981) in het veld ook gemakkelijk worden verward met het 
algemene Geel schijfzwammetje (Bisporella citrina). Een duidelijk 
verschil vormen de elliptische sporen van 12-18 x 4-5 µm met een 
dwarswandje, die bij rijpheid bruin worden met een ruwe wand. In 

Nederland is het Bruinsporig sapbekertje zeer zeldzaam op verspreide 
vindplaatsen (NMV, 2013). Eén daarvan ligt in Drenthe, bij het 
Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 2006). Een melding van 
de omgeving van Allardsoog bij Bakkeveen (km 216-567, 2003) ligt 
in een grenshok en hoogstwaarschijnlijk in Friesland. Details over de 
standplaatsen zijn niet bekend. In de literatuur wordt het Bruinsporig 
sapbekertje vermeld van ontschorst loofhout (Dennis, 1981; Ellis & 
Ellis, 1997). 

Phaeohelotium monticola Bruinsporig sapbekertje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2003.

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

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

Het Genaveld sapbekertje lijkt, evenals andere sapbekertjes, op een 
vlieskelkje (Hymenoscyphus). De buitenzijde van de 1-3 mm brede 
schijfjes is vrijwel kleurloos en het hymenium heldergeel. De kleur 
herinnert aan het Geel schijfzwammetje (Bisporella citrina) en beide 
soorten groeien in zwermen op rot hout. Het Genaveld sapbekertje 
is microscopisch te onderscheiden aan de kleurloze, dunwandige, 
hoekige cellen aan de buitenkant van het vruchtlichaam en aan de 
grotere sporen van 12-17 x 3,5-4,5 µm met aan de toegespitste 

uiteinden olieachtige druppeltjes. De soort is in Nederland vrij 
zeldzaam met opvallend hoge dichtheden in Noord-Brabant en Zuid-
Limburg (NMV, 2013), stellig een waarnemerseffect. In Drenthe zijn 
slechts twee vondsten bekend: bij Pieperij, Zuidwolde (km 222-517, 
2005) en in boswachterij Schoonloo (km 244-547, 2006, herb. L). 
Over de standplaatsen zijn geen details bekend. Waarschijnlijk is de 
soort niet zo zeldzaam, maar eerder met andere schijfzwammetjes 
verward.

Phaeohelotium umbilicatum Genaveld sapbekertje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2005

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

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

De Kippenvelzwam is een grijsgelig korstje met verspreide tandjes als 
van een Tandjeszwam (Hyphodontia), dat met enige fantasie aan de huid 
van een geplukte kip doet denken. Het korstje is ongeveer 150 µm dik, de 
tandjes zijn bezet met kristallen en de elliptische sporen meten 8,5-10 x 
5,5-6,5 µm. De hyfen zijn, zoals van andere huidjes, min of meer dikwandig 
en hebben plaatselijk een gesp. Een dubbelganger, de Kalktandjeszwam 

(Hyphodermella corrugata) heeft smallere, dunwandige hyfen zonder 
gespen en bredere basidiën (zie aldaar). De Kippenvelzwam is overal 
in Europa zeldzaam. In Drenthe is hij alleen waargenomen bij Lhee (km 
224-538, 1991, herb. WBS), op een dode tak van Beuk in voedselarm, 
droog loofbos. Hij is in Nederland verder alleen bekend van de omgeving 
van Kloosterburen op de Groningse klei (NMV, 2013). 

Phanerochaete bubalina Kippenvelzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1991. 

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

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

Het Karamelhuidje is in het veld herkenbaar aan de kleur van karamel: 
licht okerbruin tot gelig bruin. De aangedrukte, gladde korst heeft een 
gele franje bestaande uit rhizomorfen. Zeer kenmerkend is dat het 
oppervlak violet wordt met kaliloog. De talrijke uitstekende, dikwandige 
haren (cystiden) geven het donkere oppervlak een lichter gekleurd, 
berijpt aspect. De cystiden meten 50-70 x 5-8 µm; de sporen 4-5 x 
2-3 µm. Het Karamelhuidje is in Nederland vrij zeldzaam en vooral 
na 1990 gevonden, overwegend op het pleistoceen en in de kalkrijke 
duinen (NMV, 2013). De eerste vondst in Drenthe van deze toch vrij 
opvallende soort dateert pas van 2001. Nu is hij van twaalf verspreide 
kilometerhokken bekend. Dit duidt op een reële toename die wellicht 
te maken heeft met het ouder worden van het bomenbestand. Het 
Karamelhuidje groeit vooral op sterk verteerde stammen, stronken 
en dikke takken van loofbomen in oude bossen en parken op matig 
voedselarme tot voedselrijke grond. In Drenthe zijn Zomereik (2x), 
Ratelpopulier (1x) en berk (1x) als waardbomen genoteerd.

Phanerochaete filamentosa Karamelhuidje

Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 0, n>99: 12, trend +++, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 2001.

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

0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 0
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Het Getand huidje is een vrij dikke (0,4 mm), gelige, vaaloranje 
tot roodachtige korstzwam waar doorgaans hier en daar een 
(kleine) bult, wrat of tand uitsteekt, maar ook exemplaren met dicht 
opeenstaande uitsteeksels komen voor. Daardoor kan hij lijken op 
de Foptandzwam (Basidioradulum radula; zie aldaar), maar die heeft 
onder de microscoop veel grotere sporen en kleinere cystiden. De 
sporen van het Getand huidje meten 4,5-6 x 2,5-3 µm; de cystiden 
zijn buisvormig en 60-100 x 5-8 µm groot. Microscopisch lijkt de soort 
op het Groezelig huidje (Phanerochaeta sordida; zie aldaar), maar 
hij verschilt daarvan door het voorkomen van koraalachtig vertakte, 
dikwandige hyfen. Het Getand huidje is pas sinds 1990 uit Nederland 
bekend en staat nu te boek als zeldzaam. Hij wordt voornamelijk 
aangetroffen op de hogere zandgronden (NMV, 2013). In Drenthe 
dateert de eerste vondst van 1999 en sindsdien zijn negen verspreide 
groeiplaatsen bekend geworden. De soort groeit op dode takken van 
loofbomen, hoofdzakelijk Zomereik (5x) en berk (2x) en lijkt geen 
voorkeur te hebben voor voedselarme of voedselrijke bossen.

Phanerochaete magnoliae Getand huidje

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 0, n>99: 9, trend +++, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1999. – Hab (n= 6): droog, voedselarm loofbos 33%, 
vochtig, voedselarm gemengd bos 33%, vochtig, voedselrijk loofbos 33%. 
– Sub (n= 8): dode takken 100%. – Org (n= 8): Zomereik 63%, berk 25%, 
loofbomen onbepaald 13%.

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

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

Phanerochaete velutina Ruig huidje

Status: Matig algemeen, n= 155, n<99: 34, n>99: 129, trend +++, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1976. – Hab (n= 47): droog, voedselarm loofbos 
28%, wilgenbroekstruweel 23%, voedselarm gemengd bos 21%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 9%, jeneverbesstruweel 7%, voedselrijke bossingels 2%, 
voedselarm naaldbos 2%, kruipwilgstruweel 2%, elzenbroekbos 2%, rest 
4%. – Sub (n= 126): dode takken 74%, dode stammen 11%, dode twijgen 
2%, bewerkt hout 1%, dood hout onbepaald 12%. – Org (n= 131): loofbomen 
93% (waarvan eik 34% (waarvan Zomereik 30%, Amerikaanse eik 1%), wilg 
12% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg 6%, Kruipwilg 1%), berk 9%, Beuk 
5%, Ratelpopulier 2%, Gagel 2%, Hazelaar 2%); naaldbomen 7% (waarvan 
lariks 2%, Jeneverbes 2%, Grove den 1%).

Het Ruig huidje is voor geoefende waarnemers herkenbaar met 
een loep. Het is een vrij dik (0,5 mm), roomwit tot grijzig korstje 
dat heel fijnbehaard is, met vaak een paar roodgetinte vlekjes. De 
rand valt op door uitstralende hyfen die, met een loep gezien, vrij 
stevig zijn; bovendien zijn er vaak enkele rhizomorfen. Microscopisch 
vallen de dikwandige cystiden op die in de bovenhelft bezet zijn met 
kristallen. Deze zijn breder (8-15 µm) dan bij het Groezelig huidje 
(Phanerochaete sordida; zie aldaar). De elliptische sporen meten 5-7 
x 2,5-3 µm. Aan de basale hyfen zitten hier en daar gespen. Het Ruig 
huidje is in ons land vrij algemeen (NMV, 2013). In het vlekkerige 
patroon zijn duidelijk de streken met actieve korstzwamspecialisten te 
herkennen; behalve Drenthe ook Flevoland, de Achterhoek, oostelijk 
Noord-Brabant en de omgeving van Den Haag. In Drenthe is de soort 
matig algemeen en vrij gelijkmatig verspreid. Hij groeit saprotroof, 
voornamelijk aan de onderzijde van liggende takken en stammen van 
allerlei loofbomen, zelden op naaldbomen. De meeste vindplaatsen 
liggen in loofbossen op voedselarme zandgrond, maar het Ruig 
huidje voelt zich ook thuis in meer voedselrijke en vochtiger bossen 
zoals wilgenstruwelen op laagveen en Elzen-Vogelkersbossen 
op potklei. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig 
werd het Ruig huidje vastgesteld in 25% van de proefvlakken in 
elzenbossen (n= 16), 24% van de wilgenstruwelen (n= 17), 16% 
van de gagelstruwelen (n= 6; Arnolds, n.p.) en 16% van de droge, 
voedselarme beukenbossen (n= 19; Arnolds et al., 1994). In de 
bestudeerde eiken- en berkenbossen is deze korstzwam destijds niet 
genoteerd.

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

3 0 9 11 2 4 3 20 36 55 34 8
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Kerriekelkjes zijn zo klein dat ze met het blote oog nauwelijks te 
vinden zijn. Ze worden niet groter dan 0,3 mm. Het Bleek kerriekelkje 
heeft daarenboven nog een onbestemd bleek, iets gelig kleurtje. 
De asci hebben, zoals bij meer kerriekelkjes, niet acht, maar vier 
sporen. De kronkelige, smal toelopende haren aan de buitenkant 
worden 60 µm lang en zijn gevuld met een olieachtige substantie. 
De sporen zijn groter dan je zou verwachten voor zo ‘n klein dingetje: 
11-18 x 2-3,5 µm (Hansen & Knudsen, 2000). Het Bleek kerriekelkje 
is in Drenthe alleen gevonden in de jaren tachtig toen tijdens 
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen speciaal op kleine 
ascomyceten werd gelet, en wel op vier plaatsen: De Kleibosch bij 

Foxwolde (km 227-575, 1982, herb. WBS), het Oelmerveentje bij 
Elp (km 238-546, 1982, herb. WBS), Natuurschoon bij Roden (km 
223-574, 1983, herb. WBS) en bij Nijstad ten zuiden van Echten (km 
224-524, 1983, herb. WBS). Hij is twee maal gemeld van gagelblad 
in natte, zure gagelstruwelen en twee maal van eikenblad in 
vochtige bossen op basenrijke leem, maar hij kan op dode bladeren 
van allerlei loofbomen zitten. Volgens Ellis & Ellis (1997) zou de 
soort een voorkeur hebben voor esdoorns. In Nederland liggen de 
weinige vondsten in streken waar men zich de moeite heeft getroost 
om op deze kleintjes te letten: Noord-Brabant, Noord-Limburg en 
Drenthe (NMV, 2013).

Phialina lachnobrachya Bleek kerriekelkje

Status: Verdwenen, n= 4, n<99: 4, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1982.

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

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

De kleur van de Lila aderzwam zal bij een eerste kennismaking de 
vinder teleurstellen. De kleur is meestal onbestemd grijzig okerachtig, 
bij uitzondering met een roze gloed. De rand vertoont niets bijzonders 
en aderen heeft deze aderzwam niet, alleen maar een paar wratjes 
bij ouderdom. Onder de microscoop wordt het ook niet opwindend: 
kleine, elliptische sporen van 4-4,5 x 2 µm en basidiën van 25-28 
x 4-5 µm. Cystiden zijn er niet. De hyfen met gespen zijn verkleefd 
tot een dichte substantie die het korstje in verse toestand wasachtig 
maakt. De Lila aderzwam is pas in 1988 in Nederland ontdekt. 
Inmiddels is hij uit dertig atlasblokken bekend (NMV, 2013), met de 
grootste dichtheid in Drenthe en een cluster nabij Helmond, waar 
ook korstzwamenthousiastelingen huizen. Waarschijnlijk gaat het 
hier om een nieuw gevestigde soort. Het is niet waarschijnlijk dat 
deze redelijk grote korstzwam al veel langer in Nederland aanwezig 
was. Uit Drenthe is de Lila aderzwam sinds 1995 bekend; alle 
andere vondsten zijn vanaf 1999. Nu is hij vrij zeldzaam en over de 
gehele provincie verspreid. De Lila aderzwam groeit saprotroof op 
liggende, sterk verrotte, ontschorste takken en stammen van diverse 

Phlebia lilascens Lila aderzwam

Status: Zeldzaam, n= 30, n<99: 1, n>99: 29, trend +++, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1995. – Hab (n= 12): droog, voedselarm gemengd 
bos 45%, droog, voedselarm loofbos en jonge bosaanplant 17%, droog, 
voedselarm naaldbos 8%, parken 8%, wilgenbroekstruweel 8%, rest 8%. – 
Sub (n= 28): dode takken 89%, dode stronken en stammen 7%, rest 4%. 
– Org (n= 29): loofbomen 86% (waarvan Zomereik 45%, berk 7%, wilg 3%); 
naaldbomen 14% (waarvan den 14%).

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

0 0 0 1 1 0 3 6 3 10 7 0

loofbomen, bij voorkeur eik, soms ook op dennenhout. De habitat 
varieert van droog, tamelijk voedselarm loofbos en gemengd bos tot 
nat wilgenbroekstruweel en voedselrijke parken.

De Oranje aderzwam is een van de weinige korstzwammen die door 
elke beginner kan worden herkend. De naam zegt eigenlijk al genoeg: 
Het vruchtlichaam is geaderd of geplooid en oranje. Toch is enige 
precisering nodig; de aders lopen radiaal en vormen geen ondiepe 
‘gaatjes’, zoals bij de hierna besproken Porieaderzwam (Phlebia 
rufa). Als het vruchtlichaam heel jong is, kan het bijna wit zijn. Ook kan 

Phlebia radiata Oranje aderzwam

Status: Zeer algemeen, n= 1057, n<99: 198, n>99: 973, trend +++, RL 08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1908. – Hab (n= 328): droog, voedselarm 
loofbos 39%, voedselarm gemengd bos 19%, elzenbroekbos 9%, lanen en 
bossingels 8%, parken en tuinen 6%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%, jonge 
bosaanplant 4%, droog, voedselarm naaldbos 2%, wilgenbroekstruweel 
2%, rest 6%. – Sub (n= 247): dode takken 60%, dode stammen 25%, dode 
stronken 7%, dood hout onbepaald 7%, rest 1%. – Org (n= 265): loofbomen 
96% (waarvan eik 48% (waarvan Zomereik 35%, Amerikaanse eik 1%), 
els 11%, berk 9%, Beuk 2%, Amerikaanse vogelkers 2%, populier 2%); 
naaldbomen 4% (waarvan spar 2%, den 2%).

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

47 37 28 5 3 0 2 9 96 515 513 258
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De Porieaderzwam groeit niet zelden op een zelfde dode tak als 
de hierboven besproken Oranje aderzwam (Phlebia radiata). Vaak 
hangt zo ’n tak nog in een boom. Deze gezelligheid kan aanleiding 
geven tot een verkeerde veronderstelling. Immers, zo dicht tegen 
elkaar aan, dat kunnen toch niet twee soorten zijn? Toch is het zo. De 
Nederlandse naam geeft een betrouwbaarder beeld van het uiterlijk 
dan de wetenschappelijke. Poriën heeft deze korstzwam altijd, al zijn 
ze onregelmatig van vorm, maar rossig (‘rufa’) van kleur is hij zelden en 
dan alleen in jonge toestand. Volgroeide exemplaren zijn okerkleurig 
tot grijsbruin. De gaatjes zijn ondiep en wijdmazig (‘meruloïd’) als 
van een Spekzwoerdzwam (Phlebia tremellosa; zie hierna), maar 
hoeden vormt de Porieaderzwam nooit, evenmin als radiale plooien 
in de bleke randzone. De consistentie is in verse toestand zachtvlezig 
en in droge toestand hard. Al met al is deze soort goed in het veld 
te benoemen. Microscopisch lijkt de soort een kopie van de Oranje 
aderzwam. De Porieaderzwam is in Drenthe lang niet zo algemeen 
als de Oranje aderzwam, maar toch in alle delen van de provincie 
goed verbreid. Dat geldt ook op nationale schaal (NMV, 2013). De 

Phlebia rufa Porieaderzwam

Status: Matig algemeen, n= 182, n<99: 35, n>99: 154, trend +++, RL 08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 43): droog, voedselarm 
loofbos 58%, droog, voedselarm gemengd bos 17%, parken en voedselrijk 
vochtig loofbos 7%, elzenbroekbos 2%, jonge bosaanplant 2%, rest 14%. – 
Sub (n= 60): dode takken 73%, dode stammen 12%, dood hout onbepaald 
12%, rest 3%. – Org (n= 64): eik 61% (waarvan Zomereik 56%, Amerikaanse 
eik 3%), Beuk 11%, berk 8%, els 3%, Hulst 2%.

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

5 0 1 0 0 1 1 10 28 69 66 22

soort bewoont dezelfde habitats als zijn oranje verwant. De voorkeur 
voor eik is nog sterker en het aandeel van vondsten op Beuk wat 
groter, terwijl waarnemingen op naaldbomen vooralsnog ontbreken. 

het bij nat weer soms hoedjes vormen of allerlei vreemde uitgroeisels. 
Verder voelt het stevig aan en niet spekzwoerdachtig, zoals bij de 
Spekzwoerdzwam (Phlebia tremellosa, zie aldaar) die duidelijke 
hoeden maak met een netwerk van plooitjes aan de onderzijde. In 
het begin van het seizoen vind je de Oranje aderzwam vooral aan de 
onderkant van liggend dood hout, maar in het naseizoen is het geen 
uitzondering als hele staande, afgestorven eikenstammen er mee 
begroeid zijn: een spectaculair gezicht! De Oranje aderzwam groeit 
vooral op loofbomen, het meest op eik, ook geregeld op els en berk, 
incidenteel op andere soorten. In Centraal-Europa is de Beuk, die daar 
de dominante loofboom is, de belangrijkste waardplant (Krieglsteiner, 
2000). Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig werd 
de Oranje aderzwam vastgesteld in 88% van de proefvlakken in 
elzenbossen (n= 16; Arnolds, n.p.), 47% van de droge, voedselarme 
beukenbossen (n= 19; Arnolds et al., 1994), 
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De Spekzwoerdzwam bebehoort tot de korstzwammen, maar deze 
opvallende soort laat aan de randen los van het substraat, zodat 
hele stroken ovale tot halfcirkelvormige, horizontaal afstaande 
schijnhoedjes ontstaan. De onderzijde vertoont een patroon van 
onderling verbonden aders die zeer ondiepe en wijde poriën vormen. 
Door de gelatineuze tot kraakbeenachtige consistentie van de 
vruchtlichamen, in combinatie met zijn bleke, zachtroze, en okerbruine 
kleuren, ligt de associatie met spekzwoerd voor de hand (voor wie 
nog weet hoe dat eruitziet tenminste). De Spekzwoerdzwam leeft 
vooral saprotroof op loofhout. Twaalf loofbomen fungeren in Drenthe 
als waardboom, het meest berk en eik, gevolgd door els, Beuk en 
enkele incidentele waardbomen. Twee maal is hij gevonden op 
levende prunus. Het totale aantal meldingen op naaldhout bedraagt 
16%, met het grootste aandeel voor dennen. De Spekzwoerdzwam 
is in meer dan de helft van de gevallen gevonden in loofbossen en 
gemengde bossen op droog, voedselarm zand op dode takken, 
stronken en vermolmde stammen, vaak op schaduwrijke plekken met 
een vochtig microklimaat. Hij is ook wijdverbreid in voedselrijke bossen 
op potklei, aangeplante rommelbosjes op landbouwgrond, elzen- en 
berkenbroekbossen en wilgenstruwelen, maar de oppervlakte van 
deze vegetaties is in Drenthe aanmerkelijk kleiner en dus ook het aantal 
vondsten van deze soort in dergelijke milieus. De wijde ecologische 
amplitude van de Spekzwoerdzwam blijkt wel uit de presenties in de 
bosgemeenschappen die in de jaren tachtig mycosociologisch zijn 

Phlebia tremellosa Spekzwoerdzwam

OPN 1995: Merulius tremellosus 

Status: Algemeen, n= 656, n<99: 130, n>99: 596, trend +++, RL08:Thans 
niet bedreigd, eerste jaar:1912. – Hab (n= 215): voedselarm gemengd bos 
31%, droog, voedselarm loofbos 24%, moerasbossen en -struwelen 9%, 
voedselarm naaldbos 8%, parken en tuinen 5%, vochtig, voedselrijk loofbos 
3%, jeneverbesstruweel 3%, houtwallen en -singels 2%, droge, voedselarme 
lanen 1%, jonge bosaanplant 1%, rest 13%. – Sub (n= 121): dode takken 
39%, dode stronken en stobben 32%, dode stammen 22%, levende bomen 
2%, hout onbepaald 5%. – Org (n= 125): loofbomen 84% (waarvan berk 
32%, eik 16% (waarvan Zomereik 6%, Amerikaanse eik 1%), els 6%, Beuk 
5%, wilg 2%, vlier 2%, kers 2%, populier 1%, Appel 1%. Hazelaar 1%; 
naaldbomen 16% (waarvan den 11% (waarvan Grove den 7%), spar 4%).

