
475Hoofdstuk 28a

In dit deelhoofdstuk worden de paddenstoelen beschreven die karakteristiek zijn voor naaldbossen en daarbinnen 
geen uitgesproken voorkeur hebben voor opstanden van dennen, sparren, lariks of Jeneverbes. Wel kan een soort 
in één van deze bostypen afwezig zijn. Dat is het vaakst het geval bij jeneverbesstruwelen, een buitenbeentje in 
deze hoofdgroep doordat mycorrhizavormers geheel ontbreken. Ook paddenstoelen op kegels van coniferen hebben 
op de besachtige vruchten van Jeneverbes niets te zoeken. De houtpaddenstoelen zijn wel voor een groot deel 
gemeenschappelijk met andere naaldbomen.
Deze subgroep telt 132 soorten, 41% van het totale aantal naaldbospaddenstoelen. De eigenschappen van naaldbossen, 
hun kenmerkende mycoflora en het wenselijke beheer zijn al aan bod gekomen in de algemene inleiding tot hoofdstuk 
28. We volstaan hier met een korte toelichting bij de diagrammen en bij de kaarten met aantallen soorten.

Naaldbossen algemeen
Hoofdstuk 28a

Taxonomische en ecologische groepen
Het valt op dat in vergelijking met alle naaldbossen samen 
(inleiding hoofdstuk 28) deze subgroep een lager aandeel heeft 
van plaatjeszwammen en een hoger aandeel van trilzwammen 
en korstzwammen. Het percentage buisjeszwammen is 
nagenoeg gelijk. Deze afwijkende verdeling wordt waarschijnlijk 
vooral veroorzaakt doordat de voorkeur van trilzwammen en 
korstzwammen voor bepaalde waardbomen minder goed bekend 
is, zodat ze noodgedwongen bij de groep van naaldbosbewoners 
zonder voorkeur zijn ondergebracht. Als gevolg van bovenstaande 
verschillen is het aandeel van houtbewoners bij niet specifieke 
paddenstoelen van naaldbossen ook hoger met 63% van de 
kenmerkende soorten (ecologische groep 28 totaal 47%). 
Mycorrhizapaddenstoelen zijn veel minder goed vertegenwoordigd 
(15% tegen 30%) en het percentage strooiselafbrekers is met 17% 
nagenoeg gelijk.

De Muizenstaartzwam (Baeospora myosura) is algemeen op kegels 
van allerlei naaldbomen en niet aan een bepaald type naaldbos 
gebonden.

Rob Chrispijn & Bernhard de Vries
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Verspreiding, frequentie en trend
Van de paddenstoelen van deze subgroep behoort 35% tot de min 
of meer algemene soorten, een veel hoger percentage dan in de 
andere subgroepen. Bij karakteristieke soorten van dennenbossen 
is dat aandeel 15%, in sparren- en lariksbossen 13% en in 
jeneverbesstruwelen ontbreken ze geheel. Soorten met een wijdere 
range van waardbomen zijn blijkbaar gemiddeld meer verbreid. Het 
is daarom verrassend dat de trend bij die soorten negatiever is dan 
in de andere subgroepen: 36% vertoont sinds 1999 een kleinere of 
grotere afname tegenover 29% van de soorten in dennenbossen 
en 15% in sparren- en lariksbossen. In jeneverbesstruwelen is het 

percentage van afgenomen paddenstoelen met 82% wel veel groter.
De kaart met het aantal soorten per kilometerhok laat vrijwel 
hetzelfde beeld zien als van alle naaldbossoorten tezamen: vooral 
een grote diversiteit in de boswachterijen, met clusters van zeer 
rijke hokken in het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold. Ook 
de soortenrijkste hokken zijn grotendeels gelijk met een maximum 
van 63 soorten in de hokken 216-543, 216-544 en 226-539 en 61 
soorten in hok 226-538 (zie vorige deelhoofdstuk). Daarop volgt een 
hok dat nog niet eerder werd genoemd: het noordelijke deel van de 
Anserdennen in het Dwingelderveld (km 220-534) met 54 soorten.

Bedreiging en beheer
Het aandeel van Rode-lijstsoorten bij de niet-specifieke 
naaldbospaddenstoelen is met 28% beduidend lager dan bij soorten 
met een voorkeur voor dennen (56%), sparren of lariks (52%) en 
Jeneverbes (46%). Dat strookt met het hogere percentage algemene 
soorten. De kaart met het aantal Rode-lijstsoorten per kilometerhok 
vertoont hetzelfde patroon als van de totale aantallen soorten.
Voor bedreigingen en beheersaspecten verwijzen we naar de 
desbetreffende passages in de andere deelhoofdstukken.

Verdeling van kenmerkende soorten paddenstoelen van naaldbossen algemeen (n= 132) over verschillende groepen

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

Functionele groepen (naar Arnolds & Van den Berg, 2013)
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Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor naaldbossen, maar 
zonder voorkeur voor een bepaalde naaldboom.

De Harige vlieszwam is een van de weinige vliesjes die in het 
veld herkenbaar zijn. Evenals bij andere vliesjes (o.a. Athelia) ligt 
het relatief dikke hymenium heel los op het substraat. Er zijn witte 
myceliumstrengen (rhizomorfen). Het kost wat moeite, maar met 
een sterke loep is te zien hoe het roomwitte tot gele vlies zeer dicht 

Amphinema byssoides Harige vlieszwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 77, n<99 = 5, n>99: 72, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 14): droog, voedselarm naaldbos 
93%, vochtig, voedselarm naaldbos 7%. – Sub (n= 25): dode takken 36%, 
strooisel 16%, dode twijgen 8%, levende stammen 8%, dood hout onbepaald 
24%, rest 8%. – Org (n= 27) spar 33%, Grove den 22%, lariks 15%, 
Douglasspar 7%, naaldbomen onbepaald 19%, rest 4%.

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

3 0 0 0 2 0 1 7 10 37 20 11

behaard is. De Harige vlieszwam groeit vooral op dood hout, maar 
kan ook als een manchet de basis van levende naaldbomen omgeven 
en, als de herfst gevorderd is, de omgevende grond bedekken. De 
vruchtlichamen kunnen zelfs zo uitgroeien dat hele stukken bodem 
van een sparrenbosje wit zien. De soort is niet alleen van belang als 
verteerder van dood hout, maar vooral ook als mycorrhizapartner 
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van diverse naaldbomen, in het bijzonder Fijnspar. In Nederland 
geldt de Harige vlieszwam als matig algemeen, met een duidelijk 
zwaartepunt in Drenthe (NMV, 2013); vermoedelijk voornamelijk een 
waarnemerseffect doordat hij hier steeds vaker door karteerders in het 
veld wordt herkend en genoteerd. Vandaar ook de sterke toename van 
het aantal waarnemingen in recente jaren. In Drenthe heeft de Harige 
vlieszwam een zekere voorkeur voor boswachterijen op lemige grond 
op de Hondsrug en Sleenerrug. Ook in de hoogveenontginningen 
is de soort plaatselijk zeer talrijk in jonge sparrenbosjes (Arnolds 
et al., 2004). Daarentegen is hij schaars op de voedselarme, zure 
zandgronden in Zuidwest-Drenthe. De Harige vlieszwam is uitsluitend 
aangetroffen op mycorrhizavormende naaldbomen, in het bijzonder 
sparren. Hij ontbreekt geheel op Jeneverbes, hoewel daarop intensief 
naar korstzwammen is gezocht. Die boom vormt echter geen 
ectomycorrhiza. Zolang naaldbomen hier nog talrijk blijven, wordt de 
Harige vlieszwam niet bedreigd.

De Kurkstrookzwam vormt dakpansgewijs groeiende, vast aan-
gehechte en zeer taaie vruchtlichamen op naaldhout. Ze hebben 
smalle, eerst witte, later bruin wordende hoeden en witte, vrij nauwe 
poriën (2-4 per mm). De vruchtlichamen groeien samen tot plakkaten 
of smalle stroken die meer dan een meter lang kunnen worden. De 
Kurkstrookzwam heeft een voorkeur voor de kopse kant van het hout 
en kan weelderig ontwikkeld zijn op stapels gezaagde stammen die 
(te) lang in het bos liggen. In Nederland is hij matig algemeen, het 
meest in het binnenland, in naaldbossen op de arme zandgronden; 
vroeger ook in de duinen, maar daar achteruitgegaan (NMV, 2013). 
In Drenthe komt de Kurkstrookzwam verspreid voor, zonder duidelijk 
patroon. Waarnemingen zijn zowel afkomstig van Grove den als 
van Fijnspar en lariks. Drie maal wordt een hekpaal als substraat 
opgegeven, iets dat volgens de literatuur vaker voorkomt. In Zuidwest-
Duitsland is ruim 80% van alle waarnemingen (n= 403) afkomstig van 
Fijnspar (Krieglsteiner, 2000). De Kurkstrookzwam staat in de Rode 

Antrodia serialis Kurkstrookzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 34, n<99: 8, n>99: 27, trend ++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1973. – Hab (n= 36): droog, voedselarm gemengd bos 58%, 
droog, voedselarm naaldbos 17%, vochtig, voedselrijk loofbos 8%, lanen 
8%, rest 8%. – Sub (n= 10): bewerkt hout 30%, dode stammen 30%, dode 
stronken 10%, hout onbepaald 30%. – Org (n= 10): Grove den 30%, Fijnspar 
20%, lariks 10%, naaldbomen onbepaald 30%, loofbomen onbepaald 10%.

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

1 0 0 1 1 0 4 4 5 6 8 2

Lijst 2008 (Arnolds & Veerkamp, 
2008) als kwetsbaar, in die van 
1996 (Arnolds & Van Ommering, 
1996) stond hij nog vermeld als 
bedreigd. Hij wordt beschouwd 
als gevoelig voor verzuring en 
vermesting (Kuyper & Arnolds, 
1996). In Drenthe neemt het 
aantal waarnemingen na 2000 
duidelijk toe, mede een gevolg 
van de verhoogde inspanningen 
van de Paddestoelen Werkgroep 
Drenthe ten behoeve van deze 
atlas. Wellicht speelt ook de 
verminderde luchtverontreiniging 
hierbij een rol.

Amphinema byssoides
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De Witte plakkaatstrookzwam kan plakkaten van 40 cm lang vormen, 
bestaande uit aangehechte, relatief wijde (1-3 per mm), onregelmatig 
gevormde, vaak enigszins doolhofachtige of gespleten buisjes met 
een lengte tot een halve cm. Van andere strookzwammen is hij 
bovendien te onderscheiden door de kleine en zeer smalle sporen 
van 4-5,5 x 1-1,5 µm. In het veld is ook verwarring mogelijk met 
enkele andere witte resupinate buisjeszwammen, bijvoorbeeld de 
zeer algemene Witte tandzwam (Schizopora paradoxa). In Drenthe 
is de Witte plakkaatstrookzwam opgegeven van drie gebieden: de 
kom van Coevorden (km 246-521, 1991), het Spaarbankbos bij 
Hoogeveen (km 227-529, 1999) en Kremboong bij Tiendeveen (km 
231-530, 1999). Deze vondsten zijn niet afkomstig van specialisten 
op het gebied van buisjeszwammen, ze zijn niet microscopisch 
gecheckt en er is geen materiaal bewaard. Daardoor zijn de 
determinaties enigszins onzeker. Onmogelijk zijn ze niet, want 
de soort staat in Nederland als vrij zeldzaam te boek (Keizer in 

Antrodia sinuosa Witte plakkaatstrookzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1991.

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

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

Arnolds et al., 1995). Ook over de standplaatsen zijn in Drenthe 
geen gegevens bekend. Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) 
veroorzaakt de Witte plakkaatstrookzwam bruinrot in zowel loof- als 
naaldhout, maar volgens de meeste handboeken is de soort (vrijwel) 
tot naaldhout beperkt (Jülich, 1985; Ryvarden & Gilbertson, 1993; 
Hansen & Knudsen, 1997). Hij groeit ook op bewerkt naaldhout, 
zoals planken en balken, soms binnenshuis. De verspreiding in 
Nederland vertoont een merkwaardig patroon: vóór 1990 was de 
Witte plakkaatstrookzwam niet zeldzaam op de zandgronden van 
Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel, maar daar is 
hij nadien nooit meer gevonden. Na 1990 is de soort bekend uit 
vrijwel alle atlasblokken in Zuidoost-Friesland en verder uit Het 
Gooi en de duinstreek waar de soort eerst ontbrak (NMV, 2013). 
Bij zulke merkwaardige verschuivingen is het de vraag of er geen 
waarnemerseffecten of foutieve determinaties in het spel zijn.

Het Dennenschorsvlekje ziet eruit als een onopvallend, klein en 
zeer dun, transparant grijs of witachtig vlekje van 0,5 tot 5 mm op 
dode schors van naaldbomen en struiken. Het kan zo dun zijn dat 
je moet spelen met de lichtinval onder een loep om het goed te 
zien. Het vruchtlichaam lijkt een minieme korstzwam, maar onder 
de microscoop blijkt het vliesje sporenzakjes (asci) te bevatten met 
sporen van 4-6 x 2-2,5 µm; geen steeltjeszwam (basidiomyceet) dus, 
maar een zakjeszwam (ascomyceet). De wetenschappelijke naam 
Ascocorticium is daarom treffend gekozen. Het Dennenschorsvlekje 
staat in Nederland als vrij algemeen te boek en is vrijwel beperkt tot 
de hogere zandgronden en de duinen (NMV, 2013). In Drenthe is 
de soort het meest gevonden, omdat er door sommige waarnemers 
speciale aandacht aan wordt besteed, met name door Bernhard 
de Vries. Van de 176 opgaven in het Drentse bestand staan er 156 
(89%) op zijn naam! Het kaartbeeld is dus onvolledig, omdat lang 
niet iedere karteerder deze soort noteert. De kaart laat een duidelijke 

Ascocorticium anomalum  Dennenschorsvlekje

Status: Matig algemeen, n= 107, n<99: 41, n>99: 75, trend ±, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1977. – Hab (n= 77): voedselarm 
naaldbos 40%, jeneverbesstruweel 16%, voedselarm gemengd bos 16%, 
tuinen 10%, levend hoogveen 6%, rest 12%. – Sub (n= 122): Dode takken 
39%, dode stammen 22%, dode stronken 21%, levende boomvoet 4%, dood 
hout onbepaald 10%, rest 4%. – Org (n= 131): den 47% (waarvan Grove den 
46%), Jeneverbes 31%, lariks 8%, Douglasspar 3%, spar 2%, Taxus 1%, 
Zilverspar 1%, naaldbomen onbepaald 6%.

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

5 2 1 0 0 0 3 5 15 53 42 11

voorkeur zien voor boswachterijen, waar dan ook het meeste 
naaldbos aanwezig is. Het Dennenschorsvlekje groeit saprotroof 
op dood naaldhout in een voedselarme omgeving, het meest op 
den en Jeneverbes. De soort is het talrijkst op de binnenzijde 
van de schors van dennenstammen die al zo ver verteerd zijn 
dat de schors los zit en waar het voortdurend vochtig blijft. Ook 
waar dennenschors in dunne plakjes splijt kan daartussen het 
Dennenschorsvlekje voorkomen. Verder wordt hij aangetroffen 
op de onderzijde van liggende takken en op boomvoeten die 
door een dik naaldenpakket zijn bedekt. In een droge herfst kan 
de verschijning van deze soort uitblijven tot het late naseizoen. 
Een variëteit juniperinum met tot 8 µm lange sporen is in 
Drenthe gevonden in het Lheebroekerzand (km 226-539, 2000), 
het Boerbos bij Rolde (km 238-555, 2011) en De Palms bij 
Meppen (km 243-534, 2011), alle keren op jeneverbeshout in 
voedselarme jeneverbesstruwelen.
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Om het Gladsporig sterrenkorstje te vinden moet je geluk hebben. 
Het ziet er vaak uit als een zwak ontwikkelde Kelderzwam 
(Coniophora) of een Wrattandjeszwam (Hyphodontia), waarvan je er 
op een dag soms tientallen ziet. Als je echter met een mesje of een 
grasstengel voorzichtig probeert hoe zacht een korstje is, dan blijkt 
dat de consistentie van het Gladsporig sterrenkorstje iets stugger is 
dan die van andere korstjes. Die stugheid wordt veroorzaakt door 
de ‘sterren’: dikwandige, goudgele elementen (asterosetae) die 
vanuit een centrum straalsgewijs dichotoom vertakt zijn. Onder de 
microscoop lijkt het wel vuurwerk. Deze asterosetae zijn zeer talrijk 
en kunnen 150 µm breed zijn. Zoals de naam al zegt, zijn de sporen 
glad. Het Knobbelsporig sterrenkorstje (A. cervicolor; zie aldaar) heeft 

Asterostroma laxum Gladsporig sterrenkorstje

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 2, n>99: 3, trend -, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1983.

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

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

knobbelige sporen. Het Gladsporig sterrenkorstje is in Nederland 
zeldzaam op verspreide plekken, met enige verdichting in Drenthe 
(NMV, 2013). Hier is de soort gevonden bij Spier (km 227-538, 1983, 
herb. BSW), bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 1995, 
herb. BSW), in de Anserdennen bij Ansen (km 220-534, 2000, herb. 
B. de Vries), in Boswachterij Odoorn (km 251-543, 2000, herb. B. 
de Vries) en in Dunningen bij De Wijk (km 216-520, herb. Wassink). 
Het Gladsporig sterrenkorstje wordt in het algemeen opgegeven van 
dood naaldhout (Jülich, 1984; Bernicchia & Gorjon, 2010). In Drenthe 
zijn inderdaad drie opgaven afkomstig van naaldbomen, waaronder 
één keer Fijnspar en één keer Grove den, maar bij Gieten werd hij op 
een tak van een onbekende loofboom verzameld. 

Het Witzijdig vliesje lijkt macroscopisch sprekend op andere vliesjes. Het 
onderscheidt zich van andere Athelia-soorten door kleine sporen (4,5-6 
x 2,5-3 µm), kleine basidiën en de aanwezigheid van gespen aan alle 
septen van de hyfen. Er is ook verwarring mogelijk met de Vergelende 
vlieszwam (Leptosporomyces mutabilis) die nog iets kleinere sporen 
heeft (4-5 x 2-2,5 µm). In Nederland is het Witzijdig vliesje pas sinds 1993 
bekend en sindsdien in 14 verspreide atlasblokken gevonden (NMV, 
2013). In Drenthe is deze soort nog maar twee maal aangetroffen: op 
strooisel in een naaldbos in Boswachterij Gees (km 240-531, 2002) en 
op een dode stam van lariks in een naaldbos in het Oldenhaverveld bij 
Hoogeveen (km 220-527, 2006). Het Witzijdig vliesje wordt in de literatuur 
vooral vermeld van naaldhout en stengels van Adelaarsvaren (Jülich, 
1984; Arnolds et al., 1995; Krieglsteiner, 2000), maar Bernicchia & Gorjon 
(2010) melden ook een vondst op eikenhout.

Athelia bombacina  Witzijdig vliesje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2002.

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

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

Dit paddestoeltje met een meestal vleeskleurig bruine hoed en 
opvallend smalle, zeer dicht opeenstaande, witte lamellen, groeit 
op kegels van naaldbomen en kan vooral in bemost fijnsparrenbos 
massaal voorkomen. De steel van de Muizenstaartzwam is fijnberijpt 
en kan direct op kegels zitten of verlengd zijn in een min of meer harige 
wortel tot wel 10 cm lang als zo’n kegel bedekt is geraakt met een 
laag aarde. Wegens het substraat is verwarring mogelijk met de wat 
zeldzamere kegelzwammen (Strobilurus spec.), maar de drie inlandse 
soorten hebben minder dicht op elkaar staande lamellen en een 
stijve, kraakbeenachtige, onbehaarde steel. De Muizenstaartzwam 
komt in ons land algemeen voor op het pleistoceen en in de duinen 
(NMV, 2013. In Drenthe ontbreekt deze soort in vrijwel geen enkel 
bosgebied met naaldbomen. De boswachterijen springen op de kaart 
in het oog door hun hoge bezettingsgraad. De Muizenstaartzwam 
wordt soms ver van naaldbomen aangetroffen als dennenkegels 
door dieren of mensen zijn versleept. In deze provincie is 68% van 

Baeospora myosura  Muizenstaartzwam

Status: Algemeen, n= 663, n<99: 69, n>99: 650, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1963. – Hab (n= 217): droog, voedselarm naaldbos 
69%, voedselarm gemengd bos 17%, vochtig voedselarm naaldbos 4%, 
jeneverbesstruweel 3%, rest 8%. – Sub (n=106): kegels 95%, rest 5%. – Org 
(n= 133): den 67% (waarvan Grove den 44 %), spar 26%, Douglasspar 4%, 
rest 2%. 

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

12 1 0 0 0 0 2 16 165 546 391 87
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de vondsten gedaan op kegels van Grove den en 26% op die van 
Fijnspar (n=133). Kegels van Douglasspar worden slechts in 4% van 
de gevallen als substraat genoemd en die van lariks ontbreken geheel. 
Zoals veel naaldbospaddenstoelen is het een vrij late soort. De piek 

van de fructificatie valt meestal ergens in oktober of begin november. 
Het ligt voor de hand dat een iele soort als de Muizenstaartzwam 
gevoelig is voor uitdroging. De rijkste groeiplaatsen liggen daarom in 
naaldbossen met een vochtig microklimaat.

Basidiodendron caesiocinereum  Ruwsporig harshaarveegje

Status: Zeldzaam, n= 27, n<99: 11, n>99: 16, trend -, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1975. – Hab (n= 16): droog, voedselarm naaldbos 
44%, jeneverbesstruweel 25%, droog, voedselarm gemengd bos 6%, droog, 
voedselarm loofbos 6%, tuinen 6%, jonge, voedselarme bosaanplant 6%, 
vochtig, voedselrijk loofbos 6%. – Sub (n= 27): dode takken 74%, dode 
stammen en stronken 15%, bewerkt hout 4%, hout onbepaald 7%. – Org 
(n= 28): naaldbomen 82% (waarvan Jeneverbes 29%, spar 21%, lariks 11%, 
Grove den 7%), loofbomen 18% (waarvan Zomereik 7%, wilg 4%).

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

0 1 1 0 0 1 0 2 2 7 5 2

Harshaarveegjes zijn dunne korstjes met bijna ronde, overlangs 
gedeelde basidiën met vier vrij dikke sterigmata (in dit geval ook 
epibasidiën genoemd) waaraan de sporen worden gevormd. Het 
Ruwsporig harshaarveegje is in het veld min of meer te herkennen 
aan de crème-grijsbruine kleur. De grijsbruine tint van het veegje 
wordt veroorzaakt door de harsachtige inhoud van de cystiden op de 
oppervlakte van het vruchtlichaam (De Vries, 2009). Overigens vallen 
de vruchtlichamen helemaal niet op; ze zijn zeer dun en de kleur van 
het substraat schemert er doorheen. Het Ruwsporig harshaarveegje 
is de enige soort met fijnruwe sporen. Ze zijn kogelrond en meten 
6-9 µm. In Nederland geldt dit korstje als vrij zeldzaam op het 
pleistoceen en zeer zeldzaam in de duinen en Laag-Nederland 

(NMV, 2013), maar het is ongetwijfeld vaak over ’t hoofd gezien. Het 
heeft in Drenthe een voorkeur voor dode takken van naaldbomen in 
naaldbossen en -struwelen op zure, voedselarme zandgrond. Ook in 
Baden-Württemberg is het Ruwsporig harshaarveegje voornamelijk 
op naaldhout aangetroffen (Krieglsteiner, 2000). Minder vaak groeit 
het ook op loofhout, in dat geval ook in rijkere milieus, en volgens 
de literatuur soms op varens (Jülich, 1984). De soort heeft een 
opmerkelijk wijde verbreiding en komt zowel op het noordelijk als het 
zuidelijke halfrond voor in boreale tot gematigd warme gebieden.

Boidinia furfuracea Reageerkorstje

Status: Vrij zeldzaam, n= 64, n<99 = 22, n>99: 47, trend ±, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 42): droog, voedselarm naaldbos 
48%, jeneverbesstruweel 33%, voedselarm gemengd bos 7%, vochtig, 
voedselarm naaldbos 5%, rest 7%. – Sub (n= 73): dode takken 66%, dode 
stronken 10%, dode stammen 4%, dood hout onbepaald 19%. – Org(n= 80): 
jeneverbes 24%, lariks 21%, spar 16%, Grove den 9%, Douglasspar 6%, 
naaldbomen onbepaald 19%, rest 5%.

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

1 0 0 2 0 1 1 2 10 28 15 14

De naam Reageerkorstje doet vermoeden dat er iets spectaculairs 
aan te zien is. Helaas is dat in het veld niet het geval. Het is gewoon 
een dun, poreus wit korstzwammetje met halfronde wratjes en een 
onduidelijke rand, vaak niet groter dan enkele centimeters. Als men 
echter een stukje onder de microscoop bekijkt in Melzers reagens, 
dan worden de ronde stekelige sporen donkerblauw. In Nederland 
geldt het Reageerkorstje tegenwoordig als een matig algemene soort 
die vrijwel beperkt is tot de pleistocene zandgronden met daarbuiten 
een enkele vindplaats in de duinen (NMV, 2013). Meer dan de helft 
van de bezette atlasblokken ligt in Drenthe. Daar is de soort op basis 
van kilometerhokken vrij zeldzaam op het plateau, voornamelijk in de 
boswachterijen waar veel naaldhout is aangeplant. Het Reageerkorstje 
is algemener dan veel mycologen denken, maar je moet weten waar je 
hem kunt vinden. De vruchtlichamen groeien vaak aan de binnenzijde 
van dode schors van afgevallen takken, uitsluitend van naaldbomen. 
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Botryobasidium danicum Langsporig trosvlies

Status: Vrij zeldzaam, n= 34, n<99 = 8, n>99: 27 trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1970. – Hab (n= 20): droog, voedselarm 
gemengd bos 35%, jeneverbesstruweel 30%, wilgenstruweel 15%, vochtig, 
voedselarm gemengd bos 5%, droog, voedselarm naaldbos 5%, droog, 
voedselarm loofbos 5%, rest 5%. – Sub (n= 32): dode takken 63%, dode 
stammen 13%, dood hout onbepaald 25%. – Org (n= 29): naaldbomen 
70%, waarvan den 33% (waarvan Grove den 21%, Weymouthden 3%), 
Jeneverbes 21%, spar 3%, lariks 3%); loofbomen 30% (waarvan berk 10%, 
Zomereik 7%, Wilde gagel 7%, wilg 3%).

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

0 0 0 0 1 4 1 5 10 11 5 2

Net als andere trosvliezen is het Langsporig trosvlies eerst een 
spinnenwebachtig, wit gevalletje dat later iets dikker lijkt. De trossen 
van basidiën zijn niet altijd met de loep te zien, omdat ze dikwijls door 
droogte plat gaan liggen. Microscopisch vallen de relatief lange, smalle 
sporen op van 12-14 x 3-5 µm. In ons land is het Langsporig trosvlies 
vrij zeldzaam op het pleistoceen, met een zwaartepunt in Drenthe 
(NMV, 2013), vrijwel zeker een waarnemerseffect doordat de soort 

regionaal beter wordt herkend. Hij is hier voornamelijk waargenomen 
op het zandplateau en in de oude bossen op gedeeltelijk vergraven 
hoogveen rond Hollandscheveld. Het Langsporig trosvlies groeit 
op dode takken, soms stammen, van allerlei loof- en naaldbomen, 
voornamelijk in bossen op voedselarme. zure bodems. De soort 
vertoont in Drenthe een voorkeur voor naaldhout, meest den en 
Jeneverbes, in overeenstemming met opgaven in de literatuur (Jülich, 
1984; Hansen & Knudsen, 1997).

Het Goudstoftrosvlies vinden we doorgaans niet als een vliesje, 
maar als een gele, poederige vlek op dood hout. Dat ‘goudstof’ 
bestaat uit grote, gele ellipsvormige ongeslachtelijke sporen 
(conidiën) van 20-24 x 11-13 µm die door 0,2 mm lange, 
rechtopstaande schimmeldraden worden afgesnoerd. De topcel 
van deze draden wijkt bij deze soort niet af van de lager gelegen 
cellen. Er zijn verwante soorten met ongeslachtelijke sporen die 

Botryobasidium ellipsosporum Goudstoftrosvlies

Status: Verdwenen, n= 1, n<99 = 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1983.

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

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

er in het veld ook zo uit zien. Het Goudstoftrosvlies is in Drenthe 
één maal verzameld bij Dwingeloo, tegenover camping De 
Noordster (km 221-536, 1983, herb. BSW), op een dode stam 
van Grove den. De soort is elders in Nederland alleen bekend 
van Harderwijk en drie atlasblokken bij Den Haag (NMV, 2013). 
Hij is ook elders in Europa bekend van naaldhout, maar overal 
zeer zeldzaam.

Het Dennenolijfzwammetje is een vrij kleine plaatjeszwam met 
een uitgespreide, geel- tot roodbruine hoed van 1-3 cm en smalle, 
zeer dicht opeenstaande, goud- tot oranjegele lamellen. Hij groeit 
op hout van naaldbomen. Een bijzonder kenmerk is dat het gehele 
vruchtlichaam violetbruin verkleurt met ammonia en andere basische 
vloeistoffen. Microscopische preparaten worden eveneens violet in 
basen. Verder vallen de zeer kleine sporen van 2,5-4,5 x 2-3,5 µm op, 
die vaak voorzien zijn van een gele, lichtbrekende druppel. Gespen 
ontbreken in alle weefsels. Het Dennenolijfzwammetje is in 1986 in 
Nederland voor het eerst gevonden bij Diever en kort daarna (1990) 

Callistosporium pinicola Dennenolijfzwammetje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 3, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1986. 

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

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

bij Dwingeloo en Schoorl. Hij is destijds echter onjuist gedetermineerd 
en beschreven onder de naam Oranje pronkridder (Calocybe cerina) 
(Arnolds & Becker, 1993). Veel later bleek dat de Oranje pronkridder 
een andere paddenstoel is, groeiend op basenrijke grond en niet op 
hout, zonder violette reactie met logen, en microscopisch onder andere 
verschillend in de aanwezigheid van talrijke gespen. In de nieuwe 
Standaardlijst wordt die soort nu als een oranjebruine variëteit van de 
Goudgele pronkridder beschouwd (Calocybe chrysenteron var. cerina). 
Die variëteit is in ons land slechts bekend van een oeroude vondst 
bij Wapenvelde uit 1917. De andere vijf Nederlandse opgaven van de 
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Oranje pronkridder hebben betrekking op het Dennenolijfzwammetje. 
Die soort is pas in 2006 geldig beschreven, met als type een collectie 
uit het Lheederzand bij Dwingeloo (km 224-538, 1990, herb. BSW) 
(Arnolds, 2006). Hij is van twee andere locaties in Drenthe bekend: 
het Harderbosch bij Smilde (km 227-552, 1991, herb. BSW) en 
Berkenheuvel bij Diever (km 216-544, 1986, 1992, herb. BSW). Sinds 
1992 is het Dennenolijfzwammetje niet meer in Drenthe waargenomen. 
In Nederland is de soort deze eeuw alleen bij Ede gevonden (2002), 

zodat hij als bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 
2008). Hij is verder van diverse plekken in Centraal-Europa bekend. 
Het Dennenolijfzwammetje is karakteristiek voor sterk vermolmde 
stronken van naaldbomen, in Drenthe drie maal van Grove den en één 
keer van Fijnspar. Hij is één maal op een bijna verteerde dennenstronk 
in zuiver beukenbos gevonden. Gezien het vrij triviale substraat is het 
raadselachtig waarom dit opvallende paddenstoeltje internationaal zo 
zeldzaam is en zo sterk achteruit is gegaan.

Calocera furcata Gaffelhoorntje

Status: Zeldzaam, n= 26, n<99: 19, n>99: 9, trend ---, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1981. – Hab (n= 47): droog, voedselarm naaldbos 83%, vochtig 
voedselarm naaldbos 9%, droog, voedselarm gemengd bos 4%, rest 4%. 
– Sub (n= 36): dode takken 53%, dode stronken 11%, dode stammen 6 %, 
dood hout onbepaald 30%. – Org (n= 35): Grove den 63%, Fijnspar 29%, 
Zwarte den 3%, lariks 3%, rest 3%.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 7 2

Deze verwant van het veel algemenere Kleverig koraalzwammetje 
(Calocera viscosa; zie aldaar) onderscheidt zich hiervan door kleinere 
afmetingen en een eenvoudiger groeiwijze: de vruchtlichamen zijn 
amper 1,5 cm hoog en zelden meer dan één maal vertakt. Daarin lijkt 
hij veel meer op het Geel hoorntje (Calocera cornea) dat echter vrijwel 
alleen op loofhout voorkomt. In twijfelgevallen kunnen de sporen 
de doorslag geven: Die hebben bij Geel hoorntje bij rijpheid één 
dwarswandje, bij het Gaffelhoorntje vaak drie. De laatste soort groeit 
op vermolmd naaldhout en is in Nederland een vrij zeldzame soort, die 
vooral op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en in Drenthe voorkomt 
(NMV, 2013). In Drenthe is deze soort vooral in de boswachterijen 
aangetroffen, met name in het Drents-Friese Wold en Dwingelderveld, 
maar dat zijn hoofdzakelijk waarnemingen van vóór 1999. Volgens 
het Drentse bestand wordt deze soort twee keer zo vaak gevonden 
op dood hout van Grove den (63%, n=35) als dat van Fijnspar (29%). 
Lariks wordt slechts één maal genoemd. De verspreidingskaart toont 
veel vondsten van vóór 1999. Het kan zijn dat er toen wat beter op 
deze soort werd gelet, maar er is zeer waarschijnlijk ook sprake van 
een reële achteruitgang. Dat komt overeen met zijn plaatsing op de 

Rode Lijst 2008 (Arnolds & Veerkamp, 2008), terwijl hij in de lijst van 
1996 nog niet werd genoemd.

Ceraceomyces sublaevis Kleinsporig wasvlies

Status: Zeldzaam, n= 28, n<99 = 9, n>99: 19, trend ±, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 15): jeneverbesstruweel 40%, droog, 
voedselarm naaldbos 27%, droog, voedselarm gemengd bos 20%, droog, 
voedselarm loofbos 7%, loofbos op vochtige klei 7%. – Sub (n= 29): dode 
takken 73%, dode stammen 17%, dode stronken 3%, dood hout onbepaald 
7%. – Org (n= 30): naaldbomen 77% (waarvan Grove den 20%, Jeneverbes 
20%, spar 13%, den 10%, Douglasspar 3%; loofbomen 23% (waarvan 
Zomereik 17%, Amerikaanse vogelkers 3%).

