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Loofbossen op basenrijke leem en potklei
Hoofdstuk 27b

Eef Arnolds & Bernhard de Vries
In dit hoofdstuk komen de paddenstoelen aan de orde die in Drenthe een voorkeur hebben voor loofbossen op
vochtige, basenrijke gronden met een hoog gehalte aan leem of klei, verder kortweg aangeduid als leembossen. Ze
zijn in Drenthe schaars en klein van omvang. Leembossen worden hoofdzakelijk aangetroffen in het potkleigebied
rond Roden, zeer lokaal op leemopduikingen en op beekleem elders in de provincie, bijvoorbeeld nabij Gasteren,
Drijber, Amen en rondom Gieten.
De Drentse leembossen behoren vegetatiekundig meestal tot het Vogelkers-Essenbos en worden gekarakteriseerd door
een gevarieerde boomlaag met onder andere Es, Zwarte els, Zomereik en Ratelpopulier in wisselende verhoudingen,
afhankelijk van de vochttoestand en de beheersgeschiedenis. De Haagbeuk komt van nature vrijwel niet voor, maar is
er soms aangeplant. Vaak is een goed ontwikkelde struiklaag aanwezig met soorten als Hazelaar, Twee- en eenstijlige
meidoorn, Vogelkers en Gelderse roos. De kruidlaag is rijk aan plantensoorten, waaronder voorjaarsbloeiers als
Speenkruid en Bosanemoon. Lokaal komen bijzondere planten voor, zoals Heelkruid, Blauwsporig bosviooltje,
Bosereprijs en Grote keverorchis. Vaak zijn er geleidelijke ruimtelijke overgangen van het Vogelkers-Essenbos naar
Beuken-Eikenbos in hoger gelegen delen van het bos en naar elzenbroekbos in de lagere delen.
Hoewel leembossen in Drenthe een geringe oppervlakte beslaan, behoren ze tot de belangrijkste habitats voor
paddenstoelen in de provincie. De Kleibosch bij Foxwolde en Natuurschoon bij Roden worden tot de mycologische
kroonjuwelen gerekend (zie hoofdstuk 9). Geen enkel vegetatietype is zo rijk aan soorten. In sommige proefvlakken
van 1000 m2 zijn 150-200 soorten paddenstoelen waargenomen. In totaal worden 85 soorten hier als karakteristiek
voor het Vogelkers-Essenbos beschouwd. Al deze soorten zijn regionaal meer of minder zeldzaam en 63% is zelfs
uiterst zeldzaam (minder dan vier vindplaatsen) of deze eeuw niet meer in Drenthe waargenomen. Van sommige
paddenstoelen zijn de vindplaatsen van landelijke of zelfs internationale betekenis, bijvoorbeeld van de Kleine
brokkelzakmaniet (Amanita olivaceogrisea), Zwartwordende cantharel (Cantharellus melanoxeros) en de Ruwe
borstelzwam (Hymenochaete corrugata).
Door hun kleine omvang en ligging in het cultuurland zijn leembossen erg kwetsbaar voor negatieve invloeden van
buiten, zoals toevoer van meststoffen en verstoring van de waterhuishouding. Ook sommige beheersmaatregelen, zoals
hakhoutexploitatie, kunnen nadelig zijn voor de mycoflora. Op grond van hun rijke en bijzondere paddenstoelenflora
verdienen deze mycologische pareltjes een goede bescherming en een verantwoord beheer. Verderop in deze inleiding
wordt op deze problematiek nader ingegaan.
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Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van van basenrijke loofbossen op lemige grond (n= 85) over verschillende
groepen.
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Taxonomische en ecologische groepen
In Drenthe worden 85 soorten gerekend tot de paddenstoelen met
een optimum in leembossen. Omdat veel soorten uit deze groep
in de provincie erg schaars zijn, is bij de indeling van soorten ook
gebruikgemaakt van kennis over standplaatsen in de rest van
het land en van literatuurgegevens. Bossen met vergelijkbare
ecologische condities doen zich in ons land op grotere schaal voor
in Zuid-Limburg, de Achterhoek, Twente, het rivierengebied en de
IJsselmeerpolders.
In vergelijking met de paddenstoelen van rijke bossen, besproken in
hoofdstuk 27a, is het aandeel van de kenmerkende plaatjeszwammen
met 50 soorten (59%) onder de soorten van leembossen aanmerkelijk

groter. Opvallend is het hoge aantal satijnzwammen, die met negen
soorten vertegenwoordigd zijn. Het aandeel van buisjeszwammen (3
soorten, 4%) en van zakjeszwammen (15 soorten, 18%) is beduidend
kleiner. Binnen de laatste taxonomische groep is het aandeel van
de bekerzwammen met zeven soorten (8%) relatief hoog. Dat heeft
deze ecologische groep gemeen met andere groepen van basenrijke
substraten, zoals brandplekken (hoofdstuk 29) en schelpenpaden
(hoofdstuk 22).
Wat betreft de verdeling over de functionele groepen zijn de verschillen
met de vorige ecologische subgroep groot. Daar waren kenmerkende
houtpaddenstoelen sterk dominant (66%), strooiselafbrekers matig
vertegenwoordigd (16%) en mycorrhizapaddenstoelen schaars (7%).
Soortgelijke verhoudingen treffen we aan in zeer voedselrijke bossen
(hoofdstuk 27c), met een nog lager aandeel van mycorrhizavormers
(3%). In leembossen zijn de kenmerkende soorten tamelijk
gelijkmatig verdeeld over saprotrofe soorten op de grond (32%),
mycorrhizapaddenstoelen (26%) en houtpaddenstoelen (26%). Het
ligt voor de hand dat mycorrhizavormers meer op de voorgrond
treden op de minder stikstofrijke bodems in leembossen.

Verspreiding, frequentie en trend
Opmerkelijk voor de paddenstoelen van basenrijke leembossen is dat
geen enkele soort in Drenthe algemeen is. De vijf meest verbreide
soorten, het Plooiplaatzwammetje (Delicatula integrella), de Gele
stekelkorstzwam (Mycoacia uda), Gladde kogelzwam (Hypoxylon
fuscum), Roze peutermycena (Mycena smithiana) en het Dwergwieltje
(Marasmius bulliardii), vallen nog altijd in de categorie ‘vrij zeldzaam’.
Alle andere soorten zijn nog schaarser. Maar liefst de helft van alle
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soorten heeft in Drenthe minder dan vier bezette kilometerhokken en
is daarom uiterst zeldzaam. Daarnaast zijn elf soorten vanaf 1999
niet meer waargenomen. Het bijzonder grote aandeel van (zeer)
zeldzame soorten houdt verband met het kleine areaal van geschikte
standplaatsen in de provincie. In streken met een groter aandeel aan
basenrijke kleibodems, zoals Flevoland en het rivierengebied, liggen
de verhoudingen anders.
Een ander opvallend punt is dat niet minder dan 32 kenmerkende
soorten (38%) pas gedurende het Atlasproject (1999-2010) voor het
eerst in Drenthe zijn aangetroffen. Het aandeel van ‘nieuwe’ soorten
is bijvoorbeeld meer dan twee maal zo groot als in de soortengroepen
van rijke bossen (hoofdstuk 27a, 18%) en van voedselarme bossen
(hoofdstuk 26,17%). Dit kan niet verklaard worden door methodische
factoren, want ook vóór 1999 stonden de weinige basenrijke bossen
van Drenthe volop in de aandacht van mycologen. De toename is
vrijwel zeker vooral te danken aan de sterk verminderde zure depositie
sinds eind vorige eeuw. De positieve trend duidt vermoedelijk ook
op een geleidelijke toename van basenrijke omstandigheden in
het Drentse landschap door kalkbemesting in de landbouw en de
voortdurende aanvoer van kalkhoudende materialen, onder meer voor
de aanleg van wegen en bouwactiviteiten. Dit wordt nader besproken
in de hoofdstukken 22 (schelpenpaden) en 21c (basenrijke lanen).
Tegenover de komst van 32 soorten staat het verlies van elf
soorten (13%) die sinds 1999 niet meer zijn waargenomen. Hiertoe
behoren vier kleine, onopvallende soorten die alleen aangetroffen
zijn gedurende nauwkeurig onderzoek van proefvlakken in de jaren
tachtig. Vermoedelijk zijn ze nog steeds aanwezig, maar bij later
karteringswerk over het hoofd gezien. De overige zeven soorten
waren indertijd slechts van één vindplaats bekend.
De kaart van de soortdiversiteit toont duidelijk de beperkte
verspreiding van basenminnende bospaddenstoelen in Drenthe,
met opvallende concentraties in enkele kleine gebieden. In 88%
van de kilometerhokken is geen enkele soort van deze ecologische
groep aangetroffen en de drie hoogste diversiteitklassen omvatten
in totaal slechts 20 hokken, minder dan 1% van het totale aantal
kilometerhokken in Drenthe. Deze kilometerhokken liggen uitsluitend
in de noordwestelijke helft van de provincie met een duidelijk

De bosjes op potklei in Noord-Drenthe staan in het voorjaar vol met
Bosanemonen.
zwaartepunt in de kop van Drenthe. Op de potklei aldaar liggen
ook de meest soortenrijke gebieden: het Vagevuur (km 223-574,
25 soorten) en het Natuurschoonbos (km 222-574, 20 soorten) ten
noorden van Roden en De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-574,
20 soorten en km 227-575, 13 soorten). In deze regio behoren het
Hullig en omgeving bij Lieveren (km 226-569, 9 soorten) en landgoed
Vennebroek bij Paterswolde (km 234-574, 7 soorten) tot de een na
hoogste categorie. Opvallende uitschieters buiten deze streek zijn
de omgeving van het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557,
17 soorten), waar het bos met kalk verrijkt is door toedoen van
een voormalige cementfabriek, en Schepping bij Beilen (km 233540, 10 soorten), waar in het kader van natuurontwikkeling kleine
oppervlakten zand en keileem fors bekalkt zijn met gemalen mergel
(zie ook hoofdstuk 9.1). Als gevolg van menselijk handelen vertoont
de bodem in deze gebieden overeenkomsten met die van natuurlijke
bossen op kalkhoudende leem.

Leem en potklei
De hier behandelde paddenstoelen groeien in Drenthe overwegend
in bossen op leemgronden en potklei. De leemgronden bestaan
meestal uit keileem, hier afgezet gedurende de voorlaatste ijstijd.

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor loofbossen op leem
en potklei.
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Loofbossen op basenrijke leem en potklei
Potklei is ontstaan door verspoeling van keileem en bevat een
hogere fractie aan fijne kleimineralen en is daardoor geschikt voor
het bakken van stenen. Deze bodems worden samen regionaal vaak
aangeduid als oude kleigronden (Provincie Drenthe, 2010). Op de
bodemkaart van Drenthe (hoofdstuk 5) is te zien dat deze gronden
sterk versnipperd over de provincie voorkomen, met een zwaartepunt
in het noordwesten rondom Roden waar het vooral om potklei gaat.
Sterk lemige en kleiïge bodems hebben een hoger basengehalte en
een grotere buffercapaciteit dan zandgronden en daardoor zijn ze
minder zuur. De zuurgraad van keileem kan echter sterk wisselen,
afhankelijk van de mate van uitloging. Rode, kalkhoudende keileem
vinden we in Drenthe vooral in de omgeving van Havelte. Bossen op
lemige bodems zijn vaak ook min of meer voedselrijk, maar van nature
is de beschikbaarheid van stikstof doorgaans toch een beperkende
factor voor de plantengroei, in tegenstelling tot de bossen op zeer
voedselrijke bodems die in hoofdstuk 27c aan de orde komen.
De meeste Drentse bossen op leem en potklei worden gekenmerkt
door een sterk wisselende waterstand. Doordat leem water veel
beter vasthoudt dan zandgrond, zijn deze bossen tenminste in het
winterhalfjaar vochtig tot nat. Het water staat echter zelden boven het
maaiveld, zoals bij moerasbossen (hoofdstuk 19) vaak wel het geval
is. In droge zomers kan het grondwater tot meer dan een meter diep
wegzakken en de bovengrond vertoont dan vaak krimpscheuren.

Vogelkers-Essenbossen en Eiken-Haagbeukenbossen
De vegetatiekundige positie van de Noord-Drentse bossen op
leem en potklei is discutabel. Van der Werff (1991) rekent ze tot het
Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) en noemt onder de
voorbeelden van deze bosgemeenschap enkele Drentse bossen,
namelijk De Kleibosch, Gastersche Holt en Geelbroek. Zoals hierboven
aangegeven zijn we zelf geneigd om deze bossen te rekenen tot
het Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum), een bosassociatie
behorend tot het Verbond van Els en Vogelkers (Alno-Padion), onder
andere op grond van de frequente aanwezigheid van Zwarte els in de
boomlaag en het ontbreken van Haagbeuk en Beuk in de boomlaag.
Ook de kruidlaag vertoont meer overeenkomsten met het VogelkersEssenbos, zoals beschreven in De Vegetatie van Nederland (Stortelder
et al., 1999). In de Atlas van Plantengemeenschappen zijn zowel
voor dit bostype als voor het Eiken-Haagbeukenbos atlasblokken in
Noord-Drenthe aangegeven (Weeda et al., 2005). Het is opvallend
dat ook in Centraal-Drenthe atlasblokken worden vermeld waarin dat
laatste bostype aanwezig zou zijn, terwijl we tijdens ons veldwerk in
die regio geen enkel voorbeeld zijn tegengekomen.
Gedurende een mycosociologische studie in vochtige en natte
loofbossen in de periode 1980-1985 zijn zeven proefvlakken in
Vogelkers-Essenbossen in Noord-Drenthe onderzocht, waaronder de
meest representatieve opstanden in De Kleibosch, het Vagevuur en
de Gastersche Holt. De resultaten zijn samengevat in tabel 27.1. Van
alle onderzochte bostypen in Drenthe heeft dit bostype gemiddeld
het hoogste aantal soorten paddenstoelen met 139 soorten per
proefvlak van 1000 m2. Houtafbrekers (gemiddeld 70 soorten) maken
de helft van deze diversiteit uit, evenveel als in elzenbroekbossen.
Het gemiddelde aantal mycorrhizavormers is met 22 soorten wat
hoger dan in elzenbroekbossen (16 soorten) en veel hoger dan in
de zeer voedselrijke rommelbosjes (4 soorten) die in het volgende
deelhoofdstuk behandeld worden. Het aantal saprotrofe soorten op
de grond (25) en op kruiden (15) ligt voor de hierboven genoemde
bostypen in dezelfde orde van grootte. In vergelijking met droge, zure
voedselarme beuken- en eikenbossen is het aantal houtbewoners
in Vogelkers-Essenbossen veel hoger. Het gemiddelde aantal
mycorrhizavormers is kleiner dan in de allerarmste beuken- en
eikenbossen op voormalige stuifzanden, maar aanmerkelijk groter

dan in de wijdverbreide Berken-Eikenbossen en Beuken-Eikenbossen
met een goed ontwikkelde, inmiddels stikstofrijke strooisellaag (zie
tabel 26.1)
Deze resultaten komen goed overeen met de gegevens van
Veerkamp (1995) die mycosociologisch onderzoek verrichtte in
representatieve proefvlakken in allerlei bostypen verspreid over het
land. Beekbegeleidende bossen van het Elzen-Vogelkers-verbond
en Eiken-Haagbeukenbossen kwamen daarbij als de soortenrijkste
vegetatietypen uit de bus.

Bedreiging en beheer
Het aandeel van Rode-lijstsoorten is in leembossen met 42% (36
soorten) veel groter dan in de groepen van de rijke bossen (14%) en van
de zeer voedselrijke rommelbosjes (25%). Dat heeft te maken met het
grotere aandeel van zeer zeldzame soorten en met een aanmerkelijk
grotere gevoeligheid van de meeste karakteristieke soorten voor
verzuring en vermesting. De zuurbelasting is weliswaar over de gehele
linie sterk gedaald, maar de stikstofbelasting is voor veel soorten in
grote delen van ons land nog steeds te hoog (Arnolds & Veerkamp,
2008; Arnolds et al., 2011). De trend van de leembospaddenstoelen is
in Drenthe positiever dan het landelijke beeld door de gemiddeld lagere
stikstofbelasting en de hierboven reeds geconstateerde toename van
basenrijke plekken in het landschap.
Er bestaat op het niveau van kilometerhokken een sterke correlatie
tussen het totale aantal soorten van deze ecologische groep en het
aantal Rode-lijstsoorten binnen die groep. Meer dan vier Rodelijstsoorten zijn alleen aangetroffen in het zuidelijke deel van De
Kleibosch (km 227-574, 9 soorten), het Natuurschoonbos (km
222-574, 8 soorten), het Vagevuur (km 223-574, 7 soorten) en het
Boekweitenveentje (km 245-557, 5 soorten).
De soorten van leembossen zijn in Drenthe geconcentreerd in een
paar kleine bosgebieden. De hierboven genoemde gebieden met de
grootste aantallen Rode-lijstsoorten zijn de voorbeelden met de grootste
oppervlakte en worden tot de mycologische kroonjuwelen gerekend
(zie hoofdstuk 9). Daarbuiten zijn ook de Gastersche Holt en delen
van het Lieverderbosch belangrijke terreinen voor paddenstoelen van
leembossen. Lagere aantallen kenmerkende paddenstoelen worden
aangetroffen in een aantal kleine bospercelen op opduikingen van
potklei of leem in Noord-Drenthe, zoals Elsenbroek bij Nietap, Hullig
bij Lieveren en de Kleine Houten bij Gieten. Al deze bosjes zijn ook
vegetatiekundig en floristisch belangrijk en een zorgvuldig beheer is
daarom van groot belang.
Door de kleine oppervlakte van de bosgebieden zijn ze kwetsbaar
voor omgevingsinvloeden, zoals verdroging door verlaging van het
grondwaterpeil en eutrofiëring door inwaaiende of inspoelende mest.
In de Kleine Houten bijvoorbeeld heeft verdieping van aangrenzende
sloten geleid tot het verdwijnen van veel bijzondere soorten en
verruiging van de vegetatie. Het valt te overwegen om op sommige
plaatsen graslanden tussen bospercelen om te vormen naar bos, zodat
de bossen wat robuuster worden en ook beter bestand worden tegen
uitdroging, met name in Natuurschoon en De Kleibosch.
De bossen van Natuurschoon en het Vagevuur liggen tegen de bebouwde
kom van Roden, een dorp met ambitieuze uitbreidingsplannen. Hierdoor
zal de druk op deze uitermate waardevolle gebieden toenemen, onder
meer door de nu reeds zichtbare vorming van steeds meer paden en
toename van eutrofiëring door hondenuitwerpselen. De vrees bestaat
dat het gebied onder druk van recreatieve behoeften steeds meer
het karakter zal krijgen van een netjes onderhouden stadspark, zoals
met het Asserbosch is gebeurd, hetgeen desastreus zal zijn voor de
mycologische betekenis en andere natuurwaarden.
Bij De Kleibosch speelt een andere bedreiging. Recent zijn hier de
kades langs het Peizerdiep verwijderd, zodat bij voldoende neerslag
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de aangrenzende graslanden geïnundeerd worden. De vrees bestaat
dat ook delen van het bos periodiek onder water komen te staan. Dat
zou het einde betekenen van de bijzondere mycoflora ter plaatse en
ook voor de flora ongunstig uitpakken.
Wat betreft het interne beheer kunnen deze bossen uit mycologisch
oogpunt het best zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Niets doen is
de beste beheersoptie. De essen- en elzenpercelen in de leembossen
waren oorspronkelijk doorgaans als hakhout in gebruik, hetgeen nog te
zien is aan de oude stobben en de vele meerstammige bomen. Beheer
als hakhout is tot in de jaren negentig plaatselijk herhaald ten behoeve
van sommige bijzondere planten van open plekken in het bos. Vanuit
dat motief gaan soms stemmen op om de hakhoutcultuur te hervatten.

Amanita olivaceogrisea

Kleine brokkelzakamaniet
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Dit is voor paddenstoelen erg ongunstig, omdat het microklimaat tijdelijk
veel droger wordt, de kruidlaag dichter en hoger wordt en de bomen
geen kans krijgen om oud te worden en groot dood hout te produceren.
Bovendien treedt onder invloed van versnelde strooiselafbraak en
stikstofdepositie op dergelijke kapplaatsen vrijwel steeds verruiging op
met ruigtekruiden en bramen, die zich na het sluiten van het kronendak
vaak lang kunnen handhaven, waardoor het milieu ook niet geschikt
wordt voor de beoogde kwetsbare plantensoorten. Het is beter om
te wachten tot bomen van ouderdom of door windworp spontaan
afsterven. Dan pas ontstaat een natuurlijke bosstructuur met bomen
in verschillende leeftijdfasen, kleine gaten in het kronendak en het
nodige dode hout.
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De Kleine brokkelzakamaniet is een tengere, ringloze soort uit de
groep van de slanke amanieten (sectie Vaginatae). Hij is al in de jaren
tachtig tijdens mycosociologisch onderzoek op diverse plaatsen in
Drenthe gevonden, maar kon destijds niet op naam worden gebracht.
Pas omstreeks de eeuwwisseling is deze paddenstoel geïdentificeerd
als Amanita olivaceogrisea, een tamelijk obscure soort die in 1986 uit
Estland is beschreven (Urbonas et al., 1986). Hij is recent ook in meer
toegankelijke publicaties opgenomen (o.a. Knudsen & Vesterholt,
2008). In de recente Standaardlijst heeft de soort zijn Nederlandse
naam Kleine brokkelzakamaniet gekregen (Arnolds & Van den Berg,
2013). Deze amaniet heeft een olijfgrijze tot licht grijsbruine, 3-6 cm
brede hoed die gewoonlijk grotendeels bedekt is door één of enkele
grote plakken wit tot geelgrijs velum. De steel is slank, 40-100 x 4-10
mm, en heeft onderaan zwakke, vlokkige velumgordels of een dunne,
in de bodem verzonken beurs. Het velum is zeer fragiel omdat het
bijna helemaal uit bolronde cellen bestaat, net als bij de veel forsere,
nauw verwante Brokkelzakamaniet (Amanita submembranacea;
zie aldaar). Bij andere amanieten uit deze groep, zoals de bekende
Roodbruine slanke amaniet (Amanita fulva), is het velum veel steviger
en bestaat het hoofdzakelijk uit draadvormige hyfen. In Drenthe is
de Kleine brokkelzakmaniet zeldzaam in het noordelijke deel van de
provincie, met een concentratie vindplaatsen in het stroomgebied van
het Peizerdiep en de omgeving van Roden. Hij groeit in loofbossen
op vochtige, basenrijke, lemige grond, zoals Het Vagevuur en
Natuurschoon bij Roden, De Kleibosch bij Foxwolde en het Hullig

en Lieverense Noordbos bij Lieveren. De Kleine brokkelzakmaniet
is een uitstekende kensoort van het Elzen-Vogelkers-verbond. De
soort is tijdens mycosociologisch onderzoek van moerasbossen
in 43% van de proefvlakken in dat bostype waargenomen (n= 7)
en daarnaast één maal in een elzenbroekbos (17%, n= 6), steeds
in lage dichtheden tot drie vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds,
n.p.). De Kleine brokkelzakmaniet groeit in gemengde, soortenrijke
loofbossen met onder meer Zwarte els, Es, Zachte berk, Hazelaar
en Zomereik, zodat het moeilijk te achterhalen is met welke bomen
of struiken hij mycorrhiza vormt. Buiten Drenthe is hij in ons land
bekend van enkele plaatsen in Zuid-Limburg en één plek in MiddenBrabant (NMV, 2013). Ook elders in Europa is het een bijzonder
zeldzame soort. Noord-Drenthe is voor deze amaniet vooralsnog het
centrum van de verspreiding. Het is dus van internationaal belang
om de vindplaatsen goed te beheren, bijvoorbeeld door het vermijden
van beheersingrepen (geen kaalkap of hervatting van vroegere
hakhoutcultuur) en van veranderingen in de waterhuishouding. Zowel
verdroging als vernatting, waarbij de vindplaatsen ’s winters onder
water komen te staan, kunnen desastreus zijn.
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Callistosporium luteoolivaceum

Gewoon olijfzwammetje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2010.