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

17 2 1 1 1 0 1 22 157 444 242 57

bestudeerd: 31% van de proefvlakken in elzenbossen (n= 16), 33% 
van de gagelstruwelen (n= 6), 6% van de wilgenstruwelen (n= 17; 
Arnolds, n.p.), 16% van de droge, voedselarme beukenbossen (n= 19; 
Arnolds et al., 1994), 22% van de voedselarme eikenbossen (n= 37; 
Jansen, 1984) en 6% van de berkenbossen (n= 22; Jalink & Nauta, 
1984). Waarnemingen buiten bossen zijn met name gedaan in parken, 
plantsoenen en tuinen. Hij is opmerkelijk schaars in lanen en andere 
lijnvormige landschapselementen. Daar is de kans op uitdroging voor 
deze soort te groot. De Spekzwoerdzwam is in Drenthe een algemene 
soort die sterk lijkt toe te nemen. In Nederland is hij zeer algemeen, 
maar hij komt minder voor in kleigebieden (NMV, 2013).
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De Loofhoutharszwam is een vrij dikke, witte tot grijze korstzwam 
met een enigszins geplooid tot geaderd oppervlak en een wat 
wasachtige consistentie. Oude exemplaren hebben bij droogte veel 
barstjes. Behalve door het voorkomen op loofhout onderscheidt 
de Loofhoutharszwam zich van de Dennenharszwam (Phlebiopsis 
gigantea; zie aldaar) door het ontbreken van dikwandige hyfen 
en de kleinere sporen van 4-6 x 2,5-3 µm. De cystiden zijn bij 
beide harszwammen talrijk, dikwandig en ruw door kristallen. De 
Loofhoutharszwam lijkt ook op het Ruig huidje (Phanerochaete 

velutina; zie hierboven), maar die is niet zo aderzwamachtig als 
een harszwam en ook die soort heeft dikke hyfen in het vlees. 
In Nederland is de Loofhoutharszwam zeer zeldzaam met een 
kleine concentratie vindplaatsen nabij Den Haag (NMV, 2013). 
Het is de vraag of alle determinaties betrouwbaar zijn. Er zijn 
twee Drentse opgaven, van een dode elzentak in elzenbroekbos 
in het Westerveentje bij Hijken (km 223-538, 1981) en uit een 
berkenbosje op verdroogd hoogveen bij Nieuw Schoonebeek (km 
261-520, 1991).

Phlebiopsis ravenelii Loofhoutharszwam

OPN 1995: Phlebiopsis roumeguerii

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1981.

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

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

Het Beukenkorrelkopje ziet eruit als een lichtbruin bolletje van 1-3 mm 
breed met een fijnkorrelig oppervlak op een tot 5 mm lang witachtig 
steeltje. Ze groeien vaak in grote groepen op dood hout. Droog materiaal 
heeft een sterke maggigeur. Aan die combinatie is de soort in het 
veld goed te herkennen. Je zou dit paddenstoeltje in eerste instantie 
gemakkelijk kunnen aanzien voor een slijmzwam (myxomyceet), maar 
hij heeft een taaiere consistentie. Ook een zakjeszwam (ascomyceet) 
zou in aanmerking kunnen komen, maar in werkelijkheid is het een 
zeer afwijkende trilzwam (Phragmobasidiomyceet), verwant aan de 
Roesten (Legon & Henrici, 2005). Volgroeide bolletjes zijn geheel 
gevuld met dikwandige, bolvormige, lichtbruine sporen van 8-10 
µm. Het Beukenkorrelkopje is pas in 2000 in Nederland ontdekt op 
de Veluwe (Veerkamp, 2001). Sindsdien heeft de soort zich over 
het gehele land uitgebreid, al is hij nog steeds vrij zeldzaam met 
22 verspreide atlasblokken. Gezien de opvallende kenmerken van 
dit zwammetje gaat het zonder twijfel om een recente vestiging en 
expansie van deze vooral Centraal-Europese soort. In Drenthe is 

Phleogena faginea Beukenkorrelkopje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL 08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2006.

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

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

het Beukenkorrelkopje sinds 2006 bekend. Inmiddels zijn er vier 
meldingen van drie locaties: het Vagevuur bij Roden (km 223-573, 
2006), op de staande stam van een sterk gesnoeide Haagbeuk 
in slechte conditie langs een fietspad; boswachterij Gieten bij het 
Zwarte Water (km 244-555, 2006; standplaats onbekend) en in de 
Zure Venen bij Ansen (km 217-532, 2006, 2008, herb. B. de Vries) 
op de luwe zijde van een dode, staande stam van Zwarte els in 
een elzenbroekbos. Het Beukenkorrelkopje groeit in groepen in 
de spleten van de bast van recent gestorven, vaak nog staande 
stammen van loofbomen, volgens de literatuur het meest op beuken, 
maar daarop is hij in Drenthe nog niet gezien. De soort wordt wel als 
indicator van oude, onverstoorde loofbossen beschouwd (Veerkamp, 
2001), doch de Drentse vindplaatsen voldoen niet aan dat beeld. De 
vruchtlichamen zijn van de late herfst tot in het voorjaar te vinden. 
De snelle opkomst van deze soort houdt mogelijk verband met 
klimaatopwarming, maar wellicht is veranderd bosbeheer – het meer 
laten staan van groot dood hout – ook een belangrijke factor.
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De zijdelings gesteelde, schelpvormige vruchtlichamen van de 
Gewone oesterzwam verschijnen meestal vanaf oktober tot in de 
winter, bij zacht weer tot in de vroege lente. De hoedkleur varieert van 
bleekgrijsbruin tot blauwzwart en op grond hiervan werden vroeger 
enkele soorten onderscheiden. Kruisingsexperimenten hebben 
echter uitgewezen dat deze variatie geen taxonomische betekenis 
heeft (Hilber, 1982). Deze bekende paddenstoel is in Drenthe 
algemeen en overal te verwachten, maar hij is nergens talrijk. De 
Gewone oesterzwam floreert net zo goed in wilgenstruwelen op natte 
veengrond als in parken op matig vochtige, voedselrijke, neutrale 
grond en in eiken- en beukenbossen op droog, voedselarm zand. In 
zuivere naaldbossen is hij zeldzaam. De soort leeft meestal saprotroof 
op dode stammen en takken van allerlei loofbomen en struiken, maar 
hij kan ook als zwakteparasiet op oude of verzwakte, levende bomen 
groeien, soms hoog op de stam. De meeste meldingen komen van 
beuken en wilgen, opmerkelijk weinig van eiken. Toch is tijdens 
mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig de hoogste presentie 
(19%) van de Gewone oesterzwam geconstateerd in voedselarme, 
zure eikenbossen, waarin overigens ook vrijwel steeds andere bomen 
optreden, zoals berken en Hulst (n= 37; Jansen, 1984). Verder is 

Pleurotus ostreatus Gewone oesterzwam

Status: Algemeen, n= 670, n<99: 83, n>99: 624, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1958. – Hab (n= 136): droog, voedselarm loofbos 
32%, voedselarm gemengd bos 17%, parken en tuinen 13%, houtwallen en 
-singels 12%, moerasbos en -struweel 7%, voedselarme lanen 6%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 2%, naaldbos 2%, rest 9%.– Sub (n= 101): dode stammen 
35%, dode takken 27%, levende bomen 21%, stronken 10%, rest 7%. – Org 
(n= 124): Beuk 16%, wilg 15% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 1%), berk 
11%, populier 8% (waarvan Canadapopulier 2%, Ratelpopulier 1%, abeel 
1%), eik 6% (waarvan Zomereik 2%, Amerikaanse eik 1%), Wilde lijsterbes 
5%, spar 4%, vlier 4%, els 3%, Es 3%, Paardenkastanje 2%, prunus 2% 
(waarvan Zoete kers 1%), den 2% (waarvan Grove den 1%), lariks 1%, iep 
1%, linde 1%, Hulst 1%, Haagbeuk 1%, Vuilboom 1%, Klimop 1%, esdoorn 
1%, loofbomen onbepaald 11%.

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

51 47 51 12 5 4 8 18 80 185 215 160

deze soort toen alleen gezien in één van de elzenbossen (6%, n= 
16; Arnolds, n.p.); hij ontbrak in proefvlakken in wilgenstruwelen, 
beukenbossen en berkenbossen, hoewel geschikt substraat veelal 
wel aanwezig was. Dit bevestigt het beeld van een weliswaar 
algemeen verspreide soort, maar met zeer lage dichtheden. Bij de 
naaldbomen zijn sparren het meest in trek. De Gewone oesterzwam 
wordt elders in Nederland grootschalig in loodsen gekweekt voor de 
consumptie en groeit in cultuur goed op strobalen. Op dit substraat is 
hij in Drenthe nog niet in de open lucht gevonden.

Van bovenaf gezien lijkt het Plooivlieswaaiertje een korstzwam met 
een gelobde rand, maar bij nader inzien blijken de stroken te bestaan 
uit ongesteelde, aan één punt aangehechte, klok- tot waaiervormige 
hoedjes met een zachte consistentie. Het is een decoratief 
paddenstoeltje met hoedjes die aan de bovenkant geelbruin 
gezoneerd zijn, aan de onderzijde witachtig en voorzien van fijne, 

Plicaturopsis crispa Plooivlieswaaiertje

Status: Vrij algemeen, n= 318, n<99: 0, n>99: 318, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 2000. – Hab (n= 21): droog, voedselarm loofbos 
33%, jonge, voedselrijke bosaanplant 24%, droog, voedselarm gemengd bos 
14%, houtwallen en -singels 14%, elzenbroekbos 5%, parken en plantsoenen 
5%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%.– Sub (n= 26): dode takken 69%, dode 
stammen 23%, dode twijgen 4%, rest 4%. – Org (n= 31): berk 36%, els 19%, 
eik 13% (waarvan Zomereik 6%, Amerikaanse eik 6%), Beuk 7%, populier 
3%, loofbomen onbepaald 22%.

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

11 11 5 2 0 0 1 8 17 82 122 73

radiale plooitjes. Het geslacht Plicaturopsis wordt soms gerekend 
tot de plaatjesloze vlieszwammen (Aphyllophorales) (Arnolds et 
al., 1995), maar tegenwoordig meestal tot de plaatjeszwammen 
(Agaricales) (Knudsen & Vesterholt, 2008; Arnolds & Van den Berg, 
2013). Het Plooivlieswaaiertje heeft een stormachtige ontwikkeling 
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doorgemaakt. De soort is pas in 1989 voor het eerst in het zuiden 
van Nederland waargenomen en gold in 1995 nog als een grote 
zeldzaamheid (Arnolds et al., 1995). Daarna is de rest van Nederland 
in hoog tempo gekoloniseerd. De eerste vondst in Drenthe dateert 
van 2000 bij recreatiecentrum De Wiltzangh bij Ruinen. In 2001 
was er één andere waarneming, in 2002 waren er twee, in 2003 
vier, in 2004 zes en in 2005 begon de grote expansie met 26 
vondsten. Tegenwoordig is het Plooivlieswaaiertje al vrij algemeen en 
wijdverbreid over de provincie. Vermoedelijk is de maximale expansie 
nog niet bereikt. De explosieve uitbreiding wordt in verband gebracht 

met het warmer wordende klimaat (Arnolds & Van den Berg, 2001). 
De soort komt voor in allerlei loofbossen, van elzenbroekbossen en 
rommelbosjes op natte tot vochtige, voedselrijke, neutrale grond 
tot Berken-Eikenbossen op voedselarme, droge, zure zandgrond. 
Hij groeit saprotroof op vrij verse, weinig verteerde, staande en 
liggende stammetjes en dikke takken van allerlei loofbomen, soms in 
meterslange stroken. In Drenthe is hij het meeste gemeld van berken, 
gevolgd door eiken en elzen. In Zuid-Duitsland is de Beuk veruit de 
belangrijkste waardboom, op afstand gevolgd door Hazelaar, kers en 
vele andere soorten (Krieglsteiner, 2000). 

De Gewone hertenzwam is goed herkenbaar aan de licht grijsbruine 
tot dadelbruine hoedkleur, contrasterend met de aanvankelijk witte, 
later helderroze, vrijstaande lamellen, in combinatie met een sterke 
radijsgeur. De middelgrote tot vrij forse vruchtlichamen verschijnen 
vanaf mei tot laat in de herfst en zijn overal in Drenthe te verwachten. 
In grote open gebieden en stedelijke omgeving is de soort minder 
algemeen wegens de schaarste aan dood hout. De meeste meldingen 
komen uit loofbossen op voedselarme, droge, zure grond, maar de 
Gewone hertenzwam is ook wijdverbreid in elzenbroekbossen en 
wilgenstruwelen op natte, neutrale bodems alsmede in voedselrijke 
parken en rommelbosjes. Dit beeld wordt bevestigd door de 
resultaten van mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig. De 
soort werd toen gevonden in alle elzenbroekbossen (n= 6) (Arnolds, 
n.p.), 81% van de droge eikenbossen (n= 37) (Jansen, 1984), 71% 

Pluteus cervinus Gewone hertenzwam

Status: Zeer algemeen, n= 1064, n<99: 238, n>99: 980, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1927. – Hab (n= 503): droog, voedselarm 
loofbos 43%, voedselarm gemengd bos 14%, moerasbos en -struweel 12%, 
vochtig, voedselrijk loofbos 5%, lanen 4%, jonge bosaanplant 4%, parken en 
tuinen 3%, houtwallen en -singels 3%, naaldbos 2%, jeneverbesstruweel 2%, 
rest 8%.– Sub (n= 208): dode takken 37%, dode stronken en stobben 33%, 
dode stammen 17%, ondergronds hout 5%, levende bomen 1%, zaagsel 1%, 
dood hout onbepaald 5%. – Org (n= 196): eik 21% (waarvan Zomereik 8%, 
Amerikaanse eik 0,5%), berk 16%, els 15%, wilg 13% (waarvan Geoorde en 
Grauwe wilg 10%), Beuk 4%, naaldbomen 3% (waarvan den 1%, spar 0,5%), 
vlier 2%, Es 2%, Wilde lijsterbes 1%, populier 1%, loofbomen onbepaald 
23%.

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

2 0 0 1 17 35 62 150 400 775 279 57

van de Elzen-Vogelkersbossen (n= 7) (Arnolds, n.p.), 58% van de 
droge beukenbossen (n= 19) (Van Steenis, 1991) en 41% van de 
wilgenstruwelen (n= 17) (Arnolds, n.p.). Het aantal vruchtlichamen 

is altijd gering, zelden meer dan 
10 per 1000 m2. De weinige 
opgaven uit naaldbossen hebben 
mogelijk voor een groot deel 
betrekking op de nauw verwante 
Naaldboshertenzwam (Pluteus 
pouzarianus; zie aldaar), die pas 
recent als eigen soort is herkend. 
De Gewone hertenzwam groeit 
saprotroof, alleen of met enkele 
vruchtlichamen bijeen, op matig tot 
sterk verteerde takken, stronken 
en stammen van de meeste 
loofbomen, in Drenthe vooral 
eiken, elzen, berken en wilgen. 
Hij is ook een enkele maal op 
rottende strobalen vastgesteld. Een 
landelijk zeer zeldzame variëteit 
met spierwitte hoed (var. albus) is 
in Drenthe twee maal gevonden, bij 
Nietap (km 222-574, 2003) en Gees 
(km 243-527, 2009). De bruine en 
witte uitvoering staan samen op de 
bijgevoegde foto.
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De Vroege houtzwam lijkt op de algemene Winterhoutzwam 
(Polyporus brumalis; zie aldaar), maar hij heeft veel fijnere poriën, 
een gewimperde hoedrand en een fijnschubbige steel. Daarnaast 
komt de Vroege houtzwam vooral in het zomerhalfjaar voor. Verse 
vruchtlichamen worden gezien tussen april en september, maar ze 
kunnen soms in aftandse staat tot in de winter worden herkend. De 
Winterhoutzwam fructificeert voornamelijk van oktober tot april. In 
het verleden zijn binnen de Vroege houtzwam (Polyporus ciliatus 
sensu lato) twee soorten beschreven, de Lentehoutzwam (Polyporus 
lepideus) en de Zomerhoutzwam (Polyporus ciliatus sensu stricto). 
Ze zouden onder andere verschillen in verschijningstijd: de 
Lentehoutzwam voornamelijk van april tot juni; de Zomerhoutzwam wat 
later. Daarnaast zouden de vruchtlichamen van de Zomerhoutzwam 
kleiner zijn dan van de Lentehoutzwam. Tegenwoordig worden ze 
als vormen van één soort beschouwd. In Nederland is de Vroege 
houtzwam vrij algemeen, vooral op het pleistoceen, in de kalkrijke 
duinen, Flevoland en Zuid-Limburg, maar veel zeldzamer in het 
West-Nederlandse polderland, op de zeeklei in het noorden en in het 
rivierengebied (NMV, 2013). In Drenthe is de soort matig algemeen 
en wijdverbreid, met een voorkeur voor wat rijkere, leemhoudende 

Polyporus ciliatus Vroege houtzwam

Status: Matig algemeen, n= 157, n<99: 52, n>99: 119, trend ±, RL08: TNB, 
eerste jaar: 1932. – Hab (n= 80): droog, voedselarm gemengd bos 30%, 
droog, voedselarm loofbos 18%, wilgenbroekstruweel 10%, heide en stuifzand 
8%, vochtig, voedselrijk loofbos 6%, droge, voedselarme loofhoutsingels 
5%, kapvlaktes 5%, berkenbroekbos 4%, droge, voedselarme lanen 3%, 
elzenbroekbos 3%, loofbos op uitdrogend hoogveen 3%, jeneverbesstruweel 
1%, droog, voedselarm naaldbos 1%, voedselarme jonge bosaanplant 1%, 
rest 3%. – Sub (n= 63): dode takken en twijgen 84%, dode stammen 6%, 
dode stronken 3%, wortels 3%, houtsnippers 2%, levende takken 2%. – Org 
(n= 66): berk 26%, wilg 20% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg 11%), eik 
12% (waarvan Zomereik 6%), Beuk 6%, Wilde lijsterbes 5%, Amerikaanse 
vogelkers 3%, Struikhei 2%, den 2%, Es 2%, loofbomen onbepaald 24%

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

0 0 2 9 42 24 24 25 35 27 7 1

gronden, bijvoorbeeld op de Hondsrug en Sleenerrug en rond Havelte. 
In de hoogveenontginningen is hij zeldzaam. De Vroege houtzwam 
groeit saprotroof op dode, al wat zacht wordende takken, stammen 
en stronken van allerlei loofbomen, in Drenthe met name van berk, 
wilg en eik. Hij is ook één maal van Struikheide gemeld en van een 
dennenstronk in een gemengd bos, alsmede op houtsnippers. In 
Zuid-Duitsland stammen de meeste waarnemingen van Beuk en 
wordt hij sporadisch ook op naaldhout aangetroffen (Krieglsteiner, 
2000). De Vroege houtzwam groeit in allerlei typen loofbos, variërend 
van droge, zure, voedselarme Berken-Eikenbossen (Jansen, 1984) 
tot nat wilgenbroekstruweel en vochtig Vogelkers-Elzenbos op 
voedsel- en basenrijke potklei. Tijdens mycosociologisch onderzoek 
in de jaren tachtig werd deze paddenstoel vastgesteld in 24% van de 
proefvlakken in de wilgenstruwelen (n= 17), 13% van de elzenbossen 
(n= 16); Arnolds, n.p.), 9% van de berkenbossen (n= 22; Jalink & 
Nauta, 1984) en 5% van de voedselarme eikenbossen (n= 37; Jansen, 
1984). In voedselarme beukenbossen werd hij niet aangetroffen (n= 
19; Arnolds et al., 1994). Ook zijn er enkele karteringsmeldingen 
van jeneverbesstruweel, naaldbos en voedselarme lanen. Soms 
staat de soort op weggewaaide takjes in boomloze vegetaties, zoals 
heidevegetaties, kapvlaktes en zandverstuivingen.

De tot meer dan 10 cm brede, waaier- tot schelpvormige hoeden van 
de Waaierbuisjeszwam gaan geleidelijk over in een excentrische of 
zijdelingse steel. Het onderste gedeelte daarvan is altijd zwartgekleurd. 
Vooral op wilgen komt een dwergvorm voor met hoedjes van 1-2 

Polyporus varius Waaierbuisjeszwam

Status: Vrij algemeen, n= 379, n<99: 71, n>99: 329, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1958. – Hab (n= 145): droog, voedselarm loofbos 
32%, voedselarm gemengd bos 15%, vochtig, voedselrijk loofbos 12%, 
wilgenbroekstruweel 12%, parken en tuinen 7%, jonge bosaanplant 5%, 
voedselarme lanen 3%, elzenbroekbos 3%, rest 11%.– Sub (n= 90): dode 
takken 47%, dode stammen 25%, stronken 19%, levende bomen 7%, rest 
2%. – Org (n= 106): Beuk 25%, wilg 25% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 
9%, Boswilg 1%), Es 10%, eik 8% (waarvan Zomereik 4%), berk 6%, Wilde 
lijsterbes 5%, appel 4%, els 2%, Hulst 2%, populier 2%, prunus 2% (waarvan 
Zoete kers 1%), loofbomen onbepaald 8%.

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

7 8 13 7 1 7 36 94 138 150 70 17

cm die beschreven is als var. nummularius en vaak niet direct als 
Waaierbuisjeszwam wordt herkend. De grootte van de vruchtlichamen 
houdt in dit geval geen verband met de beschikbare hoeveelheid 
hout. Soms groeien zeer kleine exemplaren op dikke stammen. De 
Waaierbuisjeszwam is in Drenthe vrij algemeen en wijdverspreid, 
behalve in de oostelijke veenkoloniën. Daar is deze soort vrijwel 
beperkt tot de aangeplante essenbosjes langs de Hunze. Hij wordt in 
lage dichtheden in allerlei typen loofbos gevonden: wilgenstruwelen 
op natte veengrond, rommelbosjes, boomgaarden en parken op matig 
vochtige, voedselrijke, humusrijke grond en eiken- en beukenbossen 
op voedselarme, droge, zure zandgrond. De Waaierbuisjeszwam 
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ontbreekt eigenlijk alleen op de droogste en armste stuifzandbodems 
en op de natste veenbodems. Dat blijkt ook uit de resultaten van 
mycosociologisch onderzoek in de de jaren tachtig. Toen werd deze 
houtzwam gevonden in 16% van de droge, voedselarme eikenbossen 
(n= 37; Jansen, 1984), 18% van de voedselarme beukenbossen (n= 
19; Arnolds et al., 1994), 18% van de wilgenstruwelen en 30% van de 
Elzen-Vogelkersbossen en verdroogde elzenbossen (n= 10; Arnolds, 
n.p.), terwijl hij ontbrak in proefvlakken in natte elzenbroekbossen (n= 
6), alsmede in berkenbossen (n= 22; Jalink & Nauta, 1984). Binnen 
het Zomereik-verbond is de soort kenmerkend voor het Hulstrijke 
Beuken-Eikenbos (Jansen, 1984). Ook wat waardbomen betreft is de 
Waaierbuisjeszwam bepaald niet kieskeurig, al heeft hij in Drenthe een 
duidelijke voorkeur voor wilgen, Beuk en Es, en een opvallend lage 
presentie op de talrijkste boom, de eik. Vruchtlichamen verschijnen 
vooral op licht tot halfvergane dikkere takken, stammen en stronken, 
soms ook op de bast van levende, maar sterk verzwakte bomen. 
Het voorkomen in Nederland verschilt niet van dat in Drenthe (NMV, 
2013). De geconstateerde vooruitgang is reëel en heeft te maken met 
een grotere beschikbaarheid van geschikt substraat.