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

1 0 1 2 0 2 0 2 4 9 6 2

Het Kleinsporig wasvlies begint als een dun, wit vliesje. Naarmate 
het uitgroeit wordt het compacter en haast wasachtig. Heel vaak 
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Ceratobasidium cornigerum Berijpt waswebje

Status: Vrij zeldzaam, n= 56, n<99: 32, n>99: 31, trend --, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1970. – Hab (n= 63): jeneverbesstruweel 39%, droog, 
voedselarm gemengd bos 21%, voedselarm naaldbos 18%, kruipwilgstruweel 
8%, droge heide en zandverstuivingen 6%, voedselarme jonge aanplant 3%, 
wilgen- en elzenbroek 3%, droog, voedselarm loofbos 2%. – Sub (n= 77): 
dode takken 61%, dode twijgen 23%, dode stengels en bladeren, strooisel 
8%, kegels van naaldbomen 3%, dode stammen 1%, dood hout onbepaald 
4%. – Org (n= 77): naaldbomen 80% (waarvan den 41% (waarvan Grove den 
39%), Jeneverbes 35%, spar 5%); loofbomen 17% (waarvan Kruipwilg 6%, 
populier 4%, berk 3%, Grauwe en Geoorde wilg 1%, Braam 1%, Wilde gagel 
1%); kruidachtige planten 3%.

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

0 2 0 5 5 2 1 8 12 20 17 3

Het Berijpt waswebje is in het veld niet echt herkenbaar. Met een 
goede loep is er ook niets bijzonders aan te zien. Toch, als er op 
de onderzijde van een pas afgestorven dennentak in een droge, 
schrale omgeving een heel vage witte rijp zit, dan zou het best 
wel eens deze soort kunnen zijn. Onder de microscoop zijn breed 
knotsvormige cellen te zien van 12-16 x 7-10 µm, die pas na 
lang zoeken forse sterigmata van 10-15 µm blijken te hebben; de 
basidiën dus. De sporen zijn meestal eivormig, meten 7-11 x 4-6 
µm en vormen secundaire sporen. De hyfen zijn heel karakteristiek: 
ongeveer 5 µm breed, min of meer golvend, gedeeltelijk dikwandig 
en rechthoekig vertakt. In Drenthe lijkt het Berijpt waswebje vrij 
zeldzaam, voornamelijk in zandige streken op het plateau, maar in 
werkelijkheid is het ongetwijfeld tamelijk algemeen. Dat geldt ook 
voor de rest van ons land, waar de soort hoofdzakelijk gevonden is op 
het pleistoceen met daarbuiten enkele vindplaatsen in de kalkarme 
duinen van het Waddendistrict en de omgeving van Amsterdam 
(NMV, 2013). Het Berijpt waswebje is in Drenthe voornamelijk 
aangetroffen op afgevallen takken en twijgen van naaldbomen, ook 
wel van loofbomen en struiken, alsmede op resten van kruidachtige 
planten. Veel waarnemingen zijn afkomstig van mycosociologisch 

onderzoek, waarbij proefvlakken nauwgezet worden uitgekamd. 
Daardoor zijn Jeneverbes en Kruipwilg in de waardplantenreeks 
oververtegenwoordigd. Ook in Scandinavië wordt een voorkeur voor 
naaldhout geconstateerd (Hansen & Knudsen, 1997). In Baden-
Württemberg is evenwel slechts 26% van de meldingen (n= 31) 
afkomstig van naaldbomen en de meerderheid (74%) van loofhout, 
waaronder opvallend vaak de Es met 61% van alle waarnemingen 
(Krieglsteiner, 2000).

Het Draadsporig waskorstje is een nauwelijks zichtbaar, dun, 
wasachtig groeiseltje. Onder de microscoop zijn hyfen zonder gespen 
zichtbaar en basidiën van 7,5-11 x 8-11 µm die kruisgewijs gedeeld 
zijn. Deze dragen sporen die een argeloos kijker niet verwacht, 
namelijk zeer lang en smal (20-35 x 3-4 µm) en gekromd, soms zelfs 
S-vormig. Het Draadsporig waskorstje werd in Drenthe drie maal 
gevonden bij het voormalige Biologisch Station te Wijster (km 230-
537, 1982, 1984); twee keer op dood dennenhout in een dennenbosje 
met Klaverzuring en één keer op een stuk jeneverbeshout in een 

Ceratosebacina calospora Draadsporig waskorstje

OPN 1995: Sebacina calospora

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

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

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

droge heidevegetatie, samen met Gespentrosvlies (Botryobasidium 
subcoronatum). De enige andere waarneming is afkomstig van 
Holthe (km 232-539, 1984, herb. BSW), op een dode twijg van de 
Grove den in een gemengd bos. Dat zijn tevens de enige vondsten 
in Nederland (NMV, 2013). In Denemarken schijnt het Draadsporig 
waskorstje niet al te zeldzaam te zijn op rot hout, vaak in gezelschap 
van korstzwammen (Hansen & Knudsen, 1997). Een gerichte 
zoekactie naar zulke onaanzienlijke zwammetjes kan nog veel 
verrassingen opleveren.

vindt men verschillende groeistadia naast en over elkaar, hetgeen 
soms een schilferig effect heeft. In dat stadium is de soort met een 
loep herkenbaar. Als er dan bovendien nog haartjes (cystiden) uit 
steken, wat lang niet altijd het geval is, dan wordt het vermoeden 
zekerheid. Microscopisch zijn de kleine, vrijwel ronde sporen (2,5-3,5 
µm) en de relatief lange basidiën (20-28 µm) doorslaggevend voor 
een goede determinatie. Het Kleinsporig wasvlies is in Nederland vrij 

zeldzaam en hoofdzakelijk op de pleistocene gronden aangetroffen 
(NMV, 2013). In Drenthe groeit de soort overwegend op dode takken 
en stammen van naaldbomen in bossen en jeneverbesstruwelen 
op matig vochtige tot droge, voedsel- en basenarme zandgrond. 
Hij wordt af en toe aangetroffen op loofhout in voedselarm Berken-
Eikenbos, maar verrassend genoeg soms ook in loofbossen op 
vochtige, basenrijke potklei, zoals De Kleibosch bij Foxwolde.
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Cinereomyces lindbladii Lichtgrijze poria

OPN 1995:Diplomitoporus lindbladii

Status: Matig algemeen, n= 115, n<99: 19, n>99: 101, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 36): droog, voedselarm 
naaldbos 44%, jeneverbesstruweel 28%, droog, voedselarm gemengd bos 
14%, vochtig voedselarm naaldbos 8%, kapvlaktes 3%, parken 3%. – Sub 
(n=64): dode stammen 45%, dode takken 25%, dode stronken 6%, dood 
hout onbepaald 23%. – Org (n= 68): den 55% (waarvan Grove den 46 %), 
spar 16%, Jeneverbes 15%, Douglasspar 3%, naaldbomen onbepaald 10%, 
berk 1%.

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

5 0 2 4 4 7 3 5 17 41 38 12

Deze resupinate buisjeszwam is jong spierwit, later meer crème en 
alleen oude exemplaren krijgen de grijze tint die deze soort zijn naam 
heeft gegeven. De Lichtgrijze poria is met zijn fijne, rondhoekige 
poriën redelijk in het veld te herkennen, maar een unieke eigenschap 
valt alleen onder de microscoop te bewonderen: Wanneer aan een 
preparaat in water wat loog wordt toegevoegd dan is bij 400 maal 
vergroting mooi te zien hoe de dikwandige skelethyfen oplossen 
en als sneeuw voor de zon uit het preparaat verdwijnen. De soort 
zal vaak over het hoofd worden gezien, want hij groeit uitsluitend 
aan de onderzijde van dode stammen en takken van naaldbomen. 
Hij is overal te verwachten waar in ons land naaldbomen groeien. 
Deze in ons land vrij algemene soort komt hoofdzakelijk voor in 
de duinen en op de arme zandgronden in het binnenland, met de 
meeste vindplaatsen op de zuidelijke Veluwe en in Drenthe (NMV, 
2013). In Drenthe komt hij voor in boswachterijen verspreid over de 
provincie met samenscholingen onder meer in Berkenheuvel en het 
noordelijke deel van het Dwingelderveld. De Lichtgrijze poria wordt 
het meest in naaldbossen gevonden (56%), vooral op lichte plaatsen 
waar het hout gemakkelijk uitdroogt. Jeneverbesstruweel scoort 
verrassend hoog (28%) dankzij mycosociologisch onderzoek in deze 

biotoop. Volgens het Drentse bestand is als organisme vooral Grove 
den opgegeven, naast Fijnspar en Jeneverbes. Er is één opgave van 
berk. Krieglsteiner (2000) meldt uit Duitsland ook enkele vondsten op 
loofbomen, het meest eik. De Lichtgrijze poria groeit vooral op groot 
dood hout van stammen en dikke takken. 
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Coniophora arida Dunne kelderzwam

Status: Matig algemeen, n= 135, n<99: 54, n>99: 100, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1960 – Hab: (n= 140) jeneverbesstruweel 53%, 
voedselarm naaldbos 35%, voedselarm gemengd bos 7%, loofbos 1%, tuinen 
en erven 1%, rest 3%. – Sub (n= 147): dode takken 69 %, dode stammen 
11%, bewerkt hout 2%, dood hout onbepaald 15%, rest 3%. – Org (n= 146): 
Jeneverbes 49%, den 25% (waarvan Grove den 23%), spar 8%, lariks 6%, 
Douglasspar 4%, naaldbomen onbepaald 6%, loofbomen en struiken 3%.

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

5 0 1 7 1 1 2 11 28 77 58 22

Als geslacht zijn kelderzwammen gemakkelijk in het veld te 
herkennen. Belangrijk daarbij is dat het jonge stadium van deze 
resupinate kortzwammen geel is, de rand witachtig en oudere plekken 
met voldoende sporen bruin. Met een goede loep zijn de sporen te 
zien als een bruin poeder. De kleur van het poeder kan helpen om 
onderscheid te maken tussen de soorten. De Dunne kelderzwam 
is een vrij dunne, aangegroeide, gladde of wat korrelige korst en 
de consistentie is zacht, vlokkig membraneus. Het sporenpoeder 
is geelbruin. Kelderzwammen veroorzaken bruinrot in hout van 
naaldbomen, ook in bewerkt hout, zoals op planken in vochtige 
ruimtes. De naam ‘kelderzwam’ is dus niet voor niets gekozen. In 
Drenthe is de Dunne kelderzwam matig algemeen, vooral in de grote 
bosgebieden op het plateau. In het laagveengebied bij Meppel en de 
oostelijke veenkoloniën is de soort onbekend wegens de afwezigheid 

van naaldhout. Hij is in Nederland tamelijk algemeen (NMV, 2013), 
voornamelijk op het pleistoceen en in de duinen, maar bijvoorbeeld 
ook rond Amsterdam en op Walcheren; in die laatste gebieden vooral 
op bouwhout. De Dunne kelderzwam prefereert in Drenthe dikke, 
dode takken en stammen van diverse naaldbomen in naaldbossen en 
jeneverbesstruwelen op voedselarme zandgrond. Jeneverbes is met 
bijna de helft van de waarnemingen oververtegenwoordigd als gevolg 
van mycosociologisch onderzoek in jeneverbesstruwelen in de jaren 
zestig en zeventig. Slechts een klein aantal vondsten heeft betrekking 
op bewerkt hout, maar dat aandeel is in werkelijkheid ongetwijfeld veel 
hoger. Er wordt door mycologen kennelijk niet vaak genoeg in kelders 
geneusd.

Coniophora puteana Dikke kelderzwam

Status: Vrij algemeen, n= 212, n<99: 42, n>99: 175, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1976. – Hab (n= 54): droog, voedselarm naaldbos 
32%, droog, voedselarm loofbos 17%, tuinen en parken 11%, droog, 
voedselarm gemengd bos 9%, vochtig, voedselrijk loofbos 6%, elzenbroekbos 
6%, voedselrijke jonge bosaanplant 4%, lanen 4%, wilgenstruwelen 4%, rest 
7%. – Sub (n= 81): dode stammen 48%, dode takken 31%, dode stronken 
4%, bewerkt hout 2%, dood hout onbepaald 12%, rest 3%. – Org (n= 84): 
naaldbomen 66% (waarvan den25% (waarvan Grove den 23%), spar 17%, 
lariks 10%, Douglasspar 2%, Jeneverbes 1%); loofbomen 34% (waarvan 
eik 11% (waarvan Zomereik 6%, Amerikaanse eik 1%), els 6%, berk 2%, 
Ratelpopulier 2%, wilg 2%, linde 1%, Amerikaanse vogelkers.

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

3 2 0 0 0 0 3 2 21 91 72 36

Bij de Dikke kelderzwam is het volgroeide vruchtlichaam een dikke, 
aaneengesloten, soms decimeters grote, zachtvlezige korst met 
een onregelmatig gebobbeld tot wrattig oppervlak. Bij vochtig weer 
ontstaan er vaak ‘zweetdruppels’ en soms vreemde uitgroeisels. 
De kleur van het centrale deel is bruin tot grijzig olijfbruin door de 
rijpe sporen. Voor een zekere determinatie is het nodig om het 
oppervlak goed te bekijken om de Harige kelderzwam (Coniophora 
olivacea; zie aldaar) uit te sluiten. Het oppervlak van die soort is 
bezet met lange haren, die met een loep goed te zien zijn. Het 
oppervlak van de Dikke kelderzwam is kaal. Hij groeit saprotroof 
op dood hout en produceert daarin bruinrot, niet alleen in bossen, 
maar ook in gebouwen die onvoldoende zijn geventileerd of waar 
nat constructiehout gebruikt is. De Dikke kelderzwam is in Nederland 
wat algemener dan de hiervoor beschreven Dunne kelderzwam 
(Coniophora arida) en eveneens minder gewoon in kleigebieden 

(NMV, 2013). Ook in Drenthe is de Dikke kelderzwam meer verbreid. 
De nadruk ligt ook voor deze soort op de boswachterijen. De Dikke 
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kelderzwam groeit vooral op naaldbomen als Grove den, Fijnspar 
en lariks, maar zeer zelden op Jeneverbes, waarop de Dunne 
kelderzwam juist het meeste gevonden is. Bovendien komt de Dikke 
kelderzwam veel vaker op loofbomen voor en veel meer op dode 
stammen in plaats van takken.

Deze compacte soort uit het ondergeslacht Phlegmacium heeft een 
tot 15 cm brede, kleverige, geelbruine tot oranje-oker hoed met langs 
de rand witte, aangedrukt wattige velumresten. De lamellen zijn 
grauwcrème tot leemkleurig, jong soms met een blauwe inslag. De 
stevige steel van de Witgegordelde gordijnzwam is aan de basis niet 
knolvormig verdikt, zoals bij veel verwante soorten, maar cilindrisch 
en enigszins wortelend. Hij is eveneens bedekt met wit, wattig velum, 
dat later opbreekt in witte gordels. Deze gordijnzwam is langgeleden 

Cortinarius claricolor Witgegordelde gordijnzwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Verdwenen, 
eerste jaar: 1939.

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

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

één maal in Nederland gevonden, in het Mensingebos bij Roden 
(atlasblok 225-570, 1939, herb. L). Materiaal van deze vondst is 
bewaard in het Nationaal Herbarium en later gedetermineerd door 
gordijnzwammenspecialist Thom Kuyper. In Zuidwest-Duitsland is 
de Witgegordelde gordijnzwam voornamelijk een begeleider van 
Fijnspar op matig zure tot neutrale, iets vochtige tot droge zand- en 
leembodems (Krieglsteiner & Gminder, 2010). Van de Nederlandse 
vondst is de begeleidende boomsoort onbekend.

Deze mooie paddenstoel heeft een slijmerige, oker- tot roodbruine 
hoed die soms ook diep oranjerood kan zijn. De lamellen zijn jong 
bleek violet, later roestbruin. De violette steel heeft onder een 
bruinachtige cortina een blauwige, slijmerige sok, die later in gordels 
uiteen valt. De Nederlandse vondsten van de Blauwgegordelde 
gordijnzwam dateren van langgeleden, zodat deze soort landelijk als 
uitgestorven wordt beschouwd. Hij was in ons land altijd al zeldzaam 
met tussen 1900 en 1983 slechts acht waarnemingen (Arnolds & 
Veerkamp, 2008). De soort is in 1970 voor de laatste keer gemeld 
van Schiermonnikoog en uit Nederland verdwenen door vermesting 
en strooiselophoping (Arnolds et al., 1995). De enige Drentse vondst 

Cortinarius collinitus Blauwgegordelde gordijnzwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Verdwenen, 
eerste jaar: 1952.

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

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

van de Blauwgegordelde gordijnzwam dateert van 1952 en is afkomstig 
van het Dwingelderveld (atlasblok 225-535, 1952, herb. L). Het is 
een symbiont van naaldbomen op zeer voedsel- en humusarm zand. 
In noordelijk Scandinavië is de Blauwgegordelde gordijnzwam zeer 
algemeen in voedselarme naaldbossen en groeit hij vaak onder kleinere 
fijnsparren in bos waar Grove den domineert (Knudsen & Vesterholt, 
2008). In Zuidwest-Duitsland is hij vrij algemeen in bossen van Fijnspar 
en Zilverspar op zure, voedselarme, vochtige tot natte zand- en 
veenbodems en op oppervlakkig verzuurde plaatsen boven basische 
gesteenten (Krieglsteiner & Gminder, 2010). Volgens die auteurs vormt 
deze gordijnzwam vermoedelijk uitsluitend mycorrhiza met Fijnspar.

De Geelplaatgordijnzwam heeft gewoonlijk een viltige, geelbruine 
hoed en aanvankelijk fel citroen- tot warmgele lamellen die later 
door de sporen roestbruin worden. Ook de steel is geelachtig en 
bedekt met gelijkgekleurde velumvezels. Jonge vruchtlichamen zijn 
aan de kleur van de plaatjes in het veld in principe goed herkenbaar, 
maar er bestaat een dubbelganger met gele lamellen, de Boomloze 
gordijnzwam (Cortinarius croceoconus, zie aldaar), die met zekerheid 
alleen microscopisch is te onderscheiden aan de gemiddeld 
grotere sporen: 7,5-10,5 x 4,5-6 µm (gemiddeld meer dan 8,5 µm) 
tegen 6,5-9 x 4-5,5 µm (gemiddeld minder dan 8,5 µm) voor de 
Geelplaatgordijnzwam. In Nederland komt deze vrij algemene soort 
vooral voor op de Waddeneilanden en in het Hollandse duingebied, 

Cortinarius croceus Geelplaatgordijnzwam

Status: Matig algemeen, n= 90, n<99: 11, n>99: 80, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 58): droog, voedselarm naaldbos 
82%, vochtig, voedselarm naaldbos 5%, droge heide 5%, droog, voedselarm 
loofbos 5%, tuinen 3%. – Sub (n= 40): humus 54%, humusarm zand of leem 
28%, strooisel 8%, rest 10%. – Org (n= 72): spar 58%, den 39% (waarvan 
Grove den 25%), lariks 3%.

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

0 0 0 0 0 0 0 5 6 61 33 5
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evenals, wat meer lokaal, op de hogere zandgronden (NMV, 2013). 
In het Overzicht staat dat deze gordijnzwam behalve bij naaldbomen 
ook bij eiken en andere loofbomen voorkomt (Arnolds et al., 1995). 
In Drenthe is hij slechts één maal uit voedselarm loofbos gemeld. 
Hier vinden we de Geelplaatgordijnzwam vooral in jonge aanplant 
van Grove den en Fijnspar, vanaf het tijdstip dat de bomen een jaar 
of acht oud zijn en indien er voldoende open of bemoste plekken 
zijn. In fijnsparrenbosjes op voormalige landbouwgrond op de 
Hondsrug ontbrak deze soort in geen enkel perceel, terwijl hij in 
soortgelijke bosjes op veraard veen in de Veenkoloniën niet één keer 
voorkwam (Arnolds et al., 2004). Daarbij moet vermeld worden dat in 
tegenstelling tot de ‘Hondsrugbosjes’ deze laatste zeer arm waren aan 
mycorrhizasymbionten. De vindplaatsen in Drenthe liggen vaak buiten 
de eigenlijke boswachterijen. Dit houdt verband met de hierboven 
genoemde voorliefde voor jonge naaldbosjes. De sterke toename in 
Drenthe is vooral een zaak van betere herkenning (waarnemerseffect). 
Mogelijk zal de Geelplaatgordijnzwam in Drenthe in de nabije 
toekomst af gaan nemen doordat er nauwelijks jonge fijnsparren 
worden aangeplant. Grove den en Fijnspar zaaien zich welliswaar 
ook uit, bijvoorbeeld op kapvlaktes, maar die habitat is doorgaans 
niet geschikt voor de Geelplaatgordijnzwam door de meestal dikke, 
stikstofrijke strooisellaag en het massaal optreden van ruigtekruiden.

Cortinarius scaurus Olijfplaatgordijnzwam

Status: Matig algemeen, n= 106, n<99: 6, n>99: 101, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1943. – Hab (n= 54): droog, voedselarm naaldbos 
79%, vochtig, voedselarm naaldbos 15%, droog, voedselarm loofbos 4%, 
jeneverbesstruweel 2%. – Org (n= 67): Fijnspar 62%, Grove den 30%, lariks 
3%, Beuk 3%, eik 2%.

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

0 0 0 0 0 0 0 3 23 78 20 0

De Olijfplaatgordijnzwam is een middelgrote paddenstoel met een 
slijmerige, olijfbruine, ingegroeid vezelige hoed, in jonge toestand 
olijfgroene lamellen en een knollige steelbasis. In het Overzicht 
(Arnolds et al., 1995) wordt deze gordijnzwam zeer zeldzaam 
genoemd en in de eerste Rode Lijst (Arnolds, 1989) als bedreigd 
met uitsterven. Op de Rode Lijst van 2008 komt hij evenwel niet 
meer voor, omdat het aantal atlasblokken vanaf 2000 landelijk met 
maar liefst 270% is toegenomen vergeleken met de situatie vóór 
1983 (Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe is een soortgelijke 
ontwikkeling te zien: Het aantal bezette kilometerhokken is 
sinds 1999 met een factor 17 gestegen. Dat is een opmerkelijke 
ontwikkeling, die vooral te danken is aan het ouder worden van 
vochtige fijnsparrenbossen met plaatselijk een goed ontwikkelde 
moslaag. Ook de verminderde stikstofdepositie zal aan de sterke 
uitbreiding van de Olijfplaatgordijnzwam hebben bijgedragen. 
De soort was oorspronkelijk vooral bekend uit een paar vochtige 
dennenbossen met Dophei in de ondergroei, onder meer bij de 
Noordster bij Dwingeloo. Tegenwoordig wordt hij veel vaker in sparrenbossen aangetroffen. De presentie ligt daar tegenwoordig 

zeker een factor 10 of 15 hoger dan in dennenbossen zoals blijkt 
uit recent onderzoek van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe 
(Chrispijn, 2013). Behalve bij naaldbomen zijn er ook enkele 
vondsten bekend bij Beuk en eik op zeer schrale bodem. De 
Olijfplaatgordijnzwam is vooral te vinden in begreppelde, vochtige 
sparrenbossen van veertig jaar of ouder boven keileem met een 
geheel bemoste bodem en nauwelijks groei van stekelvarens of 
grassen. Vooral de boswachterijen in Midden-Drenthe herbergen 
veel groeiplaatsen van deze soort. Drenthe vormt binnen ons land 
het bolwerk voor deze gordijnzwam, omdat hier de meeste vochtige, 
mosrijke fijnsparrenbossen zijn en de luchtkwaliteit relatief goed is. 
Zoals veel andere naaldbossoorten is de Olijfplaatgordijnzwam een 
vrij late soort die zich meestal pas in de loop van oktober laat zien. 
Bemoste sparrenbossen zijn vrij algemeen in de boswachterijen, 

Cortinarius croceus
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maar staan onder grote druk door het streven van beheerders 
naar grotere houtoogst en omvorming tot gemengd bos of inheems 
loofbos. Gelukkig zijn er sinds kort enkele naaldbosreservaten 
waar het voorkomen van deze fraaie paddenstoel voorlopig 

verzekerd lijkt. Toch is de verwachting dat door het verdwijnen van 
veel sparrenbossen de Olijfplaatgordijnzwam op termijn opnieuw 
op de Rode Lijst zal komen. Voorlopig neemt het aantal Drentse 
waarnemingen alleen nog maar toe. 

De Bruinviolette gordijnzwam heeft een tot 7 cm grote, roodbruine 
hoed die bij uitdrogen al gauw bleekbruin wordt. Bij jonge exemplaren 
zijn de dikke en wijd uiteenstaande lamellen violet, terwijl de 
zijdeachtig vezelige steel een lila tint heeft. Het vlees ruikt sterk naar 
radijs. De landelijke verspreidingskaart van de altijd al zeldzame 
Bruinviolette gordijnzwam laat na 1990 nog slechts twee vindplaatsen 
zien (NMV, 2013). De enige Drentse vondst dateert uit 1981 in een 
droog, voedselarm naaldbos in het Dwingelderveld bij Spier (km 227-

Cortinarius scutulatus Bruinviolette gordijnzwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1981.

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

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

538, 1981, herb. L). Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) is de 
Bruinviolette gordijnzwam een zeldzame soort bij eik in loofbossen 
en lanen op voedselrijke bodem. De soort wordt echter verschillend 
geïnterpreteerd. Volgens Krieglsteiner & Gminder (2010) is het een 
karakteristieke soort van zure sparrenbossen die nauw verwant is 
aan de Violetsteelgordijnzwam (Cortinarius evernius; zie aldaar), 
maar daarvan verschilt door de intensief violet gekleurde hoed en de 
radijsgeur. De Drentse vondst betreft vermoedelijk deze paddenstoel. 

Cortinarius semisanguineus Pagemantel

Status: Matig algemeen, n= 93, n<99: 13, n>99: 80, trend +++, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1945. – Hab (n= 53): droog, voedselarm naaldbos 
66%, droog, voedselarm gemengd bos 9%, overig gemengd bos 9%, vochtig, 
voedselarm naaldbos 9%, berkenbroekbos 6%. – Sub (n= 29): humus 79%, 
veen 14%, strooisel 7%. – Org (n= 42): spar 39%, den 35% (waarvan Grove 
den 17%), berk 17%, Zilverspar 4%, naaldbomen onbepaald 4%.

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

0 0 0 0 0 0 0 7 28 61 36 2

Deze paddenstoel heeft een verassing in petto: van bovenaf gezien 
is zijn olijfgele tot bruine hoed nogal saai, maar een blik onder de 
hoed zorgt voor een Aha-erlebnis bij het zien van de bloedrode kleur 
van de plaatjes. Daaraan is hij ook voor leken prima herkenbaar. In 
Nederland was de Pagemantel vroeger een gewone verschijning 
in allerlei naaldbossen (Arnolds & Veerkamp, 1999). Hij prefereert 

zure, voedselarme zand- en veengrond en is zeldzaam op meer 
basische bodems. Door de hoge stikstofbelasting van de afgelopen 
veertig jaar is de Pagemantel landelijk sterk achteruitgegaan en op de 
tweede Rode Lijst stond hij als bedreigd (Arnolds & Van Ommering, 
1996). Net als enkele andere naaldboombegeleiders heeft deze 
soort recent geprofiteerd van de verminderde stikstofdepositie en 
daarom staat hij op de huidige Rode Lijst als kwetsbaar (Arnolds 
& Veerkamp, 2008). Ook in Drenthe is de Pagemantel vanaf 1999 
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duidelijk toegenomen en hij geldt nu als matig algemeen. Hij komt 
vooral voor in de boswachterijen, maar ook wel daarbuiten. Naaldbos 
en gemengd bos maken meer dan 90% van de opgegeven habitats 
uit en hij is in Drenthe bijna even vaak gemeld van Grove den als 
van Fijnspar. De vruchtlichamen verschijnen al in jonge aangeplante 
bosjes van circa tien jaar oud, soms in grote aantallen, maar kunnen 
ook in oude, mosrijke opstanden talrijk zijn (Termorshuizen, 1990, 
1991). Onder invloed van stikstofdepositie is het optreden in oudere 
naaldbossen in ons land tegenwoordig uitzonderlijk en beperkt tot 
relatief schone gebieden en speciale omstandigheden, zoals de 
randzone tussen dennenbossen en open stuifzandplekken. De 
Pagemantel is in Drenthe ook enkele malen gevonden in een heel 
ander vegetatietype, namelijk tussen veenmos in berkenbroekbosjes 
en bij berkenopslag in natte heide op het Eexterveld. Dit fenomeen 
wordt ook gemeld uit Scandinavië, waar de soort bovendien soms bij 
Beuk is waargenomen (Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuidwest-
Duitsland is de Pagemantel vooral een mycorrhizasoort van Fijnspar 
met 74% van de opgaven tegen slechts 7% voor Grove den (n=89) 
(Krieglsteiner & Gminder, 2010). 

Cortinarius simulatus Bedrieglijke gordijnzwam

OPN 1995: Cortinarius ferrugineipes

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1993.

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

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

Dit is een middelgrote gordijnzwam uit de groep met een niet 
hygrofane, wat zijdeachtig vezelige hoed rond de Lila gordijnzwam 
(Cortinarius alboviolaceus). De Bedrieglijke gordijnzwam heeft 
aanvankelijk een violette hoed die spoedig bruin uitbleekt, maar aan 
de rand lang violet blijft, aanvankelijk bruinviolette lamellen en een 
steel met bruinachtige velumgordels. Er bestaat veel onduidelijkheid 
over de juiste naam en de interpretatie van deze soort, vandaar de 
Nederlandse naam. Hij ontbreekt bijvoorbeeld in een standaardwerk 
als Funga Nordica (2008, 2012). De Bedrieglijke gordijnzwam 
(voorzover betrouwbaar gedetermineerd) zou in Nederland zeldzaam 
zijn op het pleistoceen en in de Noordoostpolder (NMV, 2013). 
Volgens het Overzicht vormt hij mycorrhiza met loofbomen, vooral 
Beuk (Arnolds et al., 1995); volgens Moser (1978) kan hij zowel bij 
loof- als bij naaldbomen groeien. In Baden-Württemberg wordt als 
biotoop niet al te voedselarm naaldbos genoemd (Krieglsteiner & 
Gminder, 2010). De soort is in Drenthe drie maal gemeld, de eerste 
keer ten noorden van Vledder in een vochtig, mosrijk fijnsparrenbos 
van vijftien jaar oud op voedselarm, lemig zand (km 210-545, 1993, 
herb. BSW). Hij groeide hier samen met onder meer Pagemantel 
(Cortinarius semisanguineus) en Olijfplaatgordijnzwan (Cortinarius 
scaurus). Het materiaal werd aanvankelijk gedetermineerd als de 
Roodgegordelde gordijnzwam (Cortinarius ferrugineipes), de enige 
melding uit Nederland, die ook als zodanig in het Overzicht (Arnolds 

et al., 1995) is opgenomen. Deze vondst werd later door Nico Dam 
geïdentificeerd als de Bedrieglijke gordijnzwam (Dam & Kuyper, 
2011), waarmee hij zijn Nederlandse naam eer aandeed. Een tweede 
collectie is afkomstig van een vrij jong, schraal bos van Grove den en 
eik in Boswachterij Schoonloo (km 244-547, 2006, herb. L). De meest 
recente vondst stamt uit een afwijkende biotoop, namelijk een oude 
beukenlaan in Boswachterij Smilde aan de zuidkant van de Bosweg 
(km 220-547, 2010, herb. L). 

Cystoderma carcharias Vleeskleurige korrelhoed

Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 10, n>99: 4, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1982. – Hab (n= 15): jeneverbesstruweel 47%, droog, schraal, zandig 
grasland 20%, voedselarm gemengd bos 20%, vochtige heide 7%, droog, 
voedselarm naaldbos 7%. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 9 4

De Vleeskleurige korrelhoed is een vrij kleine tot middelgrote, 
zachtroze of vleeskleurige, soms bijna witte paddenstoel, waarbij 
de hoed en steel bedekt zijn met fijne, gelijkgekleurde korreltjes of 
vlokjes. De steel van deze mooie soort heeft een duidelijk afstaande, 
korrelige ring en evenals de algemene Okergele korrelhoed 
(Cystoderma amianthinum) hebben vruchtlichamen een sterke, 

onaangenaam zoetige geur van muffe kelders. Landelijk gezien was 
deze soort ooit vrij algemeen op de hogere zandgronden, in Flevoland 
en in de duinen (NMV, 2013), maar hij is overal sterk afgenomen en 
staat nu als bedreigd op de Rode lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). 
In Drenthe is de situatie niet anders. Vóór 1999 waren er kleine 
clusters van vindplaatsen bij Havelte en Emmen en in de jaren 

Cortinarius semisanguineus
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zeventig werd de Vleeskleurige korrelhoed nog regelmatig gemeld 
tijdens mycosociologisch onderzoek van jeneverbesstruwelen. Bijna 
de helft van de Drentse waarnemingen is zelfs afkomstig uit die 
habitat. Sinds 1999 is hij, ondanks de sterk verhoogde inventarisatie 
inspanningen, slechts op vier plaatsen gevonden: langs een 
schelpenpad in een vochtige heide in het Westerzand bij Havelte (km 
211-536, 1999), in een mosrijke, grazige vegetatie aan de noordzijde 
van een jeneverbesbosje in het Sleenerzand bij Noordsleen (km 
249-536, 2000), in een jong sparrenbosje op voormalig, zandig 
bouwland ten westen van Drouwen (km 248-552, 2004) en aan een 
bosrand met eiken en dennen in het Noordsche Veld bij Peest (km 
230-566, 2010). De Vleeskleurige korrelhoed groeit saprotroof op 
humus en strooisel op matig voedselrijke, zwakzure tot basische, 
vaak kalkhoudende zand- en leembodems (Krieglsteiner, 2001). 
Hij heeft in Nederland een voorkeur voor naaldenstrooisel, maar is 
ook buiten het bos aangetroffen in een heidevegetatie en enkele 
malen in kortgrazig, droog grasland langs schelpenpaadjes. Recente 
Drentse vondsten komen eveneens van randen van schelpenpaden 

Elaphomyces granulatus Korrelige hertentruffel

Status: Vrij zeldzaam, n= 60, n<99: 10, n>99: 52, trend +++, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1946. – Hab (n= 34): droog, voedselarm naaldbos 
79%, droog, voedselarm gemengd bos 9%, droog, voedselarm loofbos 6%, 
jeneverbesstruweel 3%, vochtig, voedselarm naaldbos 3%. – Org (n= 29): 
Fijnspar 52%, Grove den 45%, eik 3%.