De vruchtlichamen van het Gewoon olijfzwammetje worden niet veel
groter dan 3 cm, maar doordat ze helemaal geel- tot olijfgroen van
kleur zijn, vallen ze toch op ten opzichte van andere plaatjeszwammen.
Onder de microscoop is de rode verkleuring van de inhoud van
sporen en basidiën in ammoniak een bijzonder kenmerk. In weerwil
van zijn Nederlandse naam is de soort in ons land zeer zeldzaam
met twee vondsten in Zuid-Limburg, twee in Flevoland en één in de
leemkuilen bij Dorst (NMV, 2013). Daar is sinds kort een groeiplaats
in Drenthe bijgekomen. Het Gewoon olijfzwammetje is in 2010
Cantharellus melanoxeros

Zwartwordende cantharel
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ontdekt in een wat rommelig hoekje jong loofbos in het mycologisch
fameuze terrein bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557,
2010, herb. L), waar door afval van een voormalige cementfabriek
lokaal een basen- en kalkrijk milieu is ontstaan. Hij werd in 2012 weer
gesignaleerd op dezelfde plek. De soort is in Duitsland karakteristiek
voor de grote rivierdalen, waar hij gewoonlijk op rotte stronken van
verschillende loofbomen in rivierbegeleidende ooibossen groeit,
maar ook op hout van Grove den (Krieglsteiner, 2001). Bij Gieten
groeit hij op humusrijke, wat lemige grond, het substraat dat voor
Nederland ook wordt vermeld door Noordeloos (in Bas et al., 1995).
Een afbeelding van deze soort is opgenomen in hoofdstuk 9.2.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2010.

De Zwartwordende cantharel lijkt op de Trechtercantharel
(Cantharellus tubaeformis; zie aldaar), maar de hoed is minder
diep trechtervormig en aan de onderzijde grijsviolet met duidelijke,
onderling verbonden lijsten. Het meest opvallende kenmerk is dat
de vruchtlichamen bij beschadiging en ouderdom zwart verkleuren,
vooral aan de steelbasis. Deze opvallende soort is pas in 2009 in
ons land ontdekt in landgoed Lichtenbelt bij Leuvenheim in een
eikenlaan op lemige grond (Van der Vegte, 2010). Een jaar later werd
de Zwartwordende cantharel met enkele tientallen vruchtlichamen
gevonden in Natuurschoon ten noorden van Roden (km 222-574,
2010, herb. L), onder Zomereik langs een bospad in een gemengd
loofbos op vochtige, basenrijke potklei. Het moet hier wel gaan om
een recente vestiging, want dit gebied wordt vaak door mycologen
bezocht. In 2011 en 2012 werd hij hier overigens niet gesignaleerd.
De soort is in Europa wijdverbreid, maar overal zeldzaam en staat
in tenminste negen landen op de Rode Lijst (Van der Vegte, 2010).
De vondst van deze bijzondere paddenstoel onderstreept weer eens
de grote betekenis van de potkleibosjes rond Roden. In BadenCeriporia reticulata

Bosnetje

Status: Zeldzaam, n= 26, n<99: 8, n>99: 21, trend +, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 14 ): wilgenbroekstruweel 43%,
vochtig, voedselrijk loofbos 36%, elzenbroekbos 14%, rest 7%. – Sub (n= 26
): dode takken 81%, dode stammen 4%, dood hout onbepaald 19%. – Org
(n= 26 ): wilg 27% (waarvan Geoorde en Grauwe wilg 23%, Boswilg 4%),
Zomereik 19%, Es 8%, Hazelaar 8%, els 8%, Amerikaanse vogelkers 4%,
Paardenkastanje 4%, loofbomen onbepaald 23%.

Het Bosnetje is in het veld voor ervaren mycologen vaak
herkenbaar aan de resupinate vruchtlichamen met tot 1 mm
diepe, witte, zachte, onregelmatige buisjes waaraan niet zelden
een zijwandje ontbreekt. De poriën zijn hoekig en vrij groot, 2-4
per mm. Zeer jonge exemplaren lijken op dicht naast elkaar
staande schoteltjes; de randen van de buisjes zijn dan nog in
opbouw. Het Bosnetje blijft lang wit en het vruchtlichaam wordt
pas bij ouderdom bruin. De sporen zijn relatief groot, 6-10 x 2,54 µm. In Nederland is de soort matig algemeen en wijdverspreid
(NMV, 2013); in Drenthe zeldzaam in de westelijke helft van de
provincie. Het Bosnetje groeit op de onderzijde van gevallen
takken van diverse loofbomen, in Drenthe vooral wilg en eik. De
soort is kenmerkend voor het eindstadium van de houtafbraak als
het hout vermolmd is en bijna uit elkaar valt. Het Bosnetje heeft
een voorkeur voor bossen en struwelen op natte tot vochtige,

Württemberg geldt de Zwartwordende cantharel als een zeldzame,
warmteminnende soort van beukenbossen op neutrale tot basische,
lemige, vaak kalkrijke bodems (Krieglsteiner, 2000). Zijn recente
optreden in Nederland zou te danken kunnen zijn aan het warmer
wordende klimaat.
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Hoofdstuk 27b
voedsel- en basenrijke, bij voorkeur lemige bodems. Gedurende
mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig
is hij aangetroffen in 22% van de struwelen van Grauwe wilg (n=
9), 17% van de elzenbroekbossen (n= 6) en 57% van de ElzenCiboria coryli

Hazelmummiekelkje

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

Het Hazelmummiekelkje produceert in de vroege lente
langgesteelde, bleekbruine, schijfvormige apotheciën die tot 1
cm breed worden. Daarmee lijkt deze soort sterk op het algemene
Elzenkatjesmummiekelkje (Ciboria amentacea), maar zoals de
naam suggereert groeit het Hazelmummiekelkje alleen op afgevallen
mannelijke katjes van Hazelaar. Waar Hazelaar en els gemengd
voorkomen, zou dat tot problemen kunnen leiden, maar het
Clitocybe alexandri

Dikke trechterzwam

367

Vogelkersbossen (n= 7) (Arnolds, n.p.). Op grond hiervan kan het
Bosnetje als kensoort van dat laatste verbond worden beschouwd.
Daarnaast is deze soort aangetroffen in parken en in jonge
bosaanplant op voormalige landbouwgrond.
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Hazelmummiekelkje onderscheidt zich gelukkig ook door grotere
sporen van 9,5-15 x 6-8 µm (Hansen & Knudsen, 2000). Dit zwammetje
is in Drenthe zeer recent ontdekt door Anneke Palthe in een houtsingel
met hazelaars op vochtige, voedselrijke grond ten noorden van
Anderen (km 241-558, 2010). Na die vondst heeft zij in Noord-Drenthe
nog tal van andere plekken met hazelaars afgezocht, maar vergeefs.
Ook in de rest van Nederland is het Hazelmummiekelkje een grote
zeldzaamheid met slechts twee oude waarnemingen in Flevoland en
één recentere bij Eindhoven (NMV, 2013).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2007.

‘Clitocybe alexandri, lelijk maar zeldzaam’ was de hilarische titel
van een artikel waarin de overleden mycoloog Hans Geesink deze
paddenstoel indertijd in Coolia beschreef (Geesink, 1983). Inderdaad
is de Dikke trechterzwam moeders mooiste niet: een lompe
plaatjeszwam met een tot 12 cm brede, grijsbruine tot beigebruine,
viltige tot fijnschubbige hoed. De steel is opvallend kort en stevig,
2-6 cm lang en bijna even dik, van dezelfde kleur als de hoed en
aan de basis tussen het aangehechte strooisel voorzien van witte,
dikke haren. Daarover merkte Geesink op: ‘Het resultaat deed me
denken aan de stoppelbaard van een landloper, waar de troep van
gisteren nog in hing.’ De soort is verwant met de algemeen bekende
Nevelzwam (Clitocybe nebularis), maar verschilt daarvan, behalve
door de korte steel en de bruinere hoedkleur, in het ontbreken van
de typische zoetige aromatische geur en in de witte sporenfiguur.
De Dikke trechterzwam is in Drenthe één keer gevonden op een dik
pakket bijeengeharkte bladeren in een gemengd bos bij bungalows
in de Oosterduinen ten noorden van Norg (km 227-565, 2007, herb.
L). De soort staat in Nederland nog altijd als zeer zeldzaam te boek
met verspreide vindplaatsen op het pleistoceen, in Zuid-Limburg en
een klein cluster in de duinen bij Bergen (NMV, 2013). Hij groeit niet
alleen op strooisel van loofbomen, maar ook op naaldenpakketten
onder Fijnspar (Geesink, 1983; Krieglsteiner, 2001). In Scandinavië
Clitocybe inornata

Krulzoomtrechterzwam

wordt de Dikke trechterzwam als kalkminnend bestempeld (Knudsen
& Vesterholt, 2008) en ook in Zuidwest-Duitsland, waar hij minder
zeldzaam is dan bij ons, groeit de Dikke trechterzwam vrijwel
alleen op basische bodems (16x), soms op neutrale bodems (3x),
maar niet op zure grond (Krieglsteiner, 2001). De Noorderduinen
bestaan oorspronkelijk uit voedselarm zuur zand, maar door de bouw
van huizen kan de grond plaatselijk kalkrijk afval bevatten. Op de
groeiplaats van de Dikke trechterzwam waren daarvoor overigens
geen aanwijzingen.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 2009.

De Krulzoomtrechterzwam is een vrij forse paddenstoel met een tot 8
cm brede, lichtgewelfd tot ingedrukte hoed en zwak aflopende lamellen.
De hoed is bleekgrijs tot wat donkerder bruinig grijs, niet hygrofaan
en aan de rand doorgaans opvallend geribd, zoals in de Geribbelde
trechterzwam (Clitocybe costata). Verder valt de Krulzoomtrechterzwam
in het veld op door de grijsbruine lamellen die vaak donkerder zijn dan
de hoed, de witte myceliumstrengen aan de steelbasis en de ranzig
zoetige geur die sommigen aan camembert doet denken, anderen
aan lijnzaadolie of vis. De soort was vroeger in ons land al zeldzaam,
met de meeste vindplaatsen in Flevoland en Noord-Brabant (NMV,
2013), maar hij is opvallend sterk achteruitgegaan en tegenwoordig

beperkt tot een paar verspreide plekken. Op de Rode Lijst staat de
Krulzoomtrechterzwam als ernstig bedreigd (Arnolds & Veerkamp,
2008). In Drenthe is hij pas recent aangetroffen, in de omgeving ven
Het Moer bij Wittelte (km 214-538, 2009, herb. Enzlin). De soort staat
te boek als een strooiselafbreker in loof- en naaldbossen op basenrijke
grond (Kuyper in Bas et al., 1995; Knudsen & Vesterholt, 2008). In
Baden-Württemberg is de Krulzoomtrechterzwam niet zeldzaam. De
ecologische gegevens uit die streek laten zien dat de soort daar het
meest onder Beuk (54%) gevonden is, maar bijna net zo vaak onder
Fijnspar (46%) (n= 26); bij voorkeur op basische grond (72%), ook op
neutrale bodems (28%) (n= 32), maar niet op zure grond (Krieglsteiner,
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2001). Het is tamelijk raadselachtig waarom de Krulzoomtrechterzwam
in Nederland zo sterk is afgenomen. Ook in Baden-Württemberg is
Conocybe pilosella

Berijpt breeksteeltje

er sprake van een duidelijke achteruitgang, waarvan de oorzaak niet
wordt aangegeven (Krieglsteiner, 2001).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2009.

Dit paddenstoeltje ziet er in het veld uit als zo veel breeksteeltjes:
een stomp kegelvormig, oker- tot roodbruin, doorschijnend gestreept
hoedje van een paar centimeter; dicht opeenstaande, kaneelbruine
lamellen en een dun steeltje dat wat lichter is dan de hoed. De steel,
en aanvankelijk ook de hoed, maken met het blote oog een berijpte
indruk; vandaar de Nederlandse naam. In werkelijkheid is het fijn
donzig behaard. Onder de microscoop is het Berijpt breeksteeltje
vrij eenvoudig te herkennen aan de kleine sporen van 5-8 x 3,54,5 µm zonder kiempore. Het ontbreken van een pore is een grote
uitzondering bij breeksteeltjes. De soort is in Nederland vrij zeldzaam
en volgt het kenmerkende patroon van een kalkminnende soort:
voornamelijk in het rivierengebied, Zuid-Limburg, aan de randen
Coprinellus tardus

Ruwsporige inktzwam

OPN 1995: Coprinus silvaticus

van Flevoland, in de kalkrijke duinen en plaatselijk in de Hollandse
polders (NMV, 2013). Een vindplaats aan de rand van het Bargerveen
bij Weiteveen (km 264-523, 2009) valt ver buiten het bekende areaal.
Details omtrent de groeiplaats waren niet te achterhalen. Beter in dit
patroon past een recente vondst, na afsluiting van het bestand voor
deze Atlas, in een loofbos op basenrijke potklei in Natuurschoon ten
noorden van Roden (km 222-574, 2012). Het Berijpt breeksteeltje
is in Centraal-Europa niet zeldzaam en het bewoont daar een
groot scala aan habitats: droge en vochtige loof- en naaldbossen,
jeneverbesstruwelen, droge schrale graslanden, vochtige weilanden,
zeggemoerassen, rietvelden en wegbermen, doorgaans op basenen voedselrijke bodem (Krieglsteiner, 2003; Hausknecht, 2009).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1981.

De Ruwsporige inktzwam lijkt door grootte, kleur en bundelvormige
groeiwijze op het eerste gezicht op de algemene Gewone
glimmerinktzwam (Coprinellus micaceus). Hij hoort echter tot
de inktzwammen met een fijn afstaand behaarde hoed, en heeft
daarnaast ook een korrelig, bleekbruin velum op de hoed die
okerbruin van kleur is met een roodbruin centrum. In vergelijking
met verwante soorten is het een forse paddenstoel met een tot 5 cm
uitspreidende hoed en een tot 9 cm lange steel. Met een microscoop
is herkenning een fluitje van een cent: de ruwe, amandelvormige
Coprinellus truncorum

Gladstelige glimmerinktzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 1, n>99: 4, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1987.

Deze vrij forse inktzwam lijkt sprekend op de Gewone glimmerinktzwam (Coprinellus micaceus; zie aldaar), maar bij nauwkeurige
inspectie in het veld blijkt de steel niet donzig behaard te zijn, doch
glad zoals de Nederlandse naam al aangeeft. Bovendien zijn onder
de microscoop de sporen van de Gladstelige glimmerinktzwam in
vooraanzicht elliptisch tot zwak eivormig in plaats van mijtervormig.
Deze inktzwam gold lange tijd in Nederland als zeldzaam, maar hij
blijkt vrij algemeen te zijn in Zeeland, het Hollandse polderland en ZuidLimburg (NMV, 2013). Op de hogere zandgronden zijn nog steeds
zeer weinig vindplaatsen bekend, zo ook in Drenthe. De Gladstelige
glimmerinktzwam is hier in vijf kilometerhokken geregistreerd in alle
hoeken van de provincie: landgoed Vennebroek bij Paterswolde
(km 234-574, 1987), het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557,
2001), het Knoesterbos bij Drouwenermond (km 259-556, 2004),
landgoed Dickninge bij De Wijk (km 214-520, 2005) en ten noorden
van Nieuwlande (km 237-525, 2006). Mogelijk is hij in werkelijkheid
wijder verbreid, want er wordt in het veld vaak niet nauwkeurig
op de diverse glimmerinktzwammen gelet. Waarschijnlijk zitten er
onder de 313 meldingen van Coprinellus micaceus sensu lato ook
een paar vondsten van de Gladstelige glimmerinktzwam. Evenals
de Gewone glimmerinktzwam groeit deze paddenstoel in bundels

sporen met wratten en richels zijn zeer karakteristiek. Er is één
melding uit Drenthe uit landgoed Vosbergen bij Paterswolde (km
234-573, 1981). Details van deze oude vondst konden niet worden
achterhaald. In Nederland is de Ruwsporige inktzwam zeldzaam
en voornamelijk waargenomen in Zuid-Limburg, het rivierengebied
en het Utrechts-Hollandse laagveengebied (NMV, 2013). Hij groeit
gewoonlijk in loofbossen op vruchtbare kleigrond (Uljé in Noordeloos
et al., 2005) en is in Zuid-Duitsland kenmerkend voor beukenbossen
(Krieglsteiner & Gminder, 2010).
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

0

op en rond dode stronken van loofbomen, maar sterker dan die
soort is de Gladstelige glimmerinktzwam gebonden aan bossen en
parken op vochtige tot natte, voedsel- en basenrijke grond. Ook de
Drentse vindplaatsen liggen in loofbossen op vruchtbare bodem. In
Zuidwest-Duitsland is deze inktzwam gebonden aan hout van wilgen
en karakteristiek voor rivierbegeleidende ooibossen. Daarbuiten is
hij schaars in voedselrijke wilgenbroekstruwelen (Krieglsteiner &
Gminder, 2010). In Drenthe zijn geen gegevens over het substraat
bekend.

Hoofdstuk 27b
Coprinopsis krieglsteineri

Zijdeglansinktzwam

OPN 1995: Coprinus krieglsteineri
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2003.

De hoeden van deze vrij kleine inktzwam zijn uitgespreid tot 3
cm breed en wittig tot bleekgrijs van kleur met een hazelnoot- tot
donkerbruin centrum. Ze zijn aanvankelijk bedekt met een heel dun
velum, als een zijdeachtig ‘spinnenweb’, dat jonge vruchtlichamen
een zijdeachtige glans geeft en langs de hoedrand nog lang
intact blijft. De Zijdeglansinktzwam is pas in 1987 beschreven uit
Duitsland en kende jarenlang in Nederland slechts één vindplaats,
namelijk landgoed Nijenrode op voedsel- en basenrijke rivierklei

Cortinarius anthracinus

Roodrandgordijnzwam

bij Breukelen (Uljé in Noordeloos et al., 2005). In 2003 werd hij
gevonden in Natuurschoon bij Roden (km 222-574), eveneens
een loofbos op basenrijke (pot)klei. Details over de standplaats
aldaar zijn niet bekend. De Zijdeglansinktzwam groeit zowel op
houtsnipperpaden op voedselrijke grond als op humusrijke bodem
in loofbos (Uljé in Noordeloos et al., 2005). Tot op heden is deze
soort wereldwijd alleen van een paar plekken in Duitsland en
Nederland bekend.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1940.

De Roodrandgordijnzwam is een spectaculaire paddenstoel vanwege
het contrast tusssen het purperbruine tot zwarte hoedcentrum en
de oranjerode hoedrand, veroorzaakt door resten van het velum.
Ook op de purperbruine steel zijn oranje vezeltjes van het velum
zichtbaar. In Drenthe is deze soort uiterst zeldzaam. Hij is ruim 70 jaar
geleden opgegeven van het Asserbosch (km 233-555, 1940) door de
befaamde mycoloog A.F.M. Reijnders en leek regionaal uitgestorven.
Recent is de Roodrandgordijnzwam echter herontdekt in De Kleibosch
bij Foxwolde (km 227-574, 2010, herb. Somhorst), waar hij groeit in
een gemengd loofbos met eik, Hazelaar en Es op basenrijke potklei.
Cortinarius sanguineus

Bloedrode gordijnzwam

Ook in Scandinavië heeft de soort een voorkeur voor bossen op rijke
gronden (Knudsen & Vesterholt, 2008), maar in Zuidwest-Duitsland
komt hij vooral voor in bossen op (oppervlakkig) verzuurde zand- en
leemgrond (Krieglsteiner & Gminder, 2010). Als mycorrhizapartners
worden door deze auteurs Fijnspar, Hazelaar, Beuk, Grove den,
berk en eik vermeld. In Nederland is de Roodrandgordijnzwam zeer
zeldzaam met recente vondsten in Zuid-Limburg, het stroomgebied
van de Kromme Rijn, bij Den Haag en bij Winterswijk (NMV, 2013).
De weinige vindplaatsen op de hogere zandgronden dateren alle van
vóór 1990.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 3, n>99: 1, trend ---, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1983.