De Leerachtige korstzwam lijkt macroscopisch op de bekende 
korstzwammen van het geslacht Stereum, bijvoorbeeld de Gele 
korstzwam (Stereum hirsutum), maar verschilt daarvan door zijn 
buigzame, leerachtige consistentie en zijn sombere, grijsbruine 
kleuren. De Leerachtige korstzwam begint als grijsbruine plakjes met 
een witte randzone en kan uitgroeien tot grote plakkaten, waarvan de 
rand tot 2 cm van het substraat afstaande hoeden vormt. De hoedjes 
zijn gezoneerd, grauwbruin en van boven viltig. Microscopisch vallen 
de donkerbruine, lange cystiden op die ruw zijn door kristallen. De 
elliptische sporen zijn kleurloos en 6-8 x 3-5 µm. De Leerachtige 
korstzwam is in Nederland één keer in 1928 verzameld (Donk, 
1931) en daarna pas weer in 1983. Sindsdien heeft hij zich vanuit 
het zuiden gestaag over Nederland uitgebreid. De eerste vondst 
in Drenthe dateert van het Norgerholt in 1999. Tegenwoordig komt 
deze opvallende korstzwam verspreid door de gehele provincie voor, 

Porostereum spadiceum Leerachtige korstzwam

OPN 1995: Lopharia spadicea

Status: Zeldzaam, n= 29, n<99: 0, n>99: 29, trend +++, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1999. – Hab (n= 8): droog, voedselarm gemengd bos 
25%, droog, voedselarm loofbos 25%, voedselrijke jonge bosaanplant 25%, 
jeneverbesstruweel 13%, voedselrijke kapvlakte van loofbos 13%. – Sub (n= 
14): dode stammen 36%, dode takken 29%, dode twijgen 7%, dode stronken 
7%, dood hout onbepaald 21%. – Org (n= 14): berk 43%, Jeneverbes 7%, 
populier 7%, Beuk 7%, loofbomen onbepaald 36%.

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

1 0 0 1 1 0 0 1 1 14 9 3

maar hij is nog wel zeldzaam. In Nederland geldt de Leerachtige 
korstzwam nu als vrij zeldzaam, met de grootste dichtheid in Noord-
Brabant (NMV, 2013). De uitbreiding valt vermoedelijk toe te schrijven 
aan klimaatverandering. De soort heeft in Europa vooral een 
submediterrane verspreiding en is uiterst zeldzaam in Scandinavië 
(Hansen & Knudsen, 1997). Hij groeit op recent gekapte of gesnoeide 
stammen en takken van allerlei loofbomen, vooral op geëxponeerde 
plaatsen waar het hout uitdroogt, bijvoorbeeld op kapvlaktes, langs 
bosranden en boswegen. Dikwijls betreft het takkenhopen in een 
verstoorde omgeving. Hij heeft daar vaak gezelschap van soorten 
als de Vermiljoenhoutzwam (Pycnoporus cinnabarinus) en het 
Ruig elfenbankje (Trametes hirsuta). De Leerachtige korstzwam 
is in Drenthe het meest op berken gevonden. Opvallend is één 
waarneming op Jeneverbes. In Zuidwest-Duitsland is Beuk de 
voornaamste waardboom (82 meldingen) en worden Jeneverbes en 
Grove den elk één maal genoemd (Krieglsteiner, 2000).
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De Roodbruine franjehoed is een van de vele tamelijk anonieme, 
middelgrote franjehoeden met een rossig bruine hoed. Het 
belangrijkste determinatiekenmerk wordt gevormd door de vrij kleine, 
opvallend bleke, boonvormige sporen. Met de nodige ervaring is de 
soort in het veld te herkennen aan de karakteristieke manier van 
opdrogen van de hoed volgens een radiaal patroon. De Roodbruine 
franjehoed is in Drenthe vrij zeldzaam en tamelijk gelijkmatig 
verspreid. De verdichting van vindplaatsen tussen Hoogeveen en 
Beilen wordt veroorzaakt doordat hier waarnemers actief waren die 
de soort goed kennen. Deze paddenstoel groeit in diverse typen 
loofbossen en lanen op matig vochtige tot droge, matig voedselarme 
tot voedselrijke, zwakzure tot basische zand- en leembodems, ook in 
jonge aanplant en tuinen. Ook tijdens mycosociologisch onderzoek 
in de jaren tachtig is de Roodbruine franjehoed in allerlei bostypen 
gevonden, steeds met lage presentie en in kleine aantallen: in het 
Vogelkers-Elzenbos in 28% van de proefvlakken (n= 7; Arnolds, n.p.), 

Psathyrella cortinarioides  Roodbruine franjehoed

OPN 1995: Psathyrella frustulenta

Status: Vrij zeldzaam, n= 71, n<99: 22, n>99: 50, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1976. – Hab (n= 25): droog, voedselarm loofbos 
32%, voedselarme lanen 32%, voedselrijke lanen 16%, jonge, voedselrijke 
bosaanplant 16%, vochtig, voedselrijk loofbos 8%. 

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

1 0 0 0 0 0 2 1 7 31 29 9

in het Beuken-Eikenbos 17% (n= 18; Jansen, 1984), beukenlanen 
13% (n= 23), eikenlanen 9% (n= 53; Keizer, 1993), beukenbossen 
6% (n= 22; Van Steenis, 1991) en verder in een elzenaanplant op 
verdroogd veen en een boswilgenopstand op keileem (Arnolds, n.p.). 
De soort is niet bekend uit moerasbossen, Berken-Eikenbossen 
op de meest zure en voedselarme zandgrond en uit naaldbossen. 
In Scandinavië wordt hij wel uit naaldbossen gemeld (Knudsen 
& Vesterholt, 2008). De vruchtlichamen groeien gewoonlijk op 
humusrijke, rulle grond gemengd met sterk verteerde takjes. Het is niet 
duidelijk of het mycelium voornamelijk strooisel dan wel hout afbreekt. 
Binnen Nederland heeft de Roodbruine franjehoed een opvallend 
zwaartepunt in Drenthe (NMV, 2013), maar dit is voornamelijk te 
danken aan een goed zoekbeeld bij Drentse waarnemers.

Franjehoeden kunnen meestal alleen worden onderscheiden op 
grond van microscopische kenmerken, maar de Geelvoetfranjehoed 
is een uitzondering. Deze forse soort is in het veld goed herkenbaar 
aan de witachtige, vezelige tot fijngeschubde hoed en de gewoonlijk 
gele steelbasis. In Drenthe is hij vrij zeldzaam en verspreid over de 
gehele provincie gevonden. De vruchtlichamen groeien in kleinere 
of grotere bundels op en rond verrotte boomstronken, meer nog 
op ondergronds hout, bijvoorbeeld afgestorven wortels. Hoewel de 
Geelvoetfranjehoed bepaald niet algemeen is, lijkt deze paddenstoel 
zich in allerlei milieutypen thuis te voelen. Hij is gemeld uit loofbossen 
op vochtige, voedsel- en basenrijke leem, maar ook op droog, 
tamelijk zuur en voedselarm zand; aan de voet van bomen in grazige 
wegbermen en in parkachtige milieus, bijvoorbeeld bungalowparken. 
Als waardplanten zijn berk en eik genoemd, maar meestal was het 

Psathyrella cotonea Geelvoetfranjehoed

Status: Vrij zeldzaam, n= 31, n<99: 5, n>99: 26, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1970. – Hab (n= 10): parken en plantsoenen 30%, droog, 
voedselarm gemengd bos 20%, droog, voedselarm loofbos 20%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 10%, droge, voedselarme lanen 10%, rest 10%. – Sub 
(n= 8): dode wortels 50%, dode stronken 25%, voet van levende bomen 13%, 
humus 13%. – Org (n= 8): Zomereik 25%, berk 13%, wilg 13%, loofbomen 
onbepaald 50%.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 12 2
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substraat niet op naam te brengen. Over de ecologische eisen van 
deze paddenstoel is eigenlijk nog weinig bekend. Ook landelijk is 
de Geelvoetfranjehoed tamelijk zeldzaam en vrijwel beperkt tot de 

pleistocene zandgebieden. De soort staat als kwetsbaar op de Rode 
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008), maar vertoont in Drenthe een 
sterke toename.

De Beukenfranjehoed is een vrij grote franjehoed met een 
doorschijnend gestreepte, min of meer conische, donkerbruine 
hoed die in jonge toestand met fijne velumvlokjes is bekleed en in 
volgroeide toestand tot 5 cm breed wordt. De lamellen zijn bij rijpheid 
grijzig purperbruin en de sneeuwwitte steel is tot 9 cm lang en tot 
7 mm breed. Door deze eigenschappen lijkt hij sterk op de even 
forse Conische franjehoed (Psathyrella tephrophylla; zie aldaar), 
maar de lamellen van die soort hebben bij rijpheid een opvallend 
asgrijze kleur, zonder bruine of purperen tint. Bovendien zijn de 
sporen bij de Beukenfranjehoed kleiner, 7-9 x 4-5 µm. Volgens 
Knudsen & Vesterholt (2008) gaat het evenwel slechts om één soort. 
De Beukenfranjehoed is in Drenthe zeer zeldzaam op verspreide 
vindplaatsen. Hij groeit saprotroof op strooisel, houtsnippers of 

Psathyrella fusca Beukenfranjehoed

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 3, n>99: 7, trend ±, RL08: KW, eerste 
jaar: 1964.

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

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

andere kleine houtresten van loofbomen. Volgens Kits van Waveren 
(1985) zou hij gebonden zijn aan beuken, maar dat is in Drenthe niet 
het geval. De Beukenfranjehoed is onder meer aangetroffen in een 
jeneverbesstruweel bij Kraloo, doorgeschoten eikenhakhout op zure 
zandgrond in de Schoonloërstrubben, een vochtig Berken-Eikenbosje 
bij het Holtveen in Vries en op houtsnippers in een vochtige 
loofhoutsingel langs de Westerborkerstroom bij Westerbork. Volgens 
Krieglsteiner & Gminder (2010) is de soort in Baden-Württemberg 
kenmerkend voor Eiken-Haagbeukenbossen en beukenbossen op 
neutrale tot basische, lemige bodems.

De vruchtlichamen van de Gedrongen witsteelfranjehoed lijken 
sterk op de algemene Witsteelfranjehoed (Psathyrella piluliformis; 
zie hieronder), maar ze zijn, zoals de naam suggereert, robuuster 
van bouw met een dikke, korte steel. Bovendien is het velum aan 
de hoedrand dunner, groeien de vruchtlichamen doorgaans alleen, 

Psathyrella hydrophiloides Gedrongen witsteelfranjehoed

Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 5, n>99: 7, trend -, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1985.

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

0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 1 2
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en zijn de sporen voorzien van een duidelijke kiempore. Toch komen 
we geregeld vruchtlichamen tegen die min of meer intermediair zijn 
tussen beide soorten. Het is dus niet verwonderlijk dat sommige 
auteurs ze als synoniemen beschouwen (Knudsen & Vesterholt, 
2008; Ludwig, 2007). Het laatste woord is daarover nog niet gezegd. 

De Gedrongen witsteelfranjehoed is in Drenthe zeldzaam, vooral in 
het centrum en oosten van de provincie. De standplaatsen komen 
vrijwel overeen met die van de Witsteelfranjehoed (zie aldaar). De 
meeste meldingen zijn van eik en Beuk. Er is één vondst aan de voet 
van een afgestorven bremstruik.

Vanwege het sterk ontwikkelde velum op de grijs- tot okerbruine 
hoed lijkt de Rozewordende franjehoed op de algemene Wollige 
franjehoed (Psathyrella artemisiae; zie aldaar). Hij verschilt daarvan 
macroscopisch doordat de hoed roze tot vleeskleurig opdroogt en 
microscopisch door de kortere, geheel dunwandige cystiden met 
minder spitse top. De Rozewordende franjehoed was in de jaren 
zestig bekend van de omgeving van Ommen en Apeldoorn, waar hij 
groeide in een berm met eiken en een beukenbos (Kits van Waveren, 

1985). Hij is in Drenthe één keer verzameld in de buurt van Emmen 
(atlasblok 255-530, 1974, L), zonder details over de standplaats. Dat 
was tevens de laatste melding van deze soort uit Nederland, zodat 
hij op de Rode Lijst als verdwenen is geclassificeerd (Arnolds & 
Veerkamp, 2008). De Rozewordende franjehoed is in West-Europa 
zeer zeldzaam, maar veel algemener in het zuiden van Scandinavië. 
Daar groeit hij vooral op strooisel in beukenbossen op basenrijke 
grond (Knudsen & Vesterholt, 2008).

Psathyrella impexa Rozewordende franjehoed

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Verdwenen, 
eerste jaar: 1974.

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

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

Onder vochtige omstandigheden heeft deze soort een dadelbruine 
tot donker roodbruine hoed waartegen de smalle witte velumzone 
langs de hoedrand scherp afsteekt. Dat is minder het geval als de 
hoed door uitdroging bleekoranjeoker wordt. De soort is verwant 
aan de algemene Vroege franjehoed (Psathyrella spadiceogrisea) 
en daarvan vooral te onderscheiden door de rossige kleur van de 
hoed en het beter ontwikkelde velum. Volgens Krieglsteiner & 
Gminder (2010) is de Witrandfranjehoed mogelijk een variëteit van 
die soort. Van de Witrandfranjehoed zijn in ons land slechts weinig 
waarnemingen bekend; twee oudere uit Oost-Flevoland en de 
meer recente (na 1990) allemaal uit Drenthe (NMV, 2013). Dit is 
zeker ten dele een waarnemerseffect doordat hier meer aandacht 
aan lastige franjehoeden wordt besteed dan elders. In Drenthe is 
deze soort na 1999 van elf kilometerhokken gemeld, hoofdzakelijk 
uit het zuidwesten van de provincie. Enkele opgaven komen 
uit bermen van schelpenpaden door gemengd bos en er is een 
vondst in een loofbos met els en Es op matig voedselrijk zand. In 

Psathyrella niveobadia Witrandfranjehoed

Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 0, n>99: 11, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1999. 

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

0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 2 0

tegenstelling tot deze ogenschijnlijke voorkeur 
voor een voedsel- en basenrijk biotoop staan 
twee waarnemingen op zuur strooisel in oude, vrij 
mosrijke heide. Na de formele onderzoeksperiode 
is de Witrandfranjehoed tijdens een inventarisatie 
van het Doldersumse Veld in 2012 opnieuw 
een paar keer in deze biotoop aangetroffen. De 
Witrandfranjehoed is in Frankrijk gevonden tussen 
gras op een kleiïge bodem met houtsnippers (Kits 
van Waveren, 1985). In Zuidwest-Duitsland groeit 
hij een enkele keer in weilanden en gazons met 
een matig stikstofgehalte of soms in wegbermen 
(Krieglsteiner & Gminder, 2010). Het lijkt erop dat 
deze franjehoed een breed spectrum aan biotopen 
kan bewonen: van kalkrijk, matig humeus, 
voedselrijk zand tot zuur strooisel met een vrij laag 
stikstofgehalte.
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De Witsteelfranjehoed doet zijn naam eer aan: de hoedrand is bij 
jonge vruchtlichamen behangen met een voile van witte vezeltjes die 
bij ouder worden geleidelijk verdwijnen. Het contrast tussen de witte 
steel, chocoladebruine lamellen en kastanjebruine tot dadelbruine 
hoed is opvallend. De foto toont jonge vruchtlichamen met geelbruine 
hoeden en vrijwel kleurloze lamellen, nog grotendeels bedekt door 
een witte cortina die spoedig zal openscheuren. Deze in Drenthe 
en overig Nederland zeer algemene paddenstoel groeit in allerlei 
typen loofbossen, lanen, bossingels, parken en op kerkhoven, als 
er maar oudere bomen aanwezig zijn. Hij voelt zich thuis op allerlei 
grondsoorten: van matig vochtig tot droog, zuur tot neutraal en 
voedselarm tot voedselrijk. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de 
jaren tachtig kwam de Witsteelfranjehoed het meeste voor in droge, 
arme eikenbossen met een presentie van 46% (n= 37; Jansen, 1984), 
maar ook geregeld in vochtige, rijke Vogelkers-Elzenbossen (29%, n= 
7; Arnolds, n.p.), eikenlanen (21%, n= 53; Keizer, 1993 ), droge, arme 
beukenbossen (16%, n= 19; Van Steenis, 1991) en beukenlanen 

Psathyrella piluliformis Witsteelfranjehoed

Status: Zeer algemeen, n= 956, n<99: 85, n>99: 916, trend +++ RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1924. – Hab (n= 181): droog, voedselarm loofbos 
33%, voedselarme lanen 29%, voedselarm gemengd bos 14%, parken en 
tuinen 5%, voedselrijke lanen 5%, voedselarm naaldbos 4%, loofhoutsingels 
4%, jeneverbesstruweel 2%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, rest 2%.– Sub 
(n= 74): stronken 47%, dode wortels 19%, dode takken 12%, levende bomen 
9%, dode stammen 1%, dood hout onbepaald 8%, rest 4%. – Org (n= 74): 
eik 54% (waarvan Zomereik 10%, Amerikaanse eik 3%), Beuk 8%, linde 1%, 
Ratelpopulier 1%, Vuilboom 1%, berk 1%, spar 1%, lariks 1%, loofbomen 
onbepaald 28%, naaldbomen onbepaald 1%.

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

7 1 2 1 1 3 9 43 250 638 427 130

(13%, n= 23; Keizer, 1993). De soort ontbreekt echter vrijwel in 
moerasbossen en in zuivere naaldbossen. Hij leeft saprotroof, 
verreweg het meeste op matig tot sterk verrotte stronken van oude 
bomen, ook vrij vaak op ondergrondse houtresten of op dikke takken, 
vaak met honderden vruchtlichamen dicht opeen. Opvallend is dat 
omgevallen stammen nauwelijks worden gekoloniseerd. Geregeld 
verschijnen vruchtlichamen aan de voet van levende bomen, vooral 
in wegbermen en parken. In die gevallen groeit het mycelium 
vermoedelijk op dode wortels, bijvoorbeeld afgestorven als gevolg 
van graafwerkzaamheden. In Drenthe is de Witsteelfranjehoed vrijwel 
uitsluitend op eiken (waarvan twee maal Amerikaanse eik) en beuken 
gevonden, verder één keer op berk, Vuilboom, populier, linde, lariks en 
Fijnspar. De soort is sinds de eeuwwisseling zeer sterk toegenomen, 
ook in verhouding tot andere houtpaddenstoelen en de rest van ons 
land. Hij profiteert in Drenthe van het ouder worden van bossen en 
het daarmee gepaarde grotere aanbod aan geschikt substraat.

Koraalzwammen zijn vaak lastig te determineren, maar de Rechte 
koraalzwam wordt meestal in het veld al opgeschreven, hoewel 
vergissingen niet altijd uit te sluiten zijn. Het is een mooie, tot 15 cm 
hoge, koraalzwam met rechtopstaande, okerkleurige of soms wat 
roze tot vleeskleurige takken die bij jonge exemplaren uitlopen in gele 
toppen. Bij druk verkleurt hij roodachtig. Onder de microscoop hebben 
de sporen een lage, wrattige ornamentatie. De Rechte koraalzwam 
is verreweg de meest algemene Ramaria-soort in Nederland, ook 
in Drenthe. Desondanks is hij hier slechts matig algemeen en in de 
zuidwestelijke helft van de provincie zelfs een zeldzaamheid. De soort 
heeft een voorkeur voor de wat rijkere, vaak leemhoudende gronden 
op de Hondrug, rond Norg, in het stroomdallandschap Drentsche 

Ramaria stricta Rechte koraalzwam

Status: Matig algemeen, n= 110, n<99: 28, n>99: 92, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 26): voedselarm gemengd bos 
30%, droog, voedselarm loofbos 15%, droge, voedselrijke lanen 12%, 
parken en tuinen 12%, droge, voedselarme lanen 8%, droog, voedselarm 
naaldbos 4%,houtwallen en -singels 4%, rest 15%. – Sub (n= 10): dode 
takken 30%, strooisel en humus 30%, houtsnippers 20%, dode wortels 10%, 
grond onbepaald 10%. – Org (n= 11): loofbomen 82% (waarvan Beuk 27%, 
eik 18%, linde 9%); naaldbomen 18% (waarvan spar 9%).