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

0 0 0 1 0 0 0 6 18 32 10 0

Als hertentruffels niet aangetast werden door de bovengronds 
groeiende truffelknotszwammen (Elaphocordyceps spp.; zie 
aldaar), zouden ze net zo weinig worden waargenomen als 
andere ondergronds levende truffels. Het voorkomen van deze 
parasieten verraadt hun aanwezigheid, maar er is niet aan te zien 
om welke soort hertentruffel het gaat, de Korrelige (Elaphomyces 
granulatus) of de Stekelige hertentruffel (Elaphomyces muricatus, 
zie aldaar). De laatste komt hoofdzakelijk bij loofbomen voor en 
wordt behandeld in hoofdstuk 26; de Korrelige hertentruffel vormt 
vooral mycorrhiza met naaldbomen. Voor een zekere determinatie 
moet de truffel uitgegraven en doorgesneden worden. Ze zijn onder 
truffelknotszwammen te vinden door de gele myceliumstrengen 
te volgen tot waar ze aangehecht zitten aan de truffel, meestal op 
zo’n 10 cm diepte. Vaak is zo’n poging vergeefs, omdat de truffel al 
bijna helemaal is opgegeten en verschrompeld, maar bij min of meer 
gave hertentruffels is met een loep te zien dat de schors egaal wit 
en dun is bij de Korrelige; bruin en wit gemarmerd en dikker bij de 
Stekelige hertentruffel. Bijna alle Drentse opgaven van de Korrelige 
hertentruffel zijn afkomstig uit naaldbos en hij komt hier zowel bij 
Grove den als bij Fijnspar voor. Hij is één keer bij eik waargenomen 
en ook in andere delen van Nederland wordt hij wel van loofbomen 
gemeld (De Vries, 1981). Volgens Nauta & Vellinga (1995) kan deze 

of uit sparrenbossen op voormalige landbouwgronden, hetgeen de 
voorkeur voor niet te zure bodems bevestigt. Deze soort heeft sterk 
te lijden gehad van verzuring en vermesting en blijkbaar nog niet 
kunnen profiteren van de vermindering in depositie die in de loop van 
de jaren negentig inzette. De Vleeskleurige korrelhoed is algemeen 
in het zuidelijk deel van Scandinavië en komt daar voor in gemengd 
bos, naaldbos, graslanden en tuinen, zowel op voedselarme als op 
voedselrijke bodems (Knudsen & Vesterholt, 2008). Ook in Zuid-
Duitsland is dit een algemene soort die vooral op strooisel van 
Fijnspar groeit in natuurlijke en aangeplante naaldbossen, maar ook 
in kalkbeukenbossen met Lievevrouwebedstro, veel minder vaak op 
zure grond (Krieglsteiner, 2001).

soort behalve in gemengd bossen op voedselarme bodem ook in 
loofbossen op wat voedselrijkere zandgrond voorkomen. In Drenthe 
is de Korrelige hertentruffel een indicatorsoort van naaldbossen op 
voedselarme zandgrond met een dunne strooisellaag en een geringe 
stikstofbelasting. Meestal wordt hij hier langs paden gevonden, maar 



492 Naaldbossen algemeen

onder meer in het noordelijk deel van het Drents-Friese Wold groeit hij 
ook regelmatig in schraal bos van Grove den, terwijl hij in het centrale 
deel van dit Nationale Park talrijk is in een mosrijk perceel Fijnspar 
van 30-40 jaar oud (Arnolds & Chrispijn, 2011). Sinds de jaren vijftig is 
de Korrelige hertentruffel in ons land sterk achteruitgegaan, waardoor 
hij in de vorige Rode Lijst als ernstig bedreigd is opgenomen (Arnolds 
& Van Ommering, 1996). Ook in de ons omringende landen is 
sprake van een duidelijke achteruitgang. Aan het eind van de vorige 
eeuw trad een aanmerkelijke verbetering op nadat de hoeveelheid 
atmosferische stikstof met gemiddeld 35% was afgenomen (Arnolds 
et al., 2011). Nu geldt de soort nog als kwetsbaar (Arnolds & 
Veerkamp, 2008).

De tot 2 cm brede vruchtlichamen van de Melkende wiertruffel 
zijn aanvankelijk bolvormig en wit, later onregelmatig gelobd en 
geelbruin tot bruin met een korrelig oppervlak. Van binnen zijn deze 
schijntruffels oranjegeel. Bij doorsnijden wordt de oranje kleur intenser 
en komt er gewoonlijk melksap vrij. De Melkende wiertruffel behoort 
niet tot de eigenlijke paddenstoelen, maar tot de wierzwammen 
(afdeling Zygomycota). De vruchtlichamen zijn gevuld met enorme, 
dikwandige, oranje zygosporen van 70-200 µm breed. Deze soort 
is één keer verzameld in een Drents grenshok in de omgeving van 
Allardsoog (km 216-567, 1982, herbarium CBS), zeer waarschijnlijk 
in aangrenzend Friesland. Details over de vindplaats zijn verder niet 

Endogone lactiflua Melkende wiertruffel

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

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

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

bekend. Evenals bij de echte truffels, die tot de zakjeszwammen 
(Ascomycotina) behoren, worden de vruchtlichamen van de Melkende 
wiertruffel gevormd in de humus- en strooisellaag tot op een diepte 
van 5 cm (De Vries, 1971; Pegler et al., 1993). De soort vormt 
ectomycorrhiza met naaldbomen, minder vaak loofbomen, op droge, 
zure, zandige bodems en is talrijk aangetroffen bij jonge naaldbomen 
in sommige boomkwekerijen (Fassi et al., 1969). Volgens de digitale 
verspreidingsatlas is de Melkende wiertruffel in Nederland verder 
zeer zeldzaam op de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug (NMV, 2013), 
maar door de verborgen leefwijze is de werkelijke verspreiding slecht 
bekend.

Entoloma cetratum Dennensatijnzwam

Status: Vrij algemeen, n= 233, n<99: 50, n>99: 204, trend +++, RL08: 
Gevoelig (trend), eerste jaar: 1962. – Hab (n= 205): droog, voedselarm 
naaldbos 64%, jeneverbesstruweel 19%, vochtig, voedselarm naaldbos 
4%, droge lanen 4%, droog, voedselarm loofbos 3%, heide en heischraal 
grasland 3%, droog, voedselarm gemengd bos 2%. – Sub (n= 27): strooisel 
37%, dode takken 22%, dode stronken 22%, humus 15%, houtsnippers 4%. 
– Org (n= 21): spar 38%, den 33% (waarvan Grove den 14%), lariks 19%, 
Beuk 5%, berk 5%.

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

5 0 1 1 3 0 2 11 60 229 184 34

Deze satijnzwam is in het veld goed herkenbaar aan zijn gewelfde, 
licht okerbruine, doorschijnend gestreepte hoed van 2-4 cm en 
okerbruine steel met fijne, zilverwitte vezels. Onder de microscoop 
zijn de 2-sporige basidiën opvallend. De Ranzige dennensatijnzwam 
(Entoloma farinogustus; zie aldaar) lijkt op de Dennensatijnzwam, 
maar hij is kleiner met een uitspreidende hoed, een ongestreepte steel 
en hij is voorzien van een ranzige meelgeur. De Dennensatijnzwam 

Elaphomyces granulatus
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leeft saprotroof op strooisel, hoofdzakelijk op afgevallen naalden, maar 
hij wordt ook af en toe gevonden in loofbossen, heide en heischraal 
grasland. Een enkele keer groeit de soort op bemoste, halfvergane 
naaldboomstronken. Het naaldbos kan variëren van ijl lariksbos 
en open dennenbos tot donker fijnsparrenbos en Gaffeltandmos-
Jeneverbesstruweel. Hij heeft een sterke voorkeur voor mosrijke plekken. 
Uit driejarig onderzoek in het Drents-Friese Wold bleek dat 95% van 
de waarnemingen van de Dennensatijnzwam afkomstig is uit naaldbos 
dat niet of weinig vergrast is, hoewel hij soms kan worden aangetroffen 
in min of meer vergrast dennenbos. (Arnolds & Chrispijn, 2011) Door 
de vermestende werking van de zure regen is de Dennensatijnzwam 
in de tweede helft van de twintigste eeuw achteruitgegaan. Zoals bij 
meer voor stikstof gevoelige soorten is er rond de eeuwwisseling sprake 
van een opleving, maar hij staat nog wel als gevoelig op de Rode Lijst 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). Deze satijnzwam wordt in Drenthe vooral 
aangetroffen in de boswachterijen, omdat daar nu eenmaal het meeste 
naaldbos is te vinden. Volgens de Nederlandse verspreidingskaart is de 
Dennensatijnzwam vrij algemeen, ook in de duinstreek (NMV, 2013). 
In het paddenstoelenmeetnet is hij opgenomen als een selectieve 
aandachtsoort (Arnolds & Veerkamp, 1999).

Entoloma cuneatum Geeltepelsatijnzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 1, n>99: 8, trend +++, RL08 Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1987.

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

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

De Geeltepelsatijnzwam lijkt op de hierboven behandelde 
Dennensatijnzwam (Entoloma cetratum), maar verschilt daarvan 
door een donkerder hoed, contrasterend met een gelige papil, en 
een ongestreepte, bovenaan berijpte steel. Daarbij zijn de basidiën 
4-sporig en voorzien van een gesp. Van deze in ons land zeldzame 
satijnzwam liggen relatief veel vindplaatsen in Flevoland langs de 
randmeren en in Drenthe (NMV, 2013). De Geeltepelsatijnzwam 
is een soort van naaldbossen op matig voedselrijke, zandige of 
lemige bodem (Arnolds et al., 1995). Vanaf 1999 is het aantal 
vindplaatsen duidelijk toegenomen, mede door intensievere 
zoekinspanningen en mogelijk ook door een betere herkenning. In 
Drenthe is de Geeltepelsatijnzwam vooral gevonden in volgroeide 
fijnsparrenbossen op vochtige, niet te voedselarme bodem, vaak in 
de omgeving van schelpenpaden of met puin verharde boswegen, 
dus met enige toevoer van basen. Hij is ook bekend van een vijftien 
jaar oud sparrenbos op voormalige landbouwgrond.

Entoloma turbidum Zilversteelsatijnzwam

Status: Matig algemeen, n= 148, n<99: 35, n>99: 118, trend ++, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1964. – Hab (n= 45): droog, voedselarm naaldbos 
36%, jeneverbesstruweel 22%, droog, voedselarm loofbos 18%, vochtige en 
droge heide 9%, droge, voedselarme lanen 7%, droog, voedselarm gemengd 
bos 4%, rest 3%. – Sub (n= 18): humus 72%, strooisel 28%.

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

0 0 0 0 0 0 2 2 24 103 57 4

Onder vochtige omstandigheden is de hoed van de Zilver-
steelsatijnzwam donker grijsbruin of sepia en meestal tot halverwege 
het centrum doorschijnend gestreept. De steel ziet er door een dichte 
bekleding van zilverwitte vezels opvallend wit uit. Er bestaat ook een 
variëteit pachylamellatum, een wat forsere paddenstoel met ver uit 
elkaar staande lamellen. Deze variëteit is bekend van duingraslanden 
en in Drenthe niet waargenomen (Arnolds et al., 1995). De 
Zilversteelsatijnzwam is in ons land vrij algemeen op het pleistoceen 
en vrij schaars in de duinstreek en Zuid-Limburg (NMV, 2013). Hij 
wordt in Drenthe het meest gemeld van naaldbossen. Tijdens het 
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jeneverbesonderzoek in de jaren zestig en zeventig werd hij ook 
regelmatig gemeld van jeneverbestruwelen. Deze satijnzwam groeit 
eveneens in vochtige heidevegetaties en heischrale graslanden. 
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren zeventig werd de 
soort aangetroffen in alle vier proefvlakken in dopheidevegetaties, 
in twee ervan zelfs met meer dan 100 vruchtlichamen per 1000 m2 
(Arnolds, 1981). In al deze habitats groeit de Zilversteelsatijnzwam 
op voedselarm, zuur strooisel. Door die voorkeur heeft de toevoer van 
stikstof via de atmosfeer een ongunstige invloed op het voorkomen 
van deze soort. Dat blijkt ook uit het landelijke verspreidingspatroon, 
dat aangeeft dat de soort de grootste dichtheid bereikt in Drenthe, 
schaarser is in Midden-Nederland en zeldzaam in Noord-Brabant 
en Noord-Limburg, streken waar de stikstofbelasting het hoogst is 
(NMV, 2013). Ook al is de stikstofdepositie sinds de jaren negentig 
afgenomen, toch staat de Zilversteelsatijnzwam nog als kwetsbaar op 
de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Ook in de ons omringende 
landen wordt een sterke achteruitgang geconstateerd. De indruk 
bestaat dat dit in Drenthe vooral in heidevelden aan de orde is. In 
Drentse naaldbossen is deze soort nog steeds niet zeldzaam en 
vooral in bemoste fijnsparrenbossen regelmatig te vinden. Hij komt 
dan ook in alle boswachterijen voor, maar bijvoorbeeld ook in jonge 
sparrenbosjes op voormalige landbouwgrond ten oosten van Valthe.

Fomitopsis pinicola Roodgerande houtzwam

Status: Matig algemeen, n= 101, n<99: 5, n>99: 98, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 19): droog, voedselarm gemengd 
bos 42%, droog, voedselarm naaldbos 32%, droge, voedselarme lanen 5%, 
droge, voedselarme loofhoutsingels 5%, droog, voedselarm loofbos 5%, 
voedselrijke jonge bosaanplant 5%, kapvlakte van naaldbos 5%. – Sub (n= 
25): dode stammen 88%, dode stronken 8%, dode takken 4%. – Org (n= 
39): naaldbomen 72% (waarvan spar 33%, den 20%, lariks 8%, naaldbomen 
onbepaald 8%, Douglasspar 3%); loofbomen 28% (waarvan berk 18%, Beuk 
5%, els 5%).

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

3 4 7 3 1 0 2 10 18 46 19 11

Deze harde, hoefvormige houtzwam is meerjarig en kan tot 30 
cm breed worden. De naam Roodgerande houtzwam is enigszins 
misleidend, want de bolle groeirand bij vitale exemplaren is witachtig. 
De groeirand scheidt in vochtige toestand grote, heldere druppels 
uit die veel bijdragen aan het fotogenieke karakter van deze 
paddenstoel. Naar binnen toe volgt een smalle, helder oranje-oker 
en dan pas een bredere bruinrode zone, beide met een glanzend 
waslaagje bedekt. Oudere delen en oude vruchtlichamen zijn grijs en 
dan vaak bobbelig en onregelmatig gebarsten. In dat stadium lijken 
de vruchtlichamen vaak sterk op die dat van de Echte tonderzwam 
(Fomes fomentarius). Volgens Jahn (1979) wordt het oppervlak van 
de Roodgerande houtzwam met een vlammetje kleverig, dat van de 
Echte tonderzwam niet. De Roodgerande houtzwam is een necrotrofe 
parasiet, dat wil zeggen dat hij levende bomen kan aantasten, vooral 
als die door ouderdom of bastwonden zijn verzwakt, en dat hij vervolgens op het dode hout nog vele jaren saprotroof kan verder 

leven. De soort veroorzaakt in het kernhout een krachtig bruinrot 
dat vaak leidt tot het afbreken van aangetaste stammen op een 
paar meter hoogte, bijvoorbeeld bij storm. In het Drentse bestand 
zitten alleen waarnemingen van dood hout. Dit betreft doorgaans 
staande en liggende stammen, zelden stronken of takken. Volgens 
het Overzicht (Arnolds et al., 1995) is de Roodgerande houtzwam 
in de naaldbossen van Centraal en Noord-Europa een van de 
belangrijkste houtafbrekende paddenstoelen die soms grote schade 
kan aanrichten in plantages voor de houtteelt. Anderzijds levert 
hij in meer natuurlijke sparrenbossen een grote bijdrage aan een 
gevarieerde bosstructuur door het veroorzaken van flinke gaten 
in het kronendak waar spontane verjonging kan optreden. Dit is in 
Drenthe mooi te zien in het zogenaamde Van Tienhoven Park, een 
oud sparrenperceel in Boswachterij Smilde waar in de jaren zeventig 

Entoloma turbidum
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door een hevige storm de meeste bomen zijn omgewaaid en waar 
sindsdien geen beheer is uitgeoefend. De Roodgerande houtzwam 
groeit er volop op de nog overeind staande boomlijken. De soort is 
de laatste decennia in Nederland bezig aan een opmars. Het aantal 
bezette atlasblokken steeg van 16 vóór 1990 tot 197 daarna. Hij is nu 
vrij algemeen, voornamelijk op het pleistoceen en in Zuid-Limburg, 
plaatselijk in de duinen en Flevoland (NMV, 2013). De Roodgerande 
houtzwam is evenwel nergens talrijk. Dat geldt ook voor Drenthe. 
De soort is nu matig algemeen en hoofdzakelijk in boswachterijen 
aangetroffen, meestal met slechts één of enkele aangetaste bomen 
per kilometerhok. Deze houtzwam heeft volgens de literatuur een 

voorkeur voor naaldhout en dat blijkt ook in Drenthe: Ruim 70% 
van de meldingen is afkomstig van naaldbomen, vooral Fijnspar, 
maar ook Grove den, lariks en Douglas. Daarnaast wordt berk vaak 
gemeld en zijn er twee waarnemingen op Beuk en els. Dit komt goed 
overeen met de substraatkeuze in Zuidwest-Duitsland: 69% van de 
meldingen is daar afkomstig van naaldbomen, met een hoofdrol voor 
Fijnspar (53%) en een bijrol voor dennen (5%). Van de 31% opgaven 
op loofhout heeft 12% betrekking op Beuk, 5% op berk en 5% op 
els (Krieglsteiner, 2000). De verwachting is dat de Roodgerande 
houtzwam zich in Drenthe verder zal uitbreiden, vooral indien 
sparrenbossen de kans krijgen tot wasdom te komen.

Galerina atkinsoniana Behaard barnsteenmosklokje

OPN 1995: Galerina vittaeformis var. atkinsoniana

Status: Algemeen, n= 488, n<99: 157, n>99: 395, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1962. – Hab (n= 603): voedselarm naaldbos en 
gemengd bos 26%, jeneverbesstruweel 18%, droog heischraal grasland 
14%, droog, schraal, zandig grasland 9%, droog, voedselarm loofbos 6%, 
vochtige heide en kruipwilgstruweel 6%, vochtig heischraal grasland 5%, 
droge, voedselarme lanen 4%, droge heide 4%, moerasbossen 3%, rest 5%. 
– Sub (n= 100): levend mos 90% (waarvan veenmos 5%, haarmos 2%), 
humus 8%, strooisel 2%.

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

7 0 1 0 7 3 16 41 156 453 294 77

Volgroeide vruchtlichamen van barnsteenmosklokjes vallen in het veld 
op door de donker roodbruine steel. Het Behaard barnsteenmosklokje 
kan met een loep herkend worden aan de fijne afstaande beharing op 
zowel hoed als steel, tenminste bij jonge exemplaren. Daarentegen heeft 
het Barnsteenmosklokje (Galerina vittiformis; zie aldaar) alleen haren 
op de steel. Tot voor kort werden beide vaak opgevat als variëteiten 
van één soort naar aanleiding van een analyse van vruchtlichamen 
waaruit bleek dat de dichtheid van haren op de hoed zelfs binnen één 
populatie sterk varieert (Arnolds, 1983). Tegenwoordig worden toch 
algemeen twee soorten onderscheiden (Knudsen & Vesterholt, 2008; 
De Haan & Walleyn, 2006), mede omdat er ook andere verschillen zijn: 
de hoed van het Barnsteenmosklokje wordt vrij spoedig vrijwel vlak, 
terwijl die bij het Behaard barnsteenmosklokje gewelfd blijft; de laatste 
soort heeft vrijwel altijd 2-sporige basidiën, bij het Barnsteenmosklokje 
zijn ze vaak 4-sporig; het Behaard barnsteenmosklokje prefereert de 
meest voedselarme en zure habitats van de twee soorten. Al deze 
verschillen kennen evenwel uitzonderingen en sommige intermediaire 
vormen zijn niet op naam te brengen. In Drenthe is het Behaard 
barnsteenmosklokje algemeen, het meest in grotere natuurgebieden 
en boswachterijen. Naast de 1142 meldingen van deze soort in het 
PWD bestand zijn er nog 206 opgaven van het Barnsteenklokje 
in wijde zin (incl. Galerina vittiformis), waarvan het merendeel 

ongetwijfeld ook tot het Behaard barnsteenmosklokje behoort. Dit 
paddenstoeltje is een typische mosbewoner die vermoedelijk op 
mossen parasiteert, maar daar geen zichtbare schade veroorzaakt. 
In graslanden en heidevegetaties zijn de belangrijkste mossen (n= 
261) Klauwtjesmos (38%), Bronsmos (16%), Groot laddermos (11%), 
Gewoon gaffeltandmos (7%) en Weidehaakmos (6%) (Arnolds, 1983). 
Het Behaard barnsteenmosklokje volgt mossen in allerlei zure en 

voedselarme vegetatietypen, waaronder naald- en 
loofbossen op zandige grond, jeneverbesstruwelen, 
kortgrazige schrale graslandjes van het verbond 
van Gewoon struisgras, heischrale graslanden 
en heidevegetaties. Hij wordt in deze atlas bij de 
kenmerkende soorten van naaldbossen behandeld, 
omdat bijna de helft van de habitatopgaven 
in Drenthe afkomstig is van naaldbossen en 
jeneverbesstruwelen. Tijdens mycosociologisch 
onderzoek in graslanden en heidevegetaties in de 
jaren zeventig werd het Behaard barnsteenmosklokje 
in 30 van de 64 proefvlakken aangetroffen (47%), 
waaronder alle proefvlakken in het verbond van 
heischrale graslanden (n=14), daar met dichtheden 
tussen 300 en 600 vruchtlichamen per 1000 m2 

(Arnolds, 1981). In Nederland is deze soort algemeen 
in de duinen en op het pleistoceen, maar veel minder 
aangetroffen in laagveen- en kleigebieden (NMV, 
2013).
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Galerina calyptrata Oranje mosklokje

Status: Vrij algemeen, n= 234, n<99: 81, n>99: 193, trend ±, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 295): droog, voedselarm naaldbos 
en gemengd bos 30%, jeneverbesstruweel 28%, vochtige heide, vochtig 
heischraal grasland en pijpenstroveld 12%, droog, voedselarm loofbos 10%, 
droge heide en heischraal grasland 7%, wilgenstruweel en berkenbroekbos 
4%, voedselarme bossingels en lanen 4%, vochtig, voedselarm naaldbos 
3%, rest 2%. – Sub (n= 37): mossen 76%, humus 14%, veen 5%, strooisel 
5%.

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

0 0 0 1 2 2 9 22 78 204 129 16

In het veld valt het Oranje mosklokje op door de levendige, oranje 
tot bruinoranje hoedkleur en een sterke melige geur en smaak. Dat 
zijn tevens de verschilkenmerken met het nauw verwante Roestbruin 
mosklokje (Galerina cerina, zie aldaar). Soms wordt het Oranje 
mosklokje als variëteit van die soort opgevat (Arnolds, 1983; De Haan 
& Walleyn, 2002). Het is in Drenthe een vrij algemene verschijning, 
voornamelijk in bos- en heidegebieden op het dekzandplateau, met 
concentraties vindplaatsen in grote natuur- en bosgebieden als het 
Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld en Boswachterij Schoonlo. 
In de veenkoloniën is hij beperkt tot hoogveenrestanten, zoals 
het Bargerveen en Dalerpeel. Het Oranje mosklokje ontbreekt in 
beekdalen en de natte veenweidegebieden in het noorden en rond 
Meppel. De soort groeit vrijwel steeds tussen bladmossen op zuur, 
voedselarm zand, keileem en veen, zowel op vochtige als zeer droge 
bodems. Het vegetatietype is daarbij verder van weinig belang. Het 
Oranje mosklokje staat regelmatig in naaldbossen (vooral open 
opstanden van Grove den), jeneverbesstruwelen, heidevegetaties en 
schrale graslanden, soms ook in schrale bermen en moerasbosjes. In 

permanent natte omstandigheden, bijvoorbeeld levende hoogvenen, 
komt het slechts bij uitzondering voor. In heidevegetaties en heischrale 
graslanden groeit het Oranje mosklokje vooral tussen Breekblaadje 
(Campylopus spp.), Bronsmos (Pleurozium schreberi), Klauwtjesmos 
(Hypnum cupressiforme sl) en Gewoon gaffeltandmos (Dicranum 
scoparium) (Arnolds, 1983). Vermoedelijk parasiteert het op mossen 
zonder de planten zichtbaar te beschadigen. Landelijk is de soort vrij 
algemeen, voornamelijk op het pleistoceen en in de kalkarme duinen. 
Daarnaast komt hij plaatselijk voor in ontkalkte delen van de kalkrijke 
duinen en laagveengebieden (NMV, 2013). Er is een duidelijke gradiënt 
van noord naar zuid: De dichtheid van vindplaatsen is in Drenthe veel 
groter dan in Gelderland en Overijssel en het kleinst in Noord-Brabant 
en Limburg. Dit houdt ongetwijfeld verband met de gevoeligheid van 
het Oranje mosklokje voor vermesting en verzuring (Kuyper & Arnolds, 
1996). Landelijk is er sprake van lichte achteruitgang, waardoor de 
soort als kwetsbaar wordt beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008). In 
Drenthe zijn er geen aanwijzingen voor een afname.

Galerina camerina Dennenmosklokje

Status: Vrij algemeen, n= 215, n<99: 46, n>99: 195, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1975. – Hab (n= 163): droog, voedselarm naaldbos 
68%, droog, voedselarm loofbos 19%, droog, voedselarm gemengd bos 5%, 
vochtig, voedselarm naaldbos 4%, jeneverbesstruweel 2%, rest 2%. – Sub 
(n= 63): dode stronken 35%, dode takken 21%, dode stammen 19%, dode 
wortels 2%, dood hout onbepaald 22%. – Org (n= 61): den 43% (waarvan 
Grove den 39%), spar 25%, lariks 13%, Jeneverbes 2%, Douglasspar 2%, 
naaldbomen onbepaald 16%.

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

0 0 0 0 0 0 6 15 92 170 65 14

Het Dennenmosklokje is een van de vele kleine, bruine padden-
stoeltjes die in Nederlandse bossen voorkomen en die vrijwel 
niemand zou missen als ze opeens zouden verdwijnen, maar 
waarvan het kleinschalige sloop- en breekwerk toch essentieel 
is voor de instandhouding van de voedselkringloop in het bos. Dit 
mosklokje wordt gekenmerkt door een tot 2 cm groot, iets vettig 
aandoend, zwak gestreept, okerbruin hoedje en een steeltje dat naar 
de basis steeds donkerder bruinzwart wordt. Aan deze combinatie 
is het Dennenmosklokje voor ingewijden in het veld meteen 
herkenbaar. Onder de microscoop vormen de kleine, bleke, gladde, 
elliptische sporen van 6-8 x 4-5 µm een goed aanknopingspunt. 
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Zoals bij veel mosklokjes zie je de vruchtlichamen van deze soort 
zelden alleen. Vrijwel altijd staan ze in groepjes op het substraat, 
dat meestal bestaat uit stronken, dikke takken en stammen die 
zich midden in de afbraakfase bevinden of al sterk vermolmd zijn. 
Het Dennenmosklokje is vrij algemeen op de hogere zandgronden, 
waarbij volgens de digitale verspreidingsatlas het zwaartepunt ligt op 
het zuidelijk deel van de Veluwe en in Drenthe, terwijl de soort schaars 
is in Noord-Brabant en Limburg (NMV, 2013). Dat kan ten dele een 
waarnemerseffect zijn. Opvallend is het vrijwel ontbreken in de 
duinstreek, hoewel ook daar veel dennenbossen zijn aangeplant. In 
Drenthe is de soort vrij algemeen en vrijwel beperkt tot boswachterijen 
en andere grotere boscomplexen op het zandplateau. Hij is alleen op 
hout van naaldbomen gevonden, soms op oude naaldhoutstronken 
in een inmiddels tot loofbos omgevormd perceel. Bijna de helft van 
de vondsten is afkomstig van dood dennenhout en een kwart van 
Fijnspar. Op Jeneverbes is het Dennenmosklokje zeer schaars. 

Galerina marginata Bundelmosklokje

Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 0, n>99: 14, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2002.

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

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

Voor een mosklokje is de 1-5 cm brede hoed van het Bundelmosklokje 
aan de grote kant. De klokvormige tot lichtgewelfde, oker- tot 
roestbruine hoed droogt gemakkelijk uit tot oker. Dezelfde tinten 
zijn terug te vinden in de steel, die onder een vliezig ringetje vezelig 
gestreept is. Het vlees heeft een duidelijke meelgeur. Het in ons land 
vrij algemene Bundelmosklokje komt vooral in de duinen en Flevoland 
voor en minder op de pleistocene zandgronden, waarbij er meer 

vindplaatsen liggen in Noord-Brabant en Limburg dan in Drenthe 
(NMV, 2013). Uit Drenthe is deze soort slechts spaarzaam gemeld 
(14x) en de eerste waarneming dateert pas van 2002. Er zijn echter 
al vanaf 1971 talrijke (149) opgaven van Galerina marginata sensu 
lato, een complex van vijf nauw verwante soorten of vormen. Het is 
aannemelijk dat het merendeel van deze waarnemingen betrekking 
heeft op het Bundelmosklokje, maar ze zijn bij de statusgegevens 
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Galerina mniophila sensu lato 
(inclusief G. cephalotricha) 

Vaal mosklokje in wijde zin 
(inclusief Oker mosklokje)

Status: Vrij algemeen, n= 235, n<99: 78, n>99: 192, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 315): droog, voedselarm naaldbos 
en gemengd bos 38%, jeneverbesstruweel 27%, vochtig en droog heischraal 
grasland 16%, kruipwilgstruweel 5%, droog, voedselarm loofbos 5%, rest 
9%. – Sub (n= 58): levende mossen 95%, humus en strooisel 5%.

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

10 0 0 0 2 0 0 2 31 179 168 47

Van alle andere mosklokjes is het Vaal mosklokje (in wijde zin) 
met enige ervaring goed te onderscheiden aan de flets oker- tot 
olijfbruine kleur van de gehele vruchtlichamen. Daarbinnen gaat 
het echter om twee of drie soorten die alleen microscopisch uit 
elkaar kunnen worden gehouden. Het Oker mosklokje (Galerina 
cephalotricha) verschilt van het Vaal mosklokje in strikte zin (Galerina 
mniophila sensu stricto) door de kortere cheilocystiden met een 
sterk opgezwollen top. Sommige auteurs onderscheiden daarnaast 
Galerina pseudomniophila, dat van het Vaal mosklokje vooral zou 
verschillen in iets warmer gekleurde vruchtlichamen (Knudsen & 

amatoxine, dezelfde gifstof als van de Groene knolamaniet (Bresinsky 
& Besl, 1985). In landen met een paddenstoelen-eetcultuur wordt 
gewaarschuwd voor verwisseling van deze soort met het goed 
eetbare Stobbezwammetje (Kuehneromyces mutabilis) dat eveneens 
een ringetje heeft en in dichte bundels op hout groeit. In Nederland is 
de kans op ongelukken niet groot, omdat er maar weinig liefhebbers 
zijn die paddenstoelen plukken ter consumptie en dan al helemaal 
niet van die onduidelijke bruintjes, zoals het Stobbezwammetje. 

Vesterholt, 2008). Die soort is in Nederland nog niet gevonden of niet 
herkend, maar wel van Vlaanderen bekend. Daar wordt hij overigens 
slechts als een vorm van het Vaal mosklokje beschouwd (De Haan 
& Walleyn, 2002). In Drenthe zijn de meeste waarnemingen van vale 
mosklokjes niet microscopisch gecheckt. Van de 728 meldingen 
heeft 20% betrekking op het Vaal mosklokje in strikte zin en 23% op 
het Oker mosklokje, zodat deze soorten ongeveer even algemeen 
lijken te zijn. De rest (57%) bebehoort tot het Vaal mosklokje in wijde 

buiten beschouwing gelaten. Deze soort groeit in bundels of 
dichte groepjes op dood naaldhout, met een voorkeur voor den en 
Fijnspar. Slechts zelden wordt het Bundelmosklokje opgegeven van 
loofbossen, maar dat is in Drenthe verscheidene malen gebeurd, 
vooral van moerasbossen. Verwarring is dan mogelijk met het nauw 
verwante Kraagmosklokje (Galerina autumnalis, zie aldaar) dat ook 
een ringetje op de steel heeft, maar verschilt door de gelatineuze, 
kleverige hoedhuid, die bij het Bundelmosklokje nagenoeg droog 
is. In Zuidwest-Duitsland is het aldaar zeldzame Kraagmosklokje 
alleen bekend van vochtige loofbossen langs rivieren, terwijl het 
Bundelmosklokje er in naaldbossen zeer algemeen is (Krieglsteiner 
& Gminder, 2010). Door veel auteurs worden beide soorten overigens 
tegenwoordig als synoniem beschouwd (Gulden et al., 2005; Hansen 
& Knudsen, 2008), maar hierover is het laatste woord nog niet 
gesproken. Het Bundelmosklokje is dodelijk giftig. Het bevat namelijk 

Galerina marginata
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Galerina sideroides Naaldbosmosklokje 

Status: Matig algemeen, n= 137, n<99: 38, n>99: 107, trend +, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 85): droog, voedselarm 
naaldbos 53%, jeneverbesstruweel 33%, droog, voedselarm gemengd bos 
10%, vochtig, voedselarm naaldbos 1%, rest 3%. – Sub (n= 34): strooisel 
56%, dode takken 21%, dode twijgen 9%, dood hout 9%, dode stronken 
3%. – Org (n= 29): Grove den 45%, Jeneverbes 17%, spar 14%, lariks 14%, 
Douglasspar 4%, naaldbomen onbepaald 7%.

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

1 0 0 0 0 0 1 1 6 31 105 40

Met zijn levendig oranjebruine, kleverige hoed van 1-2 cm en zijn 
groeiwijze in grote groepen valt het Naaldbosmosklokje op in bemoste 
naaldbossen. Het is een betrekkelijk late soort die zich pas in de loop 
van november regelmatig laat zien. Het Kleverig mosklokje (Galerina 
stylifera) werd in het Overzicht (Arnolds et al., 1995) nog als aparte 
soort onderscheiden op grond van het sterker ontwikkelde velum op 
de steel. Dit kenmerk blijkt echter zeer variabel en de microscopische 
verschillen zijn zo klein dat beide taxa nu zijn samengevoegd. Het 
Naaldbosmosklokje is in ons land een vrij algemene soort, die 
verspreid in de duinen en op hogere zandgronden voorkomt (NMV, 
2013). Hij groeit op naaldenstrooisel op zandige, zure tot basische 
bodems. Ook groeit dit mosklokje graag op geheel of half begraven 
naaldhout of op verspreide houtfragmenten na kapwerkzaamheden. 

zin, reden waarom de soorten hier gecombineerd worden behandeld. 
Dat is niet erg bezwaarlijk aangezien de verspreidingspatronen en 
standplaatsen grote overeenkomsten vertonen. De verzamelsoort is 
vrij algemeen op het Drentse plateau met een sterke voorkeur voor 
boswachterijen en aangrenzende heidegebieden. Opvallend is het 
volledig ontbreken in de hoogveenontginningen en het laag gelegen 
noorden en zuidwesten van de provincie. Het Vaal mosklokje groeit 
vrijwel steeds op of tussen grote mossen, met een voorkeur voor 
Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) en Bronsmos (Pleurozium 

schreberi), op vochtige tot droge, zure, humeuze zandgrond 
(Arnolds, 1983). De mossen ondervinden geen zichtbare schade 
door de paddenstoel. De soort groeit zowel op beschaduwde 
als op open plaatsen en kan in mostapijten in dennenbossen, 
jeneverbesstruwelen en heischrale graslanden laat in de herfst hoge 
dichtheden bereiken van 300 en meer vruchtlichamen per 1000 m2 
(Arnolds, 1981). Het Vaal mosklokje is in Nederland algemeen op 
het pleistoceen en in de kustduinen, maar ontbreekt nagenoeg in 
laagveen- en kleigebieden (NMV, 2013).