De Bloedrode gordijnzwam is haast onmiskenbaar doordat alle delen van het
vruchtlichaam, inclusief de lamellen, donker
karmijnrood gekleurd zijn. Dit kleinood is
in Drenthe zeer zeldzaam in het uiterste
noorden van de provincie, in de omgeving
van Roden en Paterswolde. Bij Roden is
de soort waargenomen in een eikenlaan in
het Mensingebos (km 225-571, 1986) en
in het Weehorstbosch (km 226-572, 2006),
bij Paterswolde in landgoed Vosbergen (km
235-573, 1983) en Oosterbroek (km 235-572,
1984). De Bloedrode gordijnzwam groeit hier
in loofbossen en lanen op vochtige, matig tot
zwakzure, voedselarme leem- en zandgrond.
In Noord- en Centraal-Europa is deze
paddenstoel gewoon en heeft hij een voorkeur
voor mosrijke sparrenbossen, zowel op zure
als basische bodems (Knudsen & Vesterholt,
2008; Krieglsteiner & Gminder, 2010). In
ons land is de Bloedrode gordijnzwam
alleen bekend uit loofbossen en zeldzaam
op verspreide vindplaatsen (NMV, 2013).
Door een forse achteruitgang als gevolg van
vermesting staat hij als bedreigd op de Rode

Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Recent is een publicatie verschenen waaruit blijkt dat
de Bloedrode gordijnzwam een complex vormt van drie soorten (Niskanen et. al., 2012).
De echte Bloedrode gordijnzwam zou aan sparren gebonden zijn. Het zou in dat licht
interessant zijn om Drents materiaal opnieuw te bestuderen, hoewel het geen uitzondering
zou zijn als blijkt dat een Scandinavische naaldhoutbegeleider in Nederland bij loofbomen
groeit.
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Cortinarius unimodus

Valse grootspoorgordijnzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2003.

De Valse grootspoorgordijnzwam is een van de vele kleine,
hygrofane gordijnzwammen uit het ondergeslacht Telamonia met
een bruine hoed en zwak ontwikkeld wit velum. Opvallend zijn onder
de microscoop evenwel de grote sporen van 10,5-12 x 5,5-6,5
µm. Daardoor lijkt hij op de Grootsporige gordijnzwam (Cortinarius
casimiri; zie aldaar). Dam & Kuyper (2004) geven een beschrijving
van de soort en een uitgebreide discussie over de verschilpunten.
De Valse grootspoorgordijnzwam zou vooral verschillen door de
slankere, druppelvormige sporen met versmalde basis en daarnaast
door de warmere, roodbruine hoedkleur. Ofschoon de soort ook

Craterellus cornucopioides

Hoorn-van-overvloed

is opgenomen in hun determinatietabel voor gordijnzwammen
(Dam & Kuyper, 2011), was hij aanvankelijk door dezelfde auteurs
verworpen voor opname in de nieuwe Standaardlijst (Arnolds & Van
den Berg, 2013). Kennelijk bestaat er enige twijfel over de status van
de soort. In Drenthe is de Valse grootspoorgordijnzwam één maal
gedetermineerd door gordijnzwammenspecialist Nico Dam uit een
gemengd loofbos op basenrijke potklei in De Kleibosch bij Foxwolde
(km 227-574, 2003). Hij is verder in Nederland alleen bekend van
het Smoddebos bij Losser, eveneens een loofbos op vochtige, zware
leem (Dam & Kuyper, 2004).
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd,
eerste jaar: 1954.

De Hoorn-van-overvloed is een zeer opvallende paddenstoel. Dit
trechtervormige familielid van de Hanenkam wordt tot 20 cm hoog en
8 cm breed. Hij heeft een donkergrijze binnenkant en een wat lichtere,
gladde tot gerimpelde buitenkant. De soort is een mycorrhizasymbiont
van Beuk en eik in oude loofbossen op voedselarme, kalkhoudende
zand- en leembodems en is in Nederland altijd al zeldzaam geweest
(Cool & Van der Lek, 1935). In Drenthe werd de Hoorn-van-overvloed
in 1934 ontdekt en dat was een speciale vermelding in het vakblad
Fungus waard: ‘Een drietal exemplaren bij Gieten onder jonge berken
en eiken met ondergroei van adelaarsvaren en brem’ (Swanenburgde Veye, 1935). Het jaar daarop was deze groeiplaats verloren
gegaan door wegverbreding, maar in het aanpalende eikenhakhout
nabij het Zwanemeer bleken minstens 200 vruchtlichamen te groeien
(Swanenburg-de Veye, 1937). In 1940 werden hier 300 vruchtlichamen
geteld, waarmee het de rijkste groeiplaats van Nederland was
(Swanenburg-de Veye, 1940). De laatste melding dateert van 1954 (km
247-559, 1954, herb. L). Het is zeer de vraag of we deze bijzondere
paddenstoel ooit in Drenthe zullen terugzien. De eikenstrubben bij het
Zwanemeer bestaan nog steeds, maar ondanks intensief veldwerk is
de Hoorn-van-overvloed er recent niet meer gevonden. In de literatuur
Crepidotus subverrucisporus

Ruwsporig oorzwammetje

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

Oorzwammetjes zijn lastige klanten voor veldmycologen. Ze lijken
macroscopisch sterk op elkaar en ze zijn zo algemeen dat het
onmogelijk is om alle vondsten mee te nemen om thuis onder de
microscoop te controleren. De eigenschappen van de sporen
vormen namelijk het meest betrouwbare onderscheid. Vrijwel altijd
blijkt het dan toch te gaan om het zeer algemene Wit oorzwammetje
(Crepidotus variabilis) of het bijna even talrijke Rondsporig
oorzwammetje (Crepidotus cesatii), maar soms zit er iets bijzonders
tussen. Zoals het Ruwsporig oorzwammetje, dat in Drenthe één
keer is aangetroffen in de Hulzedink, een oud bosrelict op de flank
van het dal van het Oude Diep ten zuiden van Drijber (km 232-532,
2009, herb. L). Het trok de aandacht doordat de witte, ongesteelde
schelpvormige vruchtlichamen van 4-12 mm niet vlak waren, zoals bij
de meeste oorzwammetjes, maar hoefvormig gewelfd. Het is de vraag

worden voor de achteruitgang van deze paddenstoel dezelfde factoren
genoemd als voor de afname van de Hanenkam, met name verzuring
en vermesting, maar ook bodemverdichting (Kuyper & Arnolds, 1996;
Krieglsteiner, 2000). Omdat de Hanenkam weer een beetje opkrabbelt,
is er wellicht nog een sprankje hoop voor de Hoorn-van-overvloed.
Vanaf 1990 is hij in Nederland nog op drie plekken gevonden, bij
Zwolle, Putten en Vaals (NMV, 2013).
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of dat een betrouwbaar veldkenmerk is, maar Knudsen & Vesterholt
(2008) noemen het wel nadrukkelijk in hun beschrijving van deze
soort. Bovendien groeide het paddenstoeltje op een ongebruikelijk
substraat: een dikke, afgevallen tak van de Fladderiep, een in
Nederland zeldzame boom, waarvan de enige drie wilde exemplaren
in Drenthe groeien in de bosrand van de Hulzedink op een ondergrond
van basenrijke keileem (Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999). De
vondst kon thuis gemakkelijk op naam worden gebracht op grond van
de sterk wrattige, elliptische tot amandelvormige sporen van 7,5-10
x 5-6,5 µm. In Nederland is het Ruwsporig oorzwammetje zeldzaam

Crocicreas coronatum

Gekroond geleikelkje

OPN 1995: Cyathicula coronata
Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 9, n>99: 3, trend ---, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1982.

Het Gekroond geleikelkje is snel te herkennen als het koninginnetje
onder de kelkjes. Met een gewone loep is het kroontje, bestaande uit
fraaie tandjes die opsteken uit de rand, goed zichtbaar. De kelkjes
zijn 1-2 mm breed en het steeltje is ongeveer even lang. Ze zijn een
beetje transparant, ook in droge toestand, vanwege de geleiachtige
textuur van het vlees. De kleur varieert van bleek vaalgeel tot
bleekoranje. De sporen zijn meestal eencellig en 15-18 x 4 µm
groot. In Nederland is het Gekroond geleikelkje matig algemeen,
met de grootste dichtheid op de zwaardere gronden in het westen
en het rivierengebied (NMV, 2013). In Drenthe is het slechts in twaalf
kilometerhokken genoteerd. Vier daarvan liggen in de noordpunt bij
Roden waar potklei aan het oppervlak komt. De soort is gevonden
op dode stengels van kruidachtige planten (2x) en bladstelen van
essenbladeren (3x) in loofbossen en struwelen op voedsel- en
basenrijke, bij voorkeur lemige grond. Ondanks het relatief opvallende
uiterlijk is de verspreiding van het Gekroond geleikelkje in Drenthe
stellig onvolledig bekend.
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op verspreide plaatsen, met een opvallende hotspot bij Den Haag,
waar een derde deel van de 18 recent bezette atlasblokken geclusterd
liggen (NMV, 2013). Wellicht is dit (ten dele) een waarnemerseffect
doordat men aldaar een beter zoekbeeld heeft van de soort of
meer oorzwammetjes onder de microscoop legt. Over de exacte
standplaatseisen is niet veel bekend. Knudsen & Vesterholt (2008)
melden de soort voor Scandinavië op twijgen van loofbomen, met een
voorkeur voor kalkrijke standplaatsen; Krieglsteiner & Gminder (2008)
kennen maar enkele vondsten uit Baden-Württemberg, op hout van
Beuk, Witte acacia en vlier.
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Crocicreas dolosellum

Getand geleikelkje

OPN 1995: Cyathicula dolosella
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Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1980.

Het Getand geleikelkje lijkt een kleine en bleke uitgave van het
hierboven besproken Gekroond geleikelkje (Crocicreas coronatum).
De tandjes aan de rand zijn veel korter, het vruchtlichaam is slechts 1
mm breed en vrijwel wit, en de sporen meten 12-14 x 2 µm en hebben
een dwarsschotje. Zoals alle geleikelkjes is deze soort enigszins
transparant. Het Getand geleikelkje is alleen opgemerkt bij Roden
tijdens het mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren

Doorschijnend geleikelkje

Crocicreas subhyalinum
OPN 1995: Cyathicula subhyalina

tachtig. De twee vondsten zijn gedaan in het Waal bij Roderwolde
(km 228-577, 1980) in een elzenbroekbos, en in Het Vagevuur bij
Roden (km 223-574, 1983, herb. BSW) op dode bladeren van Es
in een Elzen-Vogelkersbos op potklei. Buiten Drenthe is het Getand
geleikelkje slechts in zeven verspreide atlasblokken waargenomen
(NMV, 2013). Verbazend, want volgens Ellis & Ellis (1997) is dit
ascomyceetje in Groot-Brittannië algemeen op bladstelen van Es.
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Status: Verdwenen, n= 7, n<99: 7, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 9): vochtig, voedselrijk loofbos 44%,
elzenbroekbos 33%, jonge,voedselrijke bosaanplant 22%. – Sub (n= 8):
afgevallen bladeren 100%. – Org (n= 8): els 50%, Zomereik 25%, Es 13%,
loofbomen onbepaald 13%

Het Doorschijnend geleikelkje is niet meer dan 1 mm breed en
lijkt oppervlakkig op een gesteeld Vlieskelkje (Hymenoscyphus),
maar het onderscheidt zich door een transparante, witte kleur.
De buitenzijde is glasachtig, taai en elastisch, zoals bij alle
geleikelkjes. De spoelvormige sporen meten 15-17 x 4-5 µm. Dit
ascomyceetje staat in Nederland als zeldzaam te boek, met een
clustertje vindplaatsen op Walcheren (NMV, 2013), maar volgens
Dennis (1981) en Ellis & Ellis (1997) is het in Groot-Brittannië
een algemene soort die gewoonlijk op bladstelen van esdoorn zit,
maar soms ook op bladstelen van els, Paardenkastanje en Tamme
kastanje. In Drenthe is het Doorschijnend geleikelkje uit zeven
kilometerhokken bekend. De soort is uitsluitend waargenomen in
de jaren tachtig in het kader van mycosociologisch onderzoek van
moerasbossen, toen M. Creveld de proefvlakken nauwgezet op
kleine ascomyceten onderzocht. Het Doorschijnend geleikelkje is
toen in 38% van de bestudeerde elzenbossen gesignaleerd (n= 16)
op bladstelen van Zwarte els, Zomereik en Es, soms met meer dan
3000 vruchtlichamen per 1000 m2. Het is moeilijk voorstelbaar dat
de soort echt verdwenen is. Het ontbreken van recente vondsten
Delicatula integrella

Plooiplaatzwammetje

lijkt meer een kwestie van onvoldoende zoekinspanningen in de
juiste habitats.
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Status: Vrij zeldzaam, n= 72, n<99: 23, n>99: 59, trend ±, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1961. – Hab (n= 42): vochtig, voedselrijk loofbos
24%, wilgenstruwelen 19%, lanen 19%, elzenbroekbossen 17%, droog,
voedselarm loofbos 5%, parken 5%, rest 11%. – Sub (n= 31): humus en
strooisel 23%, takken 19%, twijgen 16%, stronken 13%, leem 10%, rest 19%.

De tere, witte vruchtlichamen van het Plooiplaatzwammetje lijken op
een mycena of een trechtertje met een bijna doorschijnende hoed.
Ze worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een vergankelijk
velum en de iets aflopende, ver uiteenstaande, opvallend smalle
lamellen die onderling aderig verbonden zijn. De paddenstoeltjes
verschijnen, meestal in groepjes, doorgaans al in de zomer, zowel
op kale leem en humus als op sterk verrotte takken en stronken van
loofbomen. In Drenthe is het Plooiplaatzwammetje vrij zeldzaam,
met een voorkeur voor vochtige, mineraalrijke gebieden, zoals het
potkleigebied bij Roden en het stroomgebied van het Peizerdiep
in Noord-Drenthe. Opvallend is de relatief hoge dichtheid in de
omgeving van Nijensleek en ten noorden van Meppel in het dal van
de Woldaa, gebieden waar de meeste paddenstoelen juist relatief

schaars zijn. In overeenstemming met het verspreidingspatroon komt
het Plooiplaatzwammetje voornamelijk voor in vochtige loofbossen,
elzenbroekbossen en wilgenstruwelen op basenrijke potklei en
keileem en op beekafzettingen. Uit mycosociologisch onderzoek in
moerasbossen in de jaren tachtig blijkt dat dit paddenstoeltje een
kensoort is van het Elzen-Vogelkersbos, waar hij in 71% van de
proefvlakken (n= 7) is gevonden, tegen 18% van de wilgenstruwelen
(n= 17) en 16% van de elzenbroekbossen (n= 6) (Arnolds, n.p.). Dit
paddenstoeltje is destijds ook gevonden in 9% van de proefvlakken
in beukenlanen (n= 23) en 2% van de eikenlanen (n= 53; Keizer,
1993), maar het ontbrak geheel in de onderzochte eiken-, beukenen berkenbossen van het Eiken-verbond op voedselarme, zure
zandgrond. Er zijn ook enkele vondsten buiten het bos, onder andere
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op dode rietstengels in rietland langs het Leekstermeer, op strooisel
van Pijpenstrootje in een vochtig heischraal grasland op potklei in het
Eexterveld en in pitruspollen langs een poel op keileem in Schepping
bij Beilen. Ook in Baden-Württemberg is het Plooiplaatzwammetje
kenmerkend voor ooibossen van het Vogelkers-Elzenbos. Daar
is alleen rot hout als substraat bekend (Krieglsteiner, 2001). In
Scandinavië wordt de soort behalve uit natte bossen ook van open,
grazige vegetaties gemeld, overeenkomstig de Drentse situatie
(Knudsen & Vesterholt, 2008). Landelijk is het Plooiplaatzwammetje
vrij algemeen (NMV, 2013).

Disciotis venosa

Grote aderbekerzwam
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1984.

De geel- tot dadelbruine, komvormige, later schotelvormig uitspreidende vruchtlichamen van de Grote aderbekerzwam kunnen
zo groot worden als een soepkop, tot 15 cm breed. Ze zijn aan
de basis zowel aan de binnen- als buitenzijde sterk geribd of
geplooid. Deze opvallende bekerzwam fructificeert in het voorjaar
in loofbossen op vruchtbare, basenrijke leem- en kleigrond. Hij
is in Nederland vrij algemeen in Zuid-Limburg, zeldzaam in het

rivierengebied, langs de binnenduinrand en in zeekleigebieden
in het noorden en Zeeland, elders uiterst zeldzaam (NMV, 2013).
Er is één opgave zonder verdere details van het Noordlaarderbos
(km 570-239, 1984) uit een grenshok dat bijna helemaal in
Groningen ligt en maar voor een miniem deel in Drenthe. Het
is dus zeer de vraag of de Grote aderbekerzwam een Drentse
soort is.

Loofbossen op basenrijke leem en potklei

374
Dumontinia tuberosa

Anemonenbekerzwam
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Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 8, n>99: 8, trend -, RL 08: Bedreigd, eerste
jaar: 1964.

De Anemonenbekerzwam is in het veld gemakkelijk te herkennen.
Hij produceert in het voorjaar bruine, langgesteelde kelkjes van 1-3
cm breed die parasiteren op wortelstokken van de Bosanemoon,
soms op knolletjes van Speenkruid. Door de zwam worden de
wortelstokken tot zwarte, langgerekte sclerotia omgevormd. Waar de
Anemonenbekerzwam tijdens de bloei van de anemoon verschijnt,
groeien de planten slecht met vergelende bladeren. De soort kan
schadelijk zijn in culturen van gekweekte anemonen, maar in Drenthe
is dat, voor zo ver bekend, niet aan de orde. De Anemonenbekerzwam
is in Nederland matig algemeen binnen het verspreidingsgebied van
de Bosanemoon, dus voornamelijk op het pleistoceen, in Zuid-Limburg
en de kalkrijke duinen (NMV, 2013). In Drenthe is hij zeldzaam en
het meest waargenomen in het potkleigebied rond Roden. Daar zijn
ook de meest constante vindplaatsen, bijvoorbeeld regelmatig in De
Kleibosch bij Foxwolde tussen 1985 en 2009. Hij groeit rond Roden

in omvangrijke anemonenpopulaties in Elzen-Vogelkersbos, maar de
aantasting is altijd zeer beperkt van omvang. Elders in Drenthe is
de verschijning vaak incidenteel, bijvoorbeeld eenmalig in 1993 bij
oorspronkelijk aangeplante Bosanemoon in een bostuin in Schepping
bij Holthe, terwijl de anemonen daar vanaf 1985 tot heden permanent
aanwezig waren. Alleen bij Nijeveen is de Anemonenbekerzwam
waargenomen op Speenkruid in een voedselrijke, vochtige wegberm
onder populieren. De soort gaat landelijk achteruit en wordt als
bedreigd beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Entoloma dysthales

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

De Vloksteelsatijnzwam behoort tot een karakteristiek groepje
kleine satijnzwammen met een mycena-achtig postuur en een sterk
radiaalvezelig tot harig hoedje. Van een paar verwante soorten
is hij vooral te onderscheiden door de zeer grote sporen van 1320 x 8-10,5 µm met een zwak gegolfde omtrek. In Drenthe is de
Vloksteelsatijnzwam alleen bekend van een loofbos op zware potklei in

Entoloma euchroum

Violette satijnzwam

Natuurschoon bij Roden (km 223-574, 2005). Deze saprotrofe soort is
karakteristiek voor loofbossen op zware, kalkhoudende gronden waar
hij doorgaans op kale grond of tussen mossen groeit, vermoedelijk
saprotroof op humusbestanddelen. Hij is in Nederland zeldzaam
en voornamelijk aangetroffen in Zuid-Limburg, het rivierengebied,
Flevoland en het kleigebied van Groningen (NMV, 2013).
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Status: Zeldzaam, n= 18, n<99: 14, n>99: 6, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1977. – Hab (n= 10): vochtig, voedselrijk loofbos 40%, elzenbroekbos
30%, droog, voedselarm loofbos 20%, rest 10%. – Sub (n= 7): dode stobben
71%, stronken 14%, rest 14%. – Org (n= 7): els 71%, Hazelaar 14%, berk
14%.

Veel satijnzwammen zijn in het veld lastig te herkennen, maar dat
is bij de Violette satijnzwam geen probleem. De vruchtlichamen zijn
in jonge toestand prachtig violet of blauwviolet. De wat schubbige,
ingedrukte hoed verkleurt geleidelijk bruinachtig, maar steel
en lamellen blijven violet. Bovendien is het een van de weinige
satijnzwammen die op hout groeit. De Violette satijnzwam is in
Drenthe zeldzaam, met een opvallende concentratie vindplaatsen in

het potkleigebied ten noorden van Roden en verder zeer verspreide
waarnemingen, hoofdzakelijk in kwelzones aan de rand van
beekdalen. De soort heeft haar optimum in voormalige hakhoutbossen
van het Elzen-Vogelkers-verbond op basenrijke, lemige bodems,
maar is ook gevonden in diverse doorgeschoten elzenbroekbossen
op voedselrijke beekafzettingen met toevloed van basenrijk
grondwater. Nu en dan groeit hij in drogere eikenhakhoutbossen

Hoofdstuk 27b

op tamelijk zure en matig voedsel- en basenarme zandgrond.
Tijdens mycosociologische studies in de jaren tachtig bedroeg de
presentie van de Violette satijnzwam in proefvlakken in het ElzenVogelkersbos 43% (n= 7), in Elzenbroekbos 33% (n= 6; Arnolds,
n.p.) en 17% in het Beuken-Eikenbos (n= 18; Jansen, 1984). In deze
bossen groeit hij steeds op sterk vermolmd loofhout, meestal in een
holte van een voormalige tak op een oude hakhoutstoof, ook wel
op stronken, bij voorkeur van Zwarte els, maar ook van Zomereik,
Hazelaar en berken. Elders in ons land is de Violette satijnzwam
vrij zeldzaam op de hogere zandgronden, in Zuid-Limburg en in de
duinen (NMV, 2013). Zowel landelijk als regionaal is hij zeer sterk
afgenomen, zodat hij nu als bedreigd op de Rode Lijst prijkt (Arnolds
Entoloma hebes

Dunsteelsatijnzwam
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& Veerkamp, 2008). De achteruitgang is tamelijk raadselachtig,
daar verwacht mocht worden dat deze fraaie paddenstoel baat heeft
bij het beëindigen van hakhoutbeheer en het ouder worden van
loofbossen.
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Status: Zeldzaam, n= 27, n<99: 8, n>99: 21, trend +, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1973. – Hab (n= 15): vochtig, voedselrijk loofbos 53%,
parken en tuinen 20%, elzenbroekbos 7%, vochtig, voedselarm loofbos 7%,
voedselrijke lanen 7%, schraal droog grasland 7%. – Sub (n= 12): leem 58%,
humus 25%, humusarm zand 8%, rest 9%.