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

0 0 0 0 0 1 2 10 51 77 22 6
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Aa en in de landgoederen bij Paterswolde. De Rechte koraalzwam 
groeit saprotroof, meestal op sterk verrotte takken en andere 
houtresten van loofbomen, voornamelijk Beuk en eik, minder vaak op 
naaldhout. Vaak is het houtige substraat niet direct te zien omdat het 
in de strooisel- of humuslaag begraven is, maar er zijn ook vondsten 
waarbij het mycelium aangehecht is aan dode bladeren. De Rechte 
koraalzwam is niet kieskeurig in zijn standplaatskeuze. Hij groeit in 
bossen, lanen en parken, zowel op zure als neutrale, matig voedsel- 
en basenarme tot voedselrijke bodems. Vaak staat hij op plekken waar 
wat gerommeld is door de mens. In sterk zure, voedselarme bossen 
ontbreekt de soort evenwel, evenals in kleddernatte vegetaties. 
Dit blijkt ook uit de mycosociologische studies door het Biologisch 
Station Wijster in de jaren zeventig en tachtig. Destijds is hij niet 
waargenomen in proefvlakken in zure eiken- en beukenbossen, 
moerasbossen en jeneverbesstruwelen; wel met vrij lage presenties 
in (matig) voedselrijke wegbermen met Beuk (9%, n= 23) en eik (11%, 
n= 53) (Keizer & Arnolds, 1995). Landelijk is de Rechte koraalzwam 
vrij algemeen in de duinen, op het pleistoceen en in Zuid-Limburg, 
elders schaars (NMV, 2013). Vooral op het pleistoceen is hij sinds 
1990 sterk toegenomen, mogelijk als gevolg van vermesting.

Dwergoortjes zijn halfronde tot niervormig paddenstoeltjes met een 
licht grijsbruin tot donkergrijs hoedje dat zijdelings of ruggelings zonder 
steel aan het substraat bevestigd zit. Ze groeien in groepjes op dood 
hout, vooral aan de onderzijde van liggende takken, maar soms aan 
takken die nog aan de boom vastzitten. Bij het omdraaien van door 
deze paddenstoeltjes bezet hout vallen de straalsgewijs verlopende, 
dicht opeenstaande, lichtgrijze tot donkerbruine lamellen het meeste 
op. De dwergoortjes zijn een tragisch slachtoffer van ‘jojo-taxonomie’. 
Traditioneel werden altijd twee soorten onderscheiden: het Kaal 
dwergoortje (Resupinatus applicatus) met lichtgrijze vruchtlichamen 
met een kale of wat wittig viltige bovenzijde en het Harig dwergoortje 
(Resupinatus trichotis) met donkerder vruchtlichamen met aan de 

Resupinatus applicatus 
sensu lato (inclusief 
Resupinatus trichotis)

Kaal dwergoortje in wijde zin 
(inclusief Harig dwergoortje)

Status: Vrij algemeen, n= 253, n<99: 69, n>99: 196, trend +, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 133): wilgenbroekstruweel 24%, 
droog, voedselarm loofbos 14%, elzenbroekbos 13%, voedselarm gemengd 
bos 11%, voedselarm naaldbos 9%, vochtig, voedselrijk loofbos 8%, droge 
lanen 6%, voedselrijke jonge bosaanplant 5% jeneverbesstruweel 2%, 
parken en tuinen 2%, berkenbroekbos 2%, houtsingels en –wallen 2%, 
rest 2%. – Sub (n= 111): dode takken 83%, dode twijgen 9%, bewerkt hout 
3%, dode stammen 2%, dode stronken 1%, hekpalen 1%. – Org (n= 103): 
wilg 33% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg 24%, Boswilg 1%), eik 18% 
(waarvan Zomereik 13%), els 11%, Wilde gagel 6%, populier 4% (waarvan 
Ratelpopulier 3%), berk 3%, Jeneverbes 3%, Es 2%, Beuk 2%, den 2%, 
Wilde lijsterbes 1%, Hazelaar 1%, vlier 1%, Braam1%, spar 1%, loofbomen 
onbepaald 13%.

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

10 5 8 8 3 4 7 19 54 90 89 25

bovenzijde bij de aanhechting een opvallend toefje zwarte haren 
(Moser, 1978; Arnolds, 1984). De hierbij geplaatste foto toont duidelijk 
het laatste kenmerk. In de Flora Agaricina Neerlandica (Bas et al., 
1995) en het Overzicht (Arnolds et al., 1995) werden beide soorten 
samengenomen omdat talrijke overgangsvormen zouden bestaan. 
Tegenwoordig worden door de meeste auteurs wel weer twee soorten 
erkend (Krieglsteiner, 2001; Knudsen & Vesterholt, 2008) en dat is 
ook het geval in de nieuwe standaardlijst (Arnolds & Van den Berg, 
2013). Bij meegenomen collecties bleken kale vruchtlichamen ook 
op den duur geen zwarte beharing te ontwikkelen (mond. meded. 
E. Arnolds), een argument voor dit standpunt. De waarnemingen 
tussen 1995 en 2012 kunnen echter niet achteraf aan een van beide 
soorten worden toegerekend, zodat we hier moeten volstaan met de 
behandeling van een combinatie van deze twee, het Kaal dwergoortje 
in wijde zin. Overigens lijken er nauwelijks verschillen te bestaan in 
ecologie en frequentie van de twee soorten. In Drenthe is het Kaal 
dwergoortje (in wijde zin) een vrij algemene soort die verspreid over 

Ramaria stricta
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de gehele provincie voorkomt, het minst in bosarme gebieden. Hij 
komt relatief weinig voor in de grote boswachterijen, maar heeft 
een voorkeur voor kleinere, verspreid liggende bosjes. Het Kaal 
dwergoortje is allerminst kieskeurig en kan in allerlei typen loofbossen 
voorkomen. De soort heeft wel een voorkeur voor vochtige milieus, 
zoals blijkt uit de vele waarnemingen in wilgen- en elzenbroeken, 
samen 37% van de meldingen. Ook wordt hij regelmatig aangetroffen 
in loof- en naaldbossen en gemengde bossen op armere en drogere 
grond, jonge bosjes op voormalige, voedselrijke landbouwgrond 
en minder in tal van andere beboomde habitats. Gedurende 
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig is 

het Kaal dwergoortje waargenomen in 29% van de proefvlakken in 
wilgenstruwelen (n= 17), 44% van de elzenbossen (n= 16) en maar 
liefst 83% van de gagelstruwelen (n= 6) (Arnolds, n.p.). In droge, zure 
eikenbossen kwam de soort slechts in 5% van de proefvlakken voor 
(n= 37, Jansen, 1984) en in beukenbossen in 18% (n= 17; Arnolds et 
al., 1994). Ook in droge wegbermen met bomen liggen de presenties 
laag: 2% in wegbermen met eiken (n= 53) en 4% in beukenbermen 
(n= 23, Keizer, 1994). De soort groeit voornamelijk op hout van allerlei 
soorten loofbomen en struiken, zelden op naaldhout (Jeneverbes, 
den en spar). Zolang het vochtig, vorstvrij weer is, kan het Kaal 
dwergoortje het gehele jaar door gevonden worden

De middelgrote hoeden van de Botercollybia zijn bedekt met 
een kenmerkend vettig laagje. De kleur van de hoed is zeer 
variabel en vertoont alle nuances tussen lichtgrijs, geelbruin en 
donker kastanjebruin. In Drenthe kom je doorgaans lichtgetinte 
vruchtlichamen met een donkerder hoedcentrum tegen (f. asema). 
De vorm met uniform gekleurde, geel- tot roodbruine hoeden (f. 
butyracea) is veel zeldzamer en gemeld van 31 kilometerhokken. 
Beide vormen zijn hier afgebeeld. Van alle strooiselafbrekers is de 
Botercollybia in Drenthe uit het grootste aantal kilometerhokken 
bekend. Alleen in bosarme streken is de soort wat minder 
algemeen, zoals benoorden Roden en bij Meppel, in delen van de 
veenkoloniën, de bebouwde kom van Assen en het Dwingelderveld. 
Ecologisch vertoont de Botercollybia grote overeenkomsten met de 
hierboven besproken Nevelzwam (Clitocybe nebularis). Hij groeit 
eveneens vooral in allerlei oude en jonge loofbossen en gemengde 
bossen op matig vochtige tot droge, min of meer zure grond en 
ontbreekt vrijwel in moerasbossen. De Botercollybia wordt echter 
ook geregeld gevonden in jeneverbesstruwelen en naaldbossen; 
in sparrenplantages op voormalige landbouwgronden soms met 
dichtheden van meer dan 500 exemplaren per 1000 m2 (Arnolds et al., 
2004). Daarnaast vormen bossingels en lanen een belangrijk biotoop. 
De voorkeur voor drogere standplaatsen komt ook tot uiting in de 
resultaten van mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig. De 
Botercollybia werd destijds vastgesteld in 93% van de proefvlakken 
in droge berkenbossen (n= 14; Jalink & Nauta, 1984), 74% van de 
droge, voedselarme beukenbossen (n= 19; Arnolds et al., 1994), 61% 
van de voedselarme eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984), 52% van 

Rhodocollybia butyracea Botercollybia

OPN 1995: Collybia butyracea

Status: Zeer algemeen, n= 1840, n<99: 365, n>99: 1761, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 830): droog, voedselarm 
loofbos: 23%, lanen 18%, gemengd bos 17%, jeneverbesstruweel 11%, 
naaldbos 10%, loofhoutsingels 5%, jonge bosaanplant 3%,parken en tuinen 
3%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, rest 8%. – Sub (n= 300): strooisel 48%, 
humus 46%, veen 2%, rest 4%. – Org (n= 91): eik 30% (waarvan Zomereik 
26%, Amerikaanse eik 2%), berk 15%, Beuk 12%, den 8% (waarvan 
Grove den 5%), wilg 5% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 4%), spar 4%, 
Jeneverbes 3%, loofbomen onbepaald 18%, rest 5%.

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

32 2 0 0 0 1 12 54 294 1450 1232 433

de beukenlanen (n= 23) en 40% van de eikenlanen (n= 53; Keizer, 
1992), soms met meer dan 100 vruchtlichamen per 1000 m2. Hij 
kwam met veel lagere presenties voor in natte bossen: 29% van de 
wilgenstruwelen (n= 17), 17% van de gagelstruwelen (n= 6) en 17% 
van de elzenbroekbossen (n= 6; Arnolds, n.p.), terwijl hij ontbrak in 
proefvlakken in berkenbroekbos (n= 8, Jalink & Nauta, 1984). De 
Botercollybia komt sporadisch voor op onbeschaduwde plaatsen in 
onbemeste, zure graslanden en heidevegetaties (Arnolds, 1983). 
Vaak groeien de vruchtlichamen in grote groepen en in bladstrooisel 
is de myceliumactiviteit goed zichtbaar aan de hoeveelheid verpapte 
en gebleekte bladeren. Daarom is het verbazingwekkend dat recent 
is ontdekt dat de Botercollybia ook ectomycorrhiza kan vormen met 
Grove den (Mlieczko, 2004).
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De warmgele tot okergele hoed en de licht okerkleurige lamellen 
en steel maken de kleurstelling van de Beukenrussula heel anders 
dan die van de van de zeer algemene Geelwitte russula (Russula 
ochroleuca), die er door beginnende liefhebbers toch nogal eens mee 
verward wordt. De Beukenrussula heeft bovendien een typische lucht 
van appelmoes in blik. Deze russula is in ons land algemeen in de 
duinen, op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg (NMV, 2013). 
Verder komt hij zeer verspreid voor in de veen- en kleigebieden van 
Laag-Nederland. Daarmee volgt hij het verspreidingspatroon van de 
Beuk, de enige boom waarmee hij mycorrhiza vormt. In Drenthe is 
de Beukenrussula een vrij algemene soort die in veel boswachterijen 
voorkomt, vooral op de Hondsrug, Sleenerrug en rond Roden. Hier 
en daar is in open landschappen het tracé van oude beukenlanen op 
de verspreidingskaart goed te zien, zoals ten zuiden van Ruinerwold, 
tussen Nieuw-Amsterdam en Erica en tussen Nieuw-Amsterdam en 
Zandpol. In Drenthe heeft hij een zwakke voorkeur voor bermen met 
beuken boven beukenbossen . Hij is in de jaren tachtig door Keizer 
(1994) aangetroffen in 70% van de poefvlakken in beukenlanen (n= 
23) en in geen enkele eikenlaan (n= 53). Daar staat een presentie 
van 58% in zure, voedselarme beukenbossen tegenover (n= 19, 
Arnolds et al., 1994). De Beukenrussula groeit in bossen zowel in 
de meest voedselarme vormen op stuifzandkopjes als in bossen met 
een dikkere strooisellaag, met dichtheden tot 300 vruchtlichamen per 
1000 m2. Er zijn in het Drentse bestand twee waarnemingen bij eik, 
beide van een bosrand, grenzend aan een beweid gebied. Het is de 
vraag of hier ook geen beuken in de buurt stonden. In beukenbermen 

Russula fellea Beukenrussula

Status: Vrij algemeen, n= 355, n<99: 102, n>99: 330, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1945. – Hab (n= 346): droge, voedselarme lanen 
56%, droog, voedselarm loofbos 16%, voedselarm gemengd bos 14%, droge, 
voedselrijke lanen 6%, parken en plantsoenen 3%, houtwallen en -singels 
3%, rest 2%. – Sub (n= 100): humus 91%, strooisel 1%, grond onbepaald 
8%. – Org (n= 151): Beuk 98%, eik 1%, loofbomen onbepaald 1%.

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

1 0 0 1 0 0 22 84 245 389 172 27

en -bossen met een dikke, stikstofrijke strooisellaag wordt zijn plaats 
vaak ingenomen door de Geelwitte russula. Die paddenstoel met een 
wijd waardbomenspectrum komt met een presentie van 74% meer 
voor in beukenbossen dan de Beukenrussula (Arnolds et al., 1994), 
maar met een presentie van 52% minder in de over het algemeen 
schralere beukenlanen (Keizer & Arnolds, 1995). Ook in Zuidwest-
Duitsland is het overgrote deel van de waarnemingen van deze soort 
gedaan bij Beuk (92%). Daarnaast is 4% afkomstig van niet nader 
bekende loofbomen en 4% van naaldbomen, voornamelijk Fijnspar 
(n=346; Krieglsteiner, 2000). 

Deze russula heeft een felrode tot karmijnrode hoed waarvan de 
hoedhuid moeilijk aftrekbaar is, dit in tegenstelling tot die van de 
Gewone braakrussula (Russula emetica; zie aldaar). Steel en 
lamellen van de Stevige braakrussula zijn zuiver wit en de laatste 
vertonen vaak een wat blauwige gloed. Behalve door het steviger 
vlees en de wat dichter opeenstaande lamellen verschilt de Stevige 

Russula mairei Stevige braakrussula

Status: Vrij algemeen, n= 286, n<99: 74, n>99: 269, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1945. – Hab (n= 202): voedselarme lanen 54%, 
voedselarm gemengd bos 19%, droog, voedselarm loofbos 10%, droge, 
voedselrijke lanen 8%, houtwallen en -singels 4%, parken en plantsoenen 
2%, rest 3%. – Sub (n= 72): humus 82%, humusarm zand 3%, strooisel 
1%, grond onbepaald 14%. – Org (n= 117): Beuk 96%, berk 1%, loofbomen 
onbepaald 3%.

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

3 0 0 1 0 0 22 70 188 238 108 19

braakrussula ook microscopisch van de Gewone braakrussula: hij 
heeft kleinere sporen met fijnere wratten. De Stevige braakrussula 
is strikt gebonden aan Beuk en algemeen waar deze boom talrijk 
is, zoals aan de binnenduinrand en op de hogere zandgronden; 
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veel schaarser in laagveen- en kleistreken (NMV, 2013). De eerste 
Drentse vondst dateert uit 1945 van Berkenheuvel bij Diever. Hij 
is in de provincie vrij algemeen, maar iets minder verbreid dan de 
hierboven besproken Beukenrussula (Russula fellea). De Stevige 
braakrussula heeft een soortgelijk verspreidingspatroon. Op de kaart 
van deze soort zijn dezelfde oude beukenlanen door vindplaatsen 
gemarkeerd, bijvoorbeeld ten zuiden van Ruinerwold, tussen Nieuw-
Amsterdam en Erica en tussen Nieuw-Amsterdam en Zandpol. Hij 
is verder in de meeste boswachterijen aanwezig en algemeen in 
lanen en landgoederen rond Roden, Veenhuizen en Paterswolde. 
In Drenthe heeft hij een vrij zwakke voorkeur voor bermen met 

beuken boven beukenbossen . Hij is in de jaren tachtig door Keizer 
(1994) aangetroffen in 57% van de poefvlakken in beukenlanen (n= 
23) en in 2% van de eikenlanen (n= 53). Daar staat een presentie 
van 37% in zure beukenbossen tegenover met dichtheden tot 100 
vruchtlichamen per 1000 m2 (n= 19, Arnolds et al., 1994). Daarbinnen 
heeft hij een voorkeur voor de meest voedselarme bossen met een 
vrij dunne strooisellaag. In het Drentse karteringsbestand is 62% van 
de opgaven van lanen, terwijl dat percentage voor bossen 32% is. 
De Gewone braakrussula wordt vaker in het bos zelf aangetroffen, 
ook in beukenbossen, omdat die soort dikkere strooisellagen kan 
verdragen.

Het Eikentakstromakelkje is in het veld te herkennen aan de relatief 
grote, stevige, gesteelde kelkjes van ongeveer 1 cm breed met een 
geel- tot donkerbruine kleur. Ook het substraat is karakteristiek: 
vrij verse afgevallen takken van eiken met een dikte van 1-2 cm. 
In die takken is het stroma te vinden; een zwarte plek met dicht 
schimmelweefsel in het dode hout. De elliptische sporen van 12-19 x 
4-6 µm krijgen meerdere dwarswandjes en vormen kleine secundaire 
sporen. Het Eikentakstromakelkje is in Nederland algemeen, vooral 
op de hogere zandgronden en in de duinen (NMV, 2013). Ook in 
Drenthe is deze soort algemeen en in het late najaar vrijwel overal te 

Rutstroemia firma Eikentakstromakelkje 

OPN 1995: Poculum firmum

Status: Algemeen, n= 444, n<99: 105, n>99: 357, trend ++, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 159): droog, voedselarm loofbos 
52%, voedselarm gemengd bos 11%, jonge bosaanplant 9%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 7%, jeneverbesstruweel 4%, elzenbroekbos 3%, 
wilgenbroekstruweel 3%, lanen, bossingels, houtwallen 3%, rest 8%. – Sub 
(n= 98): dode takken 81%, dode twijgen 16%, dode stammen 2%. – Org (n= 
102): eik 92% (waarvan Zomereik 55%), wilg 2%, Ratelpopulier 1%, Es 1%, 
berk 1%, els 1%, loofbomen onbepaald 2%.

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

3 0 0 0 0 0 1 10 78 232 160 61

verwachten waar eiken groeien. Tijdens mycosociologisch onderzoek 
in de jaren tachtig is deze ascomyceet niet alleen vastgesteld in 
49% van de proefvlakken in voedselarme, zure eikenbossen (n= 
37; Jansen, 1984), maar ook in 31% van de elzenbossen (n=16), 
18% van de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, n.p.) en 11% van 
de beukenbossen (n= 19), veelal bij verspreid staande eiken of 
op ingewaaide eikentakken. Toch is het Eikentakstromakelkje 
slechts plaatselijk talrijk, vooral op plekken waar na snoei, storm of 
een dunning veel takken bij elkaar liggen en ze niet met de grond 
in aanraking komen. Er is een handvol waarnemingen van het 
Eikentakstromakelkje op andere loofbomen.

Het Beukenbladstromakelkje is een langgesteeld, lichtbruin kelkje 
van maximaal 4 mm breed met iets donkerder getinte tandjes op 
de rand. Het is in het veld niet te onderscheiden van het hierna 
besproken Eikenbladstromakelkje (Rutstroemia sydowiana). Beide 
soorten kunnen op bladstelen en nerven van eikenbladeren groeien, 
maar het Beukenbladstromakelkje prefereert beukenblad en is dan 
aan het substraat te herkennen omdat het Eikenbladstromakelkje 
tot eikenblad beperkt is. Een belangrijk verschil zit in de sporen. 
Die meten bij het Beukenbladstromakelkje 13-17 x 4-5,5 µm en 

Rutstroemia petiolorum Beukenbladstromakelkje

OPN 1995: Poculum petiolorum

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2007.

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

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

zijn niervormig gebogen en voorzien van een dwarswandje. Bij het 
Eikenbladstromakelkje zijn ze 12-16 x 5-6,5 µm groot en ontbreekt het 
dwarswandje. Het Beukenbladstromakelkje is in Drenthe recent drie 
keer gemeld: van het Buinerveld bij Buinen (km 251-549, 2007), het 
Noordbargerbos bij Emmen (km 254-531, 2009) en de Stadsparklaan 
in de Peizermade (km 230-578, 2009). In de twee eerste gebieden 
stonden de vruchtlichamen, zoals het hoort, op beukenblad in 
beukenbos op voedselarm zand. Van de derde waarneming zijn 
geen details bekend. De soort geldt ook in de rest van Nederland als 
zeldzaam, maar is waarschijnlijk vaak over het hoofd gezien (NMV, 
2013).
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Het Eikenbladstromakelkje is een gesteeld, geelbruin kelkje van 1-3 
mm breed met aan de rand fijne donkere tandjes. Het lijkt sprekend 
op het hiervoor behandelde Beukenbladstromakelkje (Rutstroemia 
petiolorum); voor verschillen zie aldaar. Het Eikenbladstromakelkje 
is uitsluitend bekend van stelen en hoofdnerven van eikenbladeren 
en groeit vooral op plekken waar het strooisel vochtig ligt. Het 
vegetatietype lijkt verder niet van belang. Er zijn diverse meldingen 
uit naaldbossen en heidevelden waar de soort met ingewaaid blad 
genoegen moet nemen. In Nederland staat de soort als matig 
algemeen te boek, voornamelijk op het pleistoceen, in Flevoland en 
in de duinen. In laagveen- en zeekleigebieden is hij vrijwel afwezig 
(NMV, 2013). In Drenthe is het Eikenbladstromakelkje zeldzaam en 
vooral gevonden in de zandstreken. Vanwege een duidelijke afname 
van het aantal meldingen staat de soort als kwetsbaar op de Rode Lijst 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). Vermoedelijk blijkt bij gericht zoeken het 
Eikenbladstromakelkje algemener te zijn dan wordt verondersteld. 