In Drenthe komt dit mosklokje verspreid voor, met zwaartepunten 
in de boswachterijen. In de oostelijke veenkoloniën en de 
laagveenstreken rond Meppel en ten noorden van Roden ontbreekt 
de soort bij gebrek aan naaldbossen. Dat het Naaldbosmosklokje 
wel kan groeien in bossen op hoogveenrestanten bewijzen de 
groeiplaatsen in het Oosterse Bos ten oosten van Emmen en bij 
Hollandscheveld. Nogal wat habitatgegevens dateren uit een tijd dat 
er veel naar jeneverbesstruwelen is gekeken, zodat waarnemingen in 
dat vegetatietype in de statusgegevens oververtegenwoordigd zijn. 
Sparrenbossen daarentegen zijn ondervertegenwoordigd. Recente 
inventarisaties laten zien dat het Naaldbosmosklokje juist in bemoste 
fijnsparrenbossen veel voorkomt. 

Gymnopilus sapineus sensu lato 
(inclusief G. penetrans)

Dennenvlamhoed in wijde 
zin (inclusief Vezelige 
dennenvlamhoed)

Status: Zeer algemeen, n= 980, n<99: 255, n>99: 935, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1963. – Hab (n= 696): voedselarm naaldbos 
38%, voedselarm gemengd bos 24%, droog, voedselarm loofbos 19%, 
jeneverbesstruweel 9%, lanen en singels 3%, kapvlaktes 1%, parken en 
tuinen 1%, rest 5%. – Sub (n= 311): dode takken 58%, dode stronken 5%, 
dode stammen 3%, dode wortels 2%, bewerkt hout en hekpalen 3%, dood 
hout onbepaald 25%, rest 4%. – Org (n= 297): naaldbomen 82% (waarvan 
den 30% (waarvan Grove den 23%), spar 20%, lariks 7%, Jeneverbes 5%, 
Douglasspar 2%, naaldbomen onbepaald 16%); loofbomen 18% (waarvan 
berk 5%, eik 5%, Beuk 1%, loofbomen onbepaald 6%).

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

24 0 0 1 0 2 34 89 412 996 613 174

De Dennenvlamhoed in wijde zin heeft een warmgele tot helder 
kaneelbruine hoed en dicht opeenstaande, gele lamellen die vaak 
roestbruin gevlekt zijn. In de eerste Nederlandse standaardlijst 

werden nog twee soorten onderscheiden: De eigenlijke 
Dennenvlamhoed (Gymnopilus penetrans sensu stricto) met een 
min of meer gladde hoed met hoedhuidhyfen die minder dan 10 µm 
dik zijn, en de Vezelige vlamhoed (Gymnopilus sapineus) die in het 
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hoedcentrum fijngeschubd is, terwijl de hoedhuidhyfen tussen de 
10 en 20 µm dik zijn (Arnolds, 1983). Daarna zijn ze lange tijd als 
synoniemen beschouwd (Arnolds et al., 1995), maar recent zijn de 
twee soorten weer in ere hersteld (Knudsen & Vesterholt, 2008; Dam, 
2008). De waarnemingen zijn hier noodgedwongen samengenomen, 
omdat ze in Drenthe tot op heden zelden zijn onderscheiden. In 
Nederland is de Dennenvlamhoed in wijde zin zeer algemeen op 
de hogere zandgronden en in de duinen (NMV, 2013). In Drenthe 
worden de grootste dichtheden gehaald in de naaldbossen van 
de boswachterijen, maar ook in de meer open gebieden wordt 
hij aangetroffen, mits er dood (naald)hout van enige omvang is te 
vinden. In naaldbossen is de Dennenvlamhoed gewoonlijk de meest 
algemene houtafbrekende plaatjeszwam en hij groeit hier soms 
zo uitbundig in geeloranje toefen dat het bos erdoor verlicht lijkt te 
worden. Hoewel de Nederlandse naam anders doet vermoeden, komt 
deze soort ook regelmatig voor in loofbossen, voornamelijk op arme 
zandgronden. Er is ook een Drentse vondst bekend van voedselrijke 
bodem, namelijk in De Kleibosch bij Foxwolde. In rommelbosjes of 
jonge recreatiegebieden is deze vlamhoed schaars, hoewel hij daar 

Gymnopilus stabilis Vlezige vlamhoed

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 3, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1990.

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

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

De Vlezige vlamhoed is een weinig bekende soort 
die wellicht soms over het hoofd wordt gezien. Hij is 
van andere vlamhoeden te onderscheiden door de 
meer robuuste vruchtlichamen met een 1-2 cm dikke 
steel en een hoed die door velumresten duidelijk wit 
bewaasd is. Knudsen & Vesterholt (2008) beschouwen 
hem echter als een synoniem van de Dennenvlamhoed 
(Gymnopilus penetrans). De weinige vindplaatsen van 
de Vlezige vlamhoed in Nederland liggen vrij willekeurig 
verspreid over het land (NMV, 2013). In Drenthe is 
deze soort drie keer gemeld, van de Boskamp ten 
zuiden van Assen (km 232-554, 1990, herb. BSW), 
het Dwingelderveld bij Dwingeloo (km 224-538, 1990) 
en het Moltmakerstuk bij Roden (km 225-570, 1998). 
Hij is opgegeven van stronken van Fijnspar en Grove 
den in droge, voedselarme naaldbossen en gemengde 
bossen. Deze vlamhoed staat in de Rode Lijst als 
ernstig bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Ook 
in Zuidwest-Duitsland is de Vlezige vlamhoed zeer 
zeldzaam en aangetroffen op dennenstronken in zeer 
voedselarme, droge dennenbossen (Krieglsteiner & 
Gminder, 2010).

nog wel eens op een achtergebleven pallet of een hekpaal wordt 
aangetroffen. Dat kan ook in De Kleibosch het geval zijn geweest. 
In Zuidwest-Duitsland komt de Dennenvlamhoed in strikte zin veel 
vaker voor dan de Vezelige vlamhoed, in alle soorten (naald)bossen, 
met een lichte voorkeur voor zure leem- en zandbodems. Daar groeit 
de Dennenvlamhoed vooral op Fijnspar (72%, n= 601) tegen 8% op 
Grove den en 13% op ongespecificeerd naaldhout. Loofhout wordt 
slechts in 3% van de opgaven genoemd (Krieglsteiner & Gminder, 
2010). De Vezelige vlamhoed (G. sapineus sensu stricto) is ook in 
Nederland veel minder algemeen dan de Dennenvlamhoed en met 
zekerheid verzameld rond Almelo (Dam, 2008). Hij is ook in Drenthe 
gesignaleerd, maar niet als zodanig geregistreerd. Iets om attent op 
te zijn in de komende jaren.

Gymnopilus sapineus 
sensu lato
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Gymnopus androsaceus Paardenhaartaailing

OPN 1995: Marasmius androsaceus

Status: Algemeen, n= 550, n<99: 173, n>99: 475, trend +, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1945. – Hab (n= 938): droog, voedselarm naaldbos 
31%, droge heide en heischraal grasland 16%, jeneverbesstruweel 15%, 
vochtige heide, pijpenstrootjesveld en vochtig heischraal grasland 9%, 
droog, voedselarm gemengd bos 9%, droog, voedselarm loofbos 7%, 
vochtig, voedselarm naaldbos 2%, wilgenstruweel 2%, berkenbroekbos 
1%, rest 8%. – Sub (n= 135): strooisel 60%, dode twijgen19%, afgevallen 
bladeren 13%, dode takken 3%, dode stengels 2%, kegels 1%, rest 2%. 
– Org (n= 97): den 27%, Fijnspar 23%, Wilde gagel 10%, berk 9%, lariks 
7%, eik 7%, Struikhei 5%, Dophei 5%, Jeneverbes 2%, Pijpenstrootje1%, 
Kruipwilg 1%, Douglasspar 1%.

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

2 0 1 2 10 8 43 87 345 665 357 58

Een vleeskleurig, gerimpeld hoedje van krap 1 cm op een glad, 
draaddun, bruinzwart steeltje; ziedaar het signalement van de 
Paardenhaartaailing, een paddenstoeltje dat het moet hebben van de 
macht van het getal: één is geen, maar samen sta je sterk. In bos, duin 
en hei kan deze soort met vele duizenden exemplaren voorkomen op 
naalden en takjes van naaldbomen, eikenblad, strooisel van Dop- en 
Struikhei en op ander moeilijk afbreekbare strooiselcomponenten. In 
sparrenbossen kan de Paardenhaartaailing samen voorkomen met de 
Sparrenstinktaailing (Gymnopus perforans) die eveneens een donker 
steeltje heeft en op sparrennaalden doorgaans talrijker is. De steel is 
bij de laatste soort korter, dikker en fijnberijpt en de vruchtlichamen 
ruiken naar rotte kool; bij de Paardenhaartaailing is de steel slank, glad 
en glanzend en ontbreekt een speciale geur. Om de verschillen goed 
waar te nemen, moet je door de knieën, hetgeen een telling in een 
meetpunt van het paddenstoelenmeetnet in sparrenbossen tot een 
vermoeiende zaak kan maken. Binnen het paddenstoelenmeetnet 

is de Paardenhaartaailing een indicatorsoort voor voedselarme 
omstandigheden (Arnolds & Veerkamp 1999); de Sparrenstinktaailing 
is daarin niet opgenomen. De Paardenhaartaailing is zeer algemeen 
in de duinen en op de hogere zandgronden (NMV, 2013). Dat geldt 
ook in Drenthe, waar hij voornamelijk in de boswachterijen voorkomt, 
minder in de grote heidegebieden. De meeste vondsten zijn 
afkomstig van naaldbossen, maar loofbossen worden niet geschuwd. 
Heidevelden leveren een kwart van de waarnemingen op. Dat is 
vermoedelijk nog een onderschatting, omdat er tijdens veldwerk veel 
minder aandacht aan deze vegetaties wordt besteed dan aan bossen. 
Tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren zeventig is de 
Paardenhaartaailing in 76% van de proefvlakken in heidevegetaties 
en heischrale graslanden aangetroffen, vaak met meer dan 1000 
vruchtlichamen per 1000 m2 (n= 21; Arnolds, 1981). Landelijk gezien 
vertoont de Paardenhaartaailing sinds de jaren tachtig van de vorige 
eeuw in alle habitats een zekere achteruitgang, maar dat is in Drenthe 
niet geconstateerd. Mogelijk is er door de afgenomen vermesting na 
2000 herstel opgetreden. 

Gyromitra esculenta Voorjaarskluifzwam

Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 6, n>99: 7, trend -, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1924. – Hab (n= 16): droog, voedselarm naaldbos 44%, tuinen en erven 
19%, jeneverbesstruweel 6%, naaldbos en gemengd bos onbepaald 31%. 
– Sub (n= 10): humusarm zand 50%, humus 20%, brandplekken 10%, leem 
10%, strooisel 10%.

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

0 0 3 8 10 0 0 0 0 0 0 0

De Voorjaarskluifzwam is met zijn bruine, hersenvormige hoed geen 
paddenstoel die je als liefhebber gemakkelijk over het hoofd ziet. Deze 
in ons land matig algemene soort wordt het meest waargenomen op 
de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, in Salland en Twente (NMV, 
2013). Ook uit Drenthe is de Voorjaarskluifzwam herhaaldelijk gemeld, 
waarbij opvalt dat zowel de oude als de nieuwe vindplaatsen vooral 
in Zuidwest-Drenthe liggen. Van de zeven recente waarnemingen 
komen er vier van Dieverveld, Havelte, Ruinen en Tiendeveen. 
De andere vindplaatsen liggen in Holthe (Beilen), in Roden en bij 
Anloo, dus in Midden- en Noord-Drenthe. De Voorjaarskluifzwam 
fructificeert in april of mei, een tijd dat er vroeger weinig naar 
paddenstoelen werd gekeken. De laatste twintig jaar worden door het 
gehele land heen voorjaarsexcursies gehouden en sinds een paar 

jaar ook in Drenthe, maar daardoor is het aantal meldingen van deze 
soort niet toegenomen. Integendeel, de in de vorige eeuw ingezette 
achteruitgang duurt nog steeds voort, zodat hij zowel op de Rode Lijst 
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van 1996 als die van 2008 als bedreigd staat (Arnolds & Veerkamp, 
2008). De reden van de achteruitgang is minder gemakkelijk te duiden 
als van veel andere bedreigde soorten. Speelt verzuring een rol? 
Mogelijk, want een paar vindplaatsen liggen langs fietspaden, waar 
uitspoeling van basisch materiaal voor buffering zorgt. Is de soort 
gevoelig voor stikstof? Dat zou kunnen, maar dan is het vreemd dat hij 
in Holthe in een bemeste siertuin is aangetroffen. Volgens de literatuur 
groeit de Voorjaarskluifzwam saprotroof op strooisel of op de kale 
grond, vooral op plekken die iets verrijkt zijn, niet met stikstof, maar 
met basenrijk materiaal. Opvallend in de Drentse substraatopgaven 
is het hoge percentage van humusarm zand. Daartegenover staat 
een bericht uit Finland dat paddenstoelenliefhebbers aldaar met 
succes met sporen geënte kranten hebben ingegraven om deze soort 
het volgende jaar te kunnen oogsten. De Voorjaarskluifzwam geldt 
namelijk bij een select groepje liefhebbers als een zeer smakelijke 
paddenstoel, maar consumptie is niet zonder risico. Het eten van rauwe 
vruchtlichamen heeft tot dodelijke vergiftigingen geleid (Bresinsky & 
Besl, 1985). De ecologie resumerend, laat de Voorjaarskluifzwam een 
voorkeur zien voor zwakzure, iets gebufferde, basenrijke, humeuze 
tot humusarme zandgrond bij Grove den. In genoemde tuin te Holthe 
was de vindplaats recent bekalkt, maar in de buurt van de vindplaats 
was geen den te bekennen, alleen seringen en een oude Appelboom. 
De soort verscheen hier in 2009 met ongeveer vijftig vruchtlichamen, 
maar daarvoor of daarna is hij nooit meer gesignaleerd. Dit incidentele 

optreden op onverwachte plekken is ook op sommige andere plaatsen 
vastgesteld en heeft de soort gemeen met morieljes. De ecologie van 
deze opvallende zwammen is nog met heel wat raadsels omgeven.

Hamatocanthoscypha laricionis Larikswaterkelkje

Status: Verdwenen, n= 3, n<99: 3, n>99: 0 trend ---, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1978.

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

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

Het Larikswaterkelkje is een zeer klein, tot 0,6 mm breed, 
kortgesteeld, wit kelkje met heel fijne beharing aan de buitenkant. 
De term ‘waterkelkje’ duidt op het transparante uiterlijk van de 
vruchtlichamen, die in zwermen kunnen voorkomen. Bij opdrogen 
verkleuren ze naar geel of bruinig. De haren aan de buitenzijde 
hebben alle een gebogen, stompe top. De sporen meten 4-7 x 
1-2 µm. Volgens de verspreidingsatlas is het Larikswaterkelkje in 
ons land zeldzaam en vrijwel beperkt tot Noord-Brabant (NMV, 
2013). Dat is duidelijk te danken aan het werk van regionale 
ascomycetenspecialisten. In Drenthe hebben we geen echte 

specialisten in deze groep van ascomyceten, zodat we het moeten 
stellen met drie oude waarnemingen: Kniepstra’s veentje bij Beilen 
(km 232-541, 1978, herb. BSW), op een stuk jeneverbeshout dat in 
elzenbroekbos was gelegd in het kader van houtverteringsproeven; 
het Lheebroekerzand bij Lheebroek (km 226-539, 1979, herb. BSW), 
op een dode jeneverbestak in een jeneverbesstruweel; Berkenheuvel 
bij Diever (km 216-543, 1985, herb. BSW), op een dode larikstak 
in droog, voedselarm naaldbos. Volgens Ellis & Ellis (1997) is het 
Larikswaterkelkje in Groot-Brittannië zeer algemeen op naaldhout. Er 
wacht ons een hele uitdaging om dat ook voor Drenthe aan te tonen.

Hemimycena pseudolactea Sparrennaaldmycena

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

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

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

Vrijwel alle tot het geslacht Schijnmycena (Hemimycena) 
behorende soorten zijn geheel wit en klein tot zeer klein van stuk. 
De Sparrennaaldmycena behoort met een hoed tot 2,5 cm tot 
de grotere soorten en lijkt met zijn smal aangehechte lamellen en 
berijpte steel sterk op de veel algemenere Sneeuwwitte mycena 
(Hemimycena lactea; zie aldaar). De Sparrennaaldmycena verschilt 
daarvan microscopisch onder meer door kleinere sporen en het 
uitbundige voorkomen van pleurocystiden. Deze mycena is in 
ons land uiterst zeldzaam, met slechts één vondst na 1990 in het 
Lauwersmeergebied (NMV, 2013). In het Drentse bestand zit alleen 

een oude waarneming in het Dwingelderveld (atlasblok 220-535, 
1974, herb. L). De Sparrennaaldmycena groeit op naalden, twijgen 
en takken van loof- en naaldbomen in vochtige bossen (Antonín & 
Noordeloos, 2004). Hij komt algemeen voor in vochtige naaldbossen 
in het zuiden van Noorwegen en Zweden (Knudsen & Vesterholt, 
2008). De Sparrennaaldmycena heeft blijkbaar een overwegend 
noordelijke verspreiding, want bij de inventarisatie van de Zuid-
Duitse deelstaat Baden-Württemberg is hij over de jaren slechts vijf 
keer gemeld, voornamelijk op rottend naaldenstrooisel op basen- en 
voedselarme, lemige zandbodems (Krieglsteiner, 2001)

Gyromitra esculenta
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Heterobasidion annosum  Dennenmoorder

Status: Algemeen, n= 560, n<99: 141, n>99: 518, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1901. – Hab (n= 296): droog, voedselarm naaldbos 
44%, droog, voedselarm gemengd bos 27%, droog, voedselarm loofbos 13%, 
jeneverbesstruweel 8%, droge, voedselarme lanen 1%, rest 7%. – Sub (n= 
148): dode stronken en stobben 73%, dode stammen 10%, dode takken 1%, 
levende bomen 3%, dood hout onbepaald 13%. – Org (n= 191): naaldbomen 
85% (waarvan spar 42%, den 21% (waarvan Grove den 13%, Zwarte den 
1%), Jeneverbes 4%, lariks 2%, Douglasspar 1%, naaldbomen onbepaald 
11%); loofbomen 18% (waarvan berk 11%, Beuk 2%, Wilde lijsterbes 1%, 
eik 1%, Prunus 1%).

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

11 10 11 7 2 3 29 86 248 451 214 54

De meerjarige vruchtlichamen van deze kurkachtige, taaie houtzwam 
worden tot 10 cm breed en hebben een sterk gebobbelde, donker 
roodbruine bovenzijde met een brede, witte groeirand. De roomwitte 
onderzijde heeft fijne poriën, 2-4 per mm. De Dennenmoorder kan 
parasitair groeien aan de basis van levende bomen en zowel de 
wortels als het kernhout van de stam aantasten. Door wortelcontact en 
ongeslachtelijke sporen (conidiën) kan de soort zich ondergronds snel 
verspreiden, vooral in monocultures van naaldbomen op voormalig 
cultuurland, waar door boomsterfte de schade in de miljoenen kan 
lopen (Krieglsteiner, 2000). Vandaar de omineuze naam van deze 
paddenstoel. Vroeger was de Dennenmoorder ook in Nederland de 
schrik van bosbouwers, maar sinds productiebossen zijn bestempeld 
als multifunctionele natuurgebieden en veel soorten naaldbomen als 
exoten worden beschouwd, hoor je boswachters nog maar zelden 
klagen over deze zwam. Dat deze soort in dennen- en sparrenakkers 
zo kon huishouden, is nu moeilijk voor te stellen, omdat in de meeste 
naaldbossen tegenwoordig vaker sprake lijkt te zijn van een saprotrofe 
leefwijze. Ook in Zuid-Duitsland is de schade in meer natuurlijke 
gemengde bossen te verwaarlozen (Krieglsteiner, 2000). In ons land 
is de Dennenmoorder zeer algemeen in de duinen en op de hogere 
zandgronden (NMV, 2013). Ook in Drenthe is hij algemeen, vooral 
in de grotere bosgebieden. Solitaire stippen kunnen tuinen zijn of 
een recreatieterrein waar wat naaldbomen staan. In de oostelijke 
veenkoloniën is deze soort alleen bekend van een bosje bij Stadskanaal. 
In deze provincie kom je de Dennenmoorder vooral tegen op dode 
naaldboomstronken en maar zelden aan de voet van of op de wortels 
van levende bomen. Volgens de Drentse opgaven groeit hij vooral op 

Fijnspar en in mindere mate op Grove den, terwijl hout van lariks en 
Douglasspar als voedingsbron blijkbaar weinig wordt gewaardeerd. 
Jeneverbes is in de statusgegevens ietwat oververtegenwoordigd als 
gevolg van mycosociologisch onderzoek naar jeneverbesstruwelen in 
de jaren zeventig. Bekend is dat de Dennenmoorder soms op loofhout 
kan voorkomen, maar het aandeel van Drentse opgaven op loofbomen 
is met 18% toch verrassend hoog. Daarbij is de berk veruit favoriet; 
een enkele keer worden onder meer eik, Beuk, els en Wilde lijsterbes 
genoemd. In Zuidwest-Duitsland is deze soort in 97% van de gevallen 
op naaldbomen aangetroffen, met een sterke voorkeur voor Fijnspar 
die alleen al 80% van de waarnemingen voor zijn rekening neemt (n= 
961; Krieglsteiner, 2000). Bij de resterende 3% opgaven op loofbomen 
is de Beuk de belangrijkste waardboom.



504 Naaldbossen algemeen

Hydnotrya confusa  Flapsporige doolhoftruffel

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 1998.

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

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

Truffels van het geslacht Hydnotrya hebben ronde, geplooide of 
gerimpelde, geelachtig- tot roodbruine vruchtlichamen van een paar 
centimeter breed die bij doorsnijden een labyrint van gangen en 
plooien laten zien, waarvan sommige aan de oppervlakte uitmonden. 
De Flapsporige doolhoftruffel doet zijn naam eer aan door de 
enorme, bolvormige sporen met een ornamentatie die bestaat uit 
hoge, gestreepte lijsten van 5-8 µm. In Drenthe is de soort alleen 
waargenomen aan de zuidkant van Berkenheuvel bij Diever (km 
216-542, 1998, herb. B. de Vries). Aanvankelijk werd het materiaal 
gedetermineerd als de Olieboltruffel (Hydnotrya michaelis), maar de 

identificatie werd later herzien door de Nederlandse truffelspecialist 
Gerard de Vries in een artikel in Coolia (De Vries, 2002). De 
Olieboltruffel heeft elliptische sporen met een lagere, kronkelige, 
ongestreepte ornamentatie van 3-6 µm hoog. De Vries noemt in 
zijn artikel drie andere Nederlandse collecties van de Flapsporige 
doolhoftruffel, uit Almen, Putten en Boekelo. Deze waarnemingen 
zijn kennelijk niet in de digitale verspreidingsatlas opgenomen (NMV, 
2013). De soort groeit in de grond nabij diverse naaldbomen, maar 
mycorrhiza is niet aangetoond en Kers (1989) beschouwt deze truffel 
als een strooiselafbreker. 

Hygrophoropsis aurantiaca Valse hanenkam

Status: Zeer algemeen, n= 766, n<99: 216, n>99: 703, trend ++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1911. – Hab (n= 641): droog, voedselarm 
naaldbos 42%, droog, voedselarm gemengd bos 19%, jeneverbesstruweel 
13%, lanen en wegbermen 11%, droog, voedselarm loofbos 4%, vochtig, 
voedselarm naaldbos 2%, heide en heischraal grasland 2%, zandverstuiving 
1%, rest 6%. – Sub (n= 203): strooisel 68%, humus 23%, dood hout 4%, rest 
5%. – Org (n= 83): den 32% (waarvan Grove den 25%), spar 25%, lariks 
16%, Jeneverbes 8%, eik 6%, Douglasspar 5%, berk 2%, rest 6%.

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

10 0 0 0 0 0 38 148 358 739 446 69

Zoals de naam aangeeft, kan de Valse hanenkam verward worden 
met de Hanenkam (Cantharellus cibarius; zie aldaar), maar dan 
toch alleen als niet gelet wordt op de veel slappere, meer elastische 
consistentie en de smalle, oranjegele tot oranjerode, gaffelvormig 
vertakte lamellen die er heel anders uitzien dan de afgeronde plooien 
van de Hanenkam. Er bestaat van de Valse hanenkam ook een 
vorm met een bleekgele hoed en bijna witte lamellen (forma albida; 
zie Arnolds, 1983) die veel lijkt op de Grootsporige schijncantharel 
(Hygrophoropsis macrospora; zie aldaar) en daarvan vooral verschilt 
in veel kleinere sporen. De Valse hanenkam is tegenwoordig veel 
algemener dan de Hanenkam. Hij heeft geen last van verzuring en 
vermesting en een steeds dikker wordende strooisellaag. De soort is 
in de duinen en op de hogere zandgronden zeer algemeen (NMV, 
2013). Hij groeit vooral op strooisel en houtresten in naaldbossen, 
soms ook in loofbossen, lanen en in heidevegetaties. In Drenthe is de 
Valse hanenkam in goede jaren talrijk in alle (naald)bossen van enige 
omvang, maar hij wordt ook daarbuiten regelmatig gesignaleerd. 
Ook in de veenkoloniën ligt een aantal vindplaatsen, zoals in de 
Duunsche Landen, een zandopduiking bij Nieuw-Annerveen, en in 
bermen bij Drouwenermond en Tweede Exloërmond. Zoals gezegd 

is een dik naaldenpakket geen probleem voor deze soort en mogelijk 
zelfs een voordeel, omdat veel andere saprotrofe paddenstoelen 
daar wel moeite mee hebben. Sterk vergraste naaldbossen worden 
niet gemeden, maar het aantal vruchtlichamen is daar wel minder 
groot. Na een zeer warme, droge zomer is de Valse hanenkam een 

van de weinige paddenstoelen die kan profiteren van 
die weersomstandigheden. Mogelijk is hij in staat 
om bij de afbraak van organisch materiaal meer 
water uit het substraat vrij te maken dan andere 
strooiselafbrekers, maar de exacte eigenschappen, 
die de droogtebestendigheid van deze soort bepalen, 
zijn niet bekend. Door de jaren heen is deze soort 
constant gebleven of licht toegenomen (Arnolds & 
Veerkamp, 1999), maar de Valse hanenkam vertoont 
enorme fluctuaties van jaar tot jaar wat aantallen 
vruchtlichamen betreft. Deze fluctuaties zijn veel groter 
dan van veel andere strooiselafbrekers die soortgelijke 
milieus bewonen, zoals ook uit de resultaten van het 
paddenstoelenmeetnet blijkt (Arnolds et al., 2011). In 
het afgelopen decennium was tijdens de kartering in 
Drenthe 2006 voor de Valse hanenkam een topjaar met 
194 meldingen, 2010 een dieptepunt met 44 opgaven.
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Hyphoderma argillaceum Fijnharig harskorstje

Status: Vrij zeldzaam, n= 46, n<99: 13, n>99: 33, trend ±, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1970. – Hab: (n= 26): droog, voedselarm naaldbos 
35%, droog, voedselarm gemengd bos 15%, wilgenstruweel 15%, droog, 
voedselarm loofbos 11%, jeneverbesstruweel 4%, jonge bosaanplant 4%, 
naaldbos en gemengd bos onbepaald 8%, rest 4%. – Sub (n= 39): dode 
takken 56%, dode stammen 26%, dood hout onbepaald 18%. – Org (n= 
37): naaldbomen 76% (waarvan den 32% (waarvan Grove den 27%), 
Douglasspar 5%, lariks 3%, Jeneverbes 3%, Taxus 3%); loofbomen 24% 
(waarvan wilg 11%, eik 3%, Beuk 3%, berk 3%, els 3%).

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

1 1 0 4 1 3 1 5 10 7 13 5

Het Fijnharig harskorstje ziet er in het veld uit als vele andere 
korstjes: witte, poreuze, dunne vlekjes. Met een goede loep zijn 
heel fijne haartjes te zien, de cystiden. Voor een zekere determinatie 
moet de microscoop gehanteerd worden om te kunnen zien dat de 
cystiden aan de basis een duidelijke buik hebben en voorzien zijn van 
harsachtige klodders, en dat de sporen 6-9 x 4-5 µm meten. Vaak is 
een aantal sporen en basidiën gevuld met een olieachtige substantie. 
De soort staat in Nederland als matig algemeen op de kaart, met 
de meeste vindplaatsen op het pleistoceen, meer verspreid ook in 
de duinen, Flevoland en het rivierengebied (NMV, 2013). In Drenthe 

is het Fijnharig harskorstje wijdverbreid, vooral in de boswachterijen. 
De soort groeit saprotroof op dode, liggende takken en stammen, in 
eerste instantie van naaldbomen, het meeste dennen. Hij is vooral 
aangetroffen in naaldbossen en gemengde bossen op voedselarme, 
zure zandgrond. Het aantal vondsten in jeneverbesstruwelen is zeer 
beperkt. Mogelijk is de soort afhankelijk van dood hout met voldoende 
vochtvasthoudend vermogen, wat niet het geval is bij het relatief dunne 
en snel uitdrogende jeneverbeshout. Daarnaast wordt het Fijnharig 
harskorstje geregeld op loofbomen aangetroffen, verrassend genoeg 
vooral op wilgenhout in natte wilgenstruwelen, een geheel andere 
habitat dan droog naaldbos. Ook in Zuidwest-Duitsland overwegen 
vondsten op naaldhout, daar vooral op Fijnspar.

Hyphodontia alutacea Smalsporige tandjeszwam 

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2 trend ±, RL08 Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1984.

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

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

Tandjeszwammen zijn als groep in het veld te herkennen als vuilwitte 
tot okerkleurige korstjes die bedekt zijn met kleine tandjes. Bij de 
Smalsporige tandjeszwam worden de tandjes maximaal 1 mm lang; 
bij andere soorten soms langer. De sporen zijn gebogen en meten 
6-8 x 1,5 µm. De verwante, minder zeldzame Wimpertandjeszwam 
(Hyphodontia subalutacea; zie aldaar) heeft even kleine sporen, 
maar bij de Smalsporige tandjeszwam zijn de cystiden dunwandig 
en slechts 50-75 µm lang. De soort is in Nederland zeldzaam op 

verspreide plekken op het pleistoceen en in de duinen (NMV, 2013). 
In Drenthe is hij in drie kilometerhokken gevonden: bij Roden, details 
onbekend (km 224-571, 1984), op een dode tak van Grove den in 
het Dieverzand bij Diever (km 218-542, 2007) en op een dode stam 
van een den in gemengd bos bij Westervelde bij Norg (km 225-562, 
2008). Ook elders wordt de Smalsporige tandjeszwam hoofdzakelijk 
van naaldhout opgegeven, in Zuid-Duitsland met een sterke voorkeur 
voor Fijnspar (Krieglsteiner, 2000). 

Hyphodontia alutaria Grootsporige wrattandjeszwam

Status: Matig algemeen, n= 92, n<99: 17, n>99: 81, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 59): jeneverbesstruweel 42%, 
voedselarm naaldbos 27%, voedselarm gemengd bos 17%, parken 3%, 
naaldbos en gemengd bos onbepaald 5%, loofbos onbepaald 3%. – Sub 
(n= 102): dode takken 53%, dode stammen 17%, dode twijgen 3%, dode 
stronken 3%, dood hout onbepaald 24%. – Org (n= 103): naaldbomen 96% 
(waarvan Jeneverbes 29%, den 28% (waarvan Grove den 24%), spar 8%, 
Douglasspar 5%, lariks 1%); loofbomen 4% (waarvan wilg 1%, Zomereik 
1%).

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

6 4 2 8 1 4 1 8 13 33 34 11

De Grootsporige en de verderop besproken Kleinsporige wrat-

tandjeszwam (Hyphodontia pallidula) lijken in het veld sprekend op 
elkaar. Ze vormen leemkleurige korsten en bedekken soms grote 
oppervlakken. Het oppervlak heeft nergens tandjes; wel verspreide, 
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halfronde wratjes. Met een goede loep is fijne beharing te zien. Voor 
een zekere determinatie van de Grootsporige wrattandjeszwam 
moeten onder de microscoop de sporen worden gemeten (4,5-5 
x 3-3,5 µm) en de dolkvormige, dikwandige cystiden opgespoord. 
De soort is in Nederland vrij algemeen, hoofdzakelijk op het 
pleistoceen en in de duinen (NMV, 2013). In Drenthe is hij vooral 
aanwezig in grote boscomplexen op zandgrond en afwezig in 
de oostelijke veenkoloniën, omdat naaldbossen daar nagenoeg 
ontbreken. De Grootsporige wrattandjeszwam groeit saprotroof 
aan de onderkant van licht tot sterk verteerde takken en stammen 
van diverse naaldbomen, in Drenthe vooral Jeneverbes en den, in 

Hyphodontia breviseta Naaldhouttandjeszwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 44, n<99: 23, n>99: 25, trend -, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 43): jeneverbesstruweel 46%, 
voedselarm naaldbos 30%, voedselarm gemengd bos 21%, rest 3%. – Sub 
(n= 49): dode takken 76%, dode stammen 8%, dode twijgen 6%, dood 
hout onbepaald 8%, rest 2%. – Org (n= 46): naaldbomen 85% (waarvan 
Jeneverbes 41%, Grove den 26%, spar 7%, Douglasspar 2%); loofbomen 
13% (waarvan Zomereik 4%, wilg 2%, berk 2%); Adelaarsvaren 2%.

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

2 2 0 2 1 1 2 4 6 19 15 4

Net als de meeste andere tandjeszwammen is de Naaldhout-
tandjeszwam in jonge toestand een witte korstzwam met kleine 
tandjes, later crèmekleurig met iets grotere tandjes. Toch zijn de 
tandjes slechts met een loep goed te zien. Een duidelijk verschil met 
de algemene, hierna besproken Penseeltandjeszwam (Hyphodontia 
nespori) is dat het vruchtlichaam zacht is in plaats van taai. De 
Naaldhouttandjeszwam vertoont ook gelijkenis met de Korrelige 
tandjeszwam (Hyphodontia crustosa; zie aldaar) en de Ruwe 
tandjeszwam (Hyphodontia granulosa; zie aldaar), maar bij die 
soorten staan de tandjes minder dicht op elkaar, zodat daartussen 
vlakke, gladde stukjes hymenium zichtbaar zijn. Bovendien groeien 
die twee soorten overwegend op loofhout. De Naaldhouttandjeszwam 
is in Noord-Europa een van de algemeenste korstzwammen (Eriksson 
et al. 1976). In Nederland is hij vrij algemeen, hoofdzakelijk op het 
pleistoceen en in de duinen (NMV, 2013). In Drenthe heeft hij, zoals 
zoveel naaldhoutsoorten, zijn hoofdverspreiding in boswachterijen 
en andere grote, voedselarme bossen en natuurgebieden. De soort 
groeit saprotroof op afgevallen takken, in Drenthe voornamelijk van 
Jeneverbes en Grove den. In gemengde bossen kan de soort ook 
op loofbomen groeien en er is één melding van dode veren van 
Adelaarsvaren. Als een van de weinige korstzwammen vertoont de 

Naaldhouttandjeszwam in Drenthe enige achteruitgang. Hij wordt 
waarschijnlijk geleidelijk verdrongen door de Penseeltandjeszwam, 
mogelijk onder invloed van stikstofdepositie. Als de huidige tendens 
zich voortzet, lijkt de Naaldhouttandjeszwam een kandidaat voor een 
toekomstige Rode Lijst.