De Dunsteelsatijnzwam bebehoort tot het subgenus Nolanea dat
overwegend slanke soorten met een mycena-achtige habitus omvat.
Hij heeft een kegelvormige, papillate, donkerbruine hoed van 5-30
mm, grijsroze lamellen en een dunne, bruine, overlangs witvezelig
gestreepte steel van 1-4 mm dik. Bij beschadiging komt er doorgaans
een ranzig-melige tot komkommerachtige geur vrij. De soort is op
grond van deze combinatie van kenmerken met enige ervaring in
het veld te herkennen. Microscopisch zijn de sporenmaten (8,5-12
x 5,5-7,5 µm) en de cilindrische cheilocystiden van belang voor een
zekere determinatie. De Dunsteelsatijnzwam is in Nederland vrij
algemeen, voornamelijk in het rivierengebied, de kalkrijke duinen,
Zuid-Limburg en de omgeving van Amsterdam (NMV, 2013). In
Drenthe is deze soort zeldzaam met een voorkeur voor het gebied

noordelijk van Roden en Paterswolde. Daar groeit hij plaatselijk
talrijk in essen- en elzenbossen op potklei, zoals Natuurschoon bij
Roden en De Kleibosch bij Foxwolde, alsmede in landgoederen
op de overgang van het Drentse zandplateau naar laagveen. De
Dunsteelsatijnzwam is kenmerkend voor mull-humus in loofbossen
op vochtige, basenrijke, matig voedselrijke bodems, (Noordeloos,
1992; Krieglsteiner, 2003). Hij is tijdens mycosociologisch onderzoek
van loofbossen in de jaren tachtig alleen in 29% van de proefvlakken
van het Elzen-Vogelkers-verbond gevonden (n= 7), soms met 50-
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100 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). De soort mag
beschouwd worden als een kensoort van dat vegetatietype.
Buiten de kop van Drenthe vindt de Dunsteelsatijnzwam zeer
lokaal een geschikte groeiplek, bijvoorbeeld in het Asserbosch
en langs schelpenpaden door boswachterijen. Nu en dan duikt hij
Entoloma incarnatofuscescens

Bosstaalsteeltje

op onverwachte plaatsen op, bijvoorbeeld in een droge, mosrijke
grasstrook langs een schelpenpad (Arnolds, 1983), in bekalkt
grasland op keileem in Schepping bij Beilen en tuinen in Rolde en
Holthe. Ook uit Zuid-Duitsland zijn incidentele vondsten uit droge
bossen en kalkgraslanden bekend (Krieglsteiner, 2003).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2000.

Zoals diverse andere staalsteeltjes combineert het Bosstaalsteeltje
een blauwgrijze steel met een hoed zonder blauwe tint. In dit geval is de
hoed vleeskleurig tot rozebruin en diep doorschijnend gestreept onder
vochtige omstandigheden. In vergelijking met verwante soorten is de
hoed opvallend sterk genaveld tot trechtervormig en zijn de lamellen
sterk aflopend; de reden dat de soort wel in een afzonderlijk subgenus
Omphaliopsis is geplaatst (Noordeloos in Bas et al., 1988; Noordeloos,
1992). Het Bosstaalsteeltje is in Drenthe een grote zeldzaamheid,
bekend van een loofbos op door cementresten kalkrijk geworden
zandgrond bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 2000),
een elzen-essenbos op vochtige potklei in Natuurschoon bij Roden
(km 223-574, 2010) en een elzenbroekbosje in Broekenweering bij
Peizerwold (km 229-576, 2010, herb. Somhorst). In afwijking van de
meeste staalsteeltjes is het Bosstaalsteeltje een typische bosbewoner
die in graslanden ontbreekt. De soort is kenmerkend voor loofbossen
op neutrale tot basische, vruchtbare, meestal lemige bodems met
mull-humus, zoals rivierbegeleidende ooibossen, elzenbroekbossen
en vochtige Eiken-Haagbeukenbossen (Krieglsteiner, 2003). In
Entoloma indutoides

Cystidetrechtersatijnzwam

overeenstemming met de hoofdverspreiding van deze bostypen komt
het Bosstaalsteeltje in Nederland vooral voor in het rivierengebied,
Zuid-Limburg, de kalkrijke duinen, het zeekleigebied van NoordFriesland en Groningen en de Hollandse polders (NMV, 2013). De
soort is landelijk vrij zeldzaam en ongeveer stabiel.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 2006.

Met zijn vrij kleine, diep genavelde, grijsbruine hoed lijkt deze
satijnzwam in het veld eerder op een hygrofane trechterzwam
(Clitocybe). De lamellen zijn evenwel niet aflopend, maar uitgebocht
tot breed aangehecht en vleeskleurig roze van kleur. Bovendien is
het hoedoppervlak niet glad, maar radiaalvezelig en in het centrum
fijnschubbig. Onder de microscoop vallen de grote, sterk hoekige
sporen op van 9-14 x 7,5-10 µm. Van andere satijnzwammen
met een verdiept hoedcentrum is de Cystidetrechtersatijnzwam
goed te onderscheiden door de enorme, flesvormige cystiden
aan de lamelsnede van 40-145 x 10-20 µm. De soort is één maal
waargenomen in een grenshok bij Klein-Oever bij Oud-Avereest
(km 221-516, 2006, herb. L), net aan de Overijsselse kant van
de Reest. Hier groeide één exemplaar tussen strooisel en mos
in een vrij droog, wat verrijkt eikenhakhoutbosje waaraan weinig
bijzonders was te zien. Dit vruchtlichaam is hier afgebeeld. Toch
is de Cystidetrechtersatijnzwam in Nederland en internationaal
een grote zeldzaamheid (NMV, 2013; Noordeloos, 1992). Dat
geldt in nog sterkere mate voor de vondst langs de Reest, want
dit vruchtlichaam bezit op de lamellen naast cheilocystiden
ook pleurocystiden en behoort op grond daarvan tot de recent
beschreven variëteit pleurocystidiatum die nog niet uit ons land
bekend was en verder alleen in Oostenrijk is gevonden (Noordeloos,
2004). Over de standplaatseisen van de Cystidetrechtersatijnzwam
zijn weinig details bekend. Hij wordt vermeld van zowel loof- en
naaldbossen als van half-natuurlijke graslanden (Noordeloos, 1992,

2004; Knudsen & Vesterholt, 2008). De variëteit pleurocystidiatum
is oorspronkelijk beschreven van een grazige plek in een gemengd
bos op kalkrijke grond (Noordeloos et al., 1995). Zoals wel vaker
bij paddenstoelen is het raadselachtig door welke factoren het
optreden van de Cystidetrechtersatijnzwam bepaald wordt.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2004.

Vanwege de violetblauwe hoed en steel en de in jonge toestand
bleekgrijsblauwe lamellen lijkt de Fraaie satijnzwam op het beter
bekende Blauwplaatstaalsteeltje (Entoloma chalybaeum; zie aldaar).
Op de hoed van de Fraaie satijnzwam zijn de diepblauwe vezels en
schubjes echter donkerder van kleur dan de ondergrond, terwijl de hoed
van het Blauwplaatstaalsteeltje vrijwel egaal getint is. Voor een zekere
determinatie is de microscoop onontbeerlijk. De Fraaie satijnzwam
verschilt fundamenteel door de aanwezigheid van gespen aan de
basidiën. Hij is in Drenthe alleen waargenomen in het Asserbosch even
ten noorden van de begraafplaats (km 233-555, 2004, herb. L) op
vochtige, lemige, humeuze grond langs een pad in oud loofbos. De
Entoloma leucocarpum

Witte satijnzwam

Fraaie satijnzwam is een van
de weinige staalsteeltjes met
een optimum in bossen en
niet in graslanden. Hij wordt in
het buitenland zowel van loofals naaldbossen opgegeven,
gewoonlijk op kalkhoudende
grond
(Breitenbach
&
Kränzlin, 1984; Noordeloos,
1992; Krieglsteiner, 2003). Deze satijnzwam is in Nederland zeldzaam
met een zwaartepunt in Flevoland (NMV, 2013).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2010.

Als je een middelgrote, zuiver witte satijnzwam vindt, heb je altijd iets
bijzonders in handen, maar het is niet noodzakelijkerwijs de Witte
satijnzwam. Die soort heeft een niet hygrofane, ongestreepte hoed,
een aan de basis knollige steel en onder de microscoop cilindrische
tot flesvormige cystiden aan de lamelsnede. Verwarring is vooral
mogelijk met de Witte bossatijnzwam (Entoloma speculum; zie
aldaar), die evenwel een hygrofane, bij vocht gestreepte hoed heeft en
lamellen zonder cystiden. In Drenthe is de Witte satijnzwam één maal
vastgesteld, in een vochtig elzen-essenbosje met enkele eiken op
basenrijke potklei in Het Vagevuur bij Roden (km 223-574, 2010, herb.
L). Het Drentse materiaal wijkt af van beschrijvingen in de literatuur
(Noordeloos in Bas et al., 1988; Noordeloos, 1992) door aanmerkelijk
grotere vruchtlichamen met hoeden van 4,5-7 cm. Het is niet duidelijk
of deze soort saprotroof op humus leeft of mycorrhiza vormt met
loofbomen. De Witte satijnzwam is oorspronkelijk beschreven uit een
loofbos van Eik, Es en els op kalkhoudende zandgrond in landgoed
Mildenburg bij Oostvoorne (Noordeloos, 1981). Hij is inmiddels ook
bekend van twee andere locaties in de duinen, twee in Flevoland en
één in Zuidoost-Friesland (NMV, 2013).

Entoloma scabrosum

Grofschubbig staalsteeltje

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1984.

Het Grofschubbig staalsteeltje is te herkennen aan de relatief forse
vruchtlichamen met een ongestreepte, licht grijsbruine hoed van 2060 mm die dicht bezet is met donker grijsbruine schubjes, en een
gepolijste, staalgrijze steel van 40-90 x 3-6 mm. Voor een zekere
determinatie is het vaststellen van de sporenmaten (10-12,5 x 6,5-9
µm) en de afwezigheid van cheilocystiden van belang. In Drenthe is

de enige vondst gedaan in een loofbos op potklei in Natuurschoon
bij Roden (km 223-574, 1984, herb. L). Hij is in Nederland van vier
andere verspreide plekken bekend (NMV, 2013). Het Grofschubbig
staalsteeltje is in heel Europa een grote zeldzaamheid en zowel
bekend van graslanden als van loofbossen op vruchtbare, vochtige
grond (Noordeloos, 1992; Knudsen & Vesterholt, 2008).
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Entoloma subpusillum

Berijpte trechtersatijnzwam
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Verdwenen,
eerste jaar: 1984.

De Brijpte trechtersatijnzwam lijkt op een Trechtertje (Omphalina)
vanwege de trechtervormige, grijsbruine, 5-30 mm brede hoed
en de aflopende lamellen. Die laatste zijn echter niet grijs of bruin,
maar vleeskleurig roze gekleurd. De soort is nauw verwant met
de wijdverbreide Geribbelde satijnzwam (Entoloma undatum; zie
aldaar), maar de hoed is berijpt en niet concentrisch gezoneerd.
Microscopisch is het ontbreken van gespen aan de voet van de
Fomitiporia robusta

Eikenvuurzwam

OPN 1995: Phellinus robustus

basidiën een belangrijk verschil. De Berijpte trechtersatijnzwam is
in Drenthe uitsluitend bekend van kale, lemige grond in een elzenessenbos op vochtige potklei in Natuurschoon bij Roden (km 223574, 1984, herb. L). Dit is tevens de enige waarneming in Nederland
(NMV, 2013). De soort is oorspronkelijk beschreven uit een loofbos
op kleigrond in Tjechië en in Europa uiterst zeldzaam (Noordeloos,
1992).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1910.

De Eikenvuurzwam is een overblijvende, consolevormige buisjeszwam
die tot 30 cm hoog en bijna even breed kan worden. De bovenkant
is gewelfd en met een grijsbruine tot zwarte korst bedekt die bij oude
exemplaren diepe voren vertoont en vaak groen ziet van algen; de
onderzijde bestaat uit zeer fijne, warmbruine poriën. Deze opvallende
paddenstoel is al in 1910 in de omgeving van Ter Apel verzameld in een
grenshok van Drenthe met Groningen (atlasblok 265-540, 1910, herb.
L). Het duurde bijna een eeuw voordat de Eikenvuurzwam opnieuw in
Drenthe is gesignaleerd, op een dikke eikentak in de Langeloërduinen
ten noorden van Norg (km 226-556, 2006). Kort daarna werd hij ook
waargenomen in een oude snoeiwond op circa 7 m hoogte op een
ongeveer 80-jarige Zomereik in een wegberm ten zuidoosten van Ruinen
(km 221-530, 2007) en op 3 m hoogte op de stam van een kwijnende,
ongeveer 60-jarige eik in een hulstrijk eikenbos in Hulsebosch tussen
Veenhuizen en Westervelde (km 224-562, 2009). Een opgave uit het
centrum van Coevorden (km 246-520, 2006) wordt door ons als onzeker
beschouwd omdat als waardboom Paardenkastanje is opgegeven, een
zeer ongebruikelijk substraat, hoewel deze boom door Jülich (1984)
wel wordt vermeld als mogelijke waardplant. De Eikenvuurzwam is een
echte ‘oerwoudpaddenstoel’ die bij voorkeur als zwakteparasiet groeit

op de stammen en dikke takken van monumentale eiken in stadia van
stilstand en verval. De vruchtlichamen zitten vaak hoog in levende
bomen en vallen dan pas op als ze met een storm uit de boom waaien
en op de grond terechtkomen. Ze kunnen tientallen jaren oud worden
en op gevallen dood hout nog enige tijd verder leven. Het mycelium
tast het spinthout van de eiken aan en breidt zich zeer langzaam in
de waardboom uit, zodat die nog vele decennia in leven kan blijven
(Krieglsteiner, 2000). De Eikenvuurzwam groeit bij voorkeur in oude
Eiken-Haagbeukenbossen, Beuken-Eikenbossen en parken op min
of meer voedsel- en basenrijke grond. Dat wordt weerspiegeld in het
Nederlandse verspreidingspatroon. De soort is matig algemeen met
verdichtingen van vindplaatsen in Twente, de Achterhoek, langs de
Veluwezoom en in de kalkrijke duinen (NMV, 2013). Hij is in Drenthe
beduidend schaarser dan elders op het pleistoceen, vermoedelijk doordat
oude landgoederen met kapitale eiken hier nagenoeg ontbreken. De
meeste eiken zijn kennelijk nog niet oud genoeg voor deze paddenstoel.
In onze regio zou de Eikenvuurzwam eigenlijk vooral te verwachten zijn
in oude eiken-hulstbosssen, zoals het Norgerholt, het Asserbosch en
het Mantingerbosch, maar in die gebieden is de soort ondanks intensief
speurwerk nooit gezien.

Hoofdstuk 27b
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2007.

Dit is een vrij kleine, collybia-achtige paddenstoel die van boven met zijn
uitgespreide, doorschijnend gestreepte, geel- tot roodbruine hoed van
2-5 cm doet denken aan het bekende Gewoon eikenbladzwammetje
(Gymnopus dryophilus; zie aldaar). De steel van de Koolstinktaailing
ziet er echter heel anders uit: Hij is donkerbruin met een scherp
gescheiden oranjegele tot oranjebruine top, en wordt naar de basis
dunner. Bovendien ruikt het vruchtlichaam sterk naar rotte kool, soms
met een vleugje knoflook. Daarmee lijkt deze soort op de Stinkende
collybia (Gymnopus impudicus; zie aldaar). Bij de laatste is de hoed
evenwel donkerder bruin en de steel wordt naar onderen toe geleidelijk
wat donkerder en is daar niet versmald. De Koolstinktaailing stond in
het Overzicht (Arnolds et al., 1995) nog niet als inlands te boek. Hij is
recent ontdekt in de omgeving van Vught en onlangs op vier plaatsen
Helvella ephippium

Zadelkluifzwam

in Drenthe aangetroffen: langs een bospad door een vernat BerkenEikenbos op venige grond in Landgoed Terborgh bij Anloo (km 244561, 2007, herb. R. Enzlin), op bladstrooisel in een bosje op lemige
grond op de flank van het Scheebroekerloopje bij Anderen (km 241558, 2010, herb. R. Enzlin), in een gemengd bos in het Gietenerveld
bij Gieten (km 244-556, 2010) en in een beschaduwde berm op
vochtige potklei langs de Toutenburgersingel ten noorden van Roden
(km 223-574, 2010). De soort groeit in Scandinavië op dor blad en
takken van diverse loofbomen en geldt als kalkminnend (Knudsen &
Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland is de Koolstinktaailing een
kensoort van beukenbossen op matig vochtige, basische, doorgaans
kalkhoudende leembodems (Krieglsteiner, 2001). Een aquarel van
deze taailing is opgenomen in hoofstuk 9.5.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1993.

Deze tot 5 cm hoge kluifzwam heeft aanvankelijk een schotelvormige, lichtgrijze tot lichtbruine hoed die later zadelvormig
omklapt. De grauwbruine buitenzijde heeft een korrelige structuur
en de gladde steel is wittig tot grijzig beige. De Zadelkluifzwam is
in ons land matig algemeen en komt hoofdzakelijk voor in streken
met basenrijke bodems, met name in Flevoland, verder in ZuidLimburg, de kalkrijke duinen, langs de rivieren en plaatselijk in het
westen, zoals in de stadsbossen van Amsterdam en Rotterdam
Hemimycena pseudogracilis

Witte gladsteelmycena

(NMV, 2013). In Drenthe is de Zadelkluifzwam twee keer
gevonden: in het bos bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245557, 1993) en op de begraafplaats van Borger (km 249-548, 2000),
respectievelijk een gebied met kalkrijk zand en een terrein dat,
gelet op enkele andere hier waargenomen soorten, lokaal ook een
basische bodem moet hebben. Zoals veel andere kluifzwammen
vormt de Zadelkluifzwam vermoedelijk mycorrhiza met loofbomen
(Kuyper, 2007).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08:
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2007.

Zoals de meeste schijnmycena’s (geslacht Hemimycena) is de
Witte gladsteelmycena een miniem, geheel wit paddenstoeltje.
Het kegelvormige, vaak papillate hoedje is ongeveer 5 mm
breed, de lamellen zijn duidelijk ontwikkeld en de steel is kaal
en niet behaard zoals bij veel andere soorten. Microscopisch
zijn de sporenmaten van 7,5-10 x 3-4 µm en de afwezigheid
van cheilocystiden van belang. De Witte gladsteelmycena is in
Drenthe waargenomen in het Sterrebosch bij Roden (km 225Hydnum rufescens

Rossige stekelzwam

572, 2007, herb. L). Hij groeide daar vrij talrijk op verterende
beukenbladeren langs een greppel in een stukje oud beukenbos
op vochtige, lemige bodem. De soort is in Nederland van drie
andere, ver uiteenliggende atlasblokken gemeld (NMV, 2013).
Hij is in heel Europa zeer zeldzaam en voornamelijk bekend van
bossen in de subalpiene zone van gebergten, alwaar hij groeit op
bladeren, naalden, strooisel en worteltjes in loof- en naaldbossen
(Antonin & Noordeloos, 2004).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2010.

De Rossige stekelzwam is het kleine, donkere broertje van de elders
besproken Gele stekelzwam (Hydnum repandum). Hij verschilt alleen
in de wat tengerder vruchtlichamen met een roest- tot roodbruine
hoed en wordt vaak als een variëteit van de laatste soort beschouwd,
bijvoorbeeld door Krieglsteiner (2000). De Rossige stekelzwam
is in Nederland altijd veel zeldzamer geweest dan de Gele (Maas
Geesteranus, 1959) en werd in de vorige Rode Lijst nog als ernstig
bedreigd beschouwd (Arnolds & Van Ommering, 1996). Tussen
1966 en 1987 is de soort uit ons land helemaal niet gemeld (Arnolds,
2003). Ook deze stekelzwam heeft zich grotendeels hersteld van de

stikstofcrisis in de jaren tachtig en negentig, toen hij uit ons land leek
te verdwijnen. Tegenwoordig is de Rossige stekelzwam een zeldzame
paddenstoel op het pleistoceen, in Zuid-Limburg en de duinen (NMV,
2013). Hij is pas in 2010 op twee plekken in Drenthe ontdekt, beide
in het potkleigebied noordelijk van Roden, namelijk in Natuurschoon
(km 222-574, 2010) en in De Kleibosch bij Foxwolde (km 227574, 2010). Ecologisch lijkt de soort sterk op de Gele stekelzwam
(Krieglsteiner, 2000), maar volgens Arnolds (2003) heeft hij in onze
streken een voorkeur voor wat vochtiger, voedselrijkere en minder
zure bodems. Dat klopt goed met de Drentse vindplaatsen op zware,
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basenhoudende leem. Waarschijnlijk heeft de Rossige stekelzwam
ook een voorkeur voor bossen boven wegbermen. In Drenthe is hij in
loofbossen onder Zomereik gevonden en niet in lanen. In Midden- en
Noord-Europa groeit de Rossige stekelzwam meer in naaldbossen, in
het bijzonder van Fijnspar. Dat blijkt ook uit meldingen in ZuidwestDuitsland: 81% van de vondsten bij naaldbomen, waarvan 63% bij
Fijnspar, tegenover 19% bij loofbomen, waarvan 15% bij Beuk (n=
75; Krieglsteiner, 2000). In ons land is hij nog niet van sparrenbossen
bekend.