Rutstroemia sydowiana Eikenbladstromakelkje

OPN 1995: Poculum sydowianum

Status: Zeldzaam, n= 26, n<99: 19, n>99: 7, trend ---, RL 08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1974. – Hab (n= 21): droog, voedselarm loofbos 29%, droog, 
voedselarm gemengd bos 24%, voedselarm naaldbos 24%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 10%, vochtige heide 5%, droge, voedselarme lanen 5%, 
jeneverbesstruweel 5%. – Sub (n= 14): afgevallen bladeren 43%, strooisel 
29%, bladstelen 29%. – Org (n= 14): eik 100% (waarvan Zomereik 93%).

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

0 0 0 0 0 0 0 2 21 8 0 0

De kortgesteelde, schelpvormige vruchtlichamen van de Groene 
schelpzwam verschijnen meestal laat in het jaar, met een optimum 
in november. De hoeden zijn aanvankelijk olijfkleurig, maar 
verliezen later vaak hun groene tint en zijn dan door hun oker- tot 
donkerbruine kleur minder opvallend. De Groene schelpzwam is 
in Drenthe algemeen en wijdverbreid, met een lagere dichtheid in 
bosarme gebieden. Hij komt in nagenoeg alle typen loofbossen voor, 
bijvoorbeeld talrijk in elzenbroekbossen en Elzen-Vogelkersbossen 
op natte en vochtige, voedselrijke, zwakzure tot basische veen- en 
leemgronden. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig 
werd hij daar in 77% van de proefvlakken gevonden, soms met 
meer dan 300 exemplaren per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). De Groene 

Sarcomyxa serotina Groene schelpzwam

OPN 1995: Panellus serotinus

Status: Algemeen, n= 532, n<99: 101, n>99: 463, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1956. – Hab (n= 190): droog, voedselarm loofbos 38%, 
voedselarm gemengd bos 22%, elzenbroekbos 15%, naaldbos 5%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 4%, jonge, voedselrijke bosaanplant 4%, loofhoutsingels 
2%, parken en tuinen 2%, rest 8%.– Sub (n= 110): dode stammen 56%, 
dode takken 25%, levende bomen 5%, stronken 4%, dood hout onbepaald 
11%. – Org (n= 125): eik 25% (waarvan Zomereik 12%, Amerikaanse eik 
1%), els 23%, berk 22%, Beuk 8%, Wilde lijsterbes 3%, spar 3%, populier 
2%, Geoorde en Grauwe wilg 2%, Es 2%, den 1%, prunus 1%, Vuilboom 1%, 
vlier 1%, loofbomen onbepaald 5%.

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

41 7 0 0 0 0 0 1 9 140 308 180

schelpzwam voelt zich echter even goed thuis in Berken-
Eikenbossen en Beuken-Eikenbossen op voedselarme, 
zure zandgrond, met een presentie van 54% in proefvlakken 
(Jansen, 1984). De presentie in vergelijkbare beukenbossen 
ligt met 11% een stuk lager (Arnolds et al., 1994). De soort 
wordt slechts af en toe in naaldbossen gezien en ontbreekt 
vrijwel in wilgenstruwelen. De vruchtlichamen verschijnen 
soms op kwijnende bomen, maar doorgaans leeft de Groene 
schelpzwam saprotroof op staande of liggende stammen en 
dikke takken van allerlei loofbomen. In Drenthe zijn els, eik 
en berk goed voor driekwart van alle waarnemingen. De 
soort is regionaal sterk toegenomen, evenals in de rest van 
Nederland (Arnolds 1985). 
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De taaie, overlangs gespleten lamellen aan de onderkant van het 
Waaiertje zijn uniek. Beide helften zijn onder vochtige omstandigheden 
tegen elkaar aangedrukt, maar bij droogte krullen ze van elkaar af. Op 
de foto wijken ze maar weinig uiteen. Dit decoratieve paddenstoeltje 
was voor de laatste eeuwwisseling in Drenthe een zeldzaamheid, zoals 
ook blijkt uit zijn afwezigheid in de onderzochte mycosociologische 
proefvlakken in allerlei loofbossen in de jaren tachtig. Tegenwoordig 
is het Waaiertje vrij algemeen en wijdverbreid. Concentraties van 
groeiplaatsen liggen in de boswachterijen. Het Waaiertje groeit vooral 
in allerlei typen loofbos, voornamelijk op zonnige, open plekken 
zoals kaalslagen, randen van wegen en plekken waar een paar 
bomen zijn verdwenen. Het mycelium van deze paddenstoel kan ook 
in droog hout groeien en de vruchtlichamen kunnen na een lange 
droge periode weer opleven en sporen verspreiden (Kreisel, 1961; 
Krieglsteiner, 2000). De soort komt ook voor langs wegen, in parken 
en tuinen, en in open gebieden op van elders aangevoerd hout, 
bijvoorbeeld op opslagplaatsen bij houtzagerijen en op gestapeld 

Schizophyllum commune Waaiertje

Status: Vrij algemeen, n= 195, n<99: 16, n>99: 182, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1933. – Hab (n= 31): voedselarm gemengd bos 
48%, droog, voedselarm loofbos 16%, kapvlaktes 16%, vochtig, voedselrijk 
loofbos 6%, rest 14%.– Sub (n= 32): dode takken 38%, dode stammen 
38%, stronken 6%, stro 6%, rest 12%. – Org (n= 33): eik 30% (waarvan 
Amerikaanse eik 9%, Zomereik 6%), Beuk 18%, berk 15%, populier 6%, kers 
6%, spar 6%, Wilde lijsterbes 3%, Geoorde en Grauwe wilg 3%, den 3%, 
loofbomen onbepaald 9%.

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

5 4 6 4 0 1 6 8 13 58 58 43

brandhout. Het Waaiertje groeit meestal saprotroof op dode, 
beschorste, weinig verteerde stammen en takken, minder vaak op 
stronken, verbrand hout of op nog levende, maar verzwakte bomen. 
Er zijn twee vondsten op oude strobalen. De soort groeit op allerlei 
loofbomen, in Drenthe het meest op eik, in Denemarken en Zuid-
Duitsland vooral op Beuk (Knudsen & Pedersen, 1983; Krieglsteiner, 
2000). Daarnaast wordt hij nu en dan op naaldhout gevonden van spar 
(2x) en den (1x). Het Waaiertje is een van de eerste paddenstoelen 
waarvan de verspreiding in Nederland in kaart is gebracht (Van 
der Laan, 1971). Destijds, en ook nog in de jaren negentig, was 
de soort in het noordoosten van Nederland veel zeldzamer dan in 
het midden en zuiden van het land (Nauta & Vellinga, 1995). Dit 
verschil is nu grotendeels genivelleerd (NMV, 2013). Waarschijnlijk 
is een groter aanbod van geschikt substraat de belangrijkste factor 
voor de toename. In de ouder wordende bossen in Drenthe zijn door 
beheersmaatregelen meer open plekken en houthopen ontstaan.

De Witte tandzwam is een ruggelings aan het substraat gehechte 
(resupinate) buisjeszwam met vrij grote, onregelmatige poriën (1-4 
per mm) die vaak wandjes missen en daardoor op tanden lijken of 
doolhofachtig verbonden raken. De kleur is crème tot licht okergeel. 
Hoewel hij zeer veelvormig is, kan hij in het algemeen gemakkelijk 
in het veld herkend worden. De verwante Abrikozenbuisjeszwam 
(Schizopora flavipora; zie aldaar) heeft kleinere, ronde, donkerder 
gekleurde poriën en bovendien kleinere sporen. De sporen van de 
Witte tandzwam meten 4,5-6,5 x 3-4 µm. In voedselrijke, oude bossen 

Schizopora paradoxa sensu 
lato (inclusief Schizopora 
radula)

Witte tandzwam in wijde zin 
(inclusief Splijtende tandzwam)

Status: Zeer algemeen, n= 1215, n<99: 269, n>99: 1116, trend +++, RL 08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1956. – Hab (n= 566): droog, voedselarm 
loofbos 42%, droog, voedselarm gemengd bos 11%, elzenbroekbos 
9%, droog, voedselarm naaldbos 6%, vochtig, voedselrijk loofbos 6%, 
wilgenbroekstruweel 4%, jonge bosaanplant 5%, parken en tuinen 4%, 
houtwallen en -singels 4%, droge, voedselarme lanen 3%, jeneverbesstruweel 
2%, rest 4%. – Sub (n= 385): dode takken 80%, dode stammen 9%, dode 
twijgen 2%, dode stronken 1%, dood hout onbepaald 8%. – Org (n= 372): 
loofbomen 89% (waarvan eik 39% (waarvan Zomereik 18%), berk 14%, els 
11%, wilg 5%, Beuk 4%, Wilde gagel 2%); naaldbomen 11% (waarvan spar 
3%, Jeneverbes 3%, den 3%, lariks 1%, Douglasspar 1%).

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

30 15 34 28 16 23 70 187 352 668 397 179

is verwarring mogelijk met de Melkwitte irpex (Irpex lacteus), een zeer 
zeldzame soort die uit Drenthe nog niet bekend is. Sinds de jaren 
tachtig wordt naast de ‘echte’ Witte tandzwam vaak de Splijtende 
tandzwam (Schizopora radula) onderscheiden. De verschillen zouden 
zijn: Witte tandzwam: vruchtlichamen bleek zonder oranje tint, sporen 
van 5,5-6,5 x 3,5-4 µm en kristallen alleen spaarzaam aanwezig aan 
de uiteinden van de hyfen; Splijtende tandzwam: vruchtlichamen 
met oranje tint, sporen van 4,5-5,5 x 3-3,5 µm en kristallen talrijk 
van hyfen-einden tot diep in het weefsel (Hansen & Knudsen, 1997; 
Krieglsteiner 2000). In de praktijk is het onderscheid vaak zo lastig 
dat de soort in Drenthe bijna altijd in wijde zin is genoteerd. De Witte 
tandzwam is in Drenthe zeer algemeen en alleen minder gevonden 
in boomarme gebieden zoals de oostelijke veenkoloniën. Slechts drie 
opgaven betreffen de Splijtende tandzwam. In Nederland is de eerste 
zeer algemeen; de laatste matig algemeen en vooral in het zuiden 
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gevonden (NMV, 2013), met een vlekkerig patroon, afhankelijk van 
de (h)erkenning door lokale mycologen. De Witte tandzwam (in wijde 
zin) groeit vooral op dood loofhout, vaak op vrij droge plekken en 
aan staande stammen of hangende takken, met een voorkeur voor 
eiken. De meeste vindplaatsen liggen in bossen op min of meer 
droge voedselarme, zure zandgrond, maar hij komt veel meer dan 
de Abrikozenbuisjeszwam ook voor in natte, voedselrijke biotopen 
als elzenbroekbos en wilgenstruwelen op de daar dominante 
boomsoorten. De wijde ecologische amplitude van de Witte tandzwam 
wordt gedemonstreerd door de resultaten van mycosociologisch 
onderzoek in de jaren tachtig. Hij is destijds aangetroffen in 93% van 
de onderzochte elzenbossen (n= 16), 50% van de gagelstruwelen (n= 
6), 41% van de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, n.p.), 68% van de 
droge, voedselarme beukenbossen (n= 19; Van Steenis, 1991), 49% 
van de voedselarme, zure eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984) en 
32% van de berkenbossen (n= 22; Jalink & Nauta, 1984), soms met 
meer dan 300 vruchtlichamen per 1000 m2. Op naaldhout komt de 
soort vooral voor in vergraste en verbraamde naaldbossen als gevolg 
van stikstofdepositie of bemesting. 

De Melige urnkorstzwam lijkt op het Melig dwergkorstje (Trechispora 
farinacea; zie aldaar), maar de tandjes zijn meestal kleiner en het 
weefsel tussen de tandjes is iets meer gesloten. Het geheel is heel 
zacht en wit. In zeer jonge exemplaren zijn vaak alleen kleine tandjes te 
zien in spleetjes van het substraat. Bij microscopische controle blijken 
de sporen gebogen te zijn en 4-5 x 2-2,5 µm te meten. De basidiën 
zijn 12-20 x 3-5 µm groot, urnvormig en dragen 6-8 sporen. De hyfen 
hebben een olieachtige inhoud, zoals vrijwel alle urnkorstzwammen. 
De Melige urnkorstzwam is volgens de kaart in Drenthe matig 
algemeen, maar in werkelijkheid vermoedelijk algemeen. Dat geldt 
ook voor Nederland als geheel (NMV, 2013). De hogere dichtheid 
rond Hoogeveen is een waarnemerseffect, veroorzaakt door 
intensief veldwerk rond de woonplaats van korstzwammenspecialist 

Sistotrema brinkmannii Melige urnkorstzwam

Status: Matig algemeen, n= 120, n<99: 39, n>99: 87, trend ±, RL 08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 56): wilgenbroekstruweel 
23%, elzenbroekbos 18%, voedselrijke jonge bosaanplant 13%, droog, 
voedselarm loofbos 11%, voedselarm naaldbos 9%, voedselarm gemengd 
bos 7%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%, rest 14%. – Sub (n= 104): dode 
takken en twijgen 53%, buisjeszwammen 29%, dode stammen 8%, dood 
hout onbepaald 7%, rest 3%. – Org (n= 75): loofbomen 84% (waarvan wilg 
19% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg 13%, Schietwilg 1%, Boswilg 1%), 
berk 17%, els 16%, eik 11%, Ratelpopulier 4%); naaldbomen 16% (waarvan 
Jeneverbes 5%, spar 4%, lariks 1%).

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

4 1 12 11 1 2 3 7 25 31 29 10

Bernhard de Vries. De Melige urnkorstzwam 
groeit saprotroof op dode takken en twijgen 
van allerlei bomen, in Drenthe met een 
sterke voorkeur voor loofhout. Daarnaast 
is hij opvallend vaak aangetroffen op 
de vruchtlichamen van houtbewonende 
buisjeszwammen. De soort komt in diverse 
bostypen voor op zowel voedselarme, zure 
als voedselrijke, neutrale bodems. Hij heeft 
evenwel een voorkeur voor vochtige tot natte 
vegetaties (Krieglsteiner, 2000). Dat blijkt 
ook uit de hoge presenties in proefvlakken 
in moerasbossen tijdens mycosociologisch 
onderzoek in de jaren tachtig. Hij kwam 
destijds voor in 63% van de elzenbossen (n= 
16) en 47% van de wilgenstruwelen (n= 17) 
(Arnolds, n.p.).

Schizopora paradoxa 
sensu lato
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De Grijze urnkorstzwam is lange tijd over het hoofd gezien, terwijl we 
daaraan vrijwel dagelijks zijn voorbij gelopen. In het natte naseizoen 
zijn bewierde, dode en halfdode takken in struiken en bomen vaak 
met een ragfijn, grijs waas bedekt. Neem je zo’n tak mee en legt je 
die onder een binoculair (40x), dan zie je in veel gevallen een heel 
fijne netvormige structuur, min of meer als drabbelkoek. Onder de 
microscoop blijkt dat daarin basidiën zitten die beginnen als ronde 
cellen en vervolgens peervormig uitgroeien tot 15-18 x 4-6 µm en 
dan gekroond zijn met acht sterigmen. De worstvormig gebogen 
sporen meten 5-6 x 1,5-2 µm. In veel loofbossen blijkt de Grijze 
urnkorstzwam in miljoenvoud aanwezig en wij zagen vroeger niets! In 
het Overzicht van 1995 staan voor heel Nederland zes vindplaatsen 
vermeld (Arnolds et al., 1995). In Drenthe staat deze soort nu als vrij 

Sistotrema oblongisporum Grijze urnkorstzwam

Status: Vrij algemeen, n= 203, n<99: 4, n>99: 199, trend +++, RL 08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 34): droog, voedselarm loofbos 
35%, voedselarm gemengd bos 18%, parken en tuinen 12%, elzenbroekbos 
en wilgenbroekstruweel 9%, jonge bosaanplant 9%, droog, voedselarm 
naaldbos 3%, bossingels 3%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, rest 8%. – Sub 
(n= 135): dode takken 79%, dode twijgen 5%, dode stammen 3%, andere 
paddenstoelen 1%, dood hout onbepaald 11%. – Org (n= 146): loofbomen 
96% (waarvan eik 17% (waarvan Zomereik 14%), berk 9%, els 3%, wilg 2%, 
Ratelpopulier 2%, Beuk 1%, loofbomen onbepaald 59%); naaldbomen 4% 
(waarvan Grove den 1%, lariks 1%).

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

10 7 9 5 2 1 4 6 7 48 75 45

algemeen op de kaart, maar nog steeds is de 
verspreiding verre van volledig bekend. Op 
Nederlandse schaal vormt Drenthe een vrijwel 
aaneengesloten verspreidingsgebied, terwijl de 
soort daarbuiten zeldzaam heet te zijn (NMV, 
2013); het prototype van een kaart met een 
waarnemerseffect! Buiten de provincie kennen 
veel veldmycologen de Grijze urnkorstzwam 
kennelijk nog niet. In Zuid-Duitsland zou 
deze soort zeer zeldzaam zijn en worden 
alleen liggende takken als substraat gemeld 
(Krieglsteiner, 2000). Mogelijk is het massale 
voorkomen op struiken en bomen beperkt tot 
het vochtige Atlantische gebied en treedt dit in 
Centraal-Europa met een continentaal klimaat 
niet of veel minder op. De Grijze urnkorstzwam 
kan op vele houtige planten groeien, het meest 
op loofbomen. Hij komt voor in allerlei bossen 
en struwelen.

De Smalhalsurnkorstzwam is in het veld niet herkenbaar. Het is een 
witachtig korstje, een beetje poreus of met een fijne netstructuur, soms 
met een paar kleine wratjes en soms met  een hyfen aan de rand. 
Microscopisch moeten veel elementen worden geïnspecteerd voor 
een zekere determinatie. Opvallend zijn de oliehoudende, bochtige 
cystiden van 50-80 x 5-8 µm. De sporen zijn cilindrisch, vaak iets 
gebogen en meten 5-8 x 2-3,5 µm. De smal urnvormige basidiën meten 
15-30 x 3,5-6 µm en zijn 4-sporig, terwijl de meeste urnkorstzwammen 
6- tot 8-sporige basidiën hebben. Daardoor kun je denken met een 
Harskorstje (Hyphoderma) te doen te hebben. De hyfen met gespen 
zijn 3-7 µm breed en hebben een olieachtige inhoud, en dat brengt 
je toch weer op de urnkorstzwammen. De Smalhalsurnkorstzwam is 

in Drenthe pas sinds 2003 bekend en nog steeds een zeldzaamheid 
met vijf vondsten: Alting bij Beilen, km 232-542, 2003, herb. B. de 
Vries), Zandpol bij Dalerveen (km 253-524, 2005, herb. B. de Vries), 
De Kleibosch bij Foxwolde, (km 227-574, 2006, herb. B. de Vries), 
Dennenrode bij Hooghalen (km 232-546, 2007, herb. B. de Vries) en 
Schipborg (km 240-566, 2010, herb. Enzlin). Hij is gevonden op dode 
takken en stammen van loofbomen (prunus, Beuk en twee maal berk) 
en één keer op een Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense) in heel 
verschillende milieus: een Berken-Eikenbos op voedselarm, zuur zand, 
een bossingel op voedselrijk zand, een berkenbosje op verdroogd 
veen en een gemengd loofbos op vochtige, basenrijke potklei. Elders 
in Nederland is de soort zeldzaam op het pleistoceen (NMV, 2013).

Sistotrema sernanderi Smalhalsurnkorstzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 0, n>99: 5, trend +++, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 2003.

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

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1
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De Eikenbloedzwam vormt grote, dikke, okergele tot vleeskleurig bruine 
plakkaten met rijen tot 2 cm afstaande hoedjes met een geelbruin, 
viltig oppervlak. Bij beschadiging produceren de vruchtlichamen rood 
vocht (‘bloed’). Deze korstzwam is in Drenthe zeer algemeen op de 
hogere zandgronden, minder in open, laag gelegen gebieden. Hij 
volgt de eik in allerlei bostypen, van Elzen-Vogelkersbos op basenrijke 
potklei tot eikenstrubben op droog, voedselarm zand, maar ook in 
houtwallen, parken en tuinen, soms op gestapeld (brand)hout. Uit 37 
proefvlakken in zure, voedselarme eikenbossen in de jaren tachtig 
is de Eikenbloedzwam merkwaardigerwijs slechts één maal gemeld 
(3%; Jansen, 1984). Hij werd toen veel meer aangetroffen op eiken 
in Elzen-Vogelkersbossen (43%, n=7; Arnolds, n.p.), alsmede in 9% 

Stereum gausapatum Eikenbloedzwam

Status: Zeer algemeen, n= 736, n<99: 112, n>99: 682, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 178): droog, voedselarm 
loofbos 39%, voedselarm gemengd bos 31%, houtwallen en -singels 6%, 
vochtig, voedselrijk loofbos 5%, moerasbos en -struweel 4%, parken en 
tuinen 3%, rest 12%.– Sub (n= 122): dode takken 48%, stronken 22%, dode 
stammen 15%, rest 15%. – Org (n= 160): eik 94% (waarvan Zomereik 48%, 
Amerikaanse eik 1%), berk 2%, Amerikaanse vogelkers 1%, els 1%, vlier 
1%.

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

24 15 24 10 1 4 14 39 110 300 264 148

van de onderzochte berkenbossen (met verspreide eiken) (n= 22; 
Jalink & Nauta, 1984). De soort groeit saprotroof op dikke, afgevallen 
takken, stronken, stobben en stammen van loofbomen, incidenteel op 
afstervende delen van levende bomen. Bijna alle Drentse opgaven 
komen van eiken. Voor zo ver de boomsoort vermeld is, betreft dat 76 
maal de Zomereik en slechts 2 maal Amerikaanse eik. Daarnaast zijn 
er drie betrouwbare waarnemingen op berken, twee op Amerikaanse 
vogelkers en één op Zwarte els. Ook Kriegsteiner (2000) vermeldt uit 
Duitsland incidentele vondsten op andere bomen dan eiken. De sterke 
toename in Drenthe is te danken aan het ouder worden van bossen 
met daarin meer groot dood hout. In Nederland is de Eikenbloedzwam 
zeer algemeen, hoofdzakelijk op zandgronden (NMV, 2013).