Zuid-Duitsland op de eerste plaats Fijnspar (Krieglsteiner, 2000). 
Fraaie, breed uitgegroeide exemplaren zijn te zien op dikke, oude 
naaldhoutstronken en -stammen die al een aantal jaren liggen te 
vergaan. Vondsten op loofhout zijn uitzonderlijk. 

Hyphodontia alutaria
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Hyphodontia nespori Penseeltandjeszwam

Status: Vrij algemeen, n= 212, n<99: 35, n>99: 191, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1970. – Hab: (n= 103): voedselarm gemengd 
bos 31%, jeneverbesstruweel 27%, voedselarm naaldbos 23%, droog, 
voedselarm loofbos 5%, parken en tuinen 4%, heide 2%, jonge bosaanplant 
2%, rest 6%. – Sub (n= 201): dode takken 60%, dode stammen 15%, dode 
twijgen 3%, dood hout onbepaald 19%, rest 3%. – Org (n= 200): naaldbomen 
87% (waarvan den 26% (waarvan Grove den 19%), Jeneverbes 17%, spar 
13%, Douglasspar 4%, lariks 2%, Taxus 2%, Zilverspar 1%); loofbomen 13% 
(waarvan eik 8%, wilg 1%, berk 1%, loofbomen onbepaald 3%).

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

7 3 10 14 7 7 3 29 39 74 60 23

De Penseeltandjeszwam is in jonge toestand een dunne, witte, 
resupinate korstzwam met kleine tandjes en oud iets dikker 
met duidelijker tandjes. De tandjes staan vrij dicht opeen en 
zijn regelmatig geplaatst en zo taai dat ze hun vorm behouden 
als voorzichtig over het oppervlak wordt gestreken. Bij de 
Naaldhouttandjeszwam (Hyphodontia breviseta) zijn de tandjes 
kwetsbaarder. Vaak staan de tandjes bij de Penseeltandjeszwam zo 
dicht opeen dat het oppervlak op het eerste gezicht glad lijkt. Eigenlijk 
is de Nederlandse naam geschikter voor de Franjetandjeszwam 
(Hyphodontia barba-jovis) die wratjes heeft die duidelijker behaard 
zijn. Microscopisch zijn de kleine cylindrische sporen (4,5-6 x 2 µm) 
typisch voor de Penseeltandjeszwam, samen met de dikwandige 
hyfen en de grove korrels in de uiteinden van de tandjes. De 
soort is in Nederland algemeen, voornamelijk op het pleistoceen, 
in de duinen en in de IJsselmeerpolders (NMV, 2013). In Drenthe 
is de Penseeltandjeszwam op de schaal van kilometerhokken 
vrij algemeen. De verspreidingskaart geeft een aardig overzicht 
van alle naaldbossen waar recent naar korstjes is gekeken. Hij 
ontbreekt in de oostelijke veenkoloniën en de laagveenontginningen 
rond Meppel en in de noordpunt van de provincie; streken waar 
naaldhout nagenoeg afwezig is. De Penseeltandjeszwam is sinds 

1990 sterk toegenomen en dat is geen waarnemerseffect. Begin 
jaren zeventig was de Penseeltandjeszwam in Jeneverbesstruwelen 
beperkt tot intensief beweide, relatief voedselrijke terreinen. Nu is hij 
algemeen in alle Jeneverbesstruwelen, en dat geldt ook voor andere 
naaldbossen (De Vries, 2001). De indruk bestaat dat deze soort de 
Naaldhouttandjeszwam verdringt door de continue verrijking van het 
milieu met stikstof. Ook op loofhout wordt de soort alsmaar algemener.
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Hyphodontia pallidula Kleinsporige wrattandjeszwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 74, n<99: 12, n>99: 66, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab: (n= 40): jeneverbesstruweel 40%, 
droog, voedselarm naaldbos 30%, voedselarm gemengd bos 18%, parken 
en tuinen 5%, loofbos 5%, rest 2%. – Sub (n= 75): dode takken 55%, dode 
stammen 16%, dode stronken 8%, bewerkt hout 3%, dood hout onbepaald 
19%. – Org (n= 73): naaldbomen 93% (waarvan Jeneverbes 21%, den 21%, 
spar 17%, Douglasspar 10%, lariks 6%, Taxus 1%, naaldbomen onbepaald 
17%); loofbomen 7% (waarvan berk 1%, els 1%).

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

5 0 4 5 2 2 1 11 11 25 13 7

De Kleinsporige wrattandjeszwam lijkt in het veld sterk op de 
Grootsporige wrattandjeszwam (Hyphodontia alutaria, zie aldaar). 
Hij verschilt onder de microscoop door de kleinere sporen (3,5-
4,5 x 2-2,5 µm ) en het ontbreken van dikwandige, dolkvormige 
cystiden. De Kleinsporige wrattandjeszwam is in Nederland matig 
algemeen op het pleistoceen, in de duinen en de IJsselmeerpolders 
(NMV, 2013). Ook in Drenthe is hij iets zeldzamer dan de 
Grootsporige wrattandjeszwam, maar hij heeft een overeenkomstig 
verspreidingspatroon. Ook ecologisch zijn er grote overeenkomsten. 
De soort groeit eveneens saprotroof op liggende takken en stammen 
van diverse naaldbomen in bossen op voedselarme zandgrond, bij 
uitzondering op loofhout.

Hypholoma capnoides Dennenzwavelkop

OPN 1995: Psilocybe capnoides

Status: Vrij algemeen, n= 386, n<99: 99, n>99: 341, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd eerste jaar: 1958. – Hab (n= 194): voedselarm naaldbos 53%, 
voedselarm gemengd bos 26%, jeneverbesstruweel 8%, droog, voedselarm 
loofbos 5%, lanen 2%, rest 6%. – Sub (n= 73): dode stronken en stobben 
73%, dode takken 3%, dode stammen 3%, dode wortels 1%, hekpalen 1%, 
wondplekken van levende bomen 1%, dood hout onbepaald 18%. – Org (n= 
73): spar 53%, den 22% (waarvan Grove den 15%, Zwarte den 1%), lariks 
7%, Douglasspar 4%, naaldbomen onbepaald 12% loofbomen onbepaald 
1%.

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

15 0 6 2 0 1 3 5 50 290 192 49

Om de Dennenzwavelkop te onderscheiden van de algemenere 
Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare; zie aldaar) kan het 
best naar de lamellen worden gekeken. Die zijn bij de eerste soort 
aanvankelijk licht rookgrauw en bij oudere exemplaren lilagrijs, een 
duidelijk verschil met de groengele, later violetbruine plaatjes van de 
Gewone zwavelkop. Daarbij smaakt laatstgenoemde soort intens bitter, 
terwijl de Dennenzwavelkop mild is en zelfs als eetbaar te boek staat. 
In Nederland komt deze algemene paddenstoel voornamelijk voor in 
de duinen en op de hogere zandgronden (NMV, 2013). In Drenthe is 
de soort op de schaal van kilometerhokken vrij algemeen, vooral in de 
grotere bosgebieden, daarbuiten ook in geïsoleerde naaldbosjes. De 
Dennenzwavelkop groeit saprotroof in dichte bundels op dood naaldhout, 
vooral op stronken van Fijnspar en den. Het optreden op loofhout is uiterst 

zeldzaam en in Drenthe slechts één keer 
geconstateerd. In Zuidwest-Duitsland 
maken vondsten op loofbomen 1% uit 
van het totaal (n= 751) en is Fijnspar met 
58% van de waarnemingen eveneens 
de meest genoemde waardboom 
(Krieglsteiner, 2003). Door toenemende 
stikstofbelasting is deze soort sinds 1975 
iets achteruitgegaan. Rond 2000 is deze 
neerwaartse trend afgezwakt. Om dit 
verloop te volgen is de Dennenzwavelkop 
in het paddenstoelenmeetnet opgenomen 
als indicatorsoort (Arnolds & Veerkamp 
1999).
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Hypholoma dispersum Zilversteelzwavelkop

OPN 1995: Psilocybe marginata

Status: Matig algemeen, n= 100, n<99: 17, n>99: 86, trend +++, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 31): droog, voedselarm naaldbos 
48%, droog, voedselarm gemengd bos 42%, vochtig, voedselarm gemengd 
bos 3%, droog, voedselarm loofbos 3%, rest 4%. – Sub (n= 14): dode takken 
29%, dode wortels 29%, dode stronken 21%, strooisel 14%, dode stammen 
7%. – Org (n= 17): Grove den 41%, spar 35%, Douglasspar 6%, naaldbomen 
onbepaald 18%. 

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

1 0 0 0 0 1 0 0 9 62 53 7

Deze zwavelkop heeft een oker- tot oranjebruine hoed van 1-4 cm 
met een bleke randzone en een slanke, lichtbruine, naar de basis toe 
bruinzwart wordende steel met een opvallend glanzende, zilverwitte, 
getijgerde bekleding. De Zilversteelzwavelkop groeit nooit in bundels, 
maar in losse groepen op dood hout, vooral op half begraven takken 
en afgestorven wortels van verschillende naaldbomen. Hij breidt zich 
soms uit naar het omringende naaldenstrooisel. In Nederland is de 
Zilversteelzwavelkop matig algemeen, hoofdzakelijk in Zuid-Limburg 
en op de pleistocene zandgronden (NMV, 2013). In Drenthe is hij 
voornamelijk aangetroffen in de boswachterijen, met name die van 
Hooghalen, Grolloo, Gieten en Odoorn. De Zilversteelzwavelkop is 
vooral te vinden in weinig vergraste, mosrijke naaldbossen, zowel 
onder dennen als sparren. Door zijn gevoeligheid voor verzuring en 
vermesting (Kuyper & Arnolds, 1996) is deze zwavelkop in de loop 
van de vorige eeuw in ons land achteruitgegaan. Hoewel er recent 
enig herstel is opgetreden, overtreft het aantal bezette atlasblokken 
vóór 1990 nog altijd dat van de periode erna (NMV, 2013). De soort 
staat dan ook als kwetsbaar op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 
2008). In Drenthe is in het laatste decennium een sterke toename 
vastgesteld, die dus eerder moet worden opgevat als een (gedeeltelijk) 

herstel van de vroegere verspreiding. De Zilversteelzwavelkop is een 
van de weinige paddenstoelen die voordeel heeft van het achterlaten 
van snoeihout in naaldbossen. Op plekken met veel dode takken 
kunnen grote zwermen van honderden vruchtlichamen optreden.
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Hypholoma polytrichi Haarmoszwavelkop

OPN 1995: Psilocybe polytrichi

Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 11, n>99: 6, trend --, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1964. – Hab (n= 23): droog, voedselarm naaldbos 61%, 
jeneverbesstruweel 22%, droog, voedselarm gemengd bos 4%, vochtig, 
voedselarm naaldbos 4%, berkenbroekbos 4%, kapvlakte 4%.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 5 0

Het signalement van dit paddenstoeltje: een 1-2 cm groot, gelig 
hoedje; bleekgele tot olijfbruine lamellen met een gelige snede 
en een bleek okerbruine steel. Vondsten moeten microscopisch 
gecontroleerd worden, omdat de soort sterk lijkt op enkele andere 
tengere, grondbewonende zwavelkopjes, vooral op de Bleke 
moeraszwavelkop (Hypholoma elongatum). Van deze soortengroep 
heeft de Haarmoszwavelkop de kleinste sporen: 7-9 x 4-5 µm. 
Niets in het uiterlijk van dit paddenstoeltje doet vermoeden dat 
een waarneming tegenwoordig een bijzondere aangelegenheid 
is, omdat de Haarmoszwavelkop de afgelopen decennia zo sterk 
achteruit is gegaan, ook in Drenthe. Nu was deze soort in ons land 
nooit echt algemeen, ondanks een sterke voorkeur voor tapijten 
Haarmos (Polytrichum spp.), toch een van de meest algemene 
mossoorten in voedselarme bossen. Ook tussen andere mossen 
wordt hij wel gevonden, zoals Gewoon gaffeltandmos (Dicranum 
scoparium), Klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme sl.) en Bronsmos 
(Pleurozium schreberi) (Noordeloos in Bas et al., 1999). Het is 
onduidelijk of deze zwavelkop op mossen parasiteert of alleen de 
dode delen gebruikt. De verspreidingskaart van Nederland laat 
een beperkt aantal vindplaatsen op de hogere zandgronden zien 
(NMV, 2013). Ook in Drenthe komt de soort maar weinig voor; 
recent alleen in de Noorderduinen onder Roden, ten oosten van 
Veenhuizen en op drie plekken in het Drents-Friese Wold. In dat 
Nationale Park zijn alle vondsten gedaan op dode naaldhouttakken 

of in het bemoste talud van greppels in mosrijke fijnsparrenbossen. 
Vermesting is de vermoedelijk oorzaak van de achteruitgang van 
de Haarmoszwavelkop. Van herstel is geen sprake; daarvoor moet 
het niveau van stikstofdepositie in ons land kennelijk verder dalen. 
Voorlopig staat hij nog als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & 
Veerkamp, 2008).

Hypholoma radicosum Stinkzwavelkop

OPN 1995: Psilocybe radicosa

Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 14, n>99: 2, trend ---, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1960. – Hab (n= 13): droog, voedselarm naaldbos 39%, 
droog, voedselarm loofbos 15%, droog, voedselrijk naaldbos 8%, droog, 
voedselarm gemengd bos 8%, kapvlaktes 8%, naaldbos en gemengd bos 
onbepaald 15%, rest 8%. – Sub (n= 11): dode stronken 64%, bewerkt hout 
9%, dode wortels 9%, brandplekken 9%, dood hout onbepaald 9%. – Org (n= 
10): spar 30%, Grove den 20%, lariks 20%. naaldbomen onbepaald 30%.

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

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

De Stinkzwavelkop lijkt qua habitus op de Gewone zwavelkop 
(Hypholoma fasciculare). De hoedkleur is bij de Stinkzwavelkop 
wat bleker en valer, vooral dankzij de aanwezigheid van witte, 

zijdeachtige vezeltjes. Karakteristiek is de lang wortelende, 
geelbruine steel die bedekt is met witachtige vezels of schubben. 
Zoals de naam aangeeft is bovendien de geur onaangenaam: 
scherp en muf tegelijk. De vruchtlichamen staan alleen of met enkele 
exemplaren bijeen, nooit in grote bundels of groepen. De meeste 
vondsten van de Stinkzwavelkop in ons land dateren van vóór 1990 
op het pleistoceen, in Flevoland en sporadisch in de duinen (NMV, 
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Hypochnicium geogenium Smalsporig elfendoekje

Status: Vrij zeldzaam n= 38, n<99: 11, n>99: 28, trend ±, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 17): jeneverbesstruweel 47%, droog, 
voedselarm gemengd bos 18%, droog, voedselarm naaldbos 18%, erven 
6%, wilgenstruweel 6%, droog, voedselarm loofbos 6%. – Sub (n= 37): dode 
takken 76%, dode twijgen 5%, dode stammen 5%, strooisel 3%, dood hout 
onbepaald 11%. – Org (n= 36): naaldbomen 72% (waarvan Jeneverbes 31%, 
Grove den 22%, lariks 8%, spar 3%); loofbomen 28% (waarvan berk 11%, 
Zomereik 8%).

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

3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 18 12

Het Smalsporig elfendoekje is een wit tot roomkleurig korstje dat in 
het veld niet herkenbaar is, zelfs niet op geslachtniveau. Onder de 
microscoop wordt al snel duidelijk om welke soort het gaat. De sporen 
zijn glad, iets dikwandig en meten 6-7,5 x 4-4,5 µm. Ze hebben een 
heel typische vorm: elliptisch met vrijwel evenwijdige zijwanden. De 
cystiden zijn grotendeels ingesloten en 80-125 µm lang. In Drenthe 
is het Smalsporig elfendoekje vrij zelden genoteerd, voornamelijk 
in hoger gelegen zandstreken, maar de verspreiding is niet volledig 
bekend. Dat geldt ook voor Nederland als geheel, waar de soort 

hoofdzakelijk voorkomt in de pleistocene gebieden (NMV, 2013). 
De vruchtlichamen groeien op afgevallen takken en twijgen, zelden 
op stammen of op strooisel, met een voorkeur voor naaldbomen als 
Jeneverbes en Grove den, op droge, voedselarme, zure zandgrond. 
Op loofhout is het Smalsporig elfendoekje veel minder gevonden 
en dan vooral op eiken- en berkentakken in voedselarm Berken-
Eikenbos. Ook andere auteurs vermelden een voorkeur voor 
naaldhout (Bernicchia & Gorjón, 2010; Krieglsteiner, 2000), de laatste 
auteur in het bijzonder voor Fijnspar.

Hypomyces lateritius  Bleke zwameter

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

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

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

Zwameters eten andere zwammen, maar zijn doorgaans kieskeurig. De 
Bleke zwameter lust uitsluitend melkzwammen met oranje melksap, en 
wel de Smakelijke melkzwam (Lactarius deliciosus) en de Peenkleurige 
melkzwam (Lactarius deterrimus). Doordat deze soorten mycorrhiza 
vormen met naaldbomen (den, respectievelijk spar) is ook de Bleke 
zwameter aan naaldbossen gebonden. Deze soort vormt een witte, later 
citroengele tot lichtbruine schimmelkorst over de paddenstoel. In die 
korst ontstaan kleine, goudbruine, peervormige orgaantjes (peritheciën), 

waarin de sporen worden gevormd. Deze zijn eencellig, 15-25 x 4-5 µm 
en fijn wrattig. De melkzwam wordt door de aantasting gestopt in zijn 
ontwikkeling, raakt misvormd, en krijgt geen lamellen meer. Uit Drenthe 
is één vondst bekend bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 
1993, herb. R. Enzlin). In Nederland is de Bleke zwameter slechts uit 
vier andere atlasblokken bekend, ofschoon de melkzwammen, waarop 
hij parasiteert, plaatselijk talrijk voorkomen. In Scandinavië moet het een 
gewone soort zijn (Hansen & Knudsen, 2000).

2013). In de eerste helft van de vorige eeuw werd de soort ‘niet 
algemeen’ genoemd (Cool & Van der Lek, 1935). Door de zeer sterke 
achteruitgang van 85% op het niveau van atlasblokken staat hij als 
bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Recente 
waarnemingen komen vooral uit Flevoland en Drenthe (NMV, 
2013). Het aantal vondsten in Drenthe bedroeg vier in de periode 
1961-1980, acht in de jaren tachtig, vier in de jaren negentig en 
slechts twee sinds 2000. Dit ondanks de veel grotere inventarisatie 
inspanningen in de laatste jaren. De Stinkzwavelkop is bijna 
uitsluitend aangetroffen in boswachterijen, vooral in Nationaal Park 
het Dwingelderveld. De sterke afname in Nederland is waarschijnlijk 

een gevolg van hoge stikstofdepositie, waardoor de samenstelling 
van naaldhout verandert. In streken met minder luchtvervuiling, zoals 
Scandinavië en het Zwarte Woud, wordt geen achteruitgang gemeld. 
In deze gebieden is de Stinkzwavelkop vrij algemeen op sterk verrotte 
stronken en wortels van naaldbomen op allerlei grondsoorten, vooral 
van Fijnspar, soms van Zilverspar, en bij uitzondering van loofbomen 
(Krieglsteiner, 2003; Knudsen & Vesterholt, 2008). In Drenthe is de 
soort drie maal gemeld van Fijnspar, maar ook twee maal van Grove 
den en lariks. Hij is ook twee maal opgegeven uit loofbos, maar 
dan wel op bijna vergane stronken van naaldbomen als relicten van 
vroeger bosgebruik.
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Inocybe soluta Bleeksporige vezelkop

Status: Vrij zeldzaam, n= 75, n<99: 23, n>99: 56, trend ±, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1970. – Hab (n= 45): droog, voedselarm naaldbos 
62%, droge, voedselarme lanen 9%, droge, voedselarme loofhoutsingels 
7%, vochtig, voedselarm naaldbos 7%, jeneverbesstruweel 4%, parken en 
plantsoenen 4%, rest 7%. – Org (n= 24): spar 54%, Grove den 12%, eik 17% 
(waarvan Amerikaanse eik 4%), lariks 12%, naaldbomen onbepaald 4%.

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

0 0 0 0 0 1 5 13 25 38 14 0

De Bleeksporige vezelkop heeft een saaie, bruine hoed en een al even 
saaie, bruinvezelige steel. Opvallend zijn alleen de vuilwitte tot beige 
plaatjes die voor een vezelkop lang hun bleke kleur behouden. Dat laatste 
kenmerk heeft natuurlijk te maken met de sporenkleur die ook bij rijpheid 
niet bruin, maar bleek oker is. Microscopische controle is altijd gewenst. 
De zwak knobbelige sporen zijn opvallend klein (6-8 x 5-6,5 µm) en vaak 
bijna rechthoekig van vorm, een goed kenmerk als onderscheid met 
de vrijwel eender uitziende Bruine zandvezelkop (Inocybe subcarpta, 
zie aldaar), die veel zeldzamer is. De Bleeksporige vezelkop werd in 
Nederland in 1943 ontdekt door de Nederlandse mycoloog Huijsman bij 
dennen op twee landgoederen in de Achterhoek en beschreven onder de 
naam Inocybe brevispora (Huijsman, 1955). Dat bleek later een synoniem 
van de uit Tjechië beschreven Inocybe soluta. De Bleeksporige vezelkop 
is voornamelijk een mycorrhizapartner van diverse naaldbomen, soms 
van eik, en in berggebieden van Scandinavië ook van berk en wilg 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). In Nederland komt de soort overwegend 
voor in jonge opstanden van naaldbomen op droge, voedselarme, 
zwakzure, zandige grond met geringe strooiselaccumulatie; ook wel 
bij oudere bomen langs bosranden en paden. Termorshuizen (1991) 
trof hem aan in 63% van de onderzochte Nederlandse opstanden van 
Grove den met bomen van 4-13 jaar oud (n= 16) en in geen enkele 
oude opstand met een leeftijd van 50-80 jaar (n= 19). In Drenthe heeft 
de Bleeksporige vezelkop, althans volgens de opgaven, een duidelijke 
voorkeur voor jonge plantages van Fijnspar boven die van Grove den en 

lariks. Hierbij zijn de Drentse gegevens van Termorshuizen evenwel niet 
inbegrepen. De digitale verspreidingsatlas laat zien dat de soort matig 
algemeen voorkomt op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg, 
met een duidelijke concentratie van bezette atlasblokken in Drenthe; 
vermoedelijk een gevolg van de verhoogde inventarisatie inspanningen 
aldaar (NMV, 2013). De Bleeksporige vezelkop is in Drenthe constant 
gebleven en zal zich wel kunnen handhaven zolang er nieuw naaldbos 
wordt aangeplant. 

Ischnoderma benzoinum Teervlekkenzwam

Status: Vrij algemeen, n= 220, n<99: 36, n>99: 196, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 54): droog, voedselarm naaldbos 
46%, droog, voedselarm gemengd bos 31%, vochtig, voedselarm naaldbos 
6%, kapvlaktes in naaldbos 4%, droge heide 2%, jeneverbesstruweel 2%, 
rest 7%. – Sub (n= 41): dode stronken 47%, dode stammen 27%, dode 
takken 7%, bewerkt hout 2%, dood hout onbepaald 17%. – Org (n= 57): den 
57% (waarvan Grove den 25%, Zwarte den 2%), spar 28%, Zilverspar 2%, 
naaldbomen onbepaald 13%.

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

2 1 1 1 2 2 1 5 49 147 70 5

De Teervlekkenzwam is een buisjeszwam met vrij grote, zijdelings 
aangehechte, aanvankelijk zachte, vlezige vruchtlichamen die bij 
rijpheid hard en bros worden. De bovenzijde is donker roodbruin 
met een meer okerbruine groeirand, gezoneerd en fijnbehaard, 
in volgroeide staat met karakteristieke kale, zwarte, harsachtige 
plekken en zones. De Teervlekkenzwam is in ons land een algemene 

verteerder van dood naaldhout. Behoudens een enkele verdwaalde 
stip in Laag-Nederland toont de digitale verspreidingsatlas vooral 
vindplaatsen op de hogere zandgronden, in de duinen en langs 
de randmeren in Flevoland (NMV, 2013). In Drenthe is deze soort 
algemeen in de boswachterijen, vooral die in het centrale deel 
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van deze provincie, daarbuiten schaars op verspreide plaatsen. 
De Teervlekkenzwam leeft saprotroof, vooral op dode stronken 
en stammen in een tamelijk verre staat van ontbinding. Takken 
zijn als substraat veel minder geliefd en bewerkt naaldhout wordt 
een enkele keer genoemd. Van het aantal meldingen in Drenthe 
is 55% afkomstig van dennen en 28% van Fijnspar. Aangezien 
de oppervlakte dennenbos in Drenthe vele malen groter is dan de 
oppervlakte sparrenbos heeft de soort in werkelijkheid wellicht enige 

Laccaria bicolor Tweekleurige fopzwam 

Status: Vrij algemeen, n= 349, n<99: 98, n>99: 305, trend++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1974. – Hab (n= 221): droog, voedselarm naaldbos 
49%, droog, voedselarm gemengd bos 12%, droog, voedselarm loofbos 
12%, droge, voedselarme lanen 6%, droge heide, heischraal grasland, 
zandverstuivingen 6%, vochtig, voedselarm naaldbos 4%, houtwallen en 
-singels 3%, jeneverbesstruweel 2%, rest 6%. – Sub (n= 67): humus 76%, 
strooisel 16%, humusarm zand 8%. – Org (n= 97): naaldbomen 73% (waarvan 
den 51% (waarvan Grove den 34%), spar 19%, lariks 2%); loofbomen 27% 
(waarvan eik 19% (waarvan Zomereik 9%), berk 3%, Kruipwilg 2%, Beuk 
2%).

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

1 0 0 0 0 1 16 36 179 289 86 4

Als de Tweekleurige fopzwam jong en fris is, kan hij in het veld 
goed herkend worden aan het contrast tussen de oranjebruine tot 
vleeskleurige hoed en de lila lamellen (vandaar de wetenschappelijke 
naam bicolor). Bovendien is dikwijls de steel onderaan met lila vilt 
bedekt. Geoefende waarnemers herkennen deze soort vaak al 
aan de lila zweem in de rand van de hoed. Bij het ouder worden 
verdwijnt echter het lila, waardoor de hoeden bijna even vleeskleurig 
bruin worden als die van de Schubbige fopzwam (Laccaria 
proxima), waarmee hij dan ook wel eens verward zal worden. De 
Tweekleurige fopzwam is vooral een soort van droge, schrale naald- 
en loofbossen met een dunne strooisellaag in (voormalige) stuifzand- 
en heidegebieden. Soms wordt hij gemeld van heidevegetaties en 
stuifzandgebieden met vliegdennen. Een klein deel van de meldingen 
betreft wat vochtiger naaldbos en mossige, jonge sparrenaanplanten. 
Verder wordt hij af en toe aangetroffen in wegbermen bij eiken en 
beuken, waarbij uit mycosociologisch onderzoek een voorkeur voor 
eik blijkt (Keizer, 1993). De vondsten in de veenkoloniën betreffen 
ook eikenbermen. De Tweekleurige fopzwam heeft in Drenthe 
een duidelijke voorkeur voor naaldbomen, vooral voor dennen. In 
mindere mate wordt spar opgegeven en een enkele maal lariks. Ook 
in Scandinavië en Baden-Württemberg groeit de soort voornamelijk 
bij naaldbomen, in het laatste gebied met een sterke voorkeur voor 
Fijnspar (60% van alle opgaven) (Knudsen & Vesterholt, 2008; 
Krieglsteiner, 2001). Van de loofbomen wordt eiken het meest 

gemeld. Hoewel fopzwammen in het algemeen gezien worden als 
een mycorrhizavormers, blijkt dat de Tweekleurige fopzwam in een 
bepaald stadium ook kan overgaan op een saprotrofe levenswijze 
(Martin et al., 2008). De soort verschilt in ecologisch opzicht van 
andere fopzwammen doordat vruchtlichamen zelden of nooit bij 
kiemplanten en boomopslag worden gevonden, maar pas bij bomen 
van een jaar of tien en ouder. In Drenthe is de soort vrij algemeen, 
met opvallende zwaartepunten in de boswachterijen en andere 
grote heidebebossingen. Ook op de overige pleistocene gronden 
in Nederland is de Tweekleurige fopzwam een algemene soort, wat 
minder in de duinen en Zuid-Limburg (NMV, 2013).

Lachnellula calyciformis  Fijn viltkelkje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1982. 

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

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

Viltkelkjes lijken op franjekelkjes (Lachnum), maar de vruchtlichamen 
kunnen na uitdrogen weer opleven en opnieuw sporen verspreiden. 
Bovendien zijn ze geel tot oranje van kleur en in hun voorkomen beperkt 
tot naaldhout. Het Fijn viltkelkje is een bijna ongesteeld, oranjegeel 
kelkje van 1,5 tot 3 mm breed met een witviltige buitenzijde. De sporen 
zijn ellipsvormig en 4-6,5 x 2,5-3 µm groot. De soort is volgens de 
digitale verspreidingsatlas zeldzaam en beperkt tot de pleistocene 
zandgronden (NMV, 2013). In Drenthe zijn twee vondsten bij Diever 
bekend (km 217-542, 1982; km 218-543, 1999), op takken van Grove 
den in droog, voedselarm naaldbos. Volgens Hansen & Knudsen (2000) 
is het Fijn viltkelkje in Scandinavië algemeen en heeft het daar een 
voorkeur voor Zilverspar, maar het groeit ook op hout van Fijnspar en 
den. Vermoedelijk is de soort in ons land soms over het hoofd gezien.

preferentie voor spar boven den. Dat zou kloppen met gegevens 
uit Zuidwest-Duitsland, alwaar 57% van de meldingen afkomstig is 
van Fijnspar, 19% van Zilverspar, 18% van Grove den en 2% van 
lariks (Krieglsteiner, 2000). De Teervlekkenzwam komt in allerlei 
naaldbossen voor, zowel op voedselarme, zandige bodems als op 
voedselrijke gronden met een dik strooiselpakket. Hij wordt ook 
buiten bossen aangetroffen op kapvlaktes en in heidevegetaties met 
oude naaldhoutstronken.
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Lachnellula subtilissima Dennenviltkelkje

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 1, n>99: 6, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1969.

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

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

De kortgesteelde vruchtlichamen van het Dennenviltkelkje zijn 
relatief groot, tot 5 mm breed. Ze zijn aan de binnenzijde geeloranje 
en aan de buitenzijde wit en behaard. De soort onderscheidt 
zich van andere viltkelkjes door sporen van 6-9 x 2-2,5 µm. In 
Nederland is het Dennenviltkelkje tamelijk zeldzaam en vrijwel 
beperkt tot het pleistoceen, met daarbuiten enkele groeiplaatsen in 
de IJsselmeerpolders en bij Schoorl (NMV, 2013). In Drenthe staat 
de soort als zeer zeldzaam op de kaart, maar dit is zonder twijfel 
een onderschatting. Het Dennenviltkelkje groeit saprotroof op dode 
takken van diverse naaldbomen. Het is in Drenthe drie keer gemeld 
van den, één keer van lariks en één keer van Douglasspar.

Lactarius aurantiacus Oranje melkzwam

OPN 1995: Lactarius mitissimus

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1955.

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

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

De Oranje melkzwam is een vrij kleine melkzwam die opvalt door 
zijn helder oranjebruine tot oranjerode hoedkleur. Hij heeft wit 
melksap dat mild smaakt en niet verkleurt. Dit in tegenstelling tot de 
zeer algemene, minder levendig gekleurde Rimpelende melkzwam 
(Lactarius theiogalus), waarvan de melk op een witte zakdoek na een 
minuut geel kleurt. De hoofdverspreiding van de Oranje melkzwam 
ligt in de duinen, zowel in de kalkrijke als de kalkarme delen. Ook 
in Zuid-Limburg en zeer plaatselijk op hogere zandgronden komt 
deze mooie melkzwam voor (NMV, 2013). In Drenthe is hij slechts 
van twee plekken vermeld: aan de zuidkant van het Dwingelderveld 
(atlasblok 220-530, 1955, herb. A. Reijnders) en bij Havelte 
(km 212-534, 1993), in beide gevallen zonder details over de 
groeiplaatsen. De Oranje melkzwam vormt voornamelijk mycorrhiza 
met naaldbomen, met een grote voorkeur voor Fijnspar. In Baden-

Württemberg had 87% van de vondsten (n= 239) betrekking op die 
boom, 10% op andere naaldbomen en slechts 3% op loofbomen, 
vooral Beuk (Krieglsteiner, 2000). In Nederland bezet hij daarnaast 
een aparte niche als geregelde mycorrhizapartner van Kruipwilg 
in de kustduinen. In de Noordoostpolder groeit hij al decennialang 
bij Haagbeuk in een bos op keileem. De soort heeft een voorkeur 
voor lemige, basenhoudende, niet te zure bodems. Omdat de 
Oranje melkzwam een basenhoudende bodem vereist, is het de 
vraag of er bij de Drentse opgaven geen sprake is van verwarring 
met ongewoon levendig gekleurde exemplaren van de Rimpelige 
melkzwam, een soort die juist op zure bodem uit de voeten kan. 
Het aantal meldingen van de Oranje melkzwam in ons land is 
afgenomen, waardoor hij nu als kwetsbaar op de Rode Lijst staat 
(Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Lactarius hepaticus Levermelkzwam

Status: Algemeen, n= 572, n<99: 132, n>99: 546, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1965. – Hab (n= 566): droog, voedselarm naaldbos 
66%, droog, voedselarm gemengd bos 15%, jeneverbesstruweel 6%, lanen 
3%, vochtig, voedselarm naaldbos 2%, voedselrijk gemengd bos 2%, rest 
6%. – Sub (n= 145): humus 69%, strooisel 14%, grond onbepaald 14%, rest 
3%. – Org (n= 215): den 65% (waarvan Grove den 39%, Zwarte den 1%), 
spar 19%, lariks 7%, Douglasspar 4%, naaldbomen onbepaald 5%.