Hydnum rufescens

Hymenochaete corrugata

Ruwe borstelzwam
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 4, n>99: 6, trend -, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 9): vochtig, voedselrijk loofbos 89%,
elzenbroekbos 11% . – Sub (n= 14): dode takken 64%, dode stammen 21%,
dode twijgen 7%, levende stammen 7%. – Org (n= 14): Hazelaar 50%,
wilg 7%, Sleedoorn 7%, Kamperfoelie 7%, Kardinaalsmuts 7%, berk 7%,
loofbomen onbepaald 14%.

De Ruwe borstelzwam is met enige oefening in het veld te herkennen.
Het is een stevig, geheel aangegroeid (resupinaat) korstje met
de kleur van koffie met veel melk. De randen zijn dun en zitten
vastgehecht aan het substraat. Meestal is het vruchtlichaam enigszins
droog en dan voorzien van talrijke kleine barstjes; een legpuzzel op
kabouterformaat. Onder een sterke loep (40x) zijn korte bruine haren
te zien. Onder de microscoop meten ze 40-100 x 6-14 µm en blijken
ze een ruwe top te hebben. In Drenthe is de Ruwe borstelzwam
zeer zeldzaam en voornamelijk gevonden in het potkleigebied rond
Roden; verder op enkele andere leemopduikingen in het gebied
van de Drentsche Aa en bij Gieten. De meest constante vindplaats
is het Gastersche Holt bij Gasteren waar de soort tussen 1981 en
2010 herhaaldelijk in flinke aantallen is aangetroffen. Elders in ons
land is hij alleen bekend van twee aaneensluitende atlasblokken bij
Helmond (NMV, 2013). De Ruwe borstelzwam is dus een typisch
Drentse paddenstoel; iets om trots op te zijn. De soort heeft volgens
alle bronnen een voorkeur voor Hazelaar (Jülich, 1984; Krieglsteiner,
2000). Ook in Drenthe is hij het meest gevonden op vers afgestorven,
vaak nog overeind staande takken van die struik, maar hij stapt
Hymenoscyphus sparsus

Breedsporig bladvlieskelkje

vandaar gemakkelijk over op het hout van andere bomen en struiken
in de directe omgeving. In Drenthe is de Ruwe borstelzwam een
goede kensoort voor het Elzen-Vogelkers-verbond.
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

Het Breedsporig bladvlieskelkje lijkt op het eveneens bladbewonende
Gewoon vlieskelkje (Hymenoscyphus caudatus; zie aldaar). De
sporen zijn echter met 15-21,5 x 4,5-6 µm iets breder en aan beide
einden stomp. In Drenthe is deze soort alleen verzameld op een
dood blad van een onbekende loofboom in een eiken-elzenbos op
vochtige potklei in De Kleine Houten bij Gieten (km 248-558, 1982,

herb. BSW). Hij is in Nederland verder bekend van de omgeving
van Delft en Tilburg (NMV, 2013). Het Breedsporig bladvlieskelkje
is een weinig bekende soort die in de meeste handboeken over
ascomyceten ontbreekt, bijvoorbeeld in Ellis & Ellis (1997) en Hansen
& Knudsen, (2000). Over de internationale verspreiding is dan ook
niet veel te zeggen.

Hoofdstuk 27b
Hypoxylon fuscum

Gladde kogelzwam
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Status: Vrij zeldzaam, n= 51, n<99: 13, n>99: 39, trend +, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 17): vochtig, voedselrijk loofbos 53%,
voedselrijke jonge aanplant 12%, voedselarm, droog gemengd bos 12%,
loofhoutsingels 12%, elzenbroekbos 6%, rest 6% – Sub (n= 19): dode takken
95%, dode stammen 5%. – Org (n= 18): els 44%, Hazelaar 33%, eik 6%,
berk 6%, onbekend loofhout 11%.

De meestal halfbolronde vruchtlichamen van de Gladde kogelzwam
worden tot 4 mm breed en zijn daarmee kleiner dan van verwante
soorten. De verse vruchtlichamen hebben vaak een karakteristieke
purperbruine tint en de oppervlakte is zwak gebobbeld, maar de
toppen van peritheciën steken niet boven het oppervlak uit, zoals
bij verwante soorten. Meer afgeplatte vormen lijken enigszins op
oude exemplaren van het Wilgenschorsschijfje (Diatrype bullata,
zie aldaar). In Drenthe is de Gladde kogelzwam vrij schaars, maar
wijdverspreid, vooral in de beekdalen. Het patroon is onvolledig, want
veel waarnemers kennen de soort onvoldoende. Uit mycosociologisch
onderzoek in moerasbossen in de jaren tachtig blijkt dat de Gladde
kogelzwam een kensoort is van het Elzen-Vogelkersbos, waar hij
in 43% van de proefvlakken (n= 7) is gevonden, soms met meer
dan 1000 vruchtlichamen per 1000 m2 (Arnolds, n.p.). In nattere
elzenbroekbosbossen is hij slechts één keer gevonden (17%, n= 6)
en in andere onderzochte bosgemeenschappen helemaal niet. De
vruchtlichamen verschijnen op recent afgestorven, nog beschorste
takken van loofbomen, voornamelijk els en Hazelaar. Hoewel het
aantal vondsten in Drenthe op els iets groter is dan op Hazelaar,
kan de laatste struik als het favoriete substraat worden aangemerkt,
Inocybe ambigua

Kastanjebruin poedersteeltje

omdat Zwarte els vele malen algemener is. Dit komt overeen met de
situatie in Groot-Brittannië (Ellis & Ellis, 1997). De Gladde kogelzwam
is in Nederland algemeen, vooral op de zwaardere gronden in Holland,
Zeeland en Flevoland (NMV, 2013).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2002.

Deze kleine vezelkop met een 1-2 cm breed hoedje is verwant aan het
vrij wijd verbreide Poedersteeltje (Inocybe petiginosa), maar heeft een
opvallend donkere hoed en onder de microscoop zeer bleke, zwak
hoekige sporen van 6,5-8,5 x 4-5,5 µm die gemengd zijn met gladde,
amandelvormige sporen (Stangl, 1989; Knudsen & Vesterholt, 2008).
Aan deze positie tussen gladsporige en knobbelsporige vezelkoppen
heeft het Kastanjebruin poedersteeltje zijn wetenschappelijke
naam ´ambigua´ (twijfelachtig) te danken. De soort is in Drenthe
aangetroffen onder Zomereik in een loofbosje op een met leem
Inocybe squamata

Populiervezelkop

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 2, n>99: 3, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1967.

De Populiervezelkop is een grote vezelkop met een fraai vezelige
hoed van 2-6 cm zonder umbo. In het hoedcentrum zitten vaak
donkere aangedrukte tot iets opstaande schubjes op een bruingelige
ondergrond. De steel van 4-10 mm dikte is uniform bleekgelig tot bijna
wit en ook de lamellen zijn lang opvallend bleekgeel. De soort is aan
deze combinatie van kenmerken meestal in het veld te herkennen.
Zoals de naam al zegt, groeit hij vooral onder populier. Ook els,
eik en wilg worden wel eens als partner genoemd (Kuyper, 1986;
Krieglsteiner & Gminder, 2010), maar zijn niet in Drenthe als zodanig
bekend. De Populiervezelkop is een soort van voedsel- en basenrijke
bodems, liefst klei, leem en laagveen op klei. In de kleigebieden van
Nederland is hij algemeen, zoals in het rivierengebied, het noordelijke

afgedekte vuilnishoop bij Varik bij Gieten (km 248-557, 2002, herb. L).
Tot nu toe is dit de enige vondst in Nederland. De collectie is op naam
gebracht door vezelkopspecialist Thom Kuyper, maar wijkt in enkele
opzichten af van beschrijvingen in de literatuur. Zo is het gevonden
vruchtlichaam forser met een hoedbreedte van 28 mm en een steel
van 58 x 5 mm; de hoed is lichter bruin van kleur en echt gladde
sporen zijn niet gezien. Het Kastanjebruin poedersteeltje is ook elders
in Europa zeer zeldzaam in naald- en loofbossen op vochtige grond
(Kieglsteiner & Gminder, 2010; Knudsen & Vesterholt, 2008).
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zeekleigebied, Flevoland, het Hollandse polderland en ZuidLimburg (NMV, 2013). Op zandgronden is deze soort evenwel een
zeldzame verschijning. Uit Drenthe is een vijftal vondsten bekend.
De eerste waarneming van de Populiervezelkop is gedaan op een
leemopduiking, namelijk Geelbroek bij Ekehaar (atlasblok 230-550,
1967, herb. L). Twee andere vondsten komen uit de omgeving van
Inocybe terrigena

Schubbige viltkop

Roden, waar basenrijke potklei in de ondergrond zit, in Het Vagevuur
(km 223-574, 1991) en De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-574, 2001).
Twee waarnemingen komen van het zand: Boschoord bij Vledder (km
212-546, 2003), microscopisch gecontroleerd, maar zonder details
over de standplaats, en ten noorden van Borger (km 248-550, 2005)
in een voedsel- en basenrijke bossingel onder populier.

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

1

0

3

1

0

0

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 1995.

De Schubbige viltkop is een okerkleurige tot geelbruine paddenstoel
met een afstaand schubbige hoed en een relatief korte, dikke steel met
bruine schubjes onder een vezelige ring. Wie deze paddenstoel voor het
eerst ziet, denkt helemaal niet aan een vezelkop, terwijl vezelkoppen
over het algemeen als groep goed herkenbaar zijn. Vroeger werd de
Schubbige viltkop wel tot de bundelzwammen (Pholiota) gerekend,
wat ook zijn wetenschappelijke soortnaam ‘terrigena’ verklaart:
Voor een vezelkop is het volstrekt normaal om ‘uit de aarde te
komen’, maar bundelzwammen groeien bijna steeds op hout. De
soort is één maal in Drenthe gevonden, in het Boekweitenveentje
bij Gieten bij jonge loofbomen op kalkrijke, humeuze grond, samen
met diverse kluifzwammen en parasolzwammen (km 245-557,
1995, herb. Enzlin). Ooit stond hier een betonfabriekje waarvoor
kalk werd aangevoerd, zodat de bodem van het ontstane loofbos
plaatselijk kalkrijk is. Er zijn in Nederland nog twee meldingen van
deze soort, beide langs de randmeren van Flevoland (NMV, 2013).
In Scandinavië en Duitsland wordt de Schubbige viltkop beschouwd
als een mycorrhizapartner van naaldbomen, in het bijzonder Fijnspar,
in bergachtige en boreale streken op kalkrijke bodem (Knudsen &
Vesterholt, 2008; Krieglsteiner & Gminder, 2010), maar in de lage
landen maken sommige sparrenbegeleiders wel eens een uitstapje
naar loofbomen. Volgens de Standaardlijst (Arnolds & Van den Berg,
2013) zijn alle opgaven uit Nederland dubieus, maar de beschrijving
van het Drentse materiaal geeft weinig aanleiding tot twijfel.

Lactarius circellatus

Haagbeukmelkzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 2, n>99: 3, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1990.

De Haagbeukmelkzwam lijkt op de algemene Grijsgroene melkzwam (Lactarius blennius; zie aldaar). Van beide soorten droogt
het witte, scherp smakende melksap olijfgroen op. De hoed
van de Haagbeukmelkzwam is echter grijs tot grijsbruin zonder
groenachtige tint, sterker concentrisch gezoneerd en minder
slijmerig,. Bovendien is de Grijsgroene melkzwam gebonden aan
Beuk, terwijl de Haagbeukmelkzwam uitsluitend mycorrhiza vormt
met Haagbeuk. Hij is een kensoort is van het Eiken-Haagbeukenbos,
maar groeit ook bij aangeplante haagbeuken in parken en langs
wegen. De Haagbeukmelkzwam is in Nederland matig algemeen,
met zwaartepunten in Zuid-Limburg, de Noordoostpolder, het
rivierengebied en op Walcheren (NMV, 2013). Op de hogere
zandgronden komt deze soort zeer zeldzaam en lokaal voor, en

dat geldt ook voor Drenthe. Hij is hier uitsluitend waargenomen
onder aangeplante haagbeuken en wel langs het fietspad door
Natuurschoon bij Roden op basenrijke potklei (km 223-574, 1992), bij
een eenzame Haagbeuk in een tuin in Vledder (km 209-541,1999),
in het park van Van Boeienoord aan de zuidkant van Assen (km 234554, 2004) en in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen
(km 233-540, 2004-2010). In laatstgenoemd gebied verscheen de
soort bij jonge haagbeuken in een bosje dat in 1991 geplant is op
opgeworpen, voedselarme en tamelijk zure keileem. Sindsdien
verschijnen vrijwel jaarlijks enige tientallen vruchtlichamen. Verder
is er een waarneming uit een grenshok bij Nietap (km 222-575,
1990), maar deze vindplaats ligt in landgoed Nienoord op Gronings
gebied.

Hoofdstuk 27b
Lactarius pyrogalus

Vuurmelkzwam

OPN 1995: Lactarius hortensis
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Status: Zeldzaam, n= 25, n<99: 11, n>99: 20, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 21): loofbos op vochtige, voedselrijke
zand- en leemgrond 43%, parken en kerkhoven 10%, droge, voedselrijke
lanen 10%, droge, voedselarme bossingels 5%, elzenbroekbos 5%,
voedselrijke, jonge bosaanplant 5%, rest 22%. – Sub (n= 15): leem 67%,
humus 27%, rest 6%. – Org (n= 17): Hazelaar 100%.

Zijn wetenschappelijke en Nederlandse naam heeft de
Vuurmelkzwam te danken aan de bijzonder pittige sambalsmaak
van het witte melksap. Er zijn echter meer scherp smakende
melkzwammen. De Vuurmelkzwam is verder gekenmerkt door
middelgrote vruchtlichamen met een wat kleverige, okerkleurige tot
grijze, nauwelijks gezoneerde hoed en door vrij ver uiteenstaande,
opvallend warm roomgele tot okeroranje lamellen en een standplaats
onder Hazelaar. In Drenthe is deze soort zeldzaam met een duidelijke
voorkeur voor het potkleigebied ten noorden van Roden en Peize.
Ook elders in de provincie heeft de Vuurmelkzwam een voorkeur voor
opduikingen van zware, basenrijke leem, bijvoorbeeld zuidelijk van
Gasteren, bij Lieveren en ten zuiden van Gieten. Hij groeit op die
plaatsen in Elzen-Vogelkersbos waarin de Hazelaar van nature een

belangrijke plaats inneemt, vaak onder struiken langs bosranden en
wegen en paden. Mycosociologische studies in allerlei loofbossen en
lanen in de jaren zeventig en tachtig bevestigen dit beeld. Destijds is
de Vuurmelkzwam alleen aangetroffen in 43% van de proefvlakken
van het Elzen-Vogelkers-verbond (n= 7; Arnolds, n.p.). Daarnaast
groeit hij zeer lokaal bij aangeplante hazelaars langs bosranden, in
parken en op begraafplaatsen op humusrijke, matig voedselrijke,
basenhoudende zandgrond. De Vuurmelkzwam is in ons land vrij
algemeen, met verdichtingen van vindplaatsen in Zuid-Limburg,
het rivierengebied, Twente, Midden-Brabant, Noord-Groningen en
oostelijk Zeeuws-Vlaanderen (NMV, 2013).

Lactifluus piperatus

Gepeperde melkzwam

OPN 1995: Lactarius piperatus
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Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd,
eerste jaar: 1967.

De Gepeperde melkzwam lijkt door de witte vruchtlichamen met
droge hoed enigszins op het Schaapje (Lactifluus vellereus), maar
ze zijn veel minder groot, hebben een naar verhouding langere steel
en zeer dicht opeenstaande lamellen. Het vlees én de melk zijn
brandend scherp; dit in tegenstelling tot het Schaapje dat wel scherp
smakend vlees heeft, maar milde melk die ook veel overvloediger
is. De Gepeperde melkzwam vormt mycorrhiza met Beuk, eik en
Haagbeuk in matig voedselrijke loofbossen, liefst op kalkhoudende,
lemige bodem (Krieglsteiner, 2000). Het is vooral een zomersoort;
vruchtlichamen kunnen al vanaf juni verschijnen. Uit Drenthe
is slechts één oude melding bekend. In 1964 is hij gevonden in
oude eikenstrubben op lemige grond langs de Holtingeresch bij
Havelte (km 212-534), samen met planten als Knollathyrus en
Fraai hertshooi. De Gepeperde melkzwam was omstreeks 1950 in
Nederland niet zeldzaam, maar is hollend achteruitgegaan als gevolg
van verzuring en vermesting. Hij stond op de eerste Rode lijst zelfs
als vermoedelijk uitgestorven (Arnolds, 1989), maar is nu als ernstig
bedreigd gekwalificeerd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Na 1990 is hij
in elf atlasblokken waargenomen, voornamelijk op de pleistocene
zandgronden en verder in de duinen en het rivierengebied (NMV,

2013). Mogelijk duikt hij bij de verminderde milieubelasting ook in
Drenthe weer ergens op. Vooral in Zuid-Europa is de Gepeperde
melkzwam algemeen, maar naar het noorden toe neemt hij duidelijk
af.
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Lepiota clypeolaria

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

De tot 8 cm grote hoed van de Bosparasolzwam heeft een gesloten
beige centrum en is verder bedekt met fijne, okerkleurige tot
bruine schubjes op een witte ondergrond, maar vrijwel geheel
witte exemplaren komen ook voor. De wittige steel is onder de
vergankelijke ring bekleed met witte, wollige velumresten. In het
verleden is de Bosparasolzwam vaak samengenomen of verwisseld
met de aanmerkelijk algemenere Geelbruine wolsteelparasolzwam
(Lepiota magnispora; zie aldaar), die verschilt in de wat donkerder
hoed en de doorgaans gelige velumresten op de steel. De soorten
zijn echter in het veld niet altijd te onderscheiden. Veel oudere
opgaven van de Bosparasolzwam zijn dan ook onbetrouwbaar. De
Geelbruine wolsteelparasolzwam verschilt vooral in de vorm van de
sporen die een karakteristieke deuk boven de apiculus hebben. Die
deuk ontbreekt bij de Bosparasolzwam (Vellinga in Noordeloos et al.,
2001). De Bosparasolzwam zou vroeger in Nederland niet zeldzaam
en wijdverbreid zijn geweest en sinds 1990 sterk achteruit zijn gegaan
Lepiota jacobi

Wollige stekelparasolzwam

(NMV, 2013), maar vermoedelijk is hij altijd zeldzaam geweest. In het
Drentse bestand bevinden zich vier opgaven: ten westen van Vries
(km 230-564, 1981), ten oosten van Schoonebeek (km 259-519,
1991) en bij Havelte op de Havelterberg (km 211-533, 1990) en de
Kleine startbaan (km 211-535, 2009). Het is niet geheel duidelijk in
hoeverre deze meldingen betrouwbaar zijn. De twee laatstgenoemde
locaties betroffen loofhoutsingels op min of meer basenrijk, sterk
lemig zand. De favoriete biotoop van de Bosparasolzwam bestaat
uit een tapijt van halfverteerd bladstrooisel in loofbossen op kalkrijke,
lemige tot kleiïge bodems (Arnolds et al., 1995). In de bosrijke
delen van Zuidwest-Duitsland is de Bosparasolzwam algemeen
en kenmerkend voor beukenbossen op kalkrijke ondergrond. Hij
wordt daar veel minder aangetroffen in Eiken-Haagbeukenbossen
en sparrenplantages. In 90% van de gevallen groeit hij op neutrale
tot basische, matig voedselrijke leembodems. Stikstofrijke bodems
worden evenwel gemeden (Krieglsteiner, 2003).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 2007.

Zoals de Nederlandse naam aangeeft, is de hoed
van de Wollige stekelparasolzwam bedekt met
donkerbruine, kegelvormige schubben, terwijl de
rozebruine steel onder de ringresten bedekt is met
donker roodbruine schubben, omgeven door een
wollige bekleding. De meeste vindplaatsen van deze
in ons land vrij zeldzame soort liggen in Zuid-Limburg
en rond Amsterdam, daarnaast in het lage westen
van ons land, de duinen en Flevoland (NMV, 2013).
In Drenthe is de soort maar op één plek aangetroffen:
Wilhelminaoord bij Camping Dennehof (km 207-542,
2000), in een bos met restanten van bebouwing.
Hier groeide de Wollige stekelparasolzwam op een
bemost bergje met puin en aarde bij een vlier, waar
aan zijn voorkeur voor humus-, voedsel- en basenrijke
bodemomstandigheden geheel werd voldaan. De
afgebeelde foto is van deze plaats afkomstig. Verder
zitten er in het Drentse bestand twee meldingen
uit het grenshok 231-579 (2007, 2009), maar die
zijn afkomstig van de berm van een schelpenpad

Leucoagaricus sericifer

in het Stadspark van Groningen. In de jaren negentig werd deze parasolzwam in 19
kilometerhokken in en rond Amsterdam waargenomen (Chrispijn, 1999). Dit wettigt het
vermoeden dat deze soort ook elders in stedelijke gebieden te vinden zal zijn, omdat
ze met hun parken en plantsoenen op humeuze, voedselrijke bodem veel geschikte
biotoop in de aanbieding hebben. Toch is de Wollige stekelparasolzwam tot nu toe in
geen van de Drentse steden aangetroffen.

Zijdechampignonparasol

OPN 1995: Leucoagaricus sericeus
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2008.

De steel van de Zijdechampignonparasol is voorzien van een
opstaand ringetje en zijn witte hoed met roomgeel centrum is bekleed
met fijne radiale vezeltjes die aan het oppervlak een zijdeachtige
glans geven. Voor het onderscheid met een paar verwante soorten
is de aanwezigheid van grote, flesvormige cheilocystiden van
belang. Deze elegante paddenstoel is een karakteristieke bewoner
van loofbossen op kalkrijke, vruchtbare grond met mull-humus,
zoals Eiken-Haagbeukenbossen en Elzen-Vogelkersbossen. Hij is

in Nederland zeldzaam en nagenoeg beperkt tot Zuid-Limburg, het
rivierengebied en de kalkrijke duinen (NMV, 2013). De enige Drentse
vondst komt uit de overgang van een gazon naar een perk op de
begraafplaats van Nieuw-Roden (km 222-571, 2008). Na afsluiting
van het Atlasbestand is de Zijdechampignonparasol ook aangetroffen
in Schepping bij Beilen (km 232-540, 2014) in een jong loofbosje
op basis- en humusrijke voormalige landbouwgrond, vermengd met
kachelas en puinresten.