De groeiwijze van de Gele korstzwam lijkt op die van de hierboven 
besproken Eikenbloedzwam (Stereum gausapatum). De bovenzijde 
is geelachtig met een bleke, ruige beharing. De onderkant is in 
verse toestand heldergeel en verkleurt niet bij beschadiging. In 
Drenthe en overig Nederland behoort de Gele korstzwam tot de 
meest algemene saprotrofe houtbewonende paddenstoelen. Hij 
komt overal voor waar groot dood loofhout te vinden is, van natte 
elzenbossen tot droge eiken- en berkenbossen, maar ook veel op 
houtwallen, in parken, wegbermen en tuinen. Tijdens onderzoek 
van proefvlakken in de jaren tachtig is deze soort in 63% van de 
16 onderzochte elzenbossen gevonden (Arnolds, n.p.), 65% van 
de zure, voedselarme eikenbossen (n= 37, Jansen, 1984) en 58% 
van de voedselarme beukenbossen (n= 19, Arnolds et al., 1994). 
De vruchtlichamen ontwikkelen zich vooral op liggende takken van 

Stereum hirsutum Gele korstzwam

Status: Zeer algemeen, n= 1592, n<99: 329, n>99: 1516, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1909. – Hab (n= 619): droog, voedselarm 
loofbos 38%, voedselarm gemengd bos 24%, houtwallen en -singels 6%, 
parken en tuinen 6%, moerasbos en -struweel 5%, vochtig, voedselrijk 
loofbos 4%, rest 17%. – Sub (n= 378): dode takken 61%, dode stammen 
17%, stronken 10%, rest 12%. – Org (n= 416): eik 52% (waarvan Zomereik 
20%, Amerikaanse eik 2%), berk 20%, els 5%, Beuk 5%, Douglasspar 1%, 
Wilde lijsterbes 1%, wilg 1%, Hazelaar 1%, Amerikaanse vogelkers 0,5%, 
Wilde gagel 0,5%, Vuilboom 0,5%, loofbomen onbepaald 12%, rest 2%.

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

58 34 66 43 16 34 116 231 443 852 630 318
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enkele centimeters dik, minder op stammen en stronken, en zelden 
op twijgen. In open gebieden kan hij groeien op rotte hekpalen en 
zich massaal ontwikkelen op stapels onafgedekt openhaardhout. 
Er zijn twee meldingen van levende bomen. Meer dan de helft 
van de opgaven heeft betrekking op eikenhout (waarvan 8% op 

Amerikaanse eik), maar de Gele korstzwam groeit ook graag op 
berken, elzen en beuken, minder vaak op allerlei andere loofbomen. 
Opmerkelijke waardplanten zijn Wilde gagel (2x), Vuilboom (2x) en 
Amerikaanse vogelkers (2x). Er zijn vijf opgaven van naaldbomen: 
vier maal Douglasspar en één keer den. 

In jonge toestand vormt de Twijgkorstzwam vele kleine, ronde, wijd 
trechtervormige vruchtlichamen die met één punt aan het substraat 
zijn vastgehecht. Ze kunnen vervolgens aaneengroeien tot lange 
reeksen hoedjes die tot 1 cm van het substraat af staan. De soort 
onderscheidt zich van andere korstzwammen door zijn okergrijze, 
niet bloedende hymenium en zijn voorkomen op dunne takken 
en twijgen. Hij kan vooral verward worden met slecht ontwikkelde 
vruchtlichamen van de hiervoor besproken Gele korstzwam (Stereum 
hirsutum). In twijfelgevallen is het ontbreken van een donkere, 
roestkleurige lijn onder het hoedvilt een belangrijk verschilpunt. De 
Twijgkorstzwam groeit saprotroof op afgevallen, soms nog hangende 
twijgen en takken van allerlei loofbomen, nooit op groot hout van 
stammen of stronken. Als waardboom worden wilg en eik in Drenthe 
het meest gemeld, op afstand gevolgd door berk, els en een reeks 
incidentele bomen en struiken. Hij is hier in allerlei loofbossen 
en struwelen gevonden, variërend van voedselarme, zure, droge 
Berken-Eikenbossen op zand tot natte, zwakzure, matig voedselrijke 
wilgenstruwelen op veen en jonge aanplant op voedselrijke, basische, 
voormalige akkerbouwgrond. Tijdens mycosociologisch onderzoek in 
moerasbossen in de jaren tachtig is de Twijgkorstzwam aangetroffen 
in 18% van de onderzochte wilgenstruwelen (n= 17), 17% van 
de gagelstruwelen (n= 6) en 13% van de elzenbossen (n= 16), 
maximaal met enkele tientallen vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, 
n.p.). Uit proefvlakken in zure eiken- en beukenbossen werd deze 
soort destijds niet gemeld (Jansen, 1984; Van Steenis, 1991). De 

Stereum ochraceoflavum Twijgkorstzwam

Status: Vrij algemeen, n= 270, n<99: 36, n>99: 246, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1961. – Hab (n= 68): droog, voedselarm loofbos 
28%, wilgenbroekstruweel 22%, parken en tuinen 12%, vochtig, voedselrijk 
loofbos 9%, droog, voedselarm gemengd bos 7%, jonge bosaanplant 6%, 
lanen 6%, elzenbroekbos 4%, droge, voedselarme bossingels 3%, rest 3%. 
– Sub (n= 64): dode takken 59%, dode twijgen 41%. – Org (n= 69): wilg 
28% (waarvan Grauwe en Geoorde wilg 7%, Boswilg 3%), eik 26% (waarvan 
Zomereik 17%), berk 9%, els 3%, Prunus 1%, populier 1%, Gagel 1%, Es 
1%, Beuk 1%, Hazelaar 1%, loofbomen onbepaald 23%.

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

3 4 5 3 3 3 13 26 32 82 76 33

Twijgkorstzwam wordt zelden opgegeven uit meer geëxponeerde 
milieus als wegbermen en houtsingels. Dit beeld wijkt nogal af 
van opgaven uit Zuid- en Oost-Duitsland, waar sprake is van een 
voorkeur voor takken van eik en Beuk op lichte, beschutte plekken 
(Kreisel, 1987; Krieglsteiner, 2000). Al in 1995 is geconstateerd dat 
de Twijgkorstzwam in Nederland sterk toenam (Arnolds et al., 1995). 
In Drenthe wordt hij pas vanaf 1980 regelmatig waargenomen. Tot 
1999 werd hij nog als vrij zeldzaam beschouwd, nu als vrij algemeen. 
Hij komt wijdverspreid voor, maar iets minder in de noordelijke helft 
van de provincie en in de veenkoloniale gebieden in het oosten en 
rond Smilde.
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Evenals de Eikenbloedzwam (Stereum gausapatum) en de 
Dennenbloedzwam (Stereum sanguinolentum) scheidt de 
Gerimpelde korstzwam bij beschadiging een rood vocht uit. De 
vroegere benaming ‘Ruwe bloedzwam’ was daarom treffender dan de 
huidige. Anders dan de twee genoemde soorten heeft de Gerimpelde 
korstzwam geheel aangehechte vruchtlichamen, hooguit met smalle, 
dikke, omgebogen randjes, die grote delen van een boomstam 
kunnen bedekken. De soort is in heel Drenthe zeer algemeen en komt 
voor in alle loofbosgemeenschappen, maar relatief meer in vochtige, 
voedselrijke typen dan de hierboven besproken Eikenbloedzwam 
en de Gele korstzwam (Stereum hirsutum). Dat blijkt ook uit de 
resultaten van mycosociologisch onderzoek. In de jaren tachtig 
bedroeg de presentie in proefvlakken in elzenbossen 100% (n= 
16), in wilgenbroekstruwelen 76% (n= 17) (Arnolds n.p.) tegenover 
46% in droge, voedselarme eikenbossen (Jansen, 1984) en 42% in 
voedselarme beukenbossen (Arnolds et al., 1994). Buiten bossen 
groeit de Gerimpelde korstzwam onder andere op houtwallen, langs 
lanen en in parken en tuinen. Op loofbomen is deze paddenstoel een 
echte omnivoor die het meest wordt gevonden op berken, eiken (één 

Stereum rugosum Gerimpelde korstzwam

Status: Zeer algemeen, n= 1191, n<99: 223, n>99: 1102, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 470): droog, voedselarm 
loofbos 36%, voedselarm gemengd bos 12%, wilgenbroekstruweel 10%, 
elzenbroekbos 9%, vochtig, voedselrijk loofbos 9%, rommelbosjes 6%, 
parken en tuinen 5%, houtwallen en -singels 4%, rest 9%.– Sub (n= 323): 
dode takken 52%, dode stammen 25%, stronken 10%, levende bomen 5%, 
dood hout onbepaald 6%. – Org (n= 347): berk 19%, eik 17% (waarvan 
Zomereik 10%, Amerikaanse eik 0,3%), els 16%, wilg 14% (waarvan 
Geoorde en Grauwe wilg 7%, Kruipwilg 1%, Boswilg 0,6%), prunus 5% 
(waarvan Amerikaanse vogelkers 4%, Sleedoorn 0,3%), Hazelaar 4%, Beuk 
3%, Wilde lijsterbes 2%, Hulst 1%, vlier 1%, Wilde gagel 1%, Vuilboom 1%, 
populier 1%, meidoorn 1%, loofbomen onbepaald 13%.

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

46 34 76 28 21 28 57 118 262 570 384 240

keer op Amerikaanse eik), elzen en wilgen, maar bijvoorbeeld ook 
op Wilde gagel (4x), Vuilboom (4x), Hulst (3x), Gewone vlier (3x), 
Meidoorn (2x) en Appel (1x). Er is slechts één opgave van een niet 
nader bepaalde naaldboom. De Gerimpelde korstzwam groeit het 
meest saprotroof op staande en liggende takken en stammen in alle 
stadia van vertering. Vaker dan andere Stereum-soorten leeft hij 
soms als zwakteparasiet op aftakelende bomen.

De Wimpergeleitandzwam begint als alleenstaande, gelatineuze 
stekeltjes van maximaal 0,5 mm hoog die geleidelijk bedekt worden 
met hymenium en tevens vergroeid raken met elkaar. De puntjes 
van de waterige stekeltjes blijven steriel. De Wimpergeleitandzwam 
bebehoort tot de Phragmobasidiomyceten en is verwant aan de 
trilzwammen. De basidiën zijn kruiselings in vier cellen verdeeld 
en dragen bijna ronde tot eivormige, aan één zijde iets ingedeukte 
sporen van 5-8 x 4,5-5 µm. Ze produceren ook secundaire sporen. 

De soort wordt door sommige auteurs in het geslacht Protodontia 
geplaatst. In Drenthe is dit zwammetje gevonden bij Stuifzand (km 
229-530, 1995) in een gemengd bosje achter ‘De Sleutel’ op een 
dode berkenstam (det. P.J. Keizer). Hij is ook elders in ons land zeer 
zeldzaam met groeiplaatsen bij Vlaardingen, Udenhout, Breda en 
Helmond (NMV, 2013). De Wimpergeleitandzwam komt voor in grote 
delen van Europa en is het meest gevonden op rot loofhout (Beuk, 
iep, berk); soms op naaldhout.

Stypella subgelatinosa Wimpergeleitandzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1995.

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

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

De Witte bultzwam is een forse, zeer taaie buisjeszwam die vaak 
met een opvallende bochel aan het substraat is aangehecht; vandaar 
de naam. De bovenkant is vuilwit en aanvankelijk behaard, later 
kaal en grotendeels groen door algengroei. De onderzijde toont 
een karakteristiek patroon van radiaal sterk verlengde, soms bijna 

Trametes gibbosa Witte bultzwam

Status: Vrij algemeen, n= 305, n<99: 44, n>99: 288, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1967. – Hab (n= 91): voedselarm gemengd bos 
32%, droog, voedselarm loofbos 29%, voedselarme lanen 13%, parken en 
tuinen 13%, houtwallen en -singels 3%, jonge bosaanplant 3%, rest 4%. – 
Sub (n= 66): stronken 64%, dode stammen 21%, dode takken 8%, dood hout 
onbepaald 6%, levend hout onbepaald 2%. – Org (n= 110): Beuk 72%, berk 
13%, populier 5% (waarvan Ratelpopulier 1%, Canadapopulier 1%), eik 4%, 
esdoorn 2%, appel 1%, loofbomen onbepaald 4%.

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

6 6 12 5 1 5 20 46 101 134 91 29

doolhofachtige gaatjes. De vruchtlichamen zijn meestal eenjarig, 
maar groeien soms het volgende seizoen verder uit. In Drenthe 
is deze paddenstoel vrij algemeen, voornamelijk op de zand- en 
leemgronden van het plateau, met een duidelijk zwaartepunt in de 
boswachterijen op de Hondsrug en Sleenerrug. Andere belangrijke 
gebieden voor deze soort zijn boswachterij Gees en de landgoederen 
rond Roden en Paterswolde. Het merendeel van de opgaven komt 
van loofbossen, gemengde bossen en lanen op droge, voedselarme, 
zure zandgrond, maar dit wordt vooral veroorzaakt doordat daar in 
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Drenthe de meeste beuken zijn aangeplant. In parken, kerkhoven en 
tuinen op rijkere bodem is de Witte bultzwam eveneens geregeld te 
vinden. Elders in Nederland komt de Witte bultzwam ook op vruchtbare 
klei en kalkrijk zand veelvuldig voor, bijvoorbeeld in Flevoland (NMV, 
2013). In Zuid-Duitsland wordt de soort in allerlei beukenbossen 
gevonden, zowel op zure grond als op kalkbodems (Krieglsteiner, 
2000). Behalve op beuken groeit hij soms op berk, populier en 
eik, zelden op andere loofbomen. Het is opvallend dat de Witte 
bultzwam gedurende mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig 
nergens is aangetroffen, ook niet in de 22 proefvlakken in oudere 
beukenbossen (Arnolds et al., 1994). De soort moet toen nog schaars 
geweest zijn. Hij heeft een voorkeur voor stronken van gevelde, oude 

bomen en komt veel minder voor op omgevallen en staande stammen 
en op afgevallen, dikke takken. Het hout is gewoonlijk al enigszins 
verteerd. De sterke toename is gerelateerd aan het ouder worden 
van de Drentse bossen en daarmee het beschikbaar komen van meer 
geschikt substraat.

Het Ruig elfenbankje lijkt op het iets verderop besproken Gewoon 
elfenbankje (Trametes versicolor), maar de vruchtlichamen zijn dikker 
met een veel lichtere en ruigbehaarde bovenkant en ze groeien niet 
zo dicht dakpansgewijs boven elkaar. Het Ruig elfenbankje was tot 
het begin van deze eeuw in Drenthe zeldzaam, maar is tegenwoordig 
matig algemeen en zeer gelijkmatig over de provincie verdeeld. Er zijn 
weinig nauwkeurige opgaven over habitat en substraat, maar mede 
op grond van niet vastgelegde veldervaringen kan worden gesteld dat 
deze buisjeszwam meer buiten dan binnen bossen gevonden wordt. 
Ook elders wordt de soort als karakteristiek beschouwd voor lichte 
en warme standplaatsen met een droog microklimaat, bijvoorbeeld 
bosranden, kapvlaktes, wegranden, parken met vrijstaande bomen 
en kleine open plekken in het bos, vaak ook op stapels snoeihout en 
brandhout (Krieglsteiner, 2000). De soort is dus niet aan een bepaalde 

Trametes hirsuta Ruig elfenbankje

Status: Matig algemeen, n= 123, n<99: 14, n>99: 114, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 17): parken en tuinen 24%, 
droog, voedselarm gemengd bos 24%, droog, voedselarm loofbos 18%, 
naaldbos en gemengd bos 12%, houtwallen en -singels 6%, voedselarme 
kapvlakte 6%, rest 12%. – Sub (n= 15): dode stammen 33%, dode takken 
13%, levende bomen 13%, stronken 7%, dood hout onbepaald 33%. – Org 
(n= 15): berk 13%, eik 13% (waarvan Zomereik 7%), Zoete kers 7%, populier 
7%, Beuk 7%, loofbomen onbepaald 53%.

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

2 1 4 2 3 2 1 5 11 35 32 29

bosgemeenschap of bodemtype gebonden. Het Ruig elfenbankje 
groeit saprotroof op weinig verteerde, beschorste, staande of liggende 
takken, stammen en stronken van allerlei loofbomen. In Drenthe 
zijn er opgaven van berk, eik, Beuk, populier en kers. Hij is elders 
op nog veel meer loofbomen gevonden, soms ook op naaldbomen 
(Krieglsteiner, 2000). Het is verleidelijk om de sterke toename van 
deze warmteminnende paddenstoel in verband te brengen met 
klimaatverandering, maar mogelijk speelt een groter aanbod van 
geschikt substraat een belangrijker rol. Door veranderingen in 
bosbeheer wordt steeds meer grof takhout aan wegen en bosranden 
op hopen gezet of het blijft op kapvlaktes liggen.
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Het Gezoneerd elfenbankje lijkt sterk op het hieronder besproken 
Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor), maar de vruchtlichamen 
worden naar de aanhechting met het substraat dikker, aan de 
basis tot 10 mm, en daardoor zijn ze op doorsnede driehoekig. 
Bovendien is de bovenzijde geheel fijnbehaard en minder contrastrijk 
gezoneerd doordat de opvallende, zwartblauwe, kale zones van het 
Gewoon elfenbankje ontbreken. In weerwil van deze ogenschijnlijk 
duidelijke verschillen, wordt er tijdens excursies van de Drentse 
paddenstoelenwerkgroep regelmatig over de identiteit van deze 
soorten gediscussieerd. Sommige ervaren waarnemers geven het 
Gezoneerd elfenbankje met enige regelmaat op, anderen (praktisch) 
nooit. Dit komt in het kaartbeeld duidelijk tot uiting: De opvallende 
cluster van vindplaatsen rond Odoorn is te danken aan één waarnemer, 
Piet Glazenbrug, die in die omgeving veel veldwerk heeft verricht en 
de soort uit Zweden goed kent. Hij is in z’n eentje verantwoordelijk 
voor 60% van de opgaven uit Drenthe. In de rest van de provincie lijkt 
het Gezoneerd elfenbankje een zeldzame, zeer lokaal voorkomende 
soort, maar de verschillen zijn ongetwijfeld toe te schrijven aan 
waarnemerseffecten. De Nederlandse buisjeszwammenspecialist P.J. 
Keizer beschouwt de soort in Nederland als zeldzaam (Keizer, 1992). 
Het is al met al vooralsnog onduidelijk hoe het Gezoneerd elfenbankje 
er in Drenthe voor staat: lokaal overschat of juist vaak over het hoofd 

Trametes ochracea Gezoneerd elfenbankje 

OPN 1995: Trametes multicolor

Status: Vrij zeldzaam, n= 42, n<99: 12, n>99: 34, trend +, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1911. – Hab (n= 19): droog, voedselarm gemengd 
bos 74%, droog, voedselarm loofbos 16%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%, 
voedselrijke jonge bosaanplant 5%. – Sub (n= 9): dode stammen 33%, dode 
takken 33%, dood hout onbepaald 33%. – Org (n= 17): berk 35%, eik 24%, 
Beuk 18%, Ratelpopulier 6%, els 6%, loofbomen onbepaald 12%.

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

0 0 0 2 1 2 1 4 3 6 6 4

gezien. De soort is hier vooral opgegeven van berk, eik en Beuk. 
Deze bomen worden ook in de literatuur als belangrijke waardplanten 
genoemd. In Baden-Württemberg zou de soort vrijwel beperkt zijn 
tot moerasbossen en andere vochtige plaatsen (Krieglsteiner, 2000). 
In Scandinavië vervangt het Gezoneerd elfenbankje geleidelijk het 
Gewoon elfenbankje dat naar het noorden toe steeds zeldzamer 
wordt (Hansen & Knudsen, 1997).

Ook het Fluweelelfenbankje lijkt sterk op het hierna behandelde 
Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor), maar de vruchtlichamen 
zijn fragieler; de bovenzijde is zeer fijn, gelijkmatig, fluwelig behaard en 
de kleur is veel lichter, eerst wit, later bleek okerkleurig en nauwelijks 
gezoneerd. Wegens de enorme kleurvariatie van het Gewoon 
elfenbankje is het onderscheid toch niet altijd eenvoudig. Er zijn vijf 
meldingen van het Fluweelelfenbankje in Drenthe: op een berkentak 
in Boschoord bij Doldersum (km 211-544, 1989), bij Wezuperbrug (km 
245-538), op een berkenstam in Vierdelslanden bij Annen (km 245-
564) en bij Valthermond (km 259-543, 2008) en op onbekend loofhout 

in het Terhorsterzand bij Beilen (km 229-539, 2010). De soort groeit op 
dood hout van diverse loofbomen en heeft in Europa een overwegend 
boreaal-montane verspreiding. Hij zou in het West-Europese laagland 
zeer zeldzaam zijn (Keizer, 1992). Dit komt bijvoorbeeld op de 
verspreidingskaart van West-Duitsland duidelijk tot uiting (Krieglsteiner, 
1991). Volgens de digitale verspreidingsatlas is de soort in ons land 
matig algemeen en sinds 1990 in 81 atlasblokken gevonden (NMV, 
2013), maar de polyporenspecialist Peter-Jan Keizer (mond. meded.) 
betwijfelt zelfs of het Fluweelelfenbankje werkelijk in Nederland 
voorkomt. Het laatste woord is over dit elfenbankje nog niet gesproken.

Trametes pubescens Fluweelelfenbankje

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 1, n>99: 4, trend +++, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1989.

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

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

De eenjarige vruchtlichamen van het Gewoon elfenbankje ont-
wikkelen zich vanaf het voorjaar tot de vroege herfst, maar blijven 

Trametes versicolor Gewoon elfenbankje

Status: Zeer algemeen, n= 1897, n<99: 371, n>99: 1848, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1909. – Hab (n= 807): droog, voedselarm 
loofbos 34%, voedselarm gemengd bos 22%, parken en tuinen 8%, lanen 
8%, houtwallen en -singels 6%, vochtig, voedselrijk loofbos 4%, jonge 
bosaanplant 4%, moerasbossen 3%, droog, voedselarm naaldbos 2%, rest 
9%.– Sub (n= 540): dode takken 41%, stronken 36%, dode stammen 11%, 
levende bomen 2%, bewerkt hout 1%, dood hout onbepaald 7%. – Org (n= 
543): eik 37% (waarvan Zomereik 12%, Amerikaanse eik 2%), berk 19%, 
Beuk 8%, wilg 3% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 1%, Boswilg 0,2%), 
els 3%, Es 2%, spar 2%, populier 1%, Amerikaanse vogelkers 1%, den 1%, 
Wilde lijsterbes 1%, Hazelaar 1%, Douglasspar 0,4%, loofbomen onbepaald 
21%.