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

10 0 0 0 0 0 6 17 215 616 474 76

De Levermelkzwam is een middelgrote melkzwam met een gladde, 
leverkleurige tot kastanje- of roodbruine hoed en een oranje- tot 
roodbruine steel. De witte melk verkleurt op een witte zakdoek 
zwak tot duidelijk geel. De soort wordt niet zelden verward met 
de hierna behandelde Rossige melkzwam (Lactarius rufus) die in 
dezelfde biotoop groeit, maar die soort heeft een fijngemarmerde 
hoed met een sterkere roodtint, een zeer scherpe smaak en melk 
die niet verkleurt. Omdat de Levermelkzwam gesteld is op een 
fikse hoeveelheid stikstof in de bodem heeft hij het tegenwoordig in 
Nederland erg naar zijn zin. De soort is nu in ons land zeer algemeen 
op de hogere zandgronden en in de duinen (NMV, 2013). Ook in 
Drenthe komt hij algemeen voor, vooral in de boswachterijen. Hoewel 
de Levermelkzwam één maal is gemeld van Beuk, is het een typische 
mycorrhizapartner van naaldbomen, met een sterke voorkeur voor 
Grove den. Hij groeit in naaldbossen op zure, zandige bodems, 
vaak op dikke, stikstofrijke strooisellagen. De Levermelkzwam is 
een van de weinige mycorrhizapaddenstoelen die in ons land sterk 
vooruit is gegaan. In Drenthe dateert de eerste vondst uit 1965. 
Omdat eerdere Drentse gegevens zo schaars zijn, is het moeilijk te 
zeggen of de Levermelkzwam vóór die periode ook al voorkwam in 
deze provincie. De Levermelkzwam is als indicatorsoort opgenomen 
in het paddenstoelenmeetnet, juist omdat het een van de weinige 
mycorrhizapaddenstoelen is die in ons land toeneemt en daarbij 

andere soorten in naaldbossen vervangt of verdringt (Arnolds & 
Veerkamp, 1999). Een Scandinavische mycoloog zou je waarschijnlijk 
een plezier doen door hem een vindplaats te wijzen van de 
Levermelkzwam. In de oorspronkelijke naaldbossen van Zweden en 
Finland ontbreekt deze soort geheel en alleen in aangeplante bossen 
op voormalige bemeste landbouwgrond komt hij daar sporadisch 
voor.

Lactarius rufus Rossige melkzwam

Status: Algemeen, n= 487, n<99: 144, n>99: 403, trend +, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1911. – Hab (n= 351): droog, voedselarm naaldbos 
49%, voedselarm gemengd bos 12%, jeneverbesstruweel 11%, lanen 
en bossingels 7%, droog, voedselarm loofbos 6%, vochtig, voedselarm 
naaldbos 3%, berkenbroekbos en berkenbos op verdroogd veen 3%, rest 
9%. – Org (n= 146): naaldbomen 75% (waarvan den 37% (waarvan Grove 
den 25%, Weymouthden 1%), spar 20%, lariks 13%, Douglasspar 2%); 
loofbomen 25% (waarvan berk 21%, eik 1%, Beuk 1%).

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

0 0 0 0 0 1 12 29 208 468 141 5

Deze melkzwam met een levendig roodbruine hoed heeft wit, scherp 
smakend melksap dat pas na een aantal seconden echt brandend 
scherp wordt en daarna nog een aantal minuten je tong blijft teisteren. 
Hij wordt soms verward met de hiervoor besproken Leverkleurige 
melkzwam (Lactarius hepaticus). De Rossige melkzwam is zeer 
algemeen op de pleistocene zandgronden, in de duinen en Zuid-
Limburg (NMV, 2013). Ook in Drenthe is hij algemeen, vooral 
in de boswachterijen. Hij is daar vooral talrijk op de meer schrale 
plekken. Net als bij de Viltige maggizwam (Lactarius helvus) geeft het 

voorkomen van deze soort aan dat de groeiplaats niet sterk vergrast 
of verruigd is. De Rossige melkzwam is dus wel gevoelig voor 
vermesting (Termorshuizen, 1990) en daardoor de laatste decennia 
enigszins achteruitgegaan, maar op het niveau van atlasblokken niet 
voldoende om in aanmerking te komen voor de landelijke Rode Lijst. In 
naaldbossen met een dunne strooisellaag is het plaatselijk nog steeds 
een talrijke en soms dominante soort. Een opvallende concentratie 
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aan vindplaatsen bevindt zich in Drenthe in het Schoonebekerveld, 
tegen de grens met Duitsland, hoewel daar vrijwel geen naaldbomen 
voorkomen. Hier groeit deze melkzwam in berkenbosjes op veen. 
De Rossige melkzwam is weliswaar vooral een symbiont van 
naaldbomen, maar ook berken dienen vaak als mycorrhizapartner. 

Leptosporomyces galzinii Groenig dwergvliesje

Status: Zeldzaam, n= 26, n<99: 8, n>99: 19, trend ±, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1970. – Hab: (n= 15): jeneverbesstruweel 40%, 
voedselarm naaldbos 33%, droog, voedselarm gemengd bos 27%. – Sub.
(n= 27): dode takken 59%, dode stammen 19%, stronken 4%, mossen 4%, 
dood hout onbepaald 15%. – Org (n= 26): naaldbomen 81% (waarvan Grove 
den 19%, Jeneverbes 19%, lariks 15%, spar 4%); loofbomen 19% (waarvan 
Zomereik 8%). 

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

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

De groene kleur van het Groenig dwergvliesje valt weinig op; het gaat 
meer om een iets gelige tot bleekgroene kleur van een overigens 
onopvallend, vliezig dingetje. Indien deze kleur in het veld wel te zien 
is en daarenboven het vliesje enkele verspreide wratjes draagt en 
aan de rand fijne, witte rhizomorfen, dan is de kans groot dat je het 
Groenig dwergvliesje te pakken hebt. Thuis onder de microscoop wordt 
al spoedig duidelijk waarom het een ‘dwergvliesje’ heet. De eerste 
reactie is: kijken of de goede objectieflens er wel voor zit, want alle 
elementen zijn verbazend klein. De sporen meten slechts 3-4 x 1,5-
2 µm, de basidiën 8-13 x 3-4 µm en de hyfen zijn 2-3 µm dun. Het 
Groenig dwergvliesje staat in ons land als vrij zeldzaam op de kaart 
en is vrijwel beperkt tot het pleistoceen en de duinen (NMV, 2013). 

Het is ongetwijfeld aanmerkelijk wijder verspreid. In Drenthe is het een 
typische soort van de zandgronden, voornamelijk in boswachterijen, 
zoals van Gieten, Schoonloo en Smilde. Het Groenig dwergvliesje groeit 
saprotroof op liggende, sterk verrotte takken en stammen, voornamelijk 
van naaldbomen in een voedselarme omgeving. Het groeit veel minder 
vaak op loofhout en soms op strooisel, mossen of oude dode zwammen. 
De vruchtlichamen verschijnen vaak al in de lente en zomer.

Ook dat is een opvallende overeenkomst met de Viltige maggizwam. 
De Rossige melkzwam kan reeds mycorrhiza vormen met berkjes van 
een jaar of vijf, bijvoorbeeld in natuurontwikkelingsgebied Schepping 
bij Beilen. In het paddenstoelenmeetnet is de Rossige melkzwam als 
indicatorsoort opgenomen (Arnolds & Veerkamp, 1999).

Leptosporomyces mutabilis Vergelende vlieszwam

OPN 1995: Fibulomyces mutabilis

Status: Zeldzaam, n= 18, n<99: 0 n>99: 18 trend +++, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 2002. – Hab (n= 9): voedselarm gemengd bos 56%, 
droog, voedselarm naaldbos 22%, naaldbos en gemengd bos onbepaald 
22%. – Sub (n= 14): dode stammen 43%, dode takken 21%, dode stronken 
14%, dode buisjeszwam 7%, dood hout onbepaald 14%. – Org (n= 15): lariks 
27%, den 7%, naaldbomen onbepaald 60%, loofbomen onbepaald 7%.

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

0 0 1 2 0 1 0 1 1 9 1 3

De Vergelende vlieszwam lijkt macroscopisch op andere vliesjes 
(Athelia en verwante geslachten) en kan niet in het veld op naam 
worden gebracht. Het vruchtlichaam kan rhizomorfen ontwikkelen. In 
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volgroeide toestand is de consistentie wasachtig doordat de binnen-
ste structuur compact wordt. De kleurloze sporen zijn dunwandig 
en meten 3,5-5,5 x 1,8-2,8 µm. In jonge stadia is verwarring 
mogelijk met het Witzijdig vliesje (Athelia bombacina; zie aldaar) 
en het Aderig wasvlies (Ceraceomyces crispatus) dat aderig tot 
gaatjesachtig geplooid kan worden. Waarschijnlijk zit er onder de vele 
waarnemingen van het Aderig wasvlies wel eens een Vergelende 
vlieszwam. Die soort is pas in 2002 in Drenthe herkend en sindsdien 

Leptosporomyces raunkiaerii  Langsporig dwergvliesje

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2000.

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

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

Het Langsporig dwergvliesje lijkt op het hiervoor besproken Groenig 
dwergvliesje (Leptosporomyces galzinii). Het vruchtlichaam mist echter 
de zwakke gelige tot groenige tint en de dunne rhizomorfen. De sporen 
van het Langsporig dwergvliesje zijn opvallend langer, met in de drie 
bestudeerde Drentse collecties afmetingen van 4,5-5,5 x 1,2-1,8 µm. 
Dat is conform de opgave van Jülich (1984), maar iets langer dan de 
melding van 4-4,5 µm uit Scandinavië (Hansen & Knudsen, 1997). In 
Drenthe zijn vier waarnemingen bekend: in het Lheebroekerzand bij 
Lheebroek (km 226-539, 2000, herb. B. de Vries); het Sleenerzand 

(km 249-536, 2000, herb. B. de Vries); nabij Ten Arlo bij Zuidwolde 
(km 226-522, 2005) en bij de Ganzenpoel in het Drents-Friese Wold 
(km 216-547, 2010). De vondsten zijn afkomstig van dode takken van 
naaldbomen, twee keer van Jeneverbes en één maal van Grove den. 
In Nederland zijn verder alleen vondsten bekend uit de omgeving van 
Vorden en Haaksbergen (NMV, 2013). Het Langsporig dwergvliesje 
is in heel Europa zeldzaam en wordt opgegeven van loofhout en 
bladstrooisel (Bernicchia & Gorjon, 2010; Jülich, 1984; Hansen & 
Knudsen, 1997). Het substraat in Drenthe is dus ongebruikelijk.

Leptosporomyces septentrionalis Noordelijk dwergvliesje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99 = 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2001.

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

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

Het Noordelijk dwergvliesje lijkt op andere witte vliesjes uit dit 
geslacht. Het wordt wasachtig, soms wat aderig, zoals Aderig 
wasvlies (Ceraceomyces crispatus), en het kan zelfs zoals die soort 
verkleuren tot roze. Aan de rand van het vliezige vruchtlichaam zitten 
dunne rhizomorfen en bij droogte komen er barstjes in het hymenium. 
Het Noordelijk dwergvliesje onderscheidt zich van gelijkende soorten 
door heel smalle sporen van 5-6,5 x 1,5-2 µm en brede hyfen van 

5-8 µm. De soort werd pas in 1998 in Nederland ontdekt bij Helmond. 
Hij werd in Drenthe gevonden bij Echten (km 222-526, 2001, herb. 
B. de Vries) op een dode stam van lariks in droog, voedselarm 
naaldbos. Krieglsteiner (2000) meldt vondsten op Fijnspar en Grove 
den; Bernicchia & Gorjon (2010) op Fijnspar en Zilverspar. Volgens 
Hansen & Knudsen (1997) groeit hij in Noord-Europa soms ook op 
sterk verrot loofhout.

Lyophyllum inolens Gebochelde grauwkop

OPN 1995: Tephrocybe inolens

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 1963. 

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

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

Deze grauwkop heeft een tot 5 cm 
brede, olijfgrauwe tot grijsbruine hoed 
met een zijdeachtig oppervlak en een 
nauwelijks gestreepte rand. De vaak wat 
verbogen, taaie, grauwe tot grauwbruine 
steel is aan de basis witharig. De 
Gebochelde grauwkop is een van de 
weinige grauwkoppen zonder melige 
geur. Microscopische controle is 
altijd vereist en daarbij zijn vooral de 
sporenmaten van 6,5-8 x 4-5 µm van 
belang. In Nederland is deze soort zeer 
zeldzaam (NMV, 2013). De enige vondst 
van na 1990 is volgens de digitale 
verspreidingsatlas afkomstig uit Drenthe. 
Hij is hier aangetroffen bij Nieuwlande 
bij Hollandscheveld (km 236-523, 2004 
herb. B. de Vries), op naaldenstrooisel 
in een voedselrijk fijnsparrenbos op 

in 18 kilometerhokken gevonden, vooral in de grotere boscomplexen 
op zandgrond. Ook in de rest van ons land was hij tot 1995 vrijwel 
onbekend (Arnolds et al., 1995), maar nu is hij al in 34 atlasblokken 
geregistreerd, voornamelijk op het pleistoceen (NMV, 2013). De 
Vergelende vlieszwam groeit saprotroof op sterk verrotte, vochtige, 
liggende stammen, minder vaak takken, van naaldbomen, een 
enkele keer van loofbomen. De foto toont deze korstzwam op een 
opmerkelijk substraat: een in het bos achtergelaten schoen.
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dalgrond met veel Nevelzwam (Clitocybe nebularis) en Roodbruine 
schijnridderzwam (Lepista flaccida). Mogelijk heeft dat sparrenbos 
bij aanplanten een flinke mestgift gekregen, die nu nog doorwerkt. 
In het Drentse bestand bevindt zich ook een oude waarneming van 
het Drouwenerzand bij Buinen (atlasblok 250-550, 1963, herb. BSW), 
in een jeneverbesstruweel op strooisel van Jeneverbes. Volgens 
het Overzicht (Arnolds et al., 1995) groeit deze soort op strooisel in 
gemengd bos op voedsel- en kalkarm zand. In Baden-Württemberg, 
waar de Gebochelde grauwkop niet zeldzaam is, komt hij juist voor in 

Lyophyllum mephiticum Kleinsporige grauwkop

OPN 1995: Tephrocybe mephitica

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 2, n>99: 2, trend--, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 1960.

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

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

De Kleinsporige grauwkop is een kleine, onopvallende plaatjeszwam 
met een tot 2 cm brede, matte, ongestreepte, bleekgrauwe hoed, in 
het centrum met een bruinig waas. De grauwe lamellen staan dicht 
opeen; de asgrauwe steel is als bestoven door meel of gepuncteerd 
witvezelig en het vlees ruikt en smaakt ranzig melig. Voor een zekere 
determinatie is de microscoop onontbeerlijk: De zeer kleine sporen van 
3,5-4,5 x 2,5-3 µm zijn karakteristiek. Deze grauwkop was in ons land 
altijd al zeldzaam, maar na 1990 is het aantal bekende vindplaatsen 
nog verder teruggelopen tot twee (NMV, 2013). Ook in Drenthe geldt 
de soort als zeer zeldzaam, met twee oude, niet goed te lokaliseren 
waarnemingen: op strooisel van lariks in boswachterij Dwingeloo 

(atlasblok 225-535, 1960, herb. BSW) en bij Bankenbosch, Veenhuizen 
(atlasblok 220-555, 1982, herb. L). Daarnaast zijn er twee recente 
vondsten: in Natuurschoon bij Roden, (km 222-574, 2003) en bij het 
Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 2010, herb. R. Enzlin). In 
Zuidwest-Duitsland is de Kleinsporige grauwkop zeer zeldzaam onder 
naaldbomen op kalkrijke bodems, maar tevens gemeld van loofbossen 
en graslanden (Krieglsteiner, 2001). De vondsten in Natuurschoon en 
Boekweitenveentje wijzen ook op een voorkeur voor basenhoudende 
bodems. Mogelijk is de sterke achteruitgang in Nederland mede een 
gevolg van de bodemverzuring die onder invloed van de zure regen in 
de loop van de vorige eeuw optrad.

naaldbossen en gemengde bossen op rulle, vaak lemige, basenrijke, 
neutrale tot basische bodems (Krieglsteiner, 2001). Ook Knudsen 
en Vesterholt (2008) noemen voor Scandinavië een voorkeur voor 
strooisel op rijke bodems in zowel loofbossen als naaldbossen. Na 
de karteringsperiode voor deze atlas is de Gebochelde grauwkop 
in de jaren 2011-2013 enkele malen aangetroffen in sparrenbosjes 
op voormalig bouwland en in een gemengd naaldbos op een door 
aanvangsbemesting verrijkte bodem. Die standplaatsen passen dus 
beter bij het in de literatuur geschetste beeld.

Mycena amicta Donzige mycena

Status: Vrij algemeen, n= 352, n<99: 38, n>99: 331, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1960. – Hab (n= 112): voedselarm naaldbos 51%, 
droog, voedselarm gemengd bos 22%, droog, voedselarm loofbos 7%, 
jeneverbesstruweel 6%, heide en grasland 5%, tuinen en parken 3%, rest 
6%. – Sub (n= 67): strooisel 87%, humus 6%, spaanders en takken 3%, rest 
4%. – Org (n= 43): den 74% (waarvan Grove den 65%), spar 7%, lariks 7%, 
Jeneverbes 2%, kruidachtige planten 2%, rest 8%.

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

1 0 0 1 1 0 14 57 135 195 83 18

Deze mycena met een okergrijs hoedje is in het veld goed herkenbaar 
aan de lange, geheel donzig berijpte steel die de neiging heeft aan 
de basis blauwig te verkleuren. De Donzige mycena is in ons land 
algemeen op zandgronden, elders zeldzaam (NMV, 2013). In Drenthe 
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Mycena capillaripes Stinkende roodsnedemycena

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 3, n>99: 6, trend , RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1988.

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

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

Deze mycena heeft een doorschijnend gestreepte, roze tot 
roodbruine hoed en breed aangehechte lamellen die plaatselijk 
roodbruin gepuncteerd zijn en een roodbruine snede hebben. De 
bleek roodbruine steel heeft aan de basis roze myceliumdraden. De 
Stinkende roodsnedemycena lijkt op het eerste gezicht veel op de 
Kleine bloedsteelmycena (Mycena sanguinolenta; zie aldaar), maar 
de steel scheidt geen rood melksap uit en de geur is onmiskenbaar 
nitreus, zij het soms zwak. De Stinkende roodsnedemycena is in 
ons land vrij zeldzaam en komt vanouds het meest in de kalkrijke 
duinen voor, maar er liggen ook verspreid vindplaatsen in Flevoland 
en op de hogere zandgronden (NMV, 2013). Van Drenthe zijn 
slechts weinig vondsten bekend uit diverse habitats die variëren 
van voedselarm naaldbos tot vochtig, opgaand beukenbos, loofbos 
op rijke potklei, een voedselrijke laan en zelfs hoogveen, steeds 
op strooisel of humus. Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) 
heeft deze mycena in ons land een voorkeur voor coniferennaalden, 
vooral in dennenbossen op kalkhoudend duinzand, en is hij ook 
van bladstrooisel gemeld. Dat komt overeen met literatuuropgaven 
uit het buitenland. In Scandinavië groeit deze soort vooral op 
naaldenstrooisel van Grove den, maar ook van Fijnspar (Knudsen 
& Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland wordt hij voornamelijk op 
naalden van Fijnspar gevonden, gewoonlijk op vrij vochtige, neutrale 

tot basische bodems, ruim voorzien van basen (Krieglsteiner, 2001). 
Het is in dit licht de vraag of alle Drentse vondsten correct zijn 
gedetermineerd.

Mycena epipterygia Graskleefsteelmycena

Status: Algemeen, n= 692, n< 99: 168, n>99: 636, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1962. – Hab (n= 324): droog, voedselarm 
naaldbos 35%, jeneverbesstruweel 24%, droog, voedselarm gemengd 
bos 10%, droog, voedselarm loofbos 7%, wilgenbroekstruweel 5%, heide 
en heischraal grasland 5%, voedselarme lanen en singels 3%, vochtig, 
voedselarm naaldbos 2%, kruipwilgstruweel 2%, droog, zandig grasland 2%, 
elzenbroekbos 1%, rest 4%. – Sub (n= 59): strooisel 56%, dode twijgen 15%, 
dode takken 7%, mossen 5%, humus 3%, dode stronken en stobben 3%, 
dode stengels 2%, overig dood hout 9%.

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

2 0 1 0 0 0 2 0 111 844 575 87

De Graskleefsteelmycena heeft een gelige, kleverige steel, een 
citroengele tot grijsbruine, kleverige hoed en, zeer karakteristiek, 
een gelatineuze, aftrekbare lamelsnede. Hier behandelen we de 

is hij vrij algemeen met een dichte bezetting in de boswachterijen en 
andere grote bosgebieden en verspreide vindplaatsen elders. Volgens 
het Overzicht (Arnolds et al., 1995) groeit deze soort op strooisel en 
takken in verrijkte en voedselrijke naaldbossen en neemt hij sinds 
1970 toe. Dat laatste sluit aan bij de bevindingen in Drenthe, waar de 
Donzige mycena in 349 kilometerhokken is aangetroffen. Slechts 38 
daarvan (11%) dateren van vóór 1999. Ook in Drenthe zijn de meeste 
waarnemingen afkomstig uit naaldbossen en gemengde bossen, met 
een voorkeur voor dennenstrooisel. De Donzige mycena is vooral te 
vinden in naaldbossen waar na kapwerkzaamheden veel strooisel en 
takken blijven liggen, omdat die bij vertering voor extra voedingsstoffen 
zorgen. Het is bovendien een van de weinige paddenstoelen die 
een voorkeur lijkt te hebben voor naaldenstrooisel met bijmenging 
van afgevallen bladeren van loofbomen. De Donzige mycena is niet 
gebonden aan bossen, maar duikt af en toe ook op in heidevelden 
en schrale graslanden, bijvoorbeeld in natuurontwikkelingsgebied 
Schepping bij Beilen.

soort in wijde zin, inclusief een aantal variëteiten (Maas Geesteranus, 
1992). Veel Drentse vondsten zouden gerekend kunnen worden tot 
var. viscosa met bij ouderdom roodbruin vlekkende vruchtlichamen. 
De Dennenkleefsteelmycena (Mycena epipterygioides) en 
Heidekleefsteelmycena (Mycena pelliculosa) worden echter 
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als aparte soorten behandeld (zie aldaar). In Nederland is de 
Graskleefsteelmycena zeer algemeen en ook in Drenthe komt hij 
in alle grote bos- en heidegebieden voor. De Graskleefsteelmycena 
kan op allerlei substraten groeien: grasstrooisel, dood blad, 
naaldenstrooisel en hout dat al enigszins verteerd is. Als je zo weinig 
kieskeurig bent, voel je je niet alleen thuis in loof- en naaldbossen, 
maar ook in heidevelden en in schrale graslanden. De soort heeft wel 
een duidelijke voorkeur voor voedselarme, zure bodems. Omdat in 
Drenthe bijna 70% van de meldingen afkomstig is van naaldbossen 
en gemengde bossen wordt de Graskleefsteelmycena in deze atlas 
bij de kenmerkende soorten van naaldbossen behandeld. Dat wordt 
ondersteund door de resultaten van mycosociologisch onderzoek 
in verschillende naaldbossen in de jaren tachtig door Jansen & De 
Vries (n.p.). Toen is deze soort in alle proefvlakken aangetroffen, 
soms met meer dan 300 exemplaren per 1000 m2 (n= 28). Ook in 

heidevegetaties kan de Graskleefsteelmycena zeer talrijk zijn. In 
de jaren zeventig is deze mycena in 62% van de proefvlakken in 
heischrale graslanden en vochtige heiden aangetroffen, soms met 
meer dan 1000 vruchtlichamen per 1000 m2 (n= 21; Arnolds, 1981). 
Door de afname van oude, dichte heidevegetaties met een dikke 
strooisellaag is hij in die habitats tegenwoordig veel schaarser. 
Afwijkende standplaatsen zijn wilgenstruwelen en elzenbroekbos, 
zoals in de Zure Venen bij Ansen waar hij op een elzentakje stond.

Mycena epipterygioides Dennenkleefsteelmycena

Status: Matig algemeen, n= 137, n<99: 9, n>99: 133, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1968. – Hab (n= 22): droog, voedselarm 
naaldbos 32%, droog, voedselarm loofbos 27%, voedselarm gemengd bos 
18%, jeneverbesstruweel 8%, voedselarme bossingels 5%, gagelstruweel 
5%, elzenbroekbos 5%. – Sub (n= 12): dode twijgen 33%, dode takken 25%, 
strooisel 25%, dode stronken 17%. – Org (n=11): naaldbomen 73% (waarvan 
spar 43%, den 18%, Jeneverbes 9%); loofbomen 27% (waarvan Wilde gagel 
9%, els 9%).

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

1 0 0 0 0 0 0 0 17 82 62 6

Deze dubbelganger van de hierboven behandelde Graskleef-
steelmycena (Mycena epipterygia) is daarvan in het veld vaak te 
onderscheiden door de levendig geelgroene kleur van de hoed en 
steel en de zeer sterke ranzige geur. Onder de microscoop heeft de 
Dennenkleefsteelmycena 2-sporige basidiën, tegenover 4-sporige 
basidiën bij de Graskleefsteelmycena. Ook ecologisch verschillen 
beide soorten. De Dennenkleefsteelmycena groeit niet op strooisel, 

maar uitsluitend op sterk verteerde stronken, voornamelijk van 
naaldbomen in naaldbossen op zandige, meestal zure bodems. 
Hij wordt ook regelmatig in loofbos aangetroffen, maar daar staat 
hij doorgaans op sterk vermolmde naaldhoutstronken, de laatste 
relicten van het voormalige naaldbos. Verrassend genoeg zijn er 
ook enkele betrouwbare waarnemingen uit geheel andere habitats: 
rot hout van Wilde gagel en Zwarte els in struwelen en bossen op 
moerassige veengrond. Een kwart van de Drentse opgaven vermeldt 

Mycena epipterygia
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Mycena metata Dennenmycena

Status: Algemeen, n= 502, n<99: 124, n>99: 420, trend ++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1963. – Hab (n= 248): droog, voedselarm naaldbos 
41%, jeneverbesstruweel 17%, droge lanen 12%, droog, voedselarm loofbos 
8%, wilgenbroekstruweel 5%, droog, voedselarm gemengd bos 4%, parken 
en tuinen 3%, matig bemest weiland 2%, elzenbroekbos 2%, droog, zandig 
grasland 2%, heide 1%, rest 3%. – Sub (n= 51): strooisel 78%, humus 6%, 
veen 6%, dode twijgen 4%, dode takken 4%, mossen 2%. – Org (n= 29): 
spar 31%, den 21%, lariks 17%, Douglasspar 7%, grassen 7% (waarvan 
Pijpenstrootje 3%), Grauwe wilg en Geoorde wilg 3%, Wilde gagel 3%, berk 
3%, els 3%, rest 3%. 

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

8 0 1 0 0 0 1 4 42 252 354 78

Met zijn kleine vruchtlichamen met een bruinroze hoedje moet 
deze mycena het niet van zijn uiterlijk hebben, maar meer van de 
verbazend grote hoeveelheden waarmee hij in naaldbossen voor 
kan komen. Vooral in bemoste, vochtige fijnsparrenbossen kan de 
Dennenmycena met vele duizenden aanwezig zijn. Dan is goed te zien 
dat veel exemplaren een ‘drankneusje’ hebben, een rossig bruin tot 
wijnrood gekleurde umbo, ofwel een bultje in het hoedcentrum. Deze 
eigenschap is kenmerkend voor deze soort, samen met de bleekroze 
kleur van de lamellen. De Dennenmycena is nauw verwant aan de 
Draadsteelmycena (Mycena filopes; zie aldaar) en wordt door diverse 
auteurs op verschillende criteria daarvan onderscheiden. Wij hebben 
tijdens de kartering van Drenthe alleen gelet op de aanwezigheid van 
roze of rode tinten in de hoed, zoals hierboven beschreven. In ons 
land is de Dennenmycena algemeen op de hogere zandgronden, in 

de duinen en in zandige delen van Flevoland (NMV, 2013). Hij groeit 
vooral op naaldenstrooisel in allerlei naaldbossen, maar je kunt hem 
ook tegenkomen in loofbossen, heidevegetaties en graslanden. Wie 
de Drentse verspreidingskaart van deze soort bekijkt, zal zien dat 
behalve in de boswachterijen ook nogal wat stippen staan in bosarme 
gebieden. In de hoogveenontginningen betreffen deze vindplaatsen 
doorgaans recent aangeplante sparrenbosjes op voormalig 
cultuurland, waar de Dennenmycena in de late herfst massaal kan 
optreden. Buiten naaldbossen wordt deze mycena ook in diverse 
typen loofbossen gevonden, niet alleen in droge, voedselarme 
Berken-Eikenbossen, maar ook in natte wilgen- en gagelstruwelen en 
elzenbroekbos. En als bewijs dat zijn ecologische range aanzienlijk 
breder is dan zijn naam suggereert, is de Dennenmycena ook een 
paar maal in matig bemest grasland aangetroffen (Arnolds, 1983). 

Mycena purpureofusca Purperbruine mycena

Status: Zeldzaam, n= 26, n<99: 1, n>99: 25, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1989. – Hab (n= 19): droog, voedselarm naaldbos 68%, 
droog, voedselarm gemengd bos 32%. – Sub (n= 10): dode takken 60%, 
dode stammen 20%, kegels van naaldbomen 10%, dood hout onbepaald 
10%. – Org (n= 12): Fijnspar 67%, Grove den 17%, lariks 8%, wilg 8%. 

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

0 0 0 0 1 0 3 1 12 8 1 0

Deze fraaie mycena is goed te herkennen aan zijn gedempt purperen 
hoed en steel, de bleke lamellen met donkerviolette snede en de 
standplaats op naaldhout. De bijgevoegde foto toont vruchtlichamen 
die groeien op dennenhout begraven onder een laag naalden. In 
Nederland was de Purperbruine mycena lange tijd een zeldzame soort, 
die in de vorige Rode Lijst nog als gevoelig vermeld werd (Arnolds & 
Van Ommering, 1996). Sindsdien is het aantal waarnemingen sterk 
toegenomen, zonder dat je hem nou meteen in elk naaldbos tegenkomt. 
In Drenthe dateert de eerste vondst van 1989, alle andere 25 meldingen 
zijn uit de huidige eeuw. Daarmee is de Purperbruine mycena in de 
provincie nog steeds zeldzaam, met zwaartepunten in het Drents-Friese 

strooisel als substraat; een indicatie dat niet alle waarnemingen van 
de Dennenkleefsteelmycena betrouwbaar zijn. In Nederland geldt de 
soort als vrij algemeen, met de meeste vindplaatsen op de Veluwe en 
in Drenthe, elders op de hogere zandgronden meer verspreid (NMV, 

2013). Op de Drentse verspreidingskaart liggen de meeste stippen 
in een aantal boswachterijen. Zowel de landelijke verspreiding als 
die in Drenthe laat zien dat de Dennenkleefsteelmycena veel minder 
algemeen is dan de Graskleefsteelmycena. 
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Wold, ten oosten van Witteveen en ten westen van Emmen. In Zuidwest-
Duitsland wordt de Purperbruine mycena vooral in vochtige naaldbossen 
gevonden, zowel op zure als op basische bodems (Krieglsteiner, 2001). 
Hij groeit daar vaker op dood hout van Grove den (41%) dan van Fijnspar 
(21%; naaldhout onbepaald 38%, n= 29). In Drenthe is deze mycena 
vooral in mosrijke fijnsparrenbossen aangetroffen, wellicht omdat die 
over het algemeen vochtiger zijn dan dennenbossen. Een vondst op een 
wilgenstam bij Zeijerveen is een hoge uitzondering.

Mycena rubromarginata Roodsnedemycena

Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 6, n>99: 5, trend --, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1983. – Hab (n= 7): droog, voedselarm naaldbos 
55%, droog, voedselarm gemengd bos 45%. – Sub (n= 5): spaanders 40%, 
strooisel 40%, afgevallen bladeren 20%. – Org (n= 5): Grove den 60%, 
Fijnspar 20%, naaldbomen onbepaald 20%.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0

De Roodsnedemycena heeft een beige tot rozebruine hoed en 
lamellen met een rode snede. Een kenmerkende geur ontbreekt. 
De soort wordt wel eens verward met de hiervoor beschreven 
Purperbruine mycena (Mycena purpureofusca) en vooral met 
opgedroogde exemplaren van de Kleine bloedsteelmycena (Mycena 
sanguinolenta; zie aldaar), die bij doorbreken geen rood sap 
produceren. Alle drie de soorten hebben lamellen met een rode 
snede. De hoed en steel van de Purperbruine mycena zijn veel 
donkerder en meer purper getint dan bij beide andere soorten. De 
Kleine bloedsteelmycena verschilt in twijfelgevallen microscopisch 
door de zeer spitse top van de cystiden. De Roodsnedemycena 
groeit voornamelijk op strooisel en dode takken in naaldbossen. In 
Nederland is het een vrij zeldzame soort die slechts een paar maal per 
seizoen wordt gemeld. Het aantal meldingen blijft min of meer gelijk, 
dus is er geen reden om hem op de Rode Lijst te zetten. In het Drentse 
bestand van deze soort zitten nogal wat waarnemingen van vóór 

1999 en relatief weinig van recentere 
datum. Recente vondsten betreffen 
onder meer het Schoonloërveld en 
de bossen ten noorden van Norg. 
Mogelijk is de soort in het verleden niet 
altijd juist gedetermineerd. Anders dan 
in Nederland is de Roodsnedemycena 
in Zuidwest-Duitsland algemener 
dan de Purperbruine mycena. In 
dat deel van Duitsland groeit hij in 
matig zuur naaldbos op dode takjes, 
takken, stammen en stronken waar 
het verteringsproces al gevorderd 
is, voornamelijk op hout van Fijnspar 
(85%, n= 284), gewoonlijk op 
schaduwrijke plekken (Krieglsteiner, 
2001).

Mycena purpureofusca
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Mycena vulgaris Kleefsnedemycena

Status: Verdwenen, n= 3, n<99: 3, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1964.