Hoofdstuk 27b
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Wortelende grauwkop

OPN 1995: Tephrocybe rancida
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1984.

Zoals veel andere grauwkoppen heeft de Wortelende grauwkop
een grijze tot bijna zwarte hoed, lichtgrijze lamellen en een sterke
meelgeur. Toch is deze paddenstoel in het veld goed te herkennen
doordat de steel met een spoelvormig verlengstuk diep in de bodem
wortelt. De soort is in Nederland zeldzaam en heeft een uitgesproken
fluviatiele verspreiding met buiten het rivierengebied slechts enkele
verspreide vindplaatsen op het pleistoceen (NMV, 2013). Drenthe is
daarbij met drie vindplaatsen relatief goed vertegenwoordigd. Daarvan
liggen er twee in het potkleigebied van Roden. De Wortelende
grauwkop is bekend van een essen-elzenbos op vochtige, basenrijke,
zware leem in Het Vagevuur bij Roden (km 222-574, 1984) en in De
Kleibosch bij Foxwolde (km 227-574, 2004), alsmede van de berm
van een schelpenpad in het Uffelterzand (km 213-534, 2001). Ook
elders is deze saprotrofe soort uitgesproken kalkminnend en een
liefhebber van mull-humus. Krieglsteiner (2001) vermeldt hem in
Zuidwest-Duitsland als kenmerkend voor kalkbeukenbossen en
Eiken-Haagbeukenbossen, waar hij wijdverbreid is. In bossen op zuur
gesteente komt hij daar alleen voor na kalkbemesting of in bermen
van met kalksteen verharde wegen. Door sterke achteruitgang staat
de Wortelende grauwkop in Nederland als bedreigd op de Rode Lijst
(Arnolds & Veerkamp, 2008), vermoedelijk als gevolg van verzuring
van veel vindplaatsen.
Marasmius bulliardii

Dwergwieltje

Status: Vrij zeldzaam, n= 31, n<99: 7, n>99: 28, trend ++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1976. – Hab (n= 17): vochtig, voedselrijk 41%,
voedselarm loofbos 18%, parken 12%, rest 29%. – Sub (n= 14): dood blad
86%, twijgen 14%. – Org (n= 14): eik 50%, Es 21%, populier 7%, kers 7%,
els 7%, rest 8%.
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Marasmius bulliardii

De lamellen van het Dwergwieltje zijn, net als bij het Wieltje (Marasmius
rotula), rond de steel vergroeid tot een kokertje (collarium), maar het
Dwergwieltje is tengerder, heeft een iets meer gekleurd hoedje met
een donkere middenstip en groeit op afgevallen bladeren in plaats
van op hout. Dit paddenstoeltje is in Drenthe vrij zeldzaam met
clusters vindplaatsen in beekdalen van de Woldaa en het Peizerdiep,
in het keileemgebied rond Havelte en op de potklei ten noorden van
Roden. Daarbuiten is de soort zeer zeldzaam. Het is een kensoort
van Elzen-Vogelkers-verbond op vochtige, mineraalrijke, zwakzure,
lemige bodems (Kreisel et al., 1987), waar hij plaatselijk massaal
kan optreden, bijvoorbeeld in een proefvlak van 1000 m2 in Het
Vagevuur bij Roden met meer dan 10.000 vruchtlichamen (Arnolds,
n.p.). Het Dwergwieltje komt soms ook voor in aangeplant loofbos op
voedselrijke grond. De vruchtlichamen groeien in groepen op dode
bladeren van het vorige jaar waarin het mycelium sterk verbleekte
plekken vormt, in Drenthe vooral op bladeren van Zomereik, minder
vaak Es en soms andere loofbomen. Elders in Nederland is het
Dwergwieltje vrij algemeen op pleistocene gronden en in de duinen
(NMV, 2013).

Marasmius cohaerens

Hoornsteeltaailing
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Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 4, n>99: 17, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1987.

De Hoornsteeltaailing is in het veld goed te herkennen aan de
kraakbeenachtige, glanzende steel die aan de top bleekgeel is, naar
de basis overgaand in roodbruin en zwartbruin. De stelen zitten met
een dot bleekgeel vilt aan het substraat gehecht. Deze paddenstoel
is in Drenthe zeldzaam en hoofdzakelijk in de kop van de provincie
gevonden. Hij kan plaatselijk vrij talrijk zijn, bijvoorbeeld in de
bossen op potklei ten noorden van Roden. De Hoornsteeltaailing
is een effectieve afbreker van beuken- en eikenbladeren waarin de
myceliumactiviteit bleke plekken teweegbrengt. Soms groeit hij ook
op takjes. De soort is karakteristiek voor zwakzure tot basische,
matig voedselrijke tot voedselrijke, (matig) basenrijke, meestal
lemige bodems in onder meer Elzen-Vogelkersbossen, EikenHaagbeukenbossen en rijkere beukenbossen. In Zuid-Duitsland heeft
de Hoornsteeltaailing een duidelijke voorkeur voor beukenstrooisel en
komt hij ook geregeld op sparrennaaalden voor (Krieglsteiner, 2001).
In de uitgestrekte boswachterijen op voedselarme, zure zandgrond
in Drenthe ontbreekt hij geheel (Jansen, 1984), behalve op enkele
plekken waar de bodem basischer is geworden, bijvoorbeeld langs
schelpenpaden en langs met puin verharde wegen. Landelijk is de
Hoornsteeltaailing matig algemeen, met concentraties vindplaatsen
in Noord-Drenthe, Zuid-Limburg, de omgeving van Zutphen, de

Marasmius torquescens

Behaarde roodsteeltaailing

Achterhoek, het gebied van de Kromme Rijn en de kalkrijke duinen in
Holland (NMV, 2013).
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Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 5, n>99: 6, trend -, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1985.

Evenals de hierboven besproken Hoornsteeltaailing (Marasmius
cohaerens) heeft de Behaarde roodsteeltaailing een opvallend harde,
kraakbeenachtige steel die van een lichte top via een roodbruine
middenzone overgaat in een zwartbruine basis. De steel is echter niet
glanzend en kaal, maar dof door de aanwezigheid van talloze donkere
haartjes. Onder de loep zijn ook op de hoed haartjes als donkere puntjes
zichtbaar. De Behaarde roodsteeltaailing is in Drenthe zeldzamer dan

de Hoornsteeltaailing, maar regelmatiger over de provincie verspreid.
Ecologisch vertonen beide soorten veel overeenkomsten. Ook de
Behaarde roodsteeltaailing leeft saprotroof op afgevallen bladeren
van loofbomen, met een sterke voorkeur voor Beuk, op zwakzure
tot basische, (matig) voedsel- en basenrijke bodems (Krieglsteiner,
2001). Bij gebrek aan beuken moet de soort zich in Drenthe meestal
behelpen met strooisel van eiken en andere loofbomen. Hij groeit hier
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voornamelijk in oude bosrelicten op basenrijke, zware leem en potklei,
zoals in Het Vagevuur en Natuurschoon bij Roden, Hullig bij Lieveren,
bosjes bij Gieten en Havelte en het Hulzedink in het dal van het Oude
Diep bij Drijber. Ook landelijk is de Behaarde roodsteeltaailing wat
zeldzamer dan de Hoornsteeltaailing, met een sterke voorkeur voor
basenrijke gebieden: de streek van de grote rivieren, Zuid-Limburg en
de kalkrijke duinen van Holland (NMV, 2013).

Melogramma campylosporum

Maansikkelsporig korstschijfje
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet
beschouwd, eerste jaar: 2010.

Evenals andere schorsschijfjes leeft deze soort aanvankelijk onder de
bast van afgevallen takken om bij rijpheid als zwarte pukkeltjes door
de schors heen te breken. Met 1-2 mm zijn de vruchtlichamen kleiner
dan van schorsschijfjes van het geslacht Diatrypella. Ze bevatten 1530 peritheciën, waarvan de openingen als zwarte puntjes zichtbaar
zijn. Onder de microscoop is de identificatie gemakkelijk: De sporen
meten 40 x 5-6 µm, hebben drie dwarswandjes en zijn spoelvormig en
gebogen, ongeveer als de maan in haar eerste kwartier; vandaar de
naam Maansikkelsporig korstschijfje. De soort is pas in 2003 voor het
eerst in Nederland vastgesteld bij Geulle op een dode Haagbeuk, het
favoriete substraat (De Vries et al., 2006), al vermelden Ellis & Ellis
(1997) dit schorsschijfje ook van Hazelaar en Beuk. Hij is sindsdien
in tien atlasblokken gevonden, met zwaartepuntjes rond Zwolle en
in Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is het Maansikkelsporig
korstschijfje gevonden op een dode tak van een Haagbeuk in een
aangeplant bosje op keileem in Schepping bij Beilen (km 233-540,
2010, herb. B. de Vries). Later verscheen hij in dat terrein ook op

Mycena smithiana

Roze peutermycena

Status: Vrij zeldzaam, n= 31, n<99: 15, n>99: 17, trend --, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1974. – Hab (n= 17): voedselrijk loofbos 41%, wilgenstruwelen
18%, voedselarm loofbos 12%, jeneverbesstruwelen 12%, rest 17%. – Sub
(n= 13): dood blad 100%. – Org (n= 14): eik 86%, wilg 14%.

Met zijn tot 3 mm brede hoedjes en draaddunne steel is de Roze
peutermycena inderdaad een dwerg onder de plaatjeszwammen.
De roze tot vleeskleurige hoed vormt een duidelijk verschil met
andere kleine mycena’s. In Drenthe geldt de soort als vrij zeldzaam,
met verspreide groeiplaatsen op de hogere zand- en leemgronden.
Hij groeit saprotroof in groepjes op afgevallen bladeren van
voornamelijk eiken, soms van wilgen, in loofbossen, parken en
struwelen op natte tot droge, min of meer voedsel- en basenrijke
grond. De Roze peutermycena kan als een kensoort van het ElzenVogelkers-verbond worden beschouwd, maar hij groeit ook wel in

een stammetje van Haagbeuk dat als deklat op een pergola was
gebruikt. De soort zal stellig op meer plekken in Drenthe voorkomen,
maar algemeen zal hij niet zijn, gezien de beperkte verspreiding van
Haagbeuk in deze provincie.
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jonge, aangeplante bosjes op rijke grond, bijvoorbeeld voormalig
bouwland. Vaak is het substraat ingebed in een dikke strooisellaag
en dan worden de vruchtlichamen alleen bij toeval of door gericht
zoeken opgemerkt. Dat goed zoeken loont, blijkt uit de resultaten
van mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig. Toen is de Roze
peutermycena in 71% van de proefvlakken in Elzen-Vogelkersbos
(n= 7) vastgesteld en in 18% van de onderzochte wilgenstruwelen
(n= 17) (Arnolds, n.p.). Mogelijk is hij in werkelijkheid vrij algemeen.
De gesignaleerde achteruitgang in Drenthe is waarschijnlijk vooral
een waarnemerseffect: sinds het mycosociologisch onderzoek in de
vorige eeuw wordt er door mycologen niet meer zo nauwgezet in de
strooisellaag gesnuffeld.

Mycoacia aurea

Bleke stekelkorstzwam

Mycena smithiana
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 1, n>99: 4, trend +++, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1981.

De wetenschappelijke naam ‘aurea’ (=goudgeel) contrasteert sterk
met de Nederlandse naam van deze soort: Bleke stekelkorstzwam.
Dit is goed verklaarbaar: Het wasachtige, fijngestekelde, resupinate
vruchtlichaam begint vrijwel wit, maar oudere delen worden goudgeel
tot okergeel. Ook de Gele stekelkorstzwam (Mycoacia uda; zie
hieronder) kan goudgeel van kleur zijn, maar is te onderscheiden
doordat de vruchtlichamen rood verkleuren met KOH. Bovendien zijn
de sporen van de Bleke stekelkorstzwam vaak gekromd en met maten
van 3,5-5 x 1,5-2 µm aanmerkelijk kleiner. Deze soort is in Nederland
recent sterk toegenomen en tegenwoordig matig algemeen. Hij komt
vooral voor op kalkhoudende bodems in Flevoland, de duinen, de
Achterhoek en Midden-Brabant (NMV, 2013). In Drenthe is de Bleke
stekelkorstzwam zeer zeldzaam met vijf verspreide vindplaatsen: het
Helveen bij Lhee (km 223-538, 1981, herb. BSW), Leutingewolde
bij Roden (km 224-576, 2008), de Norger Petgaten bij Bovensmilde
(km 227-557, 2008), de Burgvallen bij Anloo (km 240-563, 2010,
Mycoacia fuscoatra

Bruinzwarte stekelkorstzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 0, n>99: 8, trend +++, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2000.

De Bruinzwarte stekelkorstzwam heeft wasachtige vruchtlichamen
met fijne stekeltjes die bij rijpheid bruin tot zwart worden. Toch kan
de soort met de andere stekelkorstzwammen worden verward. Jonge
exemplaren zijn namelijk nog bleek, zoals op de foto te zien is, en
oude exemplaren van de andere soorten kunnen ook (oker)bruin
worden. De microscoop moet dan uitkomst bieden. In de stekeltjes
zitten veel kristallen aan de top en harsachtige bruine klodders in
het weefsel. De sporen zijn cilindrisch, vrijwel recht en 4,5-6 x 1,72,5 µm groot. De Bruinzwarte stekelkorstzwam is landelijk matig
algemeen, met de hoogste dichtheid in streken met een basenrijke
ondergrond, zoals Flevoland, de Achterhoek en het rivierenland
(NMV, 2013). Geen wonder dat hij in Drenthe zeer zeldzaam is.
De eerste vondst in de provincie dateert pas van 2000. Evenals de

herb. R. Enzlin) en bij Roderwolde (km 229-577, 2010). De Bleke
stekelkorstzwam groeit op de onderzijde van dode stammen en
dikke takken van loofbomen in vochtige bossen op voedsel- en
basenrijke leem en veraard veen, vooral Elzen-Vogelkersbossen en
elzenbroekbossen. In Drenthe is hij één maal op Zwarte els en één
maal op wilg genoteerd.
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andere stekelkorstzwammen prefereert deze soort vochtige, voedselen basenrijke habitats, zoals Elzen-Vogelkersbos, elzenbroekbos
en wilgenstruweel. Hij groeit daar aan de onderkant van halfverrotte
stammen en takken van loofbomen en is in Drenthe twee maal
genoteerd op eik en één keer op wilg.

Mycoacia uda

Gele stekelkorstzwam
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Status: Vrij zeldzaam, n= 66, n<99: 22, n>99: 46, trend ±, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 34): elzenbroekbos 23%,
wilgenbroekstruweel 18%, jonge bosaanplant 18%, vochtig, voedselrijk
loofbos 12%, parken en tuinen 9%, droog, voedselarm loofbos 6%, loofbos
onbepaald 9%, rest 5%. – Sub (n= 44): dode takken 75%. dode stammen
11%, dood hout onbepaald 9%, rest 5%. – Org (n= 46): wilg 28% (waarvan
Grauwe en Geoorde wilg 15%, Kruipwilg 4%, Boswilg 2%), els 17%, eik 17%
(waarvan Zomereik 14%), berk 11%, Es 7%, Beuk 4%, loofbomen onbepaald
15%.

De Gele stekelkorstzwam is de algemeenste van het drietal stekelkorstzwammen en kan vaak in het veld worden benoemd. De wasachtige
stekels van 1-2 mm lang beginnen bleekgeel met witte puntjes, worden
vervolgens geelgroen en geleidelijk vuilgeel tot oker. Gele delen van het
vruchtlichaam worden roodviolet met kaliloog. In twijfelgevallen kan met
de microscoop worden nagegaan of de sporen langwerpig ellipsvormig
zijn en 5-6 x 2-2,5 µm meten. De cystiden zijn stomp spoelvormig. In ons
land is de Gele stekelkorstzwam algemeen, met de grootste dichtheid
in streken met basenrijke grond, zoals Zeeland, Holland, Flevoland en
het rivierengebied (NMV, 2013). In Drenthe is hij vrij zeldzaam en vooral
aangetroffen in de beekdalen en op de potklei rond Roden, plaatselijk
ook in de veenkoloniën. In grote voedselarme natuurgebieden en
boswachterijen is de soort zeer schaars. De Gele stekelkorstzwam
groeit saprotroof op de onderzijde van vrij
sterk verteerde takken en stammen van
loofbomen en struiken in vochtige, voedselen basenrijke, schaduwrijke milieus, zoals
elzenbroekbossen, wilgenstruwelen, elzenessenbossen, maar ook bossingels en
rommelbosjes in het agrarische landschap.
Gedurende mycosociologisch onderzoek
in moerasbossen in de jaren tachtig is hij
aangetroffen in 35% van de wilgenstruwelen
(n= 17) en 38% van de elzenbossen (n=
16; Arnolds, n.p.). In Scandinavië heeft de
Gele stekelkorstzwam een voorkeur voor
elzen (Hansen & Knudsen, 1997), in BadenWürttemberg voor Es en Beuk (Krieglsteiner,
2000). In Drenthe zijn wilgen echter favoriet,
gevolgd door eik en els.
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Otidea platyspora

Warrig hazenoor
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend +++, RL08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 1994.

De tot 5 cm hoge, bruine vruchtlichamen van het Warrig hazenoor
hebben een iets fluwelige buitenzijde en een enigszins wortelende
basis. Ze groeien vaak opvallend dicht op elkaar in rommelige
groepjes. Andere hazenoren doen dat ook wel en voor een
identificatie is dan ook het meten van rijpe sporen noodzakelijk.
Die zijn met afmetingen van 18-20 x 10-12 µm groter dan bij
andere bruine soorten. Het Warrig hazenoor is in ons land een zeer
zeldzame soort, waarvan de meeste vindplaatsen in het noordoosten
liggen (NMV, 2013). In Drenthe is alleen een vondst bekend in het
bosje bij de voormalige cementfabriek bij het Boekweitenveentje bij
Gieten (km 245-557, 1994). Het Warrig hazenoor lijkt een voorkeur
te hebben voor neutrale tot basische zandgrond of klei. Volgens
Hansen & Knudsen (2000) groeit deze soort in Scandinavië in
loofbos op verstoorde bodems.

Paxillus filamentosus

Elzenkrulzoom

Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 2, n>99: 12, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1994.

De Elzenkrulzoom lijkt sterk op de Gewone krulzoom (Paxillus
involutus; zie aldaar), maar het hoedoppervlak is aangedrukt vezelig
geschubd en hij vormt uitsluitend mycorrhiza met elzen, terwijl
de Gewone krulzoom dat alleen met andere boomsoorten doet. In
gemengde bossen met els kan het onderscheid lastig zijn en dan
geven de kleinere sporen van de Elzenkrulzoom (5,5-8,5 x 4-5
µm) de doorslag. Deze soort is in Drenthe zeldzaam en heeft een
markant verspreidingspatroon: Hij is vrijwel beperkt tot de potklei
en laagveengebieden in Noord-Drenthe en aldaar vrij algemeen.
Daarnaast is hij bekend van een paar plekken op laagveen bij
Meppel. Dit sluit aan bij het landelijke patroon. De soort komt
voornamelijk voor in klei- en laagveengebieden in het westen van
het land, Flevoland, Zuid-Limburg en langs de grote rivieren. Op
het pleistoceen is de Elzenkrulzoom schaars, maar plaatselijk vrij

gewoon, bijvoorbeeld op afzettingen van beekleem langs riviertjes
in Noord-Brabant (NMV, 2013). De Elzenkrulzoom ontbreekt in
Drenthe in natte elzenbroekbosbossen. Hij komt sporadisch voor
in Elzen-Vogelkersbossen op vochtige potklei, maar groeit vooral
in elzensingels en bij verspreide elzen in wegbermen op matig
vochtige, voedsel- en mineraalrijke leem en veraard laagveen,
steeds in kleine aantallen. Opmerkelijk is het ontbreken van vondsten
in de veenkoloniën, waar wel potentieel geschikte groeiplaatsen
voorhanden lijken. De sterke toename in Drenthe is ook een landelijk
fenomeen (Arnolds & Veerkamp, 2008). Het is niet duidelijk of dit te
maken heeft met een werkelijke uitbreiding of eerder met een betere
herkenning van de soort en zijn standplaatsen.

Hoofdstuk 27b
Peniophora laeta

Haagbeukschorszwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n=1, n<1999: 0, n>1999: 1, trend +++, RL08:
Bedreigd, eerste jaar: 2010.

De Nederlandse naam van deze korstzwam is zakelijk gekozen: een
schorszwam die op Haagbeuk groeit. De letterlijke vertaling van de
wetenschappelijke naam is: ‘Vrolijke schorszwam’, vanwege de mooie
kleur. Het is een roomgele tot oranje, vast aangegroeide korst, die
onder de schors van dode takken en stammen onregelmatige, tot 5
mm lange stompe tandjes of stekeltjes vormt die de schors wegduwen.
Bij de schorsbrekers (Vuilleminia) en het Korstvormig schorsschijfje
(Diatrype stigma) gebeurt dit ook, maar zonder tandjes. De kleur doet
in verse toestand denken aan de Oranjerode schorszwam (Peniophora
incarnata, zie aldaar), maar die soort is geen schorsoplichter en heeft
nooit tandjes. In ons land en noordelijker is de Haagbeukschorszwam
alleen gevonden op Haagbeuk, maar zuidelijker zijn ook vondsten
bekend op Tamme kastanje, Moseik en Hopbeuk (Ostrya) (Bernicchia &
Gorjón 2010). Hij volgt de Haagbeuk in bossen, tuinen en parken op klei,
löss en andere basenrijke gronden. In Nederland is de soort zeldzaam,
met de meeste vindplaatsen in Zuid-Limburg, het rivierengebied en
de Achterhoek (NMV, 2013). Het stammetje waarop deze soort voor
het eerst in Drenthe werd gezien kwam uit een aangeplant bosje op
opgeworpen keileem in natuurontwikkelingsgebied Schepping bij
Beilen (km 233-540, 2010-2012). Het werd onbewerkt gebruikt als
deklat van een pergola en daarop verscheen een oranje korst die
Peziza ampelina

Wijnrode bosbekerzwam

aanvankelijk voor de Oranjerode schorszwam werd aangezien. Kort
geleden ontdekten we pas dat het om de Haagbeukschorszwam
ging. Daarna werd de soort ook in Hoogeveen gezien in een oude
haagbeukenheg (km 230-525, 2012).
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Status: Uiterst zeldzaam, n=1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2006.