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

89 55 109 57 50 55 140 323 642 1146 785 388

vaak ook ’s winters herkenbaar. Ze worden tot 3 mm dik en zijn 
in typische vorm goed herkenbaar en erg fotogeniek vanwege 
de contrasterende, veelkleurige, concentrische zones aan de 
bovenzijde. Vooral de smalle, zwartblauwe, kale zones zijn 
karakteristiek. Het Gewoon elfenbankje is echter buitengewoon 
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variabel en niet zelden overheersen lichte en donkere bruine tinten. 
Twee kleurvarianten zijn hierbij op foto’s weergegeven. Lichte 
vormen zijn lastig te onderscheiden van het Fluweelelfenbankje 
(Trametes pubescens). Ook tussenvormen met het Gezoneerd 
elfenbankje (Trametes ochracea) komen geregeld voor. Het Gewoon 
elfenbankje is in Drenthe, net als in de rest van ons land, een 
van de meest algemene paddenstoelsoorten. De dichtheid wordt 
voornamelijk door het aantal bomen bepaald. De soort is echter wat 
kieskeuriger dan collega’s als de Geweizwam (Xylaria hypoxylon) 
en Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare), want hij heeft een 
voorkeur voor drogere standplaatsen en is schaars in natte bossen. 
Dat komt ook tot uiting in resultaten van mycosocologisch onderzoek 
in de jaren tachtig, waarbij het Gewoon elfenbankje gevonden werd 
in 49% van de proefvlakken in droge eikenbossen (n= 37; Jansen, 
1984), 37% van de beukenbossen (n= 19; van Steenis, 1991) en 
71% van de Elzen-Vogelkersbossen (n= 7), maar slechts in 18% 
van de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, n.p.) en 16% van de 
elzenbroekbossen (n= 6; Arnolds, n.p.). Behalve in bossen groeit 
deze paddenstoel regelmatig in parken en tuinen, op houtwallen en 
kapvlaktes en langs wegen. De vruchtlichamen bezetten dode, matig 
verrotte stronken, takken en stammen, vaak in dichte, dakpansgewijs 
gerangschikte groepen. Soms lijken ze op de grond te groeien, 
maar dan zitten er dode boomwortels of houtresten vlak onder het 

De gelatineuze, gelobde vruchtlichamen van de Gele trilzwam hangen 
vaak ‘s winters als knalgele of oranje kerstballen aan de lage takken 
van een eik. De meeste verschijnen vanaf november en soms zijn ze 
nog in april te vinden. Bij droogte kunnen deze drilpuddinkjes krimpen 
tot verfrommelde, harde propjes om na regen weer op te zwellen. 
De Gele trilzwam is overal in Drenthe zeer algemeen in loofbossen, 
van wilgenstruwelen op nat veen tot Berken-Eikenbossen op droog, 
voedselarm zand, daarnaast in lanen, parken en bossingels op allerlei 
bodemtypen. Hij groeit op recent afgestorven takken en twijgen die 
vaak nog aan de boom vast zitten, zelden op stammen of levende 
takken. In Drenthe komt bijna driekwart van de vondsten van Zomereik 
(op Amerikaanse eik is hij niet gemeld), op grote afstand gevolgd 
door wilg en Es. Daarnaast zijn er incidentele vondsten op een reeks 

Tremella mesenterica Gele trilzwam

Status: Zeer algemeen, n= 1379, n<99: 60, n>99: 1356, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1965. – Hab (n= 235): droog, voedselarm 
loofbos 30%, lanen 18%, voedselarm gemengd bos 17%, parken en 
tuinen 9%, houtwallen en -singels 9%, vochtig, voedselrijk loofbos 5%, 
wilgenstruwelen 4%, rest 8%.– Sub (n= 178): dode takken 91%, dode twijgen 
3%, levende bomen 2%, dode stammen 1%, rest 3%. – Org (n= 207): eik 
72% (waarvan Zomereik 17%), wilg 8% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 
4%), Es 3%, berk 1%, Beuk 1%, els 1%, populier 1%, spar 0,5%, Jeneverbes 
0,5%, loofbomen onbepaald 11%.

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

80 56 62 17 5 9 27 51 135 367 631 440

oppervlak. De meeste opgaven zijn van eiken, gevolgd door berken 
en Beuk. De soort wordt af en toe op naaldbomen gevonden (totaal 
2,8%), vooral sparren (8x), soms dennen (3x) of Douglasspar (2x).
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andere loofbomen. Er is één betrouwbare melding van Fijnspar en één 
van Jeneverbes. Elders kunnen de preferenties heel anders liggen. 
In Baden-Württemberg komt de Beuk als waardboom op de eerste 
plaats (29%), gevolgd door wilgen (16%), Es (11%), Haagbeuk (7%) 
en pas op de vijfde plaats eiken (6%) (n= 541; Krieglsteiner, 2000). 
De Gele trilzwam groeit opvallend vaak samen met schorszwammen 
(Peniophora spp.), op eik met de Eikenschorszwam (Peniophora 
quercina), op andere boomsoorten meestal de Oranjerode 
schorszwam (Peniophora incarnata) of Asgrauwe schorszwam 
(Peniophora cinerea). Vrij recent is aangetoond dat de trilzwam 
parasiteert op de mycelia van schorszwammen (Zugmaier et al., 
1994). De Gele trilzwam vertoont in Drenthe een enorme vooruitgang, 
die grotendeels reëel is. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de 
jaren tachtig werd de soort nog maar in 8% van de proefvlakken in 
voedselarme eikenbossen gevonden (n= 37; Jansen, 1984) en 11% 
van de beukenbossen (n= 19; Arnolds et al., 1994). De presenties in 
elzenbossen (25%, n= 16) en wilgenstruwelen (24%, n= 17) waren 
wat hoger (Arnolds, n.p.). Vermoedelijk reageert de soort positief op 

de toegenomen stikstofbelasting. Daarnaast spelen de gemiddeld 
zachte winters van de afgelopen tijd en het daarmee gepaard gaande 
verlengde waarnemingsseizoen ongetwijfeld een rol bij de toename 
van deze soort. 

De Schorszwamtrilzwam wordt door de meeste veldmycologen 
over het hoofd gezien. De vruchtlichamen zijn slechts 0,5-2 
mm breed, lensvormig, oranje, en lijken op kleine wasbekertjes 
(Orbilia). Dat zijn echter zakjeszwammen (ascomyceten), terwijl de 
Schorszwamtrilzwam een steeltjeszwam (basidiomyceet) is. Hij groeit 
als parasiet op korstzwammen, vooral op diverse schorszwammen 
(Peniophora spp.) en kan in zwermen voorkomen, zoals het geval 
is bij het gefotografeerde materiaal. Het substraat is karakteristiek 
en verraadt de identiteit van dit mini-trilzwammetje, dat vanwege 
zijn leefwijze meestal door korstzwamspecialisten wordt ontdekt. 
Microscopisch bestaan de vruchtlichamen grotendeels uit boeketjes 
puntige, ovale conidiën van 3-5 x 2,5-4 µm die op hyfen met gespen 
staan van 2-3 µm breed. Basidiën zijn zelden aanwezig. In Drenthe 
gaat de Schorszwamtrilzwam door voor zeer zeldzaam op verspreide 
plaatsen, evenals in de rest van Nederland (NMV, 2013) en West- 
Europa. In werkelijkheid zal de soort aanmerkelijk algemener zijn. 
Hij is in Drenthe twaalf maal gemeld van schorszwammen, drie maal 
gedetermineerd als Asgrauwe schorszwam (Peniophora cinerea) 

Tremella versicolor Schorszwamtrilzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 1, n>99: 8, trend +++, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1995.

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

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

en één maal als Berijpte 
schorszwam (Peniophora 
lycii); daarnaast één maal 
op Melig dwergkorstje 
(Trechispora farinacea). 
De Schorszwamtrilzwam is 
alleen gevonden op loofhout 
in uiteenlopende bostypen, 
zowel op voedselrijke als 
voedselarme grond.

Trichopezizella nidulus Gladharig franjekelkje

OPN 1995: Lasiobelonium nidulum

Status: Vrij zeldzaam, n= 57, n<99: 0, n>99: 57, trend +++, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2000. – Hab (n= 31): droog, voedselarm loofbos 55%, 
parken en tuinen 16%, voedselarm gemengd bos 10%, bossingels 3%, jonge 
bosaanplant 3%, loofbossen onbepaald 10%. – Sub (n= 42): dode stengels 
95%, rest 5%. – Org (n= 23): kruidachtige planten 95%, rest 5%.

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

0 0 1 10 22 8 10 9 0 3 1 0

Het Gladharig franjekelkje is eenvoudig te herkennen aan het 
specifieke substraat. Vooral in het voorjaar en de zomer is het 
te vinden onder planten van Gewone salomonszegel op dode 

Tremella mesenterica
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stengels van het jaar daarvoor. Op stengels die vochtig genoeg 
liggen zitten dan vaak minuscule bruine puntjes die, met de 
loep gezien, met bruine haartjes beklede kelkjes blijken. Bij 
vochtig weer is ook het hymenium aan de binnenkant zichtbaar, 
dat wit tot lichtbruin is. Vaak is de inspectie van één groepje 
salomonszegels al voldoende om het Gladharig franjekelkje aan 
de soortenlijst van een kilometerhok toe te voegen. De haren zijn 
onder de microscoop dikwandig en glad, maar de top is verbreed 
en dunwandig. De sporen zijn spoelvormig en meten 6-10 x 
1,5-2 µm. Het Gladharig franjekelkje is in 2000 voor het eerst in 
Drenthe herkend. Sinds het specifieke substraat bekend is, wordt 

de soort veel vaker gevonden, vrijwel alleen op de hogere zand- 
en leemgronden, in overeenstemming met de verspreiding van 
zijn waardplant (Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999). Hij is 
het meest gesignaleerd in loofbossen en gemengde bossen op 
(matig) voedselarme zandgrond, maar groeit ook op aangeplante 
salomonszegels in parken en tuinen op voedselrijke bodem. Gezien 
de wijde verspreiding van deze plant in Drenthe, is het Gladharig 
franjekelkje ongetwijfeld veel algemener dan de kaart suggereert. 
Het is opmerkelijk dat de gangbare literatuur van een voorkeur 
voor Salomonszegel niet rept. Ellis & Ellis (1997) noemen de soort 
algemeen op dikke, dode stengels van moerasplanten, zoals Harig 
wilgenroosje, Koninginnekruid en Moerasspirea. Deze substraten 
wordt ook genoemd in het Overzicht (Arnolds et al., 1995). In 
Drenthe is het Gladharig franjekelkje nooit in moerasvegetaties 
gevonden. In de rest van ons land geldt dit ascomyceetje als matig 
algemeen, met zwaartepunten in Zuid-Limburg en Brabant (NMV, 
2013). Een foto van de soort is opgenomen in hoofdstuk 7.

Het Deelsporig stekelbolletje vormt aanvankelijk olijfgele, later zwarte 
bolletjes van 0,05-0,2 mm en is zelfs met een loep lastig te ontdekken. 
Aan de buitenzijde zijn de bolletjes bekleed met enkele dikwandige, 
zwarte, puntige haren van 20-40 x 4-5 µm. Inwendig zitten de asci 
met acht sporen die zich spoedig in tweeën delen; elke deelspore 
meet ongeveer 2,5 x 3 µm. In Drenthe is het Deelsporig stekelbolletje 
pas recent ontdekt en dankzij een beter zoekbeeld zijn nu zes 
locaties bekend: Witteveen bij Ruinen (km 220-532, 2007), Zuidoost-
Hoogeveen (km 231-526, 2007, herb. B. de Vries), bij Dalerveen 

(km 239-521, 2007), in boswachterij Gees (km 238-529, 2008), 
bij Rheebruggen (km 216-534, 2009) en in het Noordlaarderbos 
(km 239-570, 2010). Buiten Drenthe is de soort in ons land alleen 
bekend van Helmond (NMV, 2013). Waarschijnlijk is het Deelsporig 
stekelbolletje aanmerkelijk algemener dan uit onze gegevens blijkt. 
Volgens Dennis (1981) groeit de soort op ontschorst loofhout, vooral 
als daar ook schorszammen (Peniophora spp.) op zitten. Van onze 
zes vondsten groeiden er inderdaad vijf op of vlakbij vruchtlichamen 
van schorszwammen. Van de zesde vondst zijn geen details bekend.

Trichosphaerella decipiens Deelsporig stekelbolletje

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 0, n>99: 6, trend +++, RL 08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2007.

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

0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0
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Op vrijwel elke excursie voor geïnteresseerde leken is het Huls-
tdekselbekertje het antwoord op de vraag hoe klein paddenstoelen 
kunnen zijn. Als je onder een willekeurige Hulst van enig formaat 
zoekt, dan is dit ascomyceetje eigenlijk altijd op dode bladeren 
present. Het zijn zwarte schijfjes van maximaal 1 mm doorsnede 
met een vliezig dekseltje, die zonder loep al herkenbaar zijn. 
Ze ontstaan onder het bladoppervlak en werpen hun bedekking 
later gedeeltelijk af, waarbij de resten als een soort deksel 
schuin omhoog steken. Volgens het Overzicht van 1995 was 
het Hulstdekselbekertje pas één maal in Nederland vastgesteld 
(Arnolds et al., 1995). Sinds die tijd werd er door sommigen enige 
aandacht aan dit zwammetje besteed en de eerste Drentse vondst 
stamt uit 1995. Nauta & Enzlin (2003) constateerden dat de soort 
in werkelijkheid heel gewoon is en pas sinds hun publicatie mogen 
dekselbekertjes zich in de publieke belangstelling verheugen. 
De enorme toename in Drenthe zegt dus niets, al zal er van 

Trochila ilicina Hulstdekselbekertje

Status: Zeer algemeen, n= 863, n<99: 10, n>99: 861, trend +++, RL 08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar:1995. – Hab (n= 59): droog, voedselarm 
loofbos 42%, parken en tuinen 40%, loofhoutsingels 10%, voedselarm 
gemengd bos 3%, vochtig, voedselrijk loofbos 3%, rest 2%. – Sub (n= 57): 
gevallen blad 83%, strooisel 11%, rest 7%. – Org (n= 55): Hulst 100%.

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

10 7 34 12 5 9 64 140 139 332 256 142

enige reële vooruitgang ook wel sprake zijn 
gezien de uitbreiding van Hulst in bossen 
gedurende de laatste decennia. Tegenwoordig 
geldt het Hulstdekselbekertje in de provincie 
als zeer algemeen, met een minder grote 
dichtheid in de bosarme hoogveenontginningen 
en laagveenstreken. Op de Nederlandse 
verspreidingskaart vormt Drenthe een massief 
blok bezette atlasblokken in vergelijking met 
andere provincies (NMV, 2013), ongetwijfeld 
dankzij het intensieve veldonderzoek alhier. Het 
Hulstdekselbekertje groeit zowel op natuurlijke 
standplaatsen van Hulst in loofbossen en 
gemengde bossen op droge, zure zandgrond als 
bij aangeplante hulstbomen in parken, tuinen en 
op begraafplaatsen.

Het Witsteeldonsvoetje verschilt van het verderop besproken, zeer 
algemene Gewoon donsvoetje (Tubaria furfuracea) eigenlijk alleen in 
de van binnen en van buiten witte steel, die veel lichter is dan de oker- 
tot oranjebruine hoed. Het is de vraag of dit kenmerk het onderscheid 
van een aparte soort rechtvaardigt. Het Witsteeldonsvoetje is in 
Drenthe één keer gemeld uit een vrij voedselrijk loofbosje in de 
Langeloërduinen ten noorden van Norg (km 225-566, 2006). De 
soort is ook elders in Nederland zeer zeldzaam (NMV, 2013) en staat 
als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Over de 
standplaatsen elders is weinig bekend.

Tubaria albostipitata Witsteeldonsvoetje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2006.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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De vleeskleurige tot roodbruine hoeden van het Zemelig donsvoetje 
zijn opvallend mat en, evenals de steel, dicht bezet met witte, 
vezelige schubjes. Bij oudere, kaal geworden exemplaren vormen 
de ei- tot amandelvormige sporen een goed verschil met het 
hieronder besproken Gewone donsvoetje (Tubaria furfuracea). In 
Drenthe is het Zemelig donsvoetje vrij algemeen en wijdverbreid, 
met clusters vindplaatsen in de grotere bosgebieden. De soort is het 
meest gemeld uit loofbossen en lanen op min of meer droge, zure, 
voedselarme zandgrond, maar komt even goed voor in bossen, 
parken, tuinen en lanen op rijkere bodems, alsmede in struwelen van 
wilgen en Kruipwilg op natte, venige grond. In arme loofbossen groeit 
het Zemelig donsvoetje voornamelijk langs randen van paden en op 
anderszins verstoorde plekjes; veel minder in het bos zelf. Tijdens 
mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig is hij in 26% van de 
proefvlakken in beukenbossen (n= 19; Van Steenis, 1991) gevonden, 
in 18% van de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, n.p.) en slechts in 3% 
van de eikenbossen (Jansen, 1984). Het Zemelig donsvoetje verschijnt 
vaak in grote groepen van tientallen of honderden exemplaren op 

Tubaria conspersa Zemelig donsvoetje

Status: Vrij algemeen, n= 279, n<99: 19 n>99: 266, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 67): droog, voedselarm loofbos 
28%, voedselarme lanen 27%, voedselrijke lanen 8%, wilgenstruwelen 8%, 
kruipwilgstruwelen 6%, voedselarm gemengd bos 5%, parken en tuinen 
5%, houtwallen en –singels 5%, rest 8%.– Sub (n= 58): strooisel 50%, 
dode takken 17%, dode twijgen 17%, dode stengels 3%, dode stronken en 
stammen 3%, houtsnippers 2%, dode wortels 2%, grond onbepaald 5%. – 
Org (n= 29): wilg 35% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 14%, Kruipwilg 
14%), Beuk 21%, eik 17% (waarvan Amerikaanse eik 7%, Zomereik 3%), els 
3%, Jeneverbes 3%, kruidachtige planten 3%, loofbomen onbepaald 17%.

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

0 0 0 0 1 0 23 48 81 137 56 3

strooisel, afgevallen twijgen, dunne takken en houtsnippers. In 
Drenthe is deze paddenstoel recent zeer sterk toegenomen, veel 
meer dan in de rest van Nederland (Arnolds & Veerkamp, 2008). De 
soort is overal algemeen, behalve in zeekleigebieden (NMV, 2013).

De tot 4 cm brede hoeden van het Gewoon donsvoetje zijn bij vochtig 
weer geelbruin, vleeskleurig bruin tot roodbruin en diep doorschijnend 
gestreept. Die streping verdwijnt snel als de hoed door uitdroging 
witachtig verbleekt. Dan vallen ook de fijne velumvlokjes aan de 
hoedrand minder op. De lamellen zijn bruinoranje, dun en lopen iets 

Tubaria furfuracea Gewoon donsvoetje

Status: Zeer algemeen, n= 1295, n<99: 190, n>159: 1208, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 378): voedselarme lanen 
27%, voedselrijke lanen 18%, parken en tuinen 15%, droog, voedselarm 
loofbos 9%, vochtig, voedselrijk loofbos 7%, jonge bosaanplant 5%, 
houtwallen en -singels 5%, voedselarm gemengd bos 3%, open wegbermen 
en droog, schraal grasland 3%, elzenbroekbos en wilgenbroekstruweel 
2%, droog, voedselarm naaldbos 1%, matig bemest grasland 1%, heide en 
heischraal grasland1%, rest 2%. – Sub (n= 154): dode takken en twijgen 
36%, houtsnippers 31%, strooisel 23%, humus 4%, dode boomwortels 3%, 
rest 3%. – Org (n= 88): Es 15%, Beuk 7%, wilg 7% (waarvan Geoorde en 
Grauwe wilg 1%, Boswilg 1%), eik 7% (waarvan Zomereik 3%), kruidachtige 
planten 6% (waarvan grasachtige planten 2%), populier 5%, Hazelaar 3%, 
els 2%, lariks 1%, meidoorn 1%, loofbomen onbepaald 47%.

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

43 30 52 7 3 4 23 85 239 526 577 301

af. De bleekoranjebruine steel heeft een vermoeden van een vezelig 
ringetje en heeft vaak een sterk witviltige tot harige basis. De soort is 
in het veld goed te herkennen. In het Overzicht (Arnolds et al., 1995) 
werd hij nog gesplitst in drie soorten (Tubaria romagnesiana, Tubaria 
hiemalis en Tubaria furfuracea sensu stricto), op grond van lastige 
microscopische kenmerken. Tegenwoordig is het één soort (Arnolds 
& Van den Berg, 2013), tot vreugde van paddenstoelenkarteerders 
die nu niet meer iedere collectie van deze zeer algemene soort 
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hoeven te controleren. Maar wie weet gooit moleculaire analyse van 
deze zeer variabele paddenstoel in de toekomst wel weer roet in het 
eten en zijn er toch meerdere soorten in het spel. Voorlopig wordt 
alleen een variëteit hiemalis (Winterdonsvoetje) onderscheiden 
op grond van de sterk opgezwollen top van de cheilocystiden. 
Deze variëteit geldt in Drenthe als vrij zeldzaam, maar is meestal 
niet als zodanig genoteerd. Evenals in de rest van ons land is het 
Gewoon donsvoetje in Drenthe zeer algemeen, met een enorme 
toename (6,3 x) sinds 1999, vooral dankzij de betere exploratie 
door mycologen van allerlei cultuurlandschappen, maar ook door 
de grauwsluier van vermesting die veel biotopen geschikt heeft 
gemaakt voor een soort van wat rijkere bodems als het Gewoon 
donsvoetje. Deze soort groeit graag op houtsnippers, maar neemt 
ook genoegen met ander strooisel, zoals afgevallen bladeren 
en dode grasresten, bij voorkeur op humusrijke, matig zure tot 
basische, (matig) voedselrijke grond. We vinden hem in Drenthe 

vooral in lanen, parken, tuinen en verschillende typen natte tot 
droge loofbossen, ook in open wegbermen en graslanden, maar 
zelden in naaldbos. Deze wijde ecologische amplitudo wordt 
bevestigd door de resultaten van mycosociologisch onderzoek in de 
jaren tachtig. Destijds werd het Gewoon donsvoetje gevonden in 
alle proefvlakken in beukenlanen (n= 23) en 36% van de eikenlanen 
(Keizer, 1994); 31% van de wilgenstruwelen (n= 31) en 29% van de 
elzenbossen (n= 16) (Arnolds, n.p.); 37% van de zure, voedselarme 
beukenbossen (Arnolds et al., 1994); 11% van de zure Berken-
Eikenbossen (n= 37; Jansen, 1984) en 11% van de graslanden (n= 
38, excl. heidevegetaties; Arnolds, 1981). Deze cijfers bevestigen 
een zekere voorkeur voor wegbermen en indiceren een duidelijke 
preferentie voor beukenstrooisel. Meer dan in Nederland is het 
Gewoon donsvoetje in Zuidwest-Duitsland beperkt tot bossen. Hij 
is daar algemeen in allerlei niet te zure en voedselarme beuken- en 
eikenbossen, schaarser in sparrenbossen (Krieglsteiner, 2003).