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

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

Het 0,5-1,5 cm brede, grauwbruine, gestreepte hoedje van de 
Kleefsnedemycena heeft een slijmerig, gummiachtig taai huidje dat 
gemakkelijk aftrekbaar is. Dat geldt ook voor de snede van de vrij ver 
uit elkaar staande, wat aflopende lamellen. De snede blijkt onder de 
microscoop te bestaan uit sterk vertakte, gelatineuze hyfen. Dergelijke 
kenmerken treffen we ook aan bij de Graskleefsteelmycena (Mycena 
epipterygia) en verwanten. De enige meldingen van de Kleefsnedemycena 
in het Drentse bestand waren tot voor kort afkomstig uit de jaren zestig en 
zeventig uit jeneverbesstruwelen, toen er vanuit het voormalige Biologisch 
Station te Wijster mycosociologisch onderzoek in dit vegetatietype 
plaatsvond. De drie vindplaatsen zijn het Lheebroekerzand bij Lheebroek 
(km 226-538, 1964, 1965); het Noord Hijkerzand bij Hijken, (km 228-547, 
1976, herb. BSW) en het Mantingerzand bij Mantinge (km 237-534, 1976). 
De positie van de Kleefsnedemycena in Nederland was lang onduidelijk. 
In het Overzicht (Arnolds et al., 1995) staat vermeld dat deze soort vrij 
zeldzaam is, maar in de laatste decennia wordt hij in Nederland nog 
maar sporadisch gemeld, sinds 1990 uit elf atlasblokken (NMV, 2013). 
Daardoor is hij als ernstig bedreigd op de Rode Lijst beland (Arnolds & 

Veerkamp, 2008). Omdat veel ervaren mycologen de Kleefsnedemycena 
goed kennen uit Scandinavië, maar de soort nog nooit in Nederland 
hadden gezien, bestond er twijfel over de betrouwbaarheid van oude en 
recente meldingen. De kans bestaat dat de meeste Nederlandse opgaven 
betrekking hebben op de eveneens grauwbruine en kleverige, maar 
veel forsere Heidekleefsteelmycena (Mycena pelliculosa; zie aldaar). Na 
afloop van de karteringen voor de atlas zijn echter met zekerheid enkele 
tientallen vruchtlichamen van de Kleefsnedemycena waargenomen in een 
twintigjarig sparrenbosje op voormalig zandig, basenhoudend bouwland 
ten westen van Drouwen (km 248-552, 2013, herb. L). Daarmee is het 
voorkomen van deze soort in ons land en in Drenthe bevestigd. Het is 
eigenlijk wonderlijk dat de Kleefsnedemycena hier zo zeldzaam is, 
want in Scandinavië is dit paddenstoeltje zeer algemeen (‘vulgaris’) en 
plaatselijk bijzonder talrijk op naaldenstrooisel in sparrenbossen (Hansen 
& Knudsen, 2008). Volgens Krieglsteiner (2001) behoort hij in Zuidwest-
Duitsland tot de weinige plaatsjeszwammen die droog naaldenstrooisel 
kunnen afbreken en groeit hij daar op sterk zuur strooisel of ruwe humus 
op verzuurde bodems.

Oliveonia nodosa Kortsporig waswebje

OPN 1995: Sebacinella nodosa

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 8, n>99: 2, trend ---, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1980. – Hab (n= 11): droog, voedselarm gemengd bos 
36%, jeneverbesstruweel 27%, droog, voedselarm naaldbos 27%, heide 9%. 
– Sub (n= 11): dode takken 73%, dode twijgen 18%, dood hout onbepaald 
9%. – Org (n= 11): Jeneverbes 36%, Grove den 18%, lariks 18%, spar 9%, 
Taxus 9%, loofbomen onbepaald 9%.

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

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

Het Kortsporig waswebje is een van de vele onaanzienlijke vliesjes die 
de gemiddelde paddestoelenzoeker niet opmerkt. Het vruchtlichaam 
begint in dit geval als een plekje rijp dat later verdicht tot een wit tot 
grijzig, wasachtig hyfenwebje. Voor identificatie is een microscoop 
onontbeerlijk. Het belangrijkste kenmerk van waswebjes, waartoe 
ook het geslacht Ceratobasidium behoort, is dat ze lijken op een 
gewoon korstje, maar dat de sporen secundaire sporen afsnoeren. 
Van het Kortsporig waswebje zijn de kleine, dunwandige sporen 

bijna kogelrond en 4-6 µm breed. Ze vormen nog kleinere secundaire 
sporen. De 4-sporige, korte en brede basidiën meten 8-15 x 5-7 µm 
en zijn voorzien van een gesp. De vruchtlichamen groeien op dode 
takken en twijgen van diverse naaldbomen in een voedselarme 
omgeving. Er is één melding van een niet geïdentificeerde loofboom. 
Het verwante Citroensporig waswebje (Oliveonia citrispora; zie aldaar) 
heeft grotere sporen en wordt alleen op loofhout gevonden. Het 
Kortsporig waswebje staat als zeer zeldzaam te boek en is in Drenthe 
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tot het zuidwestelijke deel beperkt. Van de waarnemingen stamt 80% 
uit de periode vóór 1999. De geconstateerde achteruitgang hangt 
vooral samen met de beëindiging van nauwgezet mycosociologisch 
onderzoek in proefvlakken en is hoogstwaarschijnlijk niet reëel. 
In Nederland is de soort buiten Drenthe alleen bij Harderwijk en 
Helmond aangetroffen (NMV, 2013). In werkelijkheid zal het Kortsporig 
waswebje aanmerkelijk algemener zijn. 

Ophiocordyceps forquignonii Vliegendoder

OPN 1995: Cordyceps forquignonii

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 9, n>99: 1, trend ---, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1983. – Hab (n= 11): droog, voedselarm naaldbos 73 %, droog, 
voedselarm loofbos 18%, vochtige heide 9%.

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

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

De Vliegendoder is verwant aan de bekende Rupsendoder 
(Cordyceps militaris; zie aldaar), maar veel minder opvallend. De 
vruchtlichamen van de Vliegendoder worden tot 35 mm hoog en 
bestaan uit een slanke, bleek okerkleurige steel, bekroond met een 
nagenoeg rond, oranjebruin knopje van 1-2 mm breed. Dat knopje is 
fijngespikkeld door de openingen van de peritheciën. Het anamorfe 
(imperfecte) stadium bestaat uit wit bepoederde draadjes en staat 
bekend onder de naam Hymenostilbe muscaria. Zoals de naam 
suggereert, parasiteert deze soort op vliegen. De Vliegendoder 
is in Nederland zeldzaam en beperkt tot het pleistoceen en Zuid-
Limburg (NMV, 2013). Ook in Drenthe lijkt hij zeer zeldzaam 
en beperkt tot het zuidwestelijke deel, maar hij is ongetwijfeld 
dikwijls onopgemerkt gebleven. Van de 13 meldingen heeft er 
één betrekking op de anamorf. De Vliegendoder is voornamelijk 
gevonden tijdens nauwgezet mycosociologisch onderzoek in de 
jaren tachtig (12 van 13 opgaven). Hij is toen vooral aangetroffen 
in voedselarme naaldbossen, daarnaast in een loofbos en een 
vochtig heideveld. Waarschijnlijk is deze habitatvoorkeur niet reëel 
en vooral bepaald door de destijds onderzochte vegetatietypen. 
Door een sterke landelijke afname staat de soort als bedreigd op 
de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Dit lijkt eerder te wijten 

aan minder nauwkeurig zoeken dan aan werkelijke veranderingen in 
verspreiding. 

Panellus mitis Dennenschelpzwam

Status: Vrij algemeen, n= 413, n<99: 98, n>99: 372, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1954. – Hab (n= 167): voedselarm naaldbos 
59%, voedselarm gemengd bos 30%, droog, voedselarm loofbos 2%, 
jeneverbesstruweel 2%, parken 1%, kapvlakte naaldbos 1%, rest 5%. – Sub 
(n= 106): dode takken 88%, dode twijgen 5%, dode stammen 5%, dode 
stronken 1%, dood hout onbepaald 2%. – Org (n= 122): den 37% (waarvan 
Grove den 22%, Zwarte den 1%), spar 25%, lariks 17%, Douglasspar 6%, 
naaldbomen onbepaald 14%.

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

18 2 1 1 0 0 0 3 33 224 249 98

Dit is een plaatjeszwam met een schelp- tot spatelvormige, witte hoed 
van 0,5-2,5 cm, witte lamellen en een korte, afgeplatte, zijdelingse 
steel. De consistentie is iets elastisch, veroorzaakt door een dikke, 
gelatineuze, aftrekbare hoedhuid. De Dennenschelpzwam is in het late 

najaar algemeen op zandgronden in het oostelijke deel van Nederland, 
Flevoland en plaatselijk in de duinen (NMV, 2013). Daar is dit schelpje 
tot het invallen van de vorst te vinden op dode takken en twijgen van 
naaldbomen. In Drenthe zijn verreweg de meeste naaldbossen te 

Oliveonia nodosa
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vinden in de boswachterijen, dus is het logisch dat door ook de meeste 
vindplaatsen van de Dennenschelpzwam liggen. De soort heeft baat 
bij het achterlaten van snoeihout en takkenhopen bij dunningen, 
waarop de vruchtlichamen in hoge dichtheden kunnen optreden. Hij is 
vermoedelijk door de uitbreiding van deze praktijk in Drentse bossen 
toegenomen. De Dennenschelpzwam is verder niet gebonden aan een 
specifiek type naaldbos. De soort zou ook als wortelparasiet kunnen 
optreden, waarbij uiteindelijk de top van de boom als eerste afsterft 
(Krieglsteiner, 2000). Dat hebben we in Drenthe nog niet vastgesteld. 
De Nederlandse naam suggereert een sterke voorkeur voor dennen, 
maar in Drenthe heeft hij geen duidelijke voorkeur voor een bepaalde 
naaldboom. Vruchtlichamen worden ook veelvuldig op takken van spar, 
lariks en minder vaak op Douglasspar gesignaleerd. Opvallend is het 
ontbreken op hout van Jeneverbes. In Baden-Württemberg is Fijnspar 
verreweg de belangrijkste (maar ook de meest verbreide) waardboom 
(73%), gevolgd door Zilverspar (23%), den (18%), lariks (4%) en 
Douglasspar (1%) (n= 395; Krieglsteiner, 2000).

Paullicorticium delicatissimum Lilliputveegje

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1985. 

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

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

Het Lilliputveegje bebehoort tot een groep korstzwammetjes, de 
veegjes, die zonder sterke loep niet gevonden worden. Ze zijn zeer 
dun en transparant, en daardoor nauwelijks zichtbaar. De soort heeft 
gebogen lilliput-sporen (2,5-4 x 2,5 µm) en lilliput-basidiën (7-9 x 5-6 
µm) met zes sterigmen. Elke vondst is een toevalstreffer en tot nu toe 
waren we slechts twee maal zo fortuinlijk, toevallig in hetzelfde jaar. 
De Drentse vindplaatsen liggen in Berkenheuvel bij Diever (km 216-
543, 1985, herb. BSW) en het Lheebroekerzand (km 226-539, 1985, 
herb. BSW). Het Lilliputveegje groeide beide malen op een tak van 
Grove den in droog, voedselarm naaldbos. Elders in Nederland zijn 
er twee opgaven bij Helmond. De werkelijke verspreiding is uiteraard 
onvoldoende bekend.
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Paullicorticium pearsonii  Knikspoorveegje

Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 7, n>99: 1, trend ---, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1971. – Hab (n= 11): droog, voedselarm naaldbos 
46%, jeneverbesstruweel 18%, loofbos 18%, levend hoogveen 9%, 
pijpenstrootjesvelden 9%. – Sub (n= 13): dode takken 77%, dood hout 
onbepaald 23%. – Org (n= 13): Jeneverbes 46%, spar 23%, Grove den 15%, 
Taxus 8%, naaldbomen onbepaald 8%.

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

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

Net als het hierboven besproken Lilliputveegje (Paullicorticium 
delicatissimum) is het Knikspoorveegje zeer dun en nauwelijks zichtbaar, 
in droge staat niet meer dan een snufje meel. Microscopisch zijn de 
sporen van 6-8 x 2-3 µm zeer markant gevormd, als kleine bootjes, 
waarvan de boeg naar boven is geknikt. De basidiën zijn 4- tot 6-sporig. 
Het Knikspoorveegje lijkt minder zeldzaam te zijn dan het Lilliputveegje 
en is in Drenthe hoofdzakelijk in het zuidwesten aangetroffen. Elders in 
ons land is de soort zeer zeldzaam op het pleistoceen en bij Schoorl 
(NMV, 2013). Het Knikspoorveegje groeit saprotroof op dode takken van 
diverse naaldbomen in voedselarme milieus. Misschien heeft de sterke 
achteruitgang sinds 1999 te maken met voortschrijdende vermesting, 
maar ook minder zorgvuldige inspectie van naaldhout kan hieraan debet 
zijn. Bijna de helft van de waarnemingen is afkomstig van Jeneverbes 
gedurende mycosociologisch onderzoek in jeneverbesstruwelen in de 
jaren zestig en zeventig. 

Peniophorella pallida Spitscellig harskorstje

OPN 1995: Hyphoderma pallidum

Status: Zeldzaam, n= 27, n<99: 9, n>99: 18, trend ±, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1982. – Hab: (n= 12) droog, voedselarm naaldbos 
67%, droog, voedselarm gemengd bos 25%, loofbos 8%. – Sub (n= 26): 
dode takken 42%, dode stammen 35%, dood hout onbepaald 25%. – Org (n= 
26): den 39% (waarvan Grove den 33%), spar 15%, lariks 8%, Douglasspar 
8%, naaldbomen onbepaald 23%, loofbomen onbepaald 8%.

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

2 0 0 2 2 0 0 5 7 4 1 1

Het Spitscellig harskorstje is een dunne, gladde, witte tot roomkleurige 
korstzwam zonder bijzondere veldkenmerken. Hij dankt zijn naam 
aan de spitse, korte cystiden, ten dele met een verdikte top, die dikke 
klodders hars dragen. In gedroogde exemplaren zijn de harsklodders 
bij 40x vergroting als roodbruine stipjes te zien. Aan de hyfen zitten 
her en der opgeblazen, toegespitste cellen, bezet met stekeltjes, 
de zogenaamde echinocysten. Het Breedsporig harskorstje 
(Peniophorella tsugae, zie aldaar) heeft soortgelijke structuren, maar 
het Spitscellig harskorstje verschilt door de smalle, gebogen sporen 
van 7-9 x 2,5-3,5 µm. De soort is in Nederland vrij zeldzaam op het 
pleistoceen en zeldzaam in de duinen, met zwaartepunten in de 
Achterhoek en Drenthe (NMV, 2013). In Drenthe is hij zeldzaam op 
verspreide vindplaatsen. Het Spitscellig harskorstje groeit volgens de 
literatuur overwegend op liggende, rotte stammen en dikke takken 
van naaldbomen, zelden op loofhout (Jülich, 1984; Krieglsteiner, 
2000). Dat klopt met de situatie in Drenthe. 

Pezicula cinnamomea Geel schorsbekertje

Status: Zeldzaam, n= 23, n<99: 13, n>99: 10, trend --, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1977. – Hab (n=20): voedselarm naaldbos 75%, 
jeneverbesstruweel 15%, voedselarm gemengd bos 10%. – Sub (n= 23): 
dode takken 83%, dode twijgen 4%, dode stammen 4%, rest 9%. – Org (n= 
23): lariks 52%, Grove den 30%, Jeneverbes 9%, Douglasspar 4%, Beuk 
4%.

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

1 0 0 0 0 1 0 0 4 10 3 0

Het vruchtlichaam van het Geel schorsbekertje is, zoals alle andere 
schorsbekertjes, geen echt bekertje, maar een afgeplat of bol 
knoopvormig apothecium van 0,5-1 mm breed. Het oppervlak is fijn 
korrelig en geel- tot roodbruin. Onder de microscoop valt direct op hoe 
groot de asci en de sporen zijn; de laatste meten 16-34 x 6-9 µm, zijn 

soms iets gekromd en meestal voorzien van drie (0-7) dwarswandjes. 
Het Geel schorsbekertje komt in groepjes tevoorschijn uit spleten in 
de schors op recent afgestorven twijgen en dunne takken van allerlei 
loof- en naaldbomen. De collecties op naaldbomen werden tot voor kort 
als aparte soort beschouwd, het Coniferenschorsbekertje (Pezicula 
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livida) (Arnolds et al., 1995), maar het is gebleken dat het slechts 
om één soort gaat met een breed waardplantenspectrum (Verkley, 
1999). Het Geel schorsbekertje leeft parasitisch en veroorzaakt een 
bastkanker die voor jonge bomen dodelijk kan zijn (Verkley, 1999). 
In Drenthe geldt de soort als zeldzaam, maar hij is vermoedelijk vrij 
gewoon. Hij is voornamelijk gevonden in de boswachterijen, met 
de nadruk op het Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld, mede 
omdat hier het beste gezocht is. Van de 28 meldingen hebben er 
26 betrekking op naaldbomen (genoteerd als Pezicula livida), met 
een opvallende voorkeur voor lariks, en slechts twee op loofbomen, 

Pezizella subtilis  Sparrennaaldschoteltje 

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 4, n>99: 0, trend ---, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1984.

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

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

Het Sparrenaaldschoteltje bebehoort tot de zeer kleintjes; de 
gesteelde, onbehaarde schoteltjes worden maximaal 1 mm breed 
en lijken op vlieskelkjes (Hymenoscyphus). Ze zijn eerst wit en 
later crèmekleurig. De sporen meten 5-8 x 1,5 µm. In Drenthe is 
het Sparrennaaldschoteltje bekend van vier kilometerhokken: bij 
Hoogersmilde (km 221-548, 1984, herb. BSW); bij Het Blauwe Meer 
bij Geeuwenbrug (km 223-544, 1984, herb. BSW); bij Spier (km 226-

537, 1986, herb. BSW) en bij Roderesch (km 225-570, 1996, herb. 
L). De soort groeit saprotroof op afgevallen naalden van naaldbomen 
in bossen op voedselarme grond. In Drenthe zijn twee meldingen 
van spar en twee van den. Elders in ons land zijn alleen nog oude 
waarnemingen bij Helmond en Enschede (NMV, 2013). Wegens 
de onopvallende vruchtlichamen kan het Sparrennaaldschoteltje in 
werkelijkheid best aanmerkelijk algemener zijn.

Phanerochaete sanguinea Bloedhuidje

Status: Zeldzaam, n= 22, n<99: 19, n>99: 4, trend ---, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1910. – Hab (n= 27): droog, voedselarm naaldbos 56%, 
jeneverbesstruweel 30%, droog, voedselarm gemengd bos 7%, vochtig, 
voedselarm naaldbos 4%, droog, voedselarm loofbos 4%. – Sub (n= 27): 
dode takken 85%, dode stammen 11%, dood hout onbepaald 4%. – Org (n= 
26): Jeneverbes 35%, Grove den 19%, lariks 19%, Douglasspar 12%, spar 
8%, Zomereik 4%, loofbomen onbepaald 4%.

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

0 0 0 0 0 1 0 3 5 9 1 1

Het Bloedhuidje is een korstje dat opvalt doordat het mycelium het 
hout waarin het groeit bloedrood verkleurt. Het vruchtlichaam begint 
onopvallend als een wit overtrekje met rhizomorfen aan de rand. 
Geleidelijk komen er rode kleuren bij, het eerst in het hout, dan 
in de rhizomorfen en uiteindelijk in het korstje zelf. Bij ouderdom 
kan het vruchtlichaam ook bruiner worden. Verwarring met andere 
soorten lijkt bij volgroeide vruchtlichamen uitgesloten. In Drenthe is 
het Bloedhuidje zeldzaam en vooral aanwezig in boswachterijen, 
zoals in de nationale parken het Dwingelderveld en het Drents-
Friese Wold. Daarnaast is hij bekend van natuurgebieden met 
jeneverbesstruwelen, zoals het Mantingerzand en het Noord en Zuid 
Hijkerzand. Het Bloedhuidje groeit overwegend op sterk verrotte, 
dikke takken en stammen van allerlei naaldbomen in naaldbossen, 
gemengde bossen en jeneverbesstruwelen op droge tot vochtige, zeer 
voedselarme zandgrond. De voorkeur voor jeneverbes in Drenthe is 

waarvan één keer Beuk. In Nederland is het Geel schorsbekertje vrij 
zeldzaam en nagenoeg beperkt tot de pleistocene zandgronden en 
Flevoland (NMV, 2013).
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enigszins vertekend en te danken aan uitgebreid mycosociologisch 
onderzoek in jeneverbesstruwelen in de jaren zestig en zeventig. Er 
zijn daarnaast een paar vondsten op loofhout. In de rest van ons land 
is het Bloedhuidje vrij zeldzaam op het pleistoceen en zeer zeldzaam 
in de duinstreek (NMV, 2013). Zowel landelijk als in Drenthe is sprake 
van een sterke achteruitgang, hetgeen voor korstzwammen zeer 
ongebruikelijk is wegens de toegenomen belangstelling voor deze 
groep. Vóór 1980 werd het Bloedhuidje gevonden in zeven van de 
zeventien onderzochte jeneverbesstruwelen (41%), sinds 1999 slechts 
in twee struwelen (12%) (De Vries, 2001). De soort staat als bedreigd 
op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De oorzaak van de 
achteruitgang is onbekend, maar mogelijk speelt voortschrijdende 
vermesting van oorspronkelijk zeer voedselarme terreinen een rol.

Phlebia subcretacea Smalspooraderzwam

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

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

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

De Smalspooraderzwam is een onopvallend, vrij dun, bleekgrijzig 
of groenig korstje, dat in verse toestand een beetje transparant 
is. Het oppervlak is glad of onregelmatig wrattig. Microscopische 
kenmerken zijn: gekromde sporen van 6-7 x 1,5 µm; 4-sporige, slank 
knotsvormige basidiën van ongeveer 30 µm lang; afwezigheid van 
cystiden; hyfen van 1-2 µm breed, in slijm tot een dicht en onduidelijk 
weefsel vergroeid. De Smalspooraderzwam is een nieuwkomer 
in Nederland die in 2001 bij Hengelo is ontdekt. Sindsdien is hij 
gevonden bij Malden (2006) en drie maal in Drenthe: bij de Wildenberg 
bij Oud Avereest (km 222-515, 2006), bij Paterswolde, (km 235-
573, 2009, herb. Somhorst) en in de Emmerdennen bij Emmen (km 
258-534, 2009, herb. Enzlin). Deze vondsten zijn afkomstig van 
dode, liggende stammen van naaldbomen in gemengde bossen, 
tenminste één maal op Grove den. Ook in Baden-Württemberg heeft 
de Smalspooraderzwam een sterke voorkeur voor naaldhout, in het 

bijzonder van den, maar de soort is daar ook een enkele keer op 
loofhout gevonden (Krieglsteiner, 2000).

Phlebiella allantospora Grauw wasje

Status: Vrij zeldzaam, n= 30, n<99: 17, n>99: 13, trend --, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1971. – Hab (n= 22): voedselarm 
naaldbos 29%, droog, voedselarm gemengd bos 21%, jeneverbesstruweel 
17%, droog, voedselarm loofbos zand 17%, heide en hoogveen 8%, tuinen 
4%, wilgenstruweel 4%. – Sub (n= 30): dode takken 65%, dode stammen 
12%, dood hout onbepaald 23%. – Org (n= 31): naaldbomen 77% (waarvan 
spar 19%, Jeneverbes 16%, Grove den 10%, Douglasspar 7%, Taxus 3%); 
loofbomen 23% (waarvan wilg 3%, Zomereik 3%, Hulst 3%).

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

1 0 2 1 0 0 0 1 3 13 4 5

Het Grauw wasje is een dun, wasachtig korstje dat uitblinkt in 
grijs-tinten: van lichtgrijs, blauwig grijs via olijfgrijs tot donkergrijs. 
Het oppervlak is meestal glad, maar wratjes kunnen voorkomen, 
en de randzone verschilt niet van de rest van het vruchtlichaam. 

De sporen van 5-6 x 1,8-2,5 µm zijn als kleine worstjes gekromd 
en kleuren grijsblauw in Melzer’s reagens. Op grond van deze 
amyloïde reactie wordt de soort tegenwoordig wel tot het recent 

Phanerochaete sanguinea
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Phlebiella christiansenii  Wit schorsnetje

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 2, n>99: 2, trend --, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1975.

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

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

Eigenlijk lijkt het Wit schorsnetje op een witte uitgave van de 
verderop besproken Zwavelschorszwam (Phlebiella vaga). In het 
veld lijkt het ook sterk op een Dwergkorstje (Trechispora), tot welk 
geslacht de soort vroeger ook wel werd gerekend (Jülich, 1984). 
Het vruchtlichaam bestaat uit een drabbelkoekstructuur van over en 
door elkaar gevlochten rhizomorfen, die op een netje lijkt. Dat netje is 
bedekt door hymenium dat er onder een sterke loep enigszins korrelig 
uitziet. De kleur kan bij ouderdom grijzig of iets bruinig worden. De 
randzone heeft lange, uitstralende hyfenbundels. Het vruchtlichaam 

verkleurt niet rood met KOH, zoals bij de Zwavelschorszwam. Het 
Wit schorsnetje is in Nederland zeer zeldzaam met verspreide 
vindplaatsen op het pleistoceen en bij Schoorl (NMV, 2013). In 
Drenthe zijn vier vondsten bekend: op een dode jeneverbestak in het 
Lheebroekerzand bij Lheebroek (km 225-539, 1975, herb. BSW); in 
Berkenheuvel bij Diever (km 216-543, 1981); op een larikstak bij De 
Wildenberg bij Balkbrug (km 222-515, 2004) en op een afgevallen 
kegel van lariks bij Nieuw-Balinge (km 236-530, 2007, herb. B. de 
Vries). 

Phlebiella pseudotsugae  Naaldhoutwasje

Status: Matig algemeen, n= 87, n<99: 40, n>99: 59, trend -, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 1970. – Hab (n= 87): voedselarm 
naaldbos 57%, jeneverbesstruweel 17%, droog, voedselarm gemengd bos 
17%, droog, voedselarm loofbos 3%, tuinen 2%, rest 4%. – Sub (n= 127): 
dode takken 58%, dode stammen 23%, dode twijgen 2%, dode stronken 2%, 
dood hout onbepaald 15%. – Org (n= 128): den 42% (waarvan Grove den 
38%), Jeneverbes 16%, lariks 11%, spar 10%, Douglasspar 2%, Taxus 1%, 
naaldbomen onbepaald 14%; loofbomen 4% (waarvan linde 1%, wilg 1%, 
Wilde gagel 1%, els 1%).

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

3 1 1 5 2 2 3 7 24 29 25 11

Het Naaldhoutwasje is een heel dun, zacht, wasachtig, trans-
parant, lichtgrijs overtrekje op vochtig naaldhout. Vaak ruikt het 
vruchtlichaam naar het ontsmettingsmiddel lysol, evenals de 
bekende Ziekenhuisboomkorst (Radulomyces confluens; zie aldaar), 
maar die soort is veel dikker en groeit doorgaans op loofhout. Er 
zijn veel korstzwammen die net zo dun en wasachtig zijn als het 
Naaldhoutwasje, of die er anderszins mee kunnen worden verward. 
Alle vondsten moeten dus microscopisch worden bevestigd. De 
sporen van het Naaldhoutwasje zijn ovaal tot iets amandelvormig en 
meten 6-8 x 3,5-4,5 µm; de basidiën hebben naast hun echte voet 
ook nog een los zwabberend tweede voetje. Het Naaldhoutwasje is 
in Drenthe matig algemeen en vertoont het kenmerkende patroon 
van naaldhoutbewonende korstzwammen: hoofdzakelijk op het 

plateau, en daar het meeste in boswachterijen; 
afwezig in de oostelijke veenkoloniën en de 
laagveenontginningen in het noorden en 
zuidwesten. Binnen Nederland is deze soort matig 
algemeen op het pleistoceen en in de duinen, 
elders zeldzaam (NMV, 2013). Het Naaldhoutwasje 
groeit in Drenthe saprotroof op verrotte takken en 
stammen van allerlei naaldbomen, overwegend in 
voedselarme naaldbossen, gemengde bossen en 
jeneverbesstruwelen. Daarnaast zijn er een paar 
vondsten op diverse loofbomen en struiken, vaak in 
vochtiger en rijkere milieus. Ook Krieglsteiner (2000) 
vermeldt voor Zuidwest-Duitsland een voorkeur voor 
naaldhout met 36 waarnemingen (waarvan 21 op 
Grove den), tegenover één vondst op Zoete kers.

beschreven geslacht Amyloxenasma gerekend (Bernicchia & 
Gorjon, 2010). Zoals bij alle wasjes ontstaan de basidiën zijdelings 
aan de hyfen, waardoor ze vaak twee voetjes lijken te hebben. 
Voor zo ver bekend is het Grauw wasje in Nederland vrij zeldzaam 
op het pleistoceen, met een zwaartepunt in Drenthe, en zeer 
zeldzaam in de duinen en Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe 
is de soort op verspreide plaatsen gevonden, opvallend vaak 

buiten de boswachterijen. Hij groeit hier saprotroof op liggende 
stammen en takken van diverse naaldbomen, veel minder vaak 
op loofhout. Het Grauw wasje is niet gebonden aan voedselarme 
omstandigheden. In de meeste literatuur wordt geen voorkeur 
voor naald- of loofhout vermeld (Breitenbach & Kränzlin, 1986; 
Hansen & Knudsen, 1997), maar Bernicchia & Gorjon (2010) 
vermelden deze soort uitsluitend van naaldbomen.
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Phlebiella tulasnelloidea  Wissewasje

Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 5, n>99: 16, trend ++, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1977. – Hab (n= 8): jeneverbesstruweel 50%, droog, 
voedselarm gemengd bos 25%, droog, voedselarm naaldbos 25%. – Sub 
(n= 17): dode takken 65%, dode stammen 18%, dood hout onbepaald 18%. 
– Org (n= 17): Jeneverbes 29%, spar 18%, Grove den 12%, lariks 12%, 
Douglasspar 6%, naaldbomen onbepaald 12%; loofbomen 12% (waarvan 
Zomereik 6%, loofbomen onbepaald 6%).

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

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

De naam Wissewasje is een leuke vondst, maar zegt niet veel 
over de kenmerken van deze soort. Hij ziet er meestal uit als 
een Dwergkorstje (geslacht Trechispora), met een wit, poreus 
oppervlak en een rand zonder bijzondere kenmerken. Oude 
exemplaren kunnen droogtebarstjes vertonen. Er komen soms 
sterk ontwikkelde exemplaren voor die meerdere vierkante 
decimeters bedekken en opvallen door een heel licht grijzig 
blauwe tint. Onder de microscoop zijn de ellipsvormige sporen 
van 6-7 x 4,5 µm met dikke, sterk lichtbrekende wratten en een 
deukje aan de buikzijde typisch. Zoals andere wasjes hebben 
de basidiën twee ‘voetjes’. Het Wissewasje is in Nederland vrij 
zeldzaam op het pleistoceen met de hoogste dichtheid in Drenthe; 
daarbuiten zeer zeldzaam (NMV, 2013). In Drenthe is de soort 
beperkt tot de hogere, zandige delen met relatief veel vondsten in 
de boswachterijen. Hij groeit saprotroof op sterk verrotte takken 
en stammen, hoofdzakelijk van allerlei naaldbomen, waaronder 
vaak Jeneverbes, in bossen en struwelen op voedselarme, 
droge zandgrond. Er zijn twee waarnemingen op loofbomen. In 
Baden-Württemberg is de situatie omgekeerd. Daar wordt het 

Wissewasje hoofdzakelijk (98%) gemeld van loofhout (56x), het 
meest van Beuk (15x) en slechts één maal (2%) van naaldhout 
(Fijnspar) (Krieglsteiner, 2000).

Phlebiella vaga Zwavelschorszwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 71, n<99: 31, n>99: 46, trend -, RL 08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 63): jeneverbesstruweel 49%, droog, 
voedselarm naaldbos 35%, hoogveen 10%, voedselarm gemengd bos 3%, 
voedselarm loofbos 2%, wilgenstruweel 2%. – Sub (n= 79): dode takken 84%, 
dode stammen 5%, dood hout onbepaald 11%. – Org (n= 85): naaldbomen 
82% (waarvan Jeneverbes 38%, den 19%, lariks 8%, spar 5%, Douglasspar 
5%, Taxus 4%); loofbomen 18% (waarvan Zomereik 4%, Beuk 4%, berk 4%, 
Wilde lijsterbes 1%, wilg 1%, Ratelpopulier 1%, Wilde gagel 1%).

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

3 0 0 2 1 2 1 13 19 30 5 8

De Zwavelschorszwam heeft een Nederlandse naam die eerder 
bedacht is dan die van de andere wasjes. Op een Schorszwam 
(Peniophora) lijkt hij absoluut niet en de naam Zwavelwasje zou beter 
passen. Voordat het geslacht Phlebiella werd onderscheiden behoorde 
deze soort bij de Dwergkorstjes van het geslacht Trechispora. In het 
veld zijn deze complicaties niet van belang. De Zwavelschorszwam 
is daar eenvoudig herkenbaar aan de vruchtlichamen met een 
zwavelgele tot beige drabbelkoekstructuur, die met een loep te zien 
is, en de prachtige, uitstralende, lange, zwavelgele schimmeldraden. 
Onder de microscoop blijkt de drabbelkoekstructuur een luchtige 
opeenstapeling van kronkelige hyfenbundeltjes, aan de bovenzijde 
bekleed met hymenium. De Zwavelschorszwam is landelijk matig 
algemeen en vooral bekend van het pleistoceen, Zuid-Limburg 
en Flevoland; zeldzaam in de duinen (NMV, 2013). In Drenthe 
is hij op de schaal van kilometerhokken vrij zeldzaam en vrijwel 
beperkt tot het plateau, met een optimum in boswachterijen. De 
soort groeit saprotroof op afgevallen, vaak sterk verrotte takken, 
soms stammen van allerlei naald- en loofbomen. In Drenthe heeft 
de Zwavelschorszwam een sterke voorkeur voor naaldhout met 
een opvallend hoge presentie op Jeneverbes, maar dat is deels 
een waarnemerseffect. In de jaren zestig en zeventig is de soort 

tijdens mycosociologisch onderzoek herhaaldelijk aangetroffen in 
94% van de Drentse Jeneverbesstruwelen (n= 17). Daarnaast is hij 
geregeld op diverse andere naaldbomen waargenomen en af en toe 
op loofhout, in totaal in 18% van de gevallen. In Zuid-Duitsland is 
de Beuk verreweg de belangrijkste waardboom met 293 meldingen, 
gevolgd door Fijnspar met 85 opgaven (Krieglsteiner, 2000).
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Pholiota astragalina Goudvinkzwam

Status: Matig algemeen, n= 178, n<99: 60, n>99: 127, trend ±, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1954. – Hab (n= 117): droog, voedselarm naaldbos 
46%, droog, voedselarm loofbos 24%, droog, voedselarm gemengd bos 
18%, lanen 5%, vochtig, voedselarm naaldbos 2%, jeneverbesstruweel 1%, 
kapvlaktes 1%, rest 3%. – Sub (n= 64): dode stronken en stobben 86%, dode 
stammen 3%, dode takken 2%, dood hout onbepaald 9%. – Org (n= 63): 
spar 40%, den 21% (waarvan Grove den 18%, Zwarte den 2%), lariks 10%, 
Douglasspar 8%, naaldbomen onbepaald 17%. 