De Wijnrode bosbekerzwam is een vrij forse, tot 6 cm brede bekerzwam
die opvalt door het contrast tussen de wijnrode tot bruinviolette
binnenzijde en de veel lichtere, witachtige tot okerkleurige buitenkant.
Van enkele andere soorten met een violet hymenium is hij het best
te onderscheiden door de gladde sporen van 18-22 x 9-11 µm die
twee oliedruppels bevatten. In Drenthe is de Wijnrode bosbekerzwam
Peziza depressa

Terneergeslagen bekerzwam

uitsluitend bekend van het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557,
2006). De soort groeit gewoonlijk in loofbossen, parken en tuinen op
basenrijke leem- en zandgrond, soms op brandplekken (Breitenbach
& Kränzlin, 1984; Medardi, 2006). Hij is in Nederland zeldzaam en
wordt hoofdzakelijk aangetroffen in Zuid-Limburg, het rivierengebied,
Flevoland en de kalkrijke duinen (NMV, 2013).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2010.

De binnenzijde van de Terneergeslagen bekerzwam is meestal
warm roodbruin, terwijl de iets zemelige buitenzijde meer purperbruin
kan zijn, maar collecties met min of meer olijf- of geelbruine tinten
komen ook voor. Bij beschadiging komt waterig wit vocht vrij dat niet
verkleurt. Een goed microscopisch kenmerk is de ornamentatie van de
sporen die bestaat uit regelmatige ronde wratjes. De Terneergeslagen
bekerzwam is in ons land een vrij zeldzame soort met een voorkeur
voor loofbossen op rijke kleibodems. Op de hogere zandgronden is hij
Phlebia livida

Veranderlijke aderzwam

schaars (NMV, 2013). In Drenthe is deze bekerzwam uiterst zeldzaam,
met slechts één vondst bij Veenhuizen, vlak bij de Koepelkerk (km 222560, 2010), onder een Beuk in een vrij schraal milieu op lemige bodem.
Volgens het Overzicht (Arnolds et al.,1995) groeit de Terneergeslagen
bekerzwam in loofbos en struweel op humusarme tot humeuze klei.
Bekerzwamkenner Atte van den Berg meldt (mond. meded.) dat hij
deze soort ook heeft gevonden op vochtige leem en kalkhoudend
zand, in overeenstemming met de standplaats van onze vondst.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 2000.

De naam geeft al aan dat de Veranderlijke aderzwam een erg
variabele soort is. Daardoor wordt hij dikwijls voor iets anders
aangezien. Het oppervlak van deze korstzwam is onregelmatig met

weinig tot veel wratten, soms kleine tandjes of vreemd geplooid.
De rand kan gewimperd zijn. De grote variatie wordt op bijgaande
foto’s goed geïllustreerd. De kleur is jong bleek roodachtig, ouder
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violet tot iets blauwig. Hij is onder de microscoop herkenbaar als
een Aderzwam door het compacte weefsel met zeer dichte, lastig
te onderscheiden structuren, vaak met dikke kristalklonten. Zoals
gebruikelijk bij aderzwammen, zijn de sporen klein en krom, met
maten van 5-6 x 2-2,5 µm. Soms zijn er kleine, smal toelopende
cystiden. In Nederland is de Veranderlijke aderzwam vrij zeldzaam
met de meeste vondsten in Noord-Brabant en rond Haarlem (NMV,

2013). In Drenthe is de soort slechts één maal gevonden in Het
Vagevuur bij Roden (km 223-574, 2000, herb. B. de Vries) op een
tak van Zomereik in loofbos op vochtige, basenrijke potklei. Dit
komt overeen met de voorkeur volgens Krieglsteiner (2000) voor
loofbossen op basen- en voedselrijke, vochtige bodems. In ZuidwestDuitsland groeit de Veranderlijke aderzwam het meest op hout van
Beuk, soms op naaldhout.

Phlebia livida

Pholiotina mairei

Kleibreeksteeltje

OPN 1995: Conocybe mairei

Phlebia livida
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1988.

Met een hoedje van 3-10 mm en een berijpt, draaddun, tot 35 mm
lang steeltje is het Kleibreeksteeltje de kleinste vertegenwoordiger
van het geslacht Pholiotina. Sommige soorten breeksteeltjes
van het geslacht Conocybe zijn net zulke dwergen en daarom is
microscopische controle wenselijk. De kleine sporen van 6-8,5 x
3,5-4,5 µm en de lancetvormige, toegespitste cheilocystiden zijn
kenmerkend voor het Kleibreeksteeltje. Deze soort is karakteristiek
voor loofbossen op vochtige, vruchtbare, basenrijke, zware grond.
Hij is in Nederland matig algemeen, maar plaatselijk talrijk, in
kleibossen in Zuid-Limburg, het rivierengebied en zeekleigebieden
(NMV, 2013). In Drenthe heeft het Kleibreeksteeltje eigenlijk weinig
te zoeken. Dit paddenstoeltje is hier dan ook uiterst zeldzaam en
bekend van een berm met beuken bij luchthaven Eelde (km 235572, 1988), het park rond Mariëncamp ten zuiden van Rolde (km
240-554, 2000) en een bossingel met meidoorn en populier aan
de noordkant van Meppel (km 210-524, 2001), in alle gevallen op

Pleurotus cornucopiae

Trechteroesterzwam

voedsel- en humusrijke zwarte aarde.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1996.

Deze oesterzwam doet pas op oudere leeftijd zijn naam eer aan
door de dan meestal trechtervormig verdiepte, geel- tot grijsbruine,
kale hoed, die geleidelijk overgaat in de steel. Karakteristiek zijn de
zeer sterk aflopende lamellen, als dunne, smalle lijsten bijna tot aan
de steelbasis. De Trechteroesterzwam groeit meestal saprotroof
in grote toefen op liggende stammen en stronken van loofbomen,
soms als zwakteparasiet op staande, nog levende stammen, met
een voorkeur voor populier en iep. Hij is in Nederland sinds 1990
duidelijk toegenomen en tegenwoordig vrij zeldzaam, voornamelijk
aan de binnenduinrand, in Zuid-Limburg, Zeeland en langs de
grote rivieren; ook zeldzaam op ver uiteenliggende plaatsen op het

pleistoceen (NMV, 2013). Uit Drenthe zijn er slechts twee opgaven,
tussen Odoorn en Exloo (km 254-543, 1996) en op de Havelterberg
(km 211-534, 2007). Details over de standplaatsen en het substraat
konden niet worden achterhaald. In Zuidwest-Duitsland wordt de
Trechteroesterzwam beschouwd als een kenmerkende paddenstoel
van ooibossen (Elzen-Vogelkers-verbond) in rivierdalen, vooral langs
de Rijn en enkele zijrivieren (Krieglsteiner, 2001). Daarnaast groeit
hij daar in door mensen beïnvloede, voedselrijke, relatief warme
milieus, zoals parken, begraafplaatsen en op wegbomen in steden.
In Nederland worden soortgelijke biotopen gemeld (Arnolds et al.,
1995), in overeenstemming met de standplaats van onze vondst.

Hoofdstuk 27b
Pluteus luctuosus

Bruinsnedehertenzwam
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1996.

Deze hertenzwam is nauw verwant aan de algemenere Geaderde
hertenzwam (Pluteus phlebophorus; zie aldaar). De hoed van de
Bruinsnedehertenzwam is eveneens bruin tot warm geelbruin en
in het centrum soms geaderd. Hij verschilt doordat de lamellen
tenminste nabij de hoedrand een donkerbruine snede bezitten,
waaraan de soort in het veld goed te herkennen is. Van deze in
ons land vrij zeldzame hertenzwam liggen verreweg de meeste
vindplaatsen in Oost-Flevoland, daarbuiten in de kalkrijke duinen,
Zuid-Limburg en het rivierengebied. Op het pleistoceen is deze soort
zeer schaars (NMV, 2013). Zijn uitbundige voorkomen in Flevoland
verraadt al zijn voorkeur voor kalkrijke, voedselrijke bodems. Het
Overzicht (Arnolds et al., 1995) vat de ecologie als volgt samen:
de Bruinsnedehertenzwam groeit op humeuze bodems of op dode
takken van loofbomen in loofbossen en parken op voedselrijke, vaak
kalkhoudende, vochtige bodems. Zo’n soort heeft in een provincie als
Drenthe niet veel te zoeken, behalve in een berm langs een enkel
schelpenpad of in andere basen- en voedselrijke biotopen. Hij is
waargenomen bij Paterswolde in landgoed Vennebroek (km 234-574,

Pluteus pallescens

Gevoorde hertenzwam

1996), bij Gieten bij het Boekweitenveentje (km 245-557, 2000), bij
Annen, langs een schelpenpad door het Kniphorstbosch (km 242564, 2003) en in een tuin in het centrum van Rolde (km 239-556,
2010). Op de laatste locatie groeide de Bruinsnedehertenzwam op
houtsnippers.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 3, n>99: 1, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1980.

De Gevoorde hertenzwam maakt deel uit van een groepje
hertenzwammen met een bruine hoed en een hoedhuid die geheel
bestaat uit bijna bolronde cellen, hetgeen met een goede loep
in het veld zichtbaar is. Hij is nauw verwant met de algemenere
Geaderde hertenzwam (Pluteus phlebephorus; zie aldaar), maar
verschilt daarvan in het veld door de duidelijk hygrofane, bij vocht
diep doorschijnend gestreepte hoed; onder de microscoop door de
utriforme cystiden met een breed afgeronde top. De hoed van de
Grondhertenzwam (Pluteus cinereofuscus) is ook doorschijnend
gestreept, maar olijfgrijs tot licht bruingrijs van kleur. Van dit drietal
is de Gevoorde hertenzwam in Drenthe veruit de zeldzaamste.
Hij is bekend van diverse plekken in De Kleibosch bij Foxwolde
(km 227-574, 227-575, 1980-1983, herb. BSW), de berm van de
Zwiggelterstraat in Westerbork (km 236-541, 1987, 1988, herb.

Pluteus pellitus

Sneeuwwitte hertenzwam

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste
jaar: 1974.

De Sneeuwwitte hertenzwam is gemakkelijk te herkennen aan de
vrij kleine vruchtlichamen met een spierwitte, iets radiaalvezelige
hoed van 3-5 cm breed en de niet aangehechte, lichtroze lamellen.
Van de Gewone hertenzwam (Pluteus cervinus) bestaat een
zeer zeldzame witte vorm, maar deze is in het algemeen forser
en wordt altijd gekenmerkt door een sterke radijsgeur. De Witte
rimpelhertenzwam (Pluteus inquilinus; nog niet uit Drenthe
bekend) heeft hetzelfde postuur als de Sneeuwwitte hertenzwam,
maar de hoed van die soort is mat en rond het centrum
onregelmatig gerimpeld of geaderd en de hoedhuid bestaat
uit bolronde cellen, hetgeen met een goede loep te zien is. De

BSW; beschrijving in Keizer & Arnolds, 1995) en het bos tussen Norg
en Peest (km 228-564, 2004). In De Kleibosch groeit de soort op
dode essentakken of vermolmde delen van oude essenstoven in
essen-elzenbossen op basenrijke potklei; de karakteristieke habitat
in West-Europa (Vellinga in Noordeloos et al., 1990). Ook uit ZuidDuitsland wordt een voorkeur gemeld voor hout van Es in ooibossen
en andere vochtige, basen- en voedselrijke bostypen (Krieglsteiner,
2003). Beide auteurs vermelden dat de Gevoorde hertenzwam ook
geregeld op de grond voorkomt. Bij Peest groeide hij op vochtige, met
uitgespoelde kalk verrijkte, lemige grond langs een schelpenfietspad
door gemengd bos en in Westerbork op voedselrijke, zandige bodem
in een oude eikenlaan. De Gevoorde hertenzwam is ook elders in
Nederland zeldzaam, met de meeste vindplaatsen in Flevoland, de
kalkrijke duinen en langs de grote rivieren (NMV, 2013).
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Sneeuwwitte hertenzwam is in Drenthe alleen bekend van twee
oude vondsten, in de omgeving van Meppen (atlasblok 240-530,
1974, herb. L) en van Geelbroek (km 234-551, 1984, herb. BSW).
Op de laatste locatie groeide een vruchtlichaam op een afgevallen,
rotte tak van een niet te determineren loofboom, vermoedelijk
een Zwarte els, in een oud elzenbos op vochtige, voedselrijke,
basenrijke beekeerdgrond. De Sneeuwwitte hertenzwam wordt als

Pluteus umbrosus

Pronkhertenzwam

kenmerkend beschouwd voor dood beukenhout in beukenbossen
op vochtige, basen- en voedselrijke groeiplaatsen (Vellinga in
Noordeloos et al., 1990; Krieglsteiner, 2003). De Beuk ontbreekt
in Geelbroek echter geheel. De Sneeuwwitte hertenzwam is in
Nederland zeldzaam, maar wijdverbreid (NMV, 2013) en door
sterke achteruitgang als bedreigd op de Rode Lijst beland (Arnolds
& Veerkamp, 2008).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1988.

Zoals de naam suggereert, is de Pronkhertenzwam een fraaie
paddenstoel. De hoed is dicht gespikkeld met donkerbruine,
opstaande schubjes op een lichtere ondergrond. Die schubjes zijn
niet gelijkmatig gerangschikt, maar plaatselijk verdicht volgens een
aderig, radiaal patroon. De steel is bezet met gelijksoortige schubjes
en de roze lamellen hebben een zwartbruin vlokkige snede. Helaas
is deze soort in Drenthe erg zeldzaam met drie waarnemingen: in
Natuurschoon bij Roden (km 222-574, 1988, herb. BSW), langs
het Paterswoldse meer ten noorden van Paterswolde (km 233-576,

(km 235-535, 2002). Hij is hier aangetroffen in loofbosjes en een
vochtig parkbos op vruchtbare, basenrijke grond, op sterk vermolmde
stobben en stronken van Es en wilg, bijvoorbeeld bij Paterswolde
aan de binnenzijde van een dode, holle wilg. De Pronkhertenzwam is
karakteristiek voor loofbossen op kalkhoudende, vochtige bodems en
heeft in Zuidwest-Duitsland een voorkeur voor Beuk met daarnaast
enkele vondsten op Es, populier, Vogelkers, eik en wilg (Krieglsteiner,
2003). De Pronkhertenzwam is in Nederland matig algemeen en
voornamelijk bekend van Zuid-Limburg, Midden-Brabant, Flevoland,

1989) en in het dal van het Oude Diep in het Mantinger Binnenveld

de kalkrijke duinen en het rivierengebied (NMV, 2013).

Psathyrella pygmaea

Dwergfranjehoed
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Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 3, n>99: 7, trend ±, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1987

De tengere vruchtlichamen van de Dwergfranjehoed groeien in dichte
groepen op boomstronken en kunnen gemakkelijk worden aangezien
voor de Zwerminktzwam (Coprinellus disseminatus; zie aldaar). Bij de
laatste soort is de hoed echter donzig behaard en jong eivormig met
naar binnen gebogen hoedrand, terwijl die bij de Dwergfranjehoed kaal
is en aanvankelijk kegelvormig met een rechte rand. Dit paddenstoeltje
is in Drenthe zeer zeldzaam en hoofdzakelijk in het noorden van de

provincie gevonden op potklei en in beekdalen. Hij groeit op matig
tot sterk vermolmde stronken en stobben van loofbomen in een
voedselrijke en basenrijke omgeving, bij voorkeur in VogelkersElzenbossen, zoals Natuurschoon bij Roden en De Kleibosch bij
Foxwolde. Daar is de soort verschillende malen op diverse plekken
gevonden. Hij komt ook voor in minder natuurlijke biotopen, zoals
in een voedselrijke wegberm in Peize, langs een schelpenfietspad
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bij Havelte, op een dode loofhoutstam langs een met steenslag
verhard parkeerplaatsje bij Lhee en op een kerkhof in Meppel. De
Dwergfranjehoed is in Nederland vrij algemeen, maar vrijwel beperkt
tot gebieden met voedsel- en basenrijke bodems: Zuid-Limburg,
Flevoland, het rivierengebied en de klei- en laagveengebieden van
Holland en Zeeland (NMV, 2013).

Pseudoclitocybe cyathiformis

Bruine schijntrechterzwam

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 2004.

Zoals de naam suggereert, lijkt de Bruine schijntrechterzwam op
een trechterzwam (Clitocybe). Schijntrechterzwammen (geslacht
Pseudoclitocybe) verschillen hiervan evenwel door de amyloïde
sporen en het ontbreken van gespen. Mede op grond van moleculaire
kenmerken worden schijntrechterzwammen tegenwoordig zelfs in een
andere familie van plaatjeszwammen geplaatst (Knudsen & Vesterholt,
2008). Microscopisch onderzoek is overigens niet noodzakelijk
om de Bruine schijntrechterzwam te herkennen. Hij verraadt zich in
het veld door zijn forse vruchtlichamen met een trechtervormige,
ongestreepte, donkerbruine hoed en een sterk witvezelige steel. De
soort is in Nederland vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, de duinen, langs
de grote rivieren en sporadisch op de hogere zandgronden (NMV,
2013). In Drenthe is de Bruine schijntrechterzwam slechts bekend van
een loofbos op basenrijke, matig voedselrijke, vochtige leem in het
Lieverderbosch bij Lieveren (km 226-571, 2004) en van een mosrijke
wegberm met eiken op dalgrond bij Eerste Exloërmond (km 260-550,
2006, herb. Enzlin). Deze saprotrofe paddenstoel is karakteristiek voor
loofbossen, soms ook sparrenopstanden, op basenrijke, zwaardere

Pseudoinonotus dryadeus

Eikenweerschijnzwam

OPN 1995: Inonotus dryadeus

bodems met mull-humus (Kuyper in Bas et al., 1995). Hij groeit in
Centraal-Europa op de eerste plaats onder beuken en opvallend vaak
in bermen van wegen en paden (Krieglsteiner, 2001). In Nederland is
de Bruine schijntrechterzwam sterk afgenomen en bedreigd (Arnolds &
Veerkamp, 2008), vermoedelijk vooral als gevolg van bodemverzuring.
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 5, n>99: 1, trend ---, RL08: Bedreigd,
eerste jaar: 1977.

De Eikenweerschijnzwam vormt aan de voet van bomen consolevormige vruchtlichamen die 35 cm breed en 10 cm dik kunnen worden.
Ze hebben een dikke, afgeronde, oranjebruine groeirand die roodbruine
druppels uitscheidt welke na opdrogen bruine putjes achterlaten. In
de wandelgangen wordt de Eikenweerschijnzwam ook wel Boomnimf
genoemd. Deze soort is in ons land vrij zeldzaam en komt het meest
voor in het rivierengebied, vooral langs de Kromme Rijn en Hollandse
Vecht (NMV, 2013). In Drenthe is deze opvallende paddenstoel zeer
zeldzaam en de meeste opgaven dateren van de vorige eeuw. Tijdens
mycosociologisch onderzoek in zure, voedselarme eikenbossen in de

jaren zeventig werd de Eikenweerschijnzwam drie maal gesignaleerd
in oude Beuken-Eikenbossen met een dikke, humusrijke toplaag en
keileem in de ondergrond: het Oevermansbosje bij Emmen (km 259531, 1977), de Zeijer strubben bij Zeijen (km 232-563, 1978) en de
Schoonloër strubben bij Schoonloo (km 243-547, 1977) (Jansen,
1984). Meer recente vondsten komen uit het dal van de Drentsche
Aa tussen Eelde en Glimmen (km 236-573, 1994) en het dal van
de Reest bij Rabbinge (km 222-514, 1998). Sinds 1999 is hij alleen
gevonden aan de basis van een oude eik langs een oprijlaan naar
een erf bij Peizerwold (km 228-576, 2007). De Eikenweerschijnzwam
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is een typische ‘oerwoudpaddenstoel’. Het is een parasiet aan de
voet van oude eiken met meestal een leeftijd van 100 jaar of meer.
Volgens het Overzicht (Arnolds et al.,1995) groeit hij voornamelijk
in parken, landgoederen en lanen op kleigrond of in ieder geval
basenrijke grond. De meeste Drentse vindplaatsen liggen in bossen
en wijken dus tamelijk sterk af van dit beeld. De zwam tast de wortels
aan, waardoor de boom in de loop der jaren bezwijkt. Tot vier jaar
na de dood van zijn gastheer kan deze weerschijnzwam nog op de
overgebleven stronk verschijnen (Krieglsteiner, 2000). Behalve op
eik groeit deze soort zeer zelden ook op Beuk, Tamme kastanje of
Zilverspar (Jahn, 1979). De oorzaken voor de evidente achteruitgang
van de Eikenweerschijnzwam in Drenthe zijn onbekend. De teruggang
doet zich ook landelijk voor, zodat de soort als bedreigd op de Rode
lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). Door het ouder worden van de
bossen zou eerder een toename mogen worden verwacht.
Ramariopsis crocea

Oranjegeel koraaltje

Pseudoinonotus dryadeus
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1968.