De Roze waaszwam is in verse toestand wel eens duidelijk roze, maar 
ook vaak vuilwit of crèmekleurig, zoals veel andere waaszwammen. 
Een betrouwbare velddeterminatie zit er dus niet in. Microscopisch 
gaat het beter. De breed ellipsvormige sporen zijn met 3,5-5 x 3-4 
µm de kleinste binnen het geslacht. De hyfen hebben geen gespen. 
In Drenthe is de Roze waaszwam veruit de meest verbreide 
waaszwam die door de gehele provincie te vinden is. De Drentse 
vondsten vormen een zwaartepunt op de verspreidingskaart voor 
Nederland, waar de soort nog als vrij zeldzaam te boek staat (NMV, 
2013). Dit is waarschijnlijk een waarnemerseffect dankzij de grote 
regionale aandacht voor dit soort vage korstjes. De Roze waaszwam 
groeit saprotroof op afgevallen takken en liggende stammen van 
diverse loof- en naaldbomen, soms ook op vruchtlichamen van 
andere korstzwammen en buisjeszwammen. In Drenthe heeft hij 
een duidelijke voorkeur voor loofhout, in overeenstemming met de 
gegevens uit Zuid-Duitsland (Krieglsteiner, 2000). Het bostype is 

Tulasnella eichleriana Roze waaszwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 44, n<99: 13, n>99: 32, trend ±, RL 08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 17): elzenbroekbos 
29%, droog, voedselarm gemengd bos 18%, droog, voedselarm naaldbos 
12%, wilgenbroekstruweel 12%, droog, voedselarm loofbos 12%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 12%, tuinen en erven 6%. – Sub (n= 35): dode takken 
71%, dode stammen 11%, buisjeszwammen 6%, korstzwammen 3% dood 
hout onbepaald 9%. – Org (n= 32): loofbomen 84% (waarvan eik 24%, berk 
22%, wilg 19%, els 9%); naaldbomen 16% (waarvan Grove den 9%, spar 
6%).

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

1 0 3 2 3 1 2 1 5 19 7 1

verder nauwelijks van belang en varieert van zompig, voedselrijk 
elzenbroek tot droog, voedselarm eiken- en dennenbos.

De weke, roomwitte, tot 10 cm brede vruchtlichamen van de 
Sneeuwwitte kaaszwam verschijnen vanaf de zomer en overleven 
de winter niet. Ze verschillen van lichte vormen van de Asgrauwe 
kaaszwam (Postia tephroleuca; zie aldaar) vooral in de dunnere 
buisjeslaag, minder dan een derde van de hoeddikte. Een belangrijk 
biologisch verschil is bovendien dat de Asgrauwe kaaszwam in het 
hout bruinrot veroorzaakt, de Sneeuwwitte kaaszwam witrot. Daarom 
worden ze tot verschillende geslachten gerekend (Krieglsteiner, 

Tyromyces chioneus Sneeuwwitte kaaszwam

Status: Matig algemeen, n= 109, n<99: 44, n>99: 67, trend -, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1967. – Hab (n= 77): droog, voedselarm loofbos 
44%, voedselarm gemengd bos 17%, moerasbos en -struweel 10%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 10%, lanen en boomsingels 5%, naaldbos 5%, jonge, 
voedselrijke bosaanplant 4%, rest 5%.– Sub (n= 51): dode takken 55%, dode 
stammen 31%, stronken 6%, beewrkt hout 2%, dood hout onbepaald 6%. – 
Org (n= 50): berk 48%, eik 14% (waarvan Zomereik 8%), Wilde lijsterbes 
8%, Es 4%, Geoorde en Grauwe wilg 2%, prunus 2%, Beuk 2%, els 2%, 
loofbomen onbepaald 18%.

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

0 0 0 0 0 0 1 17 38 47 28 10

2000). De Sneeuwwitte kaaszwam is in Drenthe matig algemeen, 
zowel op de hogere gronden als in de beekdalen, bijvoorbeeld van 
de Hunze en het Peizerdiep. Buiten het Hunzedal is de soort in de 
hoogveenontginningen zeldzaam. Het merendeel van de meldingen 
komt uit loofbossen en gemengde bossen op voedselarm, droog 
zand, maar deze kaaszwam groeit even goed in moerasbossen 
en loofbossen op voedselrijke, meer basische grond. In de jaren 
tachtig had de Sneeuwwitte kaaszwam een presentie van 32% in 
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proefvlakken in Berken-Eikenbossen en Beuken-Eikenbossen (n= 37; 
Jansen, 1984) en van 37% in diverse typen elzenbos (n= 16, Arnolds, 
n.p.). In wilgenbroekstruwelen en beukenbossen is hij destijds niet 
gevonden (Van Steenis, 1991; Arnolds, n.p.). In Drenthe groeit hij 
het meest op afgevallen, enigszins verteerde stammen en dikkere 
takken van berken, eiken en Wilde lijsterbes. In Zuid-Duitsland 
is de Beuk de belangrijkste waardboom (Krieglsteiner, 2000). De 
Sneeuwwitte kaaszwam is in Nederland vrij algemeen op de hogere 
gronden en in de duinen (NMV, 2013), maar hij is, net als in Drenthe, 
enigszins achteruitgegaan (Arnolds & Veerkamp, 2008). Mogelijk is 
dit een artefact doordat vroeger de Asgrauwe kaaszwam soms als 
Sneeuwwitte kaaszwam is opgegeven. De verschillen zijn nu beter 
bekend.

De Gewone schorsbreker wordt vaak in het veld herkend. De sterke 
toename van meldingen in Drenthe is uitsluitend te danken aan 
een beter zoekbeeld. Bijna elke oude eik heeft wel een paar dode 
takken in de kroon waar deze rossig-grijze, wasachtige korstzwam 
de schors van het hout losmaakt. Na harde wind liggen zulke takken 
vaak op de grond, ook met typische ontschorste plekken waar de 
vruchtlichamen al verdwenen zijn, maar de zwam zijn stempel 
heeft nagelaten. De Gewone schorsbreker komt ook wel op andere 
loofbomen dan eiken voor, in het bijzonder op Zwarte els. Daar groeit 
echter ook een verwante soort, de Elzenschorsbreker (Vuilleminia 
alni; zie aldaar), die in het veld opvalt door lakrode vruchtlichamen 
en die iets kleinere sporen heeft. Ook bij vondsten op Hazelaar, 
esdoorn, wilg en bomen en struiken van de rozenfamilie moeten 

Vuilleminia comedens Gewone schorsbreker

Status: Zeer algemeen, n= 1422, n<99: 104, n>99: 1388, trend +++, RL 08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 259): droog, voedselarm 
loofbos 27%, elzenbroekbos 16%, droge lanen 10%, jonge bosaanplant 9%, 
bossingels en houtwallen 8%, parken en tuinen 7%, voedselarm gemengd 
bos 7%, vochtig, voedselrijk loofbos 6%, rest 10%. – Sub (n= 220): dode 
takken 95%, dode stammen 2%, dode twijgen 1%, rest 2%. – Org (n= 236): 
eik 63% (waarvan Zomereik 43%, Amerikaanse eik 0,5%), els 28%, berk 1%, 
wilg 1%, Beuk 1%, Tamme kastanje 1%, loofbomen onbepaald 3%, rest 2%.

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

42 18 46 17 6 7 55 113 200 494 527 330

we verdacht zijn op andere 
soorten schorsbrekers. Die 
zijn in Drenthe evenwel 
nog niet vastgesteld. De 
Gewone schorsbreker is 
in Nederland en ook in 
Drenthe zeer algemeen, 
met iets lagere dichtheden 
in gebieden met weinig 
eiken. Hij volgt deze 
gastheer overal, niet alleen 
in bossen, maar ook op 
aangeplante exemplaren 
langs wegen, in parken en 
tuinen. Daarnaast komt 
hij veel voor in natte en 
verdroogde elzenbossen.
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De Beukwortelzwam valt op door de radiaal gerimpelde, slijmerige, 
geel- tot grijsbruine hoed en de taaie, wortelende, witte steel. Deze 
‘wortel’ loopt taps toe en kan tot 30 cm lang worden. In Drenthe is 
deze paddenstoel matig algemeen op het plateau, elders zeldzaam. 
Het kaartbeeld is een afspiegeling van de verspreiding van oudere 
beukenopstanden met zwaartepunten in de boswachterijen op de 
Hondsrug en de Sleenerrug, boswachterij Gees en de landgoederen 
bij Paterswolde. Ook in die gebieden komt hij slechts plaatselijk voor 
en steeds in kleine aantallen. In mycosociologische proefvlakken in 
beukenopstanden had de Beukwortelzwam in de jaren tachtig een 
presentie van 32%, met een maximum van 4 vruchtlichamen per 
1000 m2 (n= 19; Van Steenis, 1991). In andere bosgemeenschappen 
werd hij destijds niet waargenomen. Van de meldingen in het 
karteringsbestand komt 84% uit loofbossen, gemengde bossen en 
lanen op zure, voedselarme, basenarme zand- en leembodems. 
De lanen betreffen vooral wegen en paden in bosgebieden, want in 
geëxponeerde bermen met beuken is de soort schaars. Hij is daar 

Xerula radicata Beukwortelzwam

Status: Matig algemeen, n= 87, n<99: 38, n>99: 63, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 53): droog, voedselarm loofbos 
36%, voedselarm gemengd bos 25%, voedselarme lanen 23%, parken en 
tuinen 4%, vochtig, voedselrijk loofbos 2%, jonge bosaanplant 2%, rest 8%.– 
Sub (n= 18): stronken 50%, wortels 39%, humus11%. – Org (n= 24): Beuk 
83%, eik 8%, berk 4%, loofbomen onbepaald 4%.

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

0 0 0 0 0 0 5 15 63 61 17 0

slechts in 9% van de onderzochte proefvlakken aangetroffen (n= 
23; Keizer, 1992). Er zijn weinig meldingen uit bossen en parken 
op rijkere grond. Deze verdeling wordt vooral veroorzaakt doordat 
in Drenthe weinig beuken op rijke bodem zijn aangeplant. Elders in 
Nederland wordt de Beukwortelzwam even goed op klei en kalkrijk 
zand gevonden (Nauta & Vellinga, 1995). In Baden-Württemberg heeft 
deze soort een voorkeur voor basische (kalk)bodems (42%) boven 
neutrale (35%) en zure (22%) bodems (n= 560; Krieglsteiner, 2001). 
De Beukwortelzwam leeft parasitair of saprotroof op boomwortels 
of ander begraven hout, vaak nabij stronken. De soort heeft een 
uitgesproken voorkeur voor de Beuk, maar er zijn in Drenthe ook 
enkele vondsten bij eik en berk. In Nederland is de Beukwortelzwam 
aanmerkelijk algemener in streken met veel beukenbos, zoals de 
Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en Noordoostpolder (NMV, 2013).

De Beukendopgeweizwam lijkt op een Geweizwam (Xylaria hypoxylon; 
zie hieronder) met anorexia: de vruchtlichamen zijn bijna draaddun, 
zwart en niet of nauwelijks vertakt. Evenals bij de Geweizwam is in 
het anamorfe stadium het bovenste deel bestoven met witte conidiën. 
De Beukendopgeweizwam is echter op de eerste plaats herkenbaar 
aan het specifieke substraat: overjarige napjes van beukennootjes. 
De soort fructificeert vooral in het voorjaar, maar de vruchtlichamen 
blijven maanden herkenbaar en kunnen gedurende het gehele 
jaar worden gevonden. Dan moet je wel goed zoeken. Hoewel de 
paddenstoeltjes tot een decimeter lang zijn, vallen ze nauwelijks op 
omdat ze gewoonlijk voor het grootste deel begraven zijn in een dikke 
laag beukenstrooisel. Daardoor werd de Beukendopgeweizwam 
pas in 1988 in Drenthe ontdekt, maar nu de specifieke groeiplaats 
beter bekend is, blijkt hij vrij algemeen te zijn, vooral op het Drentse 
plateau. Opvallende clusters ten noorden van Frederiksoord-Diever, 
in het Dwingelderveld en de boswachterijen van Gieten en Ruinen 

Xylaria carpophila  Beukendopgeweizwam

Status: Vrij algemeen, n= 206, n<99: 38, n>99: 181, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1988. – Hab (n= 54): droge, voedselarme lanen 
33%, droog, voedselarm loofbos 28%, parken en tuinen 26%, voedselarm 
gemengd bos 4%, voedselrijke lanen 2%, rest 7%.– Sub (n= 54): vruchten 
100%. – Org (n= 62): Beuk 100%.

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

1 2 22 19 30 38 53 35 26 28 10 3
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zijn terug te voeren op gerichte zoekacties in beukenbossen en -lanen 
door sommige waarnemers. De soort blijkt echter ook voor te komen 
onder alleenstaande beuken in parken en tuinen, mits de napjes 
beschut liggen onder een laag blad, bijvoorbeeld in de omgeving van 
Nijeveen en de oostelijke veenkoloniën. Vermoedelijk is de soort in 
werkelijkheid nog aanmerkelijk algemener dan het kaartje suggereert. 
De Beukendopgeweizwam is het meest gemeld van lanen en 
loofbossen op voedselarme, zure zandgrond maar daar zijn in Drenthe 
ook de meeste beuken geplant. De vele waarnemingen in parken 
en tuinen duiden er op dat de soort niet aan voedselarme bodems 
gebonden is. In Nederland is de soort algemeen in alle streken waar 
beuken voorkomen en, evenals in Drenthe, sterk toegenomen (NMV, 
2013). Dit is ongetwijfeld vooral een waarnemerseffect. 

De sierlijk vertakte, zwarte vruchtlichamen van de Geweizwam 
verschijnen gewoonlijk vanaf oktober. Aanvankelijk is de bovenste 
helft wit bepoederd door talloze conidiën die voor ongeslachtelijke 
voortplanting zorgen. Later in de herfst worden de vruchtlichamen 
geheel zwart met een bobbelig oppervlak door de ontwikkeling van 
bolvormige kamertjes (peritheciën) waarbinnen de geslachtelijke 
ascosporen worden gevormd. Door de taaie consistentie blijven de 
zwarte geweitjes vaak tot in het volgende voorjaar herkenbaar. De 
Geweizwam is na de Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare) 
en de Helmmycena (Mycena galericulata) in Drenthe de meest 
verbreide paddenstoel. Hij is overal te verwachten waar dood 
loofhout voorhanden is, maar ontbreekt bijvoorbeeld in grote heide- 
en veengebieden als de Dwingelosche Heide en het Bargerveen. 
Hij groeit zowel in natte wilgenstruwelen en elzenbroekbossen als 
in eiken- en beukenbossen op droog, voedselarm zand; ook op 
houtwallen, in wegbermen, parken en tuinen. Tijdens onderzoek van 
proefvlakken in de jaren tachtig was de Geweizwam aanwezig in alle 

Xylaria hypoxylon Geweizwam

Status: Zeer algemeen, n= 2022, n<99: 338, n>99: 1978, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1917. – Hab (n= 820): droog, voedselarm 
loofbos 27%, voedselarm gemengd bos 14%, parken en tuinen 8%, vochtig, 
voedselrijk loofbos 7%, rommelbosjes 7%, houtwallen en –singels 7%, lanen 
6%, wilgenbroekstruweel 6%, elzenbroekbos 4%, voedselarm naaldbos 4%, 
rest 10%.– Sub (n= 475): stronken 47%, dode takken 30%, dode stammen 
6%, rest 17%. – Org (n= 462): eik 18% (waarvan Zomereik 5%, Amerikaanse 
eik 0,6%), wilg 16% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 8%), berk 11%, els 
9%, Beuk 7%, Es 7%, den 1%, Hazelaar 1%, esdoorn 1%, populier 1%, 
meidoorn 1%, loofbomen onbepaald 27%.

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

85 51 76 32 21 13 30 92 320 1307 1120 504

(n= 37; Jansen, 1984) en 14% van de 
berkenbossen (Jalink & Nauta, 1984). 
Deze veelal hoge presenties tonen wel 
aan hoe prominent de rol van deze soort 
is in de meeste bosgemeenschappen. 
De Geweizwam groeit vooral op vrij 
verse stronken en takken, minder op 
stammen en ondergronds hout van allerlei 
loofbomen. Gekoloniseerd hout is aan de 
buitenkant zwart. De laatste jaren wordt 
de soort steeds meer op houtsnippers 
gesignaleerd, ook in stedelijke gebieden. 
In Drenthe groeit hij het meest op eiken 
en wilgen, gevolgd door berk, els, Beuk, 
Es en een reeks incidentele waardbomen. 
Slechts 1% van de meldingen komt van 
naaldhout: vijf keer op dennen en één keer 
op spar. Landelijk gezien is de Es favoriet 
(Nauta & Vellinga, 1995), maar deze boom 
is in Drenthe relatief schaars.

elzenbroekbossen en Vogelkers-Elzenbossen (n= 16; Arnolds, n.p.), 
84% van de beukenbossen (n= 19; van Steenis, 1991), 76% van 
de wilgenstruwelen (n= 17; Arnolds, n.p.), 54% van de eikenbossen 
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De Houtknotszwam is een algemeen bekende paddenstoel. De 
zwarte, harde, knotsvormige vruchtlichamen zijn tot 8 cm hoog, 
dikgesteeld en groeien meestal in een groepje bij elkaar op een 
stronk. Aan de vorm heeft de soort zijn bijnaam Dodemansvingers 
te danken. Bij nadere bestudering blijken de knotsen fijnruw en 
gepuncteerd te zijn. Dit komt doordat onder de buitenste laag talloze 
kleine, bolvormige vruchtlichaampjes (peritheciën) liggen die een 
opening naar buiten hebben, waardoor de sporen worden weg 
geschoten. Deze zijn zwart met een kiemspleet en meten 20-32 x 5-9 
µm. Na doorsnijden zijn de peritheciën met een loep zichtbaar. Het 
binnenste van de knots is wit. Vooral op esdoorn komt, behalve de 
Houtknotszwam, ook de Esdoornhoutknotszwam (Xylaria longipes; 
zie aldaar) voor, waarmee hij verward kan worden. Deze is slanker 
en gelijkmatiger van vorm en vooral langer gesteeld. In twijfelgevallen 
is hij te onderscheiden op grond van de kleinere sporen van 12-16 x 
5-7 µm. De Houtknotszwam groeit saprotroof op dood hout, in het 
bijzonder stronken, maar kan een enkele keer als zwakteparasiet 
aan voeten van bomen groeien. Uit een park in Vries is hij één maal 
gemeld van de voet van een levende berk. Overigens groeit de 

Xylaria polymorpha Houtknotszwam

Status: Vrij algemeen, n= 350, n<99: 78, n>99: 285, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1917. – Hab (n= 137): droog, voedselarm loofbos 
24%, droog, voedselarm gemengd bos 17%, jonge bosaanplant 14%, parken 
en tuinen 12%, lanen 9%, houtwallen en -singels 6%, elzenbroekbos 4%, 
vochtig, voedselrijk loofbos 3%, naaldbos 2%, rest 9%. – Org (n= 90):, Beuk 
23%, eik 19% (waarvan Zomereik 11%), els 9%, berk 6%, Es 4%, iep 1%, 
wilg 1%, Amerikaanse vogelkers 1%, populier 1%, Hulst 1%, lariks 1%, 
loofbomen onbepaald 32%

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

5 4 8 2 3 8 15 51 103 139 63 20

soort vooral op groot dood hout van loofbomen, met een voorkeur 
voor de Beuk boven eik, els, berk, Es en een reeks van incidentele 
waardbomen. Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig 
is hij aangetroffen in 58% van de beukenbossen op zandgrond (n= 17) 
(Arnolds et al., 1994) en in slechts 8% van de eikenbossen (Jansen, 
1984); daarnaast ook in de drie onderzochte verdroogde en verruigde 
elzenbossen (Arnolds, n.p.). Sporadisch wordt hij op naaldhout 
gevonden; uit Drenthe is er een melding van lariks. De Houtknotszwam 
heeft een voorkeur voor wat voedselrijkere omstandigheden, al wordt 
hij in Drenthe het meest gemeld uit voedselarme loof- en gemengde 
bossen. Die typen bedekken in de provincie dan ook veruit de grootste 
oppervlakte. Hij groeit ook regelmatig in jonge rommelbosjes, parken 
en lanen. De Houtknotszwam is in heel Nederland zeer algemeen. In 
Drenthe geldt dat ook op het niveau van atlasblokken maar op dat van 
kilometerhokken is hij ‘slechts’ vrij algemeen omdat veel bosgebieden 
toch te zuur en voedselarm zijn voor deze soort. Hij is ten opzichte 
van de periode voor 1999 toegenomen. Oorzaken zijn de uitbreiding 
van voedselrijk bos en dorpsgroen, wijzigingen in het bosbeheer, 
waardoor meer dood hout in de bossen blijft liggen en vermoedelijk 
ook voortgaande vermesting van eertijds voedselarme bosgebieden.