Het Oranjegeel koraaltje is een ijl koraalzwammetje met dunne takjes
van 1-2 mm doorsnede en het wordt maar een paar centimeter
hoog. Toch valt het op door de goudgele tot helderoranje kleur. Dit
elegante paddenstoeltje is in Drenthe een grote zeldzaamheid met
drie vindplaatsen: een mosrijke plek in een jeneverbesstruweel in
het Lheebroekerzand (km 225-539, 1968, herb. BSW), in het met
kalk verrijkte loofbos van het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245557, 1994, herb. Enzlin) en in de schaduw van oude bomen in een
schraal gazon op de begraafplaats in het Asserbosch (km 233-555,
2004, 2010). Elders in ons land wordt het Oranjegeel koraaltje vooral in
vochtige bossen waargenomen op basenrijke, lemige grond met snel
verterende mull-humus. Deze standplaats sluit aan bij opgaven uit OostDuitsland (Kreisel, 1987), Groot-Brittannië (Legon & Henrici, 2005) en
Scandinavië (Hansen & Knudsen, 1997). Jülich (1984) vermeldt het
Oranjegeel koraaltje van jeneverbesstruweel en rododendronbosjes.
De soort groeit eigenlijk altijd op beschutte plekken en niet in open

Russula acrifolia

Scherpe grauwhoedrussula

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 8, n>99: 3, trend ---, RL08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 1954.

De Scherpe grauwhoedrussula behoort tot het groepje somber
gekleurde soorten rond de Grofplaatrussula (Russula nigricans;
zie aldaar), die als enige russula’s talrijke kleine lamellen tussen
de doorlopende lamellen bezitten. De Scherpe grauwhoedrussula
heeft dunne en dicht opeenstaande lamellen, waardoor hij sterk lijkt
op de algemenere Fijnplaatrussula (Russula densifolia; zie aldaar).
Hij verschilt daarvan hoofdzakelijk in de duidelijk scherpe smaak,
tenminste in de lamellen. Bovendien zijn de vruchtlichamen vaak
forser en zijn de lamellen rond de steel vaak gevorkt en onderling
verbonden. In Drenthe is de Scherpe grauwhoedrussula zeer
zeldzaam en uitsluitend ten noorden van Assen gevonden, met
een sterke concentratie in het Mensingebos bij Roden. De meeste
waarnemingen in dit gebied dateren van de jaren tachtig, maar er is
ook een recente opgave uit 2008. De meeste andere vondsten komen
uit oude loofbossen op basenrijke en matig voedselrijke potklei of
sterk humeuze zandgrond, zoals Het Vagevuur bij Roden, het
Lieverderbosch, het Zwanemeerbos bij Gieten, het Kluivingsbosch
bij Paterswolde en het Asserbosch. De Scherpe grauwhoedrussula

graslanden zoals de andere inheemse koraaltjes. Het Oranjegeel
koraaltje is in Nederland zeldzaam op ver uiteenliggende vindplaatsen,
met een lichte voorkeur voor de duinstreek (NMV, 2013).
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vormt hier mycorrhiza met eiken en beuken, maar in CentraalEuropa komt hij ook met Fijnspar en lariks voor (Einhellinger,
1985). De soort groeit zowel langs (bos)wegen als in het bos zelf.
Door het zeer geringe aantal opgaven met habitatgegevens is de
verhouding tussen vondsten in bossen en wegbermen voor deze
soort in Drenthe niet bekend. Ook in de rest van Nederland is de
Scherpe grauwhoedrussula zeer zeldzaam en vrijwel beperkt tot het
pleistoceen (NMV, 2013). Door vermesting en verzuring is hij zo sterk
afgenomen dat hij als ernstig bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds
& Veerkamp, 2008).

Russula farinipes

Bleekgele russula
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Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 2, n>99: 4, trend ±, RL08: Kwetsbaar,
eerste jaar: 1940.

De Bleekgele russula lijkt enigszins op een pips uitgevallen
Beukenrussula (Russula fellea; zie aldaar). Het is een vrij kleine,
maar stevige, zeer scherp smakende soort met een roomkleurige tot
bleek okergele hoed die aan de rand iets gevoord is. Hij heeft een
witte, berijpte steel en een witte sporenfiguur. De Bleekgele russula
is in Nederland vrij zeldzaam en hoofdzakelijk waargenomen in het
rivierengebied, met de nadruk op het stroomgebied van Kromme
Rijn en Utrechtse Vecht (NMV, 2013). De soort heeft verder een
klein zwaartepunt rond Den Haag en is op de hogere zandgronden
zeer schaars. Dat geldt ook voor Drenthe. Van de vijf vindplaatsen

Russula versatilis

Bonte dwergrussula

liggen er vier in de omgeving van Roden: in Natuurschoon (km 222574, 1981, 2005), De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-574, 2003),
het Lieverderbosch (km 226-571, 2008) en het Steenbergerveld
(km 221-570, 2009). Buiten dit gebied is er een oude collectie van
De Klencke bij Oosterhesselen (km 246-531, 1940, herb. BSW).
De Bleekgele russula is in Drenthe een mycorrhizasymbiont van
Zomereik in loofbossen en oude lanen op zwakzure tot neutrale,
basenrijke, lemige bodems met goed verterend strooisel. In
Centraal-Europa is Beuk de voornaamste mycorrhizapartner
(Krieglsteiner, 2000).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Gevoelig
(zeldzaam), eerste jaar: 2004.

Deze russula lijkt qua grootte en kleuren sterk op de Bonte
berkenrussula (Russula versicolor; zie aldaar). De hoedkleur van de
Bonte dwergrussula vertoont eveneens een mengeling van groenige,
violette en roze tinten en de lamellen zijn roomgeel tot licht okerkleurig.
De vruchtlichamen verkleuren op den duur enigszins geel, maar lang niet
zo sterk als bij de Bonte berkenrussula. De Bonte dwergrussula verschilt
van de laatste soort verder vooral in de milde smaak, de opvallende
pelargoniumgeur en microscopisch in de sporen met geïsoleerde
stekeltjes zonder verbindende lijntjes. De sporenornamentatie vormt
ook een goed onderscheid met de Geurende russula (Russula odorata),
die ook vrij tengere vruchtlichamen heeft met soortgelijke tinten en
een pelargoniumgeur. In Drenthe is de Bonte dwergrussula alleen
waargenomen in natuurontwikkelingsgebied Schepping in Holthe bij
Beilen (km 233-540, 2004-2010). De soort trok hier de aandacht doordat
hij groeide onder haagbeuken in een 15 jaar oud bosje op zware,
voedselarme, vrij droge en zure keileem. Volgens de originele beschrijving
door Romagnesi (1967) groeit de Bonte dwergrussula in vochtige, rijke
bossen met Haagbeuk en Hazelaar. De Bonte berkenrussula is volgens
alle auteurs een trouwe mycorrhizapartner van berken en de Geurende
russula is gebonden aan eiken (Knudsen & Vesterholt, 2008). Knudsen
& Vesterholt (2008) vermelden dat de Bonte dwergrussula behalve bij
Haagbeuk ook bij berken kan groeien. Krieglsteiner (2000) beschouwt
de soort als identiek met de Slanke russula (Russula terenopus; niet in

Drenthe) en beschrijft het milieu in Baden-Württemberg als modderige,
’s winters vaak overstroomde plaatsen in gemengde bossen met eik,
Haagbeuk, berk en Ratelpopulier, ook bij wilgen en Witte abeel. Volgens
Einhellinger (1985) groeit de Bonte dwergrussula in Beieren in vochtige
bossen met Ratelpopulier op zure veengrond. Het is niet zeker of deze
uiteenlopende habitatopgaven werkelijk op dezelfde soort betrekking
hebben. In Nederland is de Bonte dwergrussula verder bekend van
drie opgaven in het Kromme Rijn-gebied en omgeving in Utrecht (NMV,
2013).
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Scutellinia trechispora

Stekelsporige wimperzwam
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL 08: Bedreigd,
eerste jaar: 1993.

Met zijn oranjerode schoteltjes van ca. 5 mm met een bruin
behaarde rand lijkt de Stekelsporige wimperzwam op veel andere
wimperzwammetjes. Hij is niet met zekerheid in het veld te
herkennen. Microscopisch wordt deze soort gekarakteriseerd door
kogelronde sporen van 16-17 µm met daarop dikke, kegelvormige
of afgeknotte, tot 4 µm lange stekels en door randharen met
een vertakte basis. Verwarring is vooral mogelijk met de
Kortstekelige wimperzwam (Scutellinia trechisperma; zie aldaar)
die echter grotere sporen heeft met kortere wratten en stekels. De
Scytinostroma hemidichophyticum Rondsporige stinkkorstzwam

Stekelsporige wimperzwam is in Drenthe één keer gevonden aan
de westkant van luchthaven Eelde (km 233-570, 1993). Details over
de standplaats waren niet te achterhalen. Elders in Nederland is
de soort zeldzaam en voornamelijk bekend uit het rivierengebied
en Zuid-Limburg (NMV, 2013). De soort is kenmerkend voor kale,
vochtige, lemige plekken in bossen op voedselrijke, kalkhoudende
grond, bijvoorbeeld in oude tractorsporen (Huijser in Arnolds et al.,
1995; Hansen & Knudsen, 2000). Dergelijke milieus zijn in Drenthe
zeer schaars.
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL 08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 2002.

Stinkkorstzwammen zijn te herkennen aan de penetrante geur van
naftaleen of kamfer (mottenballen!) en de wasachtige, in droge toestand
taaie, relatief dikke, korstvormige vruchtlichamen. De kleur is lichtoker tot
lichtgrijs, soms gemengd met violet. Microscopisch zijn voor herkenning
van de Rondsporige stinkkorstzwam de bolvormige, amyloïde sporen
belangrijk, alsmede de boomvormig vertakte, dikwandige structuren in het
vlees die rood worden in jodium. De soort is in Nederland vrij zeldzaam,
maar wijdverspreid in regio’s met basenrijke, lemige bodems, zoals de
Achterhoek, het rivierengebied, Midden-Brabant en Zuid-Limburg (NMV,
2013). In Drenthe is de Rondsporige stinkkorstzwam gevonden op een
dode tak van Es in een essenbosje ten zuidwesten van Ruinen (km 217529, 2002), op een tak van Es in een essen-eikenbosje ten zuiden van
Zwinderen (km 243-525, 2003) en op onbekend loofhout in een loofbos
op basenrijke leem bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557,
2007).

Scytinostroma portentosum

Onvertakte stinkkorstzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL 08:
Onvoldoende gegevens. eerste jaar: 1999.

De Onvertakte stinkorstzwam lijkt sterk op de hierboven behandelde
Rondsporige stinkkorstzwam (Scytinostroma hemidichophyticum),
maar hij heeft onder de microscoop dikwandige structuren die niet
of nauwelijks vertakt zijn. Overigens zijn er eigenlijk geen verschillen,
zodat beide soorten vaak samengenomen worden (Hallenberg &
Eriksson,1985; Krieglsteiner, 2000; Bernicchia & Gorjon, 2010). Vóór
1990 was de Onvertakte stinkkorstzwam in Nederland alleen bekend
van de omgeving van Arnhem, maar uitgebreider onderzoek heeft
uitgewezen dat hij maar weinig zeldzamer is dan de Rondsporige. Hij
wordt landelijk nu als vrij zeldzaam beschouwd met zwaartepunten
Sebacina incrustans

Kruipend waskorstje

in Zuid-Limburg, Noord-Brabant en de Achterhoek (NMV, 2013). De
Onvertakte stinkkorstzwam is in Drenthe bekend van de omgeving
van het Meeuwenveen bij Havelte (213-532, 1999, herb. B. de Vries)
op een dode wilgentak, stadspark de Lariks in Assen (km 232-557,
2002, herb. B. de Vries) op een dode loofhouttak, en het Uffelterzand
bij Uffelte (km 213-533, herb. B. de Vries) op een dode wilgentak. De
soort heeft een voorkeur voor loofbossen op voedsel- en basenrijke
grond, bijvoorbeeld ooibossen langs de rivieren en VogelkersElzenbossen in beekdalen. Ook in Zuidwest-Duitsland heeft hij een
voorkeur voor wilgen, gevolgd door Beuk en eik (Krieglsteiner, 2000).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend: ±, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

Het Kruipend waskorstje lijkt enigszins op het Opaalwaskorstje
(Sebacina epigaea; zie aldaar), maar is dikker en taaier, bijna
leerachtig. De korst is ook vers een beetje okerbruin en de blauwige,
opaliserende kleur ontbreekt. Meer dan het Opaalwaskorstje kruipt

het Kruipend waskorstje over levende planten en plantenresten die
het ten dele insluit. In droge toestand is het vruchtlichaam hard,
net als van andere trilzwammen. Door diverse auteurs worden
verschillende sporenmaten gegeven. De eivormige sporen meten ca.
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8-16 x 5-9 µm en er worden geen stervormige rustsporen gevormd.
In Nederland is de soort vrij zeldzaam en het meest aangetroffen op
kalkhoudende, lemige bodems in Zuid-Limburg, langs de rivieren en
in oostelijk Noord-Brabant (NMV, 2013). In Drenthe is het Kruipend
waskorstje vastgesteld in drie kilometerhokken in soortgelijke milieus:
Het Vagevuur bij Roden (km 223-574, 1982, herb. BSW), op kale,
basenrijke potklei in een vochtig Elzen-Vogelkersbos; in De Kleibosch
bij Foxwolde (km 227-575, 2006) in eenzelfde habitat en bij De
Slokkert bij Veenhuizen (km 223-562, 2006).

Sistotrema confluens

Stinktolletje
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL 08: Ernstig
bedreigd, eerste jaar: 1993.

Het Stinktolletje bebehoort tot de urnkorstzwammen (geslacht
Sistotrema), maar ziet er uit als een mislukte, tolvormige, vuilwitte
buisjeszwam. Nette gaatjes heeft dit paddenstoeltje niet; ze zijn zo
onregelmatig dat Maas Geesteranus (1975) de soort zelfs in zijn
monografie van gesteelde stekelzwammen behandelde. De hoedjes
van 1-4 cm zijn vaak aaneengegroeid, ook om grasstengels en
strooisel heen, en de consistentie is zacht en breekbaar. De geur
is sterk en onaangenaam, enigszins als van mottenballen (kamfer).
Het Stinktolletje is aan deze combinatie van kenmerken doorgaans
in het veld te herkennen. Karakteristiek voor een urnkorstzwam zijn
de urnvormige basidiën met 6-8 sporen. Het Stinktolletje was in het
begin van de vorige eeuw ‘niet zeldzaam in het oosten van het land’
(Donk, 1931). De soort is echter zeer sterk achteruitgegaan en lange
tijd dateerde de laatste vondst van 1933 (Arnolds, 1985) totdat hij
in 1993 is herontdekt in het fameuze bos bij het Boekweitenveentje
bij Gieten (km 245-557, 1993, herb. BSW) nabij Witte abeel langs
een grazig bospad op lemige bodem, voorzien van basenrijk
materiaal door cementresten. Het Stinktolletje is hier ook in 1994
en 1995 aangetroffen, daarna niet meer. Er zijn in Nederland
Sphaerosporella hinnulea

Rossig ballonbekertje

twee andere recente vindplaatsen van na 1990, bij Eindhoven en
Brunssum (NMV, 2013). Vermoedelijk leeft de soort saprotroof op
strooisel en houtresten, maar mogelijk vormt hij (ook) mycorrhiza
met boomwortels (Arnolds, 1985). De soort is zeer gevoelig voor
verzuring en vermesting van de bodem en overal in Europa zeldzaam
(Krieglsteiner, 2000). In Nederland is het Stinktolletje sterk bedreigd
(Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 2006.

Ballonbekertjes danken hun naam aan de gladde, bolronde sporen.
De schotelvormige apotheciën van het Rossig ballonbekertje worden
nog geen centimeter breed. De buitenzijde is aanvankelijk purperbruin,
later lichter bruin, en bezet met bochtige, wat dikwandige, stompe
haren. Het hymenium aan de binnenzijde is oranjebruin. Het Bruin
ballonbekertje (Sphaerosporella brunnea; zie aldaar) is nauw verwant,
maar verschilt door het meer roodbruin gekleurde hymenium, de aan
de top toegespitste randharen en het voorkomen op brandplekken
Steccherinum fimbriatum

Geveerde raspzwam

(Medardi, 2006). Sommige auteurs beschouwen ze echter als één
soort (Hansen & Knudsen, 2000). Het Rossig ballonbekertje is in
Drenthe alleen bekend van het Boekweitenveentje bij Gieten (km
245-557, 2006). De soort is in Nederland zeldzaam en bijna alleen in
Noord-Brabant aangetroffen (NMV, 2013), ongetwijfeld grotendeels
een waarnemerseffect. Hij groeit op vochtige, lemige grond in
loofbossen en vormt volgens recente inzichten ectomycorrhiza met
loofbomen (Kuyper, 2007).
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Status: Zeer zeldzaam n= 6, n<99: 3, n>99: 4, trend -, RL 08: Thans niet
bedreigd, eerste jaar: 1980.

Zoals alle raspzwammen hebben de korstvormige vruchtlichamen
van de Geveerde raspzwam fijne, taaie stekeltjes. De soort is
in het veld goed te herkennen aan de grijsroze tot bruinviolette
kleur en de fraai geveerde, bleke randzone. Waar de ‘veren’ zich

verdichten, ontstaat bijna een poreus uiterlijk. Alleen op de stekeltjes
worden sporen gevormd. De Geveerde raspzwam is in Drenthe
zeer zeldzaam in vochtige, voedselrijke bosjes. Hij is vrij talrijk in
essen-elzenbos op potklei in De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-

Loofbossen op basenrijke leem en potklei

400

574, 227-575, 1980-2001, herb. BSW) en verder gevonden in oude
elzenbossen van Geelbroek bij Amen (km 234-551, 1998) en de
Zure Venen bij Ansen (km 217-532, 2008), een bosje van Boswilg op
voormalig bouwland bij Holtinge (km 213-534,1982) en bij Witteveen
(km 242-536, 2007). De Geveerde raspzwam is vermeld van dode

Thelephora penicillata

Penseelfranjezwam

takken en stammetjes van Zwarte els (3x), Es (2x) en Boswilg (1x). In
Zuid-Duitsland heeft de soort een voorkeur voor hout van esdoorns
en elzen (Krieglsteiner, 2000). Hij is in Nederland matig algemeen
en wijdverspreid, vooral in streken met neutrale tot basische grond
(NMV, 2013).
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Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<1999: 1, n>99: 5, trend +++, RL08: Thans
niet bedreigd, eerste jaar: 1999.

Kenmerkend voor deze franjezwam zijn de purperbruine, lapvormige
vruchtlichamen met stijve bundels van tot 3 cm lange, witte, geveerde
takken. De Penseelfranjezwam is in Nederland vrij zeldzaam, doch
wijdverbreid, met de meeste vindplaatsen in Noord-Brabant en ZuidLimburg (NMV, 2013). In Drenthe is dit een zeer zeldzame soort van
min of meer basenrijke standplaatsen: Gieten, Boekweitenveentje,
loofbos op kalkrijk zand (km 245-557, 1999); Assen, Asserbosch, langs
een sterk lemig pad door loofbos (km 233-555, 2002); Hollandscheveld,
langs schelpenfietspad langs de Kerkhoflaan (km 234-525, 2007);
Roden, Natuurschoon, bos op basenrijke potklei (km 223-573, 2007,
2010); Roden, Toutenburglaan, berm met eiken op potklei (km 223-

Xenolachne longicornis

Steenboktrilzwam

574, 2007). Tamelijk afwijkend is de eerste Drentse vondst in een
wilgenbroekstruweel op natte veengrond bij Westdorp (km 247-545,
1982, herb. BSW). De Penseelfranjezwam is een mycorrhizasymbiont
van allerlei loof- en naaldbomen, onder meer Beuk, eik, berk, els,
den en Fijnspar (Gerhardt, 2006; Krieglsteiner, 2000). Bij de Drentse
vondsten zijn meestal geen boomsoorten vermeld. In ons land wordt hij
opgegeven van loof- en naaldbossen op kalkrijke, lemige bodems, vaak
op strooisel en twijgen (Arnolds et al., 1995). In Zuidwest-Duitsland
wordt deze franjezwam beschouwd als een soort van min of meer
vochtige, basen- en voedselrijke bodems zoals essen-elzenbossen en
Eiken-Haagbeukenbossen (Krieglsteiner, 2000).
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Status: Verdwenen, n= 3, n<99: 3, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende
gegevens, eerste jaar: 1982.

De Steenboktrilzwam vang je alleen als je jacht maakt op
kleine zakjeszwammen. Deze soort is namelijk een parasiet op
schijfzwammen (orde Helotiales), zoals het Waterknoopje (Cudoniella
clavus), grondschijfjes (Discinella) of vlieskelkjes (Hymenoscyphus).
De aangetaste vruchtlichamen worden misvormd en het oppervlak
wordt grijzig mat berijpt. Onder de microscoop vallen direct 3040 µm lange, spiesvormige elementen op die bij nader inzien twee
aan twee op een buikvormige basis blijken te zitten. Dit zijn de
morfologisch unieke basidiën van deze trilzwam. Aan de uiteinden
van de ‘steenbokhoorns’ zitten de spoelvormige basidiosporen van
9-12 x 2,5-3,5 µm. De Steenboktrilzwam is pas in 1977 beschreven
uit Denemarken en later ontdekt in België, Frankrijk en Engeland. In
Drenthe is de soort al in 1982 verzameld, maar hij kon pas veel later
op naam worden gebracht, zodat hij nog ontbreekt in het Overzicht

(Arnolds et al., 1995). Hij is in Drenthe uitsluitend aangetroffen tijdens
nauwkeurig mycosociologisch onderzoek in moerasbossen in de jaren
tachtig, en wel in De Kleibosch bij Foxwolde (km 227-575, 1982, herb.
BSW), bij Leutingewolde noordelijk van Roden (km 224-574, 1982,
herb. BSW) en ten westen van Witteveen (km 240-537, 1982, 1984,
herb. BSW). Twee terreinen betreffen Elzen-Vogelkersbossen op
basenrijke, vochtige potklei; het derde is een aangeplant elzenbos op
enigszins verdroogd, voedselrijk, veraard veen. De geparasiteerde
ascomyceet kon in de collecties niet meer worden herkend. Elders in
Nederland is de Steenboktrilzwam recent gevonden op twee plekken in
Twente, in beide gevallen op vruchtlichamen van het Vroeg vlieskelkje
(Hymenoscyphus vernus) (Jagers, 2009). De Steenboktrilzwam is
ongetwijfeld ook in Drenthe nog te vangen, maar je moet wel een zeer
oplettende jager zijn om hem te kunnen opsporen.