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

0 0 0 0 0 0 3 17 84 100 35 4

Een mooie naam voor een paddenstoel die in zijn hoedcentrum een 
rozerode gloed heeft, als de borstveren van een mannetje Goudvink, 
op een verder meer gelige achtergrond. Vooral fletse exemplaren van 
deze bundelzwam kunnen verward worden met zwavelkopjes. Voor een 
zekere determinatie is het van belang om naar de lamellen te kijken. 
De Goudvinkzwam heeft jong gele lamellen die later licht oranjebruin 
worden. Die van de Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare) 
en Rode zwavelkop (Hypholoma lateritium) zijn in jonge toestand 
respectievelijk geelgroen en grijsgroen, terwijl bij beide de lamellen 
bij rijping van de sporen donker olijfbruin tot bijna zwart worden. De 
Goudvinkzwam groeit in bundeltjes van een paar vruchtlichamen 
op stronken van naaldbomen, vaak in een ver gevorderd stadium 
van de houtafbraak. Daarbij is Fijnspar favoriet, gevolgd door Grove 
den; van Jeneverbes is hij in Drenthe niet bekend. Ook in Zuidwest-
Duitsland heeft de Goudvinkzwam een sterke voorkeur voor Fijnspar 
met 77 meldingen, tegen 19 op Zilverspar en slechts acht op den 

(Krieglsteiner, 2003). De soort wordt nooit van loofhout opgegeven. In 
Nederland is de soort vrij algemeen met de meeste vindplaatsen op de 
hogere zandgronden boven de grote rivieren en in de zandige delen 
van Flevoland en een enkele vondst in de duinen en Zuid-Limburg 
(NMV, 2013). In Drenthe is de Goudvinkzwam matig algemeen en 
vooral gevonden in de boswachterijen. De dichtheden in naaldbossen 
zijn altijd laag. Eenmaal gevestigd kan de Goudvinkzwam zeer lang 
vruchtlichamen blijven vormen en daardoor groeit hij soms in pure 
loofbossen op bijna geheel verteerde stronken van naaldbomen die al 
lang verdwenen zijn (Arnolds & Veerkamp, 2008). De Goudvinkzwam is 
een van de afbrekers van naaldhout die door verhoogde stikstofdepositie 
landelijk is achteruitgegaan. Hij staat daarom als kwetsbaar op de 
Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De soort is opgenomen in 
het paddenstoelenmeetnet als selectieve aandachtsoort (Arnolds & 
Veerkamp, 1999).

Phlebiella vaga



532 Naaldbossen algemeen

Pholiota flammans Goudgele bundelzwam

Status: Matig algemeen, n= 88, n<99: 13, n>99: 76, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1952. – Hab (n= 28): droog, voedselarm gemengd 
bos 50%, droog, voedselarm naaldbos 32%, vochtig, voedselarm naaldbos 
4%, kapvlakte naaldbos 4%, jeneverbesstruweel 4%, berkenbroekbos 
4%, rest 4%. – Sub (n= 27): dode stammen 33%, dode takken 26%, dode 
stronken 26%, dood hout onbepaald 15%. – Org (n= 26): spar 42%, den 42% 
(waarvan Grove den 8%), berk 4%, naaldbomen onbepaald 27%.

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

0 0 0 0 0 1 3 14 37 34 7 0

Paddenstoelen hoeven niet extreem zeldzaam te zijn om bij elke 
waarneming een lichte schok te veroorzaken. Door zijn stralend 
gele kleur en parmantig opstaande hoedschubjes blijft de Goudgele 
bundelzwam een vondst die nooit verveelt, ook al vind je hem 
meerdere keren per seizoen. Wat verspreidingspatroon en standplaats 
betreft lijkt deze soort sterk op de hiervoor behandelde Goudvinkzwam 
(Pholiota astragalina). Ook de Goudgele bundelzwam is in Nederland 
vrij algemeen, vooral op de hogere zandgronden en in de zandige delen 
van Flevoland (NMV, 2013). In Drenthe is het een matig algemene 
soort die voornamelijk in de boswachterijen voorkomt. Hij wordt hier 
net zo vaak op dood hout van sparren als van dennen aangetroffen. Er 
is één melding uit een berkenbroek in de buurt van Coevorden, waar 
de Goudgele bundelzwam op een berkenstobbe groeide. Krieglsteiner 
(2003) noemt voor Zuidwest-Duitsland ook het zeldzame voorkomen 
op loofhout. Hij geeft de volgende cijfers over het optreden op hout 
van verschillende boomsoorten: Fijnspar 66%, Zilverspar 5%, Grove 
den 5%, naaldbomen onbepaald 23%, loofbomen 1% (waarvan Beuk 
twee maal en els één maal) (n= 401). De Goudgele bundelzwam 
groeit het meest op dode stammen, stronken en zeer dikke takken van 
naaldbomen, vanaf midden in de afbraakfase totdat het grotendeels 
vermolmd is. Evenals de Goudvinkzwam is deze paddenstoel in de 
tweede helft van de vorige eeuw door vermesting sterk achteruitgegaan, 
zodat hij als bedreigd op de voorlaatste Rode Lijst stond (Arnolds & 
Van Ommering, 1996). De Goudgele bundelzwam heeft zich echter 

deze eeuw kranig hersteld en het aantal bezette kilometerhokken in 
Drenthe is sinds 1999 met een factor zeven toegenomen, vermoedelijk 
als gevolg van de verminderde stikstofdepositie (Arnolds et al., 2011). 
Deze trend gaat ook op voor de andere pleistocene gebieden. Door 
de recente toename is hij op de meest recente Rode Lijst dan ook 
niet meer te vinden (Arnolds & Veerkamp, 2008). Het is raadselachtig 
waarom het herstel van de Goudgele bundelzwam zo veel sterker is 
als van de verwante Goudvinkzwam, terwijl beide soorten nagenoeg 
hetzelfde substraat bewonen.
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Pholiota scamba Zijige bundelzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 4, n>99: 1, trend ---, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1971.

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

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

Met zijn bleke, kleikleurige tot okergele hoed en aanvankelijk geelwitte 
lamellen lijkt de Zijige bundelzwam enigszins op de Bleekgele 
bundelzwam (Pholiota gummosa; zie aldaar), maar de vruchtlichamen 
van eerstgenoemde soort zijn veel kleiner met een dunvlezig hoedje 
van 5-30 mm breed en een 1-4 mm dik steeltje. Bovendien is het 
hoedoppervlak niet beschubd, maar fijn radiaal zijdeachtig vezelig. 
De Zijige bundelzwam is een soort van zure naaldbossen die in 
Noord-Europa en bergachtige streken in Centraal-Europa veel vaker 
voorkomt dan bij ons (Breitenbach & Kränzlin, 1995; Knudsen & 
Vesterholt, 2008). Het kleine aantal Nederlandse vindplaatsen op 
Terschelling, in Drenthe en in Gelderland is de laatste decennia nog 
verder teruggelopen en de enige vondst van na 1990 is afkomstig uit 
Drenthe (NMV, 2013). De soort staat dan ook als ernstig bedreigd 
op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). De achteruitgang is 
vrijwel zeker het gevolg van vermesting van het milieu. De Zijige 

bundelzwam is in Drenthe bekend van het Asserbosch bij Assen (km 
233-556, 1971) en van vier waarnemingen in het Dwingelderveld: 
twee plekken in het Lheebroekerzand (km 225-539, 1982, L; 226-
539, 1982, herb. BSW), nabij De Bosrand (km 221-538, 1982, herb. 
L), en nabij camping De Noordster (km 221-536, 1999, herb. B. de 
Vries). Deze vondsten zijn afkomstig van dode twijgen en takken 
van niet nader bepaalde naaldbomen in een zeer voedselarme 
omgeving. Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) groeit de 
Zijige bundelzwam tussen mos op of bij naaldhoutstronken en ander 
dood naaldhout, soms ook op naalden of half begraven houtsnippers. 
Krieglsteiner (2003) meldt dat de Zijige bundelzwam in het Zwarte 
Woud duidelijk afneemt en hier gevaar loopt door bekalking en 
bemesting van bossen ter stimulering van de boomgroei. Dit sluit aan 
bij de situatie in ons land, in zoverre dat de bemesting van bossen 
hier volautomatisch plaatsvindt via stikstofrijke neerslag. 

Postia caesia Blauwe kaaszwam

OPN 1995: Oligoporus caesius

Status: Algemeen, n= 611, n<99: 165, n>99: 534, trend ++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1947. – Hab (n= 289): droog, voedselarm naaldbos 
42%, droog, voedselarm gemengd bos 22%, droog, voedselarm loofbos 
15%, wilgenbroekstruweel 5%, elzenbroekbos 3%, vochtig, voedselarm 
naaldbos 2%, voedselrijk, vochtig loofbos 2%, parken en tuinen 2%, rest 7%. 
– Sub (n= 207): dode takken 48%, dode stammen 19%, dode stronken en 
stobben 16%, bewerkt hout en hekpalen 4%, dood hout algemeen 12%. – 
Org (n= 209): spar 42%, den 16%, lariks 11%, wilg 9%, Douglasspar 3%, 
Jeneverbes 2%, Beuk 1%, Es 1%, naaldbomen onbepaald 13%, rest 2%.

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

6 0 1 1 0 0 22 67 262 468 198 41

Dit is een houtzwam die door zijn opvallende blauwe tot blauwgrijze 
kleur gemakkelijk is te herkennen. Zoals bij veel kaaszwammen is 
de consistentie week en sappig. De Blauwe kaaszwam groeit bijna 
uitsluitend op dood naaldhout, zowel op takken als op stammen en 
stronken, met een voorkeur voor Fijnspar. Een enkele maal wordt hij 
gemeld van loofhout. Verwarring met de Vaalblauwe kaaszwam (Postia 
subcaesia) is dan niet uit te sluiten. Laatstgenoemde soort groeit vrijwel 
alleen op loofhout, vooral in bossen op rijkere bodems. Zoals de naam 
aangeeft is het blauw van deze kaaszwam fletser, grauwer en vaak 
alleen te zien als een blauwe inslag in de poriën. Bij twijfelgevallen zijn 
de sporen doorslaggevend: Van de Blauwe kaaszwam zijn ze cilindrisch 
en 1,5-2 µm breed, van de Asgrauwe kaaszwam allantoid (lichtgebogen) 
en slechts 1-1,5 µm breed. De Blauwe kaaszwam is in de tweede helft 
van de vorige eeuw sterk toegenomen, waarschijnlijk vooral als gevolg 

van veranderingen in bosbeheer, waarbij veel meer dood hout in het 
bos achterblijft. In Nederland is deze soort tegenwoordig algemeen in 
de duinen en zeer algemeen op de pleistocene zandgronden (NMV, 
2013). In Drenthe is de Blauwe kaaszwam aangetroffen in vrijwel alle 
grote boscomplexen. Losse stippen op de kaart in bosloze gebieden 
kunnen duiden op particuliere bosjes, bijvoorbeeld sparrenplantages 
op voormalig bouwland, of op vondsten op bewerkt naaldhout. Deze 
houtzwam is in de jaren zeventig en tachtig ook gemeld van enkele 
loofbossen. Sommige vondsten in moerasbossen, vooral op wilgen, 
zijn microscopisch gecontroleerd en dus betrouwbaar. In andere 
gevallen is verwisseling met de Vaalblauwe kaaszwam mogelijk. 
Volgens Krieglsteiner (2000) komt de Blauwe kaaszwam in Zuidwest-
Duitsland vooral voor op dood hout van Fijnspar (84%), gevolgd door 
Zilverspar (6%) en Grove den (5%), en zeer zelden op loofhout (Beuk, 
0,7; n= 660%). Hij constateert dat vruchtlichamen weliswaar al vanaf 
eind juli verschijnen, maar dat de sporulatie pas op gang komt als de 
gemiddelde temperatuur onder de 10º C daalt.
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Postia floriformis Rozetkaaszwam

OPN 1995: Oligoporus floriformis

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1977.

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

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

De zachtvlezige, waaiervormige hoeden van de Rozetkaaszwam 
zijn slechts een paar millimeter dik en ontspringen uit een 
gemeenschappelijke basis, waardoor ze een rozet vormen. Ze 
zijn niet of zwak gezoneerd en de kleur varieert van wit of crème 
tot grijsachtig. De Rozetkaaszwam is in ons land zeer zeldzaam, 
met slechts enkele vindplaatsen in het binnenland (NMV, 2013). In 
het Drentse bestand zitten alleen twee vondsten van vóór 1999, 
in het Uffelterzand bij Uffelte (km 213-534, 1977) en in de bossen 

ten westen van Hollandscheveld (km 235-524, 1988, herb. BSW). 
Laatstgenoemde vondst was op een stronk van lariks, maar volgens 
de literatuur groeit hij op diverse naaldbomen, met een voorkeur voor 
Fijnspar. Krieglsteiner (2000) noteerde in Baden-Württemberg de 
volgende boomsoorten: Fijnspar vijf maal; Zilverspar, Beuk en een 
ongedetermineerde loofboom ieder één vondst. De Rozetkaaszwam 
verschijnt daar alleen in regenrijke jaren en groeit er vooral op 
stronken en wortels.

Postia fragilis Vlekkende kaaszwam

OPN 1995: Oligoporus fragilis

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1980.

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

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

De sappige hoeden van deze kaaszwam zijn meestal tot 4 cm 
breed en vaak met elkaar vergroeid. Ze zijn aanvankelijk wit, maar 
bij aanraking vlekken ze dadelijk saffraangeel tot roestbruin. Bij het 
ouder worden verkleuren ze uit zichzelf langzaam roodbruin. De 
Vlekkende kaaszwam is in ons land vrij zeldzaam, met de meeste 
vindplaatsen in de duinen en verspreid op de hogere zandgronden 
(NMV, 2013). De laatste decennia wordt deze soort in ons land 
vaker gemeld dan voorheen, maar dat geldt niet voor Drenthe, 
want in deze provincie ontbreken recente waarnemingen. In ons 
bestand zitten twee oudere meldingen, van landgoed Vosbergen bij 

Paterswolde zonder habitatgegevens (km 234-573, 1980) en op een 
dode dennenstam bij de trimbaan van Aalden (km 244-534, 1993). 
De Vlekkende kaaszwam groeit saprotroof op stammen en takken 
van naaldbomen, vooral van den en Fijnspar. Hij is in ons land het 
meest gemeld van gemengde bossen op voedsel- en kalkrijke bodem 
(Arnolds et al., 1995). Volgens Krieglsteiner (2000) groeit deze 
houtzwam in Baden-Württemberg op stronken, liggende en staande 
stammen van naaldbomen op zowel basenarme als basenrijke 
bodems, met de meeste waarnemingen op Fijnspar (58%), gevolgd 
door den (25%, vooral Grove den) (n= 24).

Postia rennyi Bestoven kaaszwam

OPN 1995: Oligoporus rennyi

Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 10, n>99: 2, trend ---, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1979. – Hab (n= 11): droog, voedselarm naaldbos 
82%, jeneverbesstruweel 18%. – Sub (n= 8): dode stammen 50%, dode 
stronken 13%, dode takken 13%, dood hout onbepaald 50%. – Org (n= 9): 
spar 44%, lariks 22%, Jeneverbes 11%, Douglasspar 11%, naaldbomen 
onbepaald 11%. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0

Deze kaaszwam vormt geen hoeden, maar hij groeit resupinaat, als 
een 10 cm lange, 1-5 mm dikke, weke korst die jong heldere druppels 
uitscheidt. Bij verse exemplaren zijn de poriën wit, bij uitdrogen crème-
oker. De anamorf (imperfect stadium) van de Bestoven kaaszwam 
bestaat uit witte, watachtige structuren die na verloop van tijd in 
een lichtgeel poeder (de ongeslachtelijke chlamydosporen) worden 
omgezet. De vindplaatsen van deze zeldzame soort liggen merendeels 
op de Veluwe, in het oosten van Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en 
Drenthe; enkele in de duinen en Zuid-Limburg (NMV, 2013). Hij groeit 
op de onderkant van dode, sterk verrotte, vaak half begraven stammen 
en takken van diverse naaldbomen. In Drenthe is tot nu toe alleen het 
anamorfe stadium waargenomen, het meest op spar, maar ook op 
lariks, Jeneverbes en Douglasspar. Volgens Krieglsteiner (2000) heeft 
hij in Zuidwest-Duitsland een voorkeur voor Fijnspar (15x) boven Grove 
den (4x) en kan hij ook op bewerkt hout in gebouwen voorkomen. De 
Bestoven kaaszwam is in Drenthe zeldzaam en voornamelijk bekend 
van het Drents-Friese Wold en de noordkant van het Dwingelderveld. 
De enige vondsten na 1990 zijn gedaan tijdens excursies van de 
Paddestoelen Werkgroep Drenthe in de buurt van Zwinderen (km 243-
527, 2002) en in De Wildenberg langs de Reest (km 221-516, 2010). 
Evenals in de rest van ons land is het aantal meldingen van deze soort 

in Drenthe sterk afgenomen. Hij staat dan ook als ernstig bedreigd 
op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Naar oorzaken van de 
achteruitgang kunnen we slechts gissen. Misschien wordt de soort 
tegenwoordig minder goed in het veld herkend en is de afname alleen 
toe te schrijven aan een waarnemerseffect.
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Postia sericeomollis Kruipende kaaszwam

OPN 1995: Oligoporus sericeomollis

Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 5, n>99: 7, trend -, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1982. – Hab (n= 10): droog, voedselarm naaldbos 80%, 
jeneverbesstruweel 20%. – Sub (n= 11): dode takken 55%, dode stammen 
9%, dode stronken 9%, dood hout onbepaald 27%. – Org (n= 12): Grove den 
25%, lariks 25%, spar 17%, Jeneverbes 17%, naaldbomen onbepaald 17%.

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

0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4 1

Deze kaaszwam vormt hoedloze, 1-4 mm dikke, weke, witte 
korsten met fijne poriën. Ze smaken ongemeen bitter. Het meest 
zekere onderscheid met andere resupinate kaaszwammen zijn de 
dikwandige cystiden die aan de top bezet zijn met kristallen, maar 
helaas zijn die vaak erg lastig in een preparaat te vinden. Volgens het 
Overzicht (Arnolds et al., 1995) komt de Kruipende kaaszwam in ons 
land voor in naaldbossen en jeneverbesstruwelen op voedselarme 
zandgrond. Dat komt overeen met de ligging van de Drentse 
vindplaatsen, met een zwaartepunt in Boswachterij Dwingeloo. 
Hij is in deze provincie buiten naaldbossen waargenomen in de 
meer parkachtige omgeving van het Asserbosch en op de Grote 
Startbaan bij Havelte. In de rest van Nederland is de Kruipende 
kaaszwam zeer zeldzaam op het pleistoceen en lokaal in de 
duinen (NMV, 2013). Hij is landelijk sterk afgenomen en geldt als 
bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008), maar in Drenthe is deze 
soort nagenoeg stabiel gebleven. De Kruipende kaaszwam kent 
een overwegend (sub)montane verspreiding. Toch is de Kruipende 
kaaszwam van het op grotere hoogte gelegen Baden-Württemberg 
eveneens weinig gemeld. Hij groeit daar in naaldbos op basenrijke 
bodems, vooral op Fijnspar (60%), gevolgd door Grove den (20%) 

en Douglasspar (7%); daarnaast is hij één maal aangetroffen op 
loofhout (n= 15; Krieglsteiner, 2000). In Drenthe zijn Grove den, 
lariks, spar en jeneverbes bijna even veel in trek. 

Postia stiptica Bittere kaaszwam

OPN 1995: Oligoporus stipticus

Status: Vrij algemeen, n= 388, n<99: 72, n>99: 357, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1972. – Hab (n= 113): droog, voedselarm naaldbos 
55%, droog, voedselarm gemengd bos 35%, droog, voedselarm loofbos 
6%, vochtig, voedselarm gemengd bos 2%, rest 2%. – Sub (n= 67): dode 
stammen 25%, dode takken 21%, dode stronken 19%, levende bomen 11%, 
dood hout onbepaald 22%. – Org (n= 76): Fijnspar 41%, lariks 17%, den 16% 
(waarvan Grove den 8%, Zwarte den 1%), Douglasspar 5%, populier 1%, Es 
1%, naaldbomen onbepaald 18%.

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

8 1 0 0 0 3 18 59 144 214 89 31

Van alle kaaszwammen in naaldbossen wordt de Bittere kaaszwam 
qua algemeenheid alleen overtroffen door de Blauwe kaaszwam 
(Postia caesia). Die laatste herken je in één oogopslag, terwijl dat bij de 
Bittere kaaszwam niet het geval is. De tot 8 cm brede vruchtlichamen 
zijn krijtwit en hebben een vrij karakteristiek, bobbelig en viltig 
oppervlak, maar dat kan niet altijd doorslaggevend zijn. Controle in het 
veld geschiedt dan door op een stukje van de zwam te kauwen. Dat is 
geen pretje, want na tien tot twintig seconden ontstaat een brandend, 
samentrekkend gevoel in de keel dat zo onaangenaam is dat je 
aan het detecteren van een bittere component amper toekomt. De 

wrange smaak doet zich zelfs gelden als het stukje vruchtvlees direct 
wordt uitgespuugd en kan langer dan een half uur aanhouden, maar 
voor een betrouwbare melding van deze soort heb je dat natuurlijk 
graag over! Jonge exemplaren scheiden melkachtige guttatiedruppels 
af, die al even bitter zijn als de zwam zelf. De geur is als die van 
de Dennenmoorder (Heterobasidion annosum): fris geparfumeerd. 
De Bittere kaaszwam is in ons land zeer algemeen op de hogere 
zandgronden en in de duinen, en zeldzaam in klei- en laagveenstreken 
(NMV, 2013). In Drenthe komt hij in alle grotere bosgebieden voor. 
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Daarbuiten staan wat verspreide stippen. Wat betreft de boomkeuze 
is hout van Fijnspar favoriet en houden waarnemingen op lariks en 
den elkaar in evenwicht. De soort groeit gewoonlijk op dode stammen, 
stronken en dikke takken, maar is ook niet zeldzaam aan de voet 
van levende, kwijnende bomen of op oude wondplekken. Er zijn 
twee meldingen op loofbomen, waaronder een waarneming van een 

ervaren mycoloog die Es als substraat heeft genoteerd. Dat is een 
grote uitzondering, maar niet uniek, want Krieglsteiner (2000) vermeldt 
voor de Bittere kaaszwam in Baden-Württemberg 17 vondsten op 
loofbomen (waarvan tien op Beuk en drie op eik) tegenover 677 op 
naaldbomen. Daar is de voorkeur voor Fijnspar met 605 meldingen 
(87% van het totaal) veel markanter dan in Drenthe.

Psathyrella caput-medusae Bruinschubbige franjehoed 

Status: Verdwenen, n= 6, n<99: 6, n>99: 0, trend---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1934.

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

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

Vergeleken met een doorsnee franjehoed, wiens hoed zelden meer 
dan een paar centimeter meet, is de Bruinschubbige franjehoed een 
reus met een tot 9 cm brede hoed. Bovendien is de hoed voorzien van 
grove, afstaande schubben, zodat je hem bij een eerste aanblik amper 
voor een franjehoed zou houden, ook al omdat de steel is voorzien 
van een vliezige ring. Helaas is de kans op een ontmoeting met deze 
markante paddenstoel in Nederland tegenwoordig uiterst klein. Hij is 
hier altijd al tamelijk zeldzaam geweest, maar bovendien zeer sterk 
achteruitgegaan en na 1986 nog slechts twee keer waargenomen 
(Arnolds & Veerkamp, 1999). In Drenthe is de Bruinschubbige 
franjehoed voor het eerst gevonden in 1934 nabij Drouwen (atlasblok 
250-550), vermoedelijk in het Drouwenerzand. Sindsdien is hij nog 
zeven keer gemeld, waarvan zes keer in de jaren 1970-1972 door 
de Psathyrella-specialist E. Kits van Waveren (Kits van Waveren, 
1985). De soort moet toen in Drenthe niet al te zeldzaam zijn geweest. 
Daarna is de Bruinschubbige franjehoed nog gezien in 1989 op 
een stronk van een Douglasspar in een naaldbos op landgoed De 
Vossenberg bij Wijster (km 233-537, herb. BSW). De soort leek uit 
Drenthe en Nederland verdwenen, maar zeer recent is een groepje 

vruchtlichamen aangetroffen bij een stronk in een sparrenbos op 
voormalig bouwland ten westen van Drouwen (km 248-552, 2014). 
De Bruinschubbige franjehoed groeit op stronken en ondergrondse 
houtresten van naaldbomen, voornamelijk van spar, maar ook van 
den, veelal op min of meer voedselarm zand, zelden op klei of veen 
(Arnolds & Veerkamp 1999). De oorzaken van de sterke achteruitgang 
zijn onbekend, al ligt de verderfelijke invloed van te veel stikstof ook 
hier voor de hand (Kuyper & Arnolds, 1996). Deze franjehoed staat ook 
op de voorlopige Rode Lijst van bedreigde paddenstoelen in Europa, 
maar Krieglsteiner & Gminder (2010) beschouwen hem in Zuidwest-
Duitsland niet als bedreigd. Hij is in die streek uitsluitend op stronken 
en worteluitlopers van Fijnspar aangetroffen (n= 27), in naaldbossen 
en gemengde bossen op zowel zure als meer basische bodems. 

Pseudohydnum gelatinosum Stekeltrilzwam

Status: Vrij algemeen, n= 218, n<99: 65, n>99: 170, trend +, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1961. – Hab (n= 103): droog, voedselarm 
naaldbos 47%, droog, voedselarm gemengd bos 33%, droog, voedselarm 
loofbos 13%, vochtig, voedselarm naaldbos 1%, kapvlaktes 1%, rest 5%. 
– Sub (n= 61): dode stronken en stobben 84%, dode stammen 12%, dode 
takken 3%, dood hout onbepaald 3%. – Org (n= 68): den 29% (waarvan 
Grove den 10%), Fijnspar 27%, lariks 7%, Douglasspar 6%, naaldbomen 
onbepaald 31%. 

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

4 1 2 0 0 0 0 6 50 130 84 17

De gummiachtige tot trilpuddingachtige, breed tongvormige, iets 
doorschijnende vruchtlichamen van de Stekeltrilzwam zijn tot 8 
cm groot en van boven wit tot grijsbruin en ruw korrelig. Ze dragen 
aan de onderzijde witachtige stekeltjes waarop de sporen gevormd 
worden. Een onmiskenbare paddenstoel! De Stekeltrilzwam is in ons 
land vrij algemeen en komt vooral voor op de Waddeneilanden en de 
hogere zandgronden (NMV, 2013). Zoals van veel aan naaldbomen 

gebonden soorten liggen in Drenthe de meeste vindplaatsen in de 
boswachterijen op voedselarme, zure zandgrond. Als houtverteerder 
heeft de Stekeltrilzwam een voorkeur voor naaldhoutstronken die al 
een eind op weg zijn in de afbraakfase en veel water vast kunnen 
houden. Hij is nagenoeg even vaak op hout van dennen als van sparren 
gevonden, maar gezien de veel kleinere oppervlakte sparrenbos in 
Drenthe heeft hij daar zijn optimum. Ook in Zuidwest-Duitsland heeft 
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de Stekeltrilzwam een grote voorkeur voor Fijnspar (68% van de 
opgaven) boven Zilverspar (14%) en den (10%) (n= 309) (Krieglsteiner, 
2003). De gerapporteerde waarnemingen in loofbos lijken vreemd 
voor een exclusieve soort van naaldhout, maar hebben betrekking op 
bijna vergane restanten van naaldbomen uit een naaldbosverleden. 
Vermoedelijk als gevolg van de hoge stikstofdepositie is de 
Stekeltrilzwam in de tweede helft van de vorige eeuw achteruitgegaan, 
zodat hij als kwetsbaar op de Rode Lijst van 1996 stond (Arnolds & Van 

Pseudotomentella mucidula Okerbruin rouwvliesje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2000. 

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

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

Het Okerbruin rouwvliesje lijkt op een lichte uitgave van het hieronder 
behandelde Bruin rouwvliesje (Pseudotomentella tristis). Zoals 
bij de overige soorten uit het geslacht Pseudotomentella is het 
hymenium bij het Okerbruin rouwvliesje moeilijk te onderscheiden 
van het overige spinnenwebachtige tot viltige weefsel dat uit bruine 
schimmeldraadjes lijkt te bestaan. Dikwijls is het hymenium niet 
aaneengesloten en ligt het vrij los op het substraat. Aan de bleke 
rand zijn vaak dunne rhizomorfen te zien. Onder de microscoop 
blijkt dat er naast veel bruine toch ook gele en kleurloze hyfen zijn, 
allemaal zonder gespen. De basidiën kunnen tot wel 60 µm lang 
worden en produceren bolvormige sporen van 8-10 µm. Rijpe sporen 

zijn doorgaans niet talrijk, vrijwel kleurloos en onregelmatig stomp-
wrattig, waarbij de wratten soms aan de basis vergroeid zijn en dan 
vertakt lijken. In Drenthe is het Okerbruin rouwvliesje slechts één 
maal verzameld, op een dode stam en stronk van een Grove den in 
het Asserbosch in Assen (km 233-555, 2000, herb. B. de Vries). In 
ons land is de soort verder alleen van Schoorl bekend (NMV, 2013). 
Het Okerbruin rouwvliesje komt op het hele noordelijke halfrond 
voor, maar is nergens talrijk. Volgens de meeste auteurs groeit de 
soort overwegend op naaldhout (Köljalg, 1996; Hansen & Knudsen, 
1997), maar Jülich (1984) vermeldt ook loofhout als substraat en 
Krieglstiener (2000) noemt een vondst op mos en aarde.

Pseudotomentella tristis Bruin rouwvliesje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1974.

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

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

Het Bruin rouwvliesje is in het veld herkenbaar voor doorgewinterde 
korstzwammenkenners. Het is een donker grauwbruin vliesje dat met 
een los weefsel op het hout vast zit. De rand bestaat uit ijle, steriele 
schimmeldraden die nog wat donkerder bruin zijn dan de rest. Onder 
de microscoop wordt het herkennen nog eenvoudiger, omdat gespen 
aan de hyfen ontbreken en de rookbruine, bolvormige sporen van 
7-11 µm onregelmatige, soms vertakte wratten dragen. Het Bruin 
rouwvliesje is in Nederland zeer zeldzaam en in zeven atlasblokken 
aangetroffen, voornamelijk op het pleistoceen (NMV, 2013). Drie 
vindplaatsen liggen in Drenthe: het Drouwenerzand bij Drouwen 

(km 250-554, 1974, herb. BSW); het Sleenerzand bij Noordsleen 
(km 249-536, 2000, herb. B. de Vries) en bij de Emmerschans 
ten oosten van Emmen (km 260-535, 2001, herb. B. de Vries). De 
eerste twee vondsten waren op dode takken van Jeneverbes; de 
laatste op een dode berkenstam. Uit het buitenland zijn eveneens 
vondsten gerapporteerd van naald- en loofhout (Jülich, 1984; Hansen 
& Knudsen, 1997), bijvoorbeeld in Zuidwest-Duitsland van Beuk 
en Zilverspar (Krieglsteiner, 2000). Het Bruin rouwvliesje wordt in 
Denemarken en Finland als een gewone soort beschouwd (Hansen 
& Knudsen, 1997).

Ommering, 1996). Sinds de eeuwwisseling laat de Stekeltrilzwam weer 
een duidelijke opleving zien en hij kon daardoor van de recente Rode 
Lijst worden afgevoerd (Arnolds & Veerkamp, 2008). 
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Ramaria abietina Groenwordende koraalzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 3, n>99: 4, trend -, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1982.

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

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

Deze tot 7 cm hoge koraalzwam is vuil okergeel van kleur, soms met 
iets groenige topjes, en verkleurt bij beschadigen olijf- tot blauwgroen, 
een uniek kenmerk. De Groenwordende koraalzwam is in ons land 
matig algemeen met de hoogste dichtheden in Flevoland, de duinen 
en Zuid-Limburg. Op de hogere zandgronden komt hij zeldzaam en 
zeer plaatselijk voor (NMV, 2013). In Drenthe is deze koraalzwam 
zeer zeldzaam met iets meer dan een handvol vindplaatsen. De 
Groenwordende koraalzwam groeit saprotroof op strooisel, vooral 
van spar, minder vaak onder loofbomen, overwegend op humeuze, 
kalkhoudende bodems. In de duinen staat hij ook onder Kruipwilg 
en zelfs tussen Helm in de zeeduinen, (Arnolds et al., 1995). De 
behoefte aan goed gebufferde, zwakzure tot basische bodems 
maakt dat hij op de overwegend zure Drentse zandgronden weinig 
geschikte habitats vindt. Dat zijn dan bijvoorbeeld sparrenbosjes 
op voormalige landbouwgrond, zoals bij Nieuw-Weerdinge, en 
bermen van schelpenfietspaden, zoals in het Dieverveld bij Diever. 
Dit schelpenpad door een fijnsparrenbos wordt in het kader van het 
paddenstoelenmeetnet vanaf 2000 regelmatig geïnventariseerd. In 
de buurt van de hier al langer voorkomende Naaldboskoraalzwam 

(Ramaria eumorpha) werd pas in 2010 een flinke groeiplaats van 
de Groenwordende koraalzwam ontdekt; kennelijk een nieuwe 
vestiging. Ook in Drenthe is deze koraalzwam niet gebonden aan 
naaldenstrooisel. Hij is bijvoorbeeld aangetroffen in een aangeplant 
bosje van Grauwe wilg op opgebracht, tamelijk basenrijk zand langs 
de Brunstingerplas bij Beilen, alsmede onder een seringenheg in 
een recent bekalkte tuin in Holthe, daar samen met de eveneens 
kalkminnende Gekraagde aardster (Geastrum triplex). Net als veel 
andere koraalzwammen heeft de Groenwordende koraalzwam het in 
ons land moeilijk door verzuring en vermesting van het landschap. 
Hij staat als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). 
Krieglsteiner (2000) constateert in Zuidwest-Duitsland eveneens een 
achteruitgang als gevolg van de vanaf de jaren zeventig toegenomen 
stikstofbelasting door uitstoot van het verkeer en de agrarische sector. 

Ramaria eumorpha Naaldboskoraalzwam 

Status: Vrij zeldzaam, n= 45, n<99: 27, n>99: 19, trend --, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1952. – Hab (n= 71): jeneverbesstruweel 62%, voedselarm 
gemengd bos 14%, droog, voedselarm naaldbos 10%, droge, voedselarme 
lanen 7%, droog, voedselarm loofbos 1%, rest 6%. – Sub (n= 35): strooisel 
63%, humus 31%, dode stammen en stronken 6%. – Org (n= 19): Jeneverbes 
42%, spar 21%, lariks 21%, den 11%, Beuk 5%.

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

0 0 0 0 0 0 4 8 21 35 16 7

De Naaldboskoraalzwam heeft tot 7 cm hoge, vanaf de basis 
vertakte, roomkleurige tot geelbruine vruchtlichamen en onder de 
microscoop druppelvormige sporen van 6-10 x 3-5 µm met tot 1,5 
µm hoge stekeltjes. Hij lijkt op de Dwergkoraalzwam (Ramaria 
myceliosa; zie aldaar) die in dezelfde habitats groeit, maar die 
soort heeft gewoonlijk meer compacte, kleinere, tot 4 cm hoge 
vruchtlichamen. Bovendien worden de sporen nauwelijks langer 
dan 6 µm. Er bestaat daarnaast in de literatuur een verwarrende 
dubbelganger, de Slappe koraalzwam (Ramaria flaccida), waarvoor 
telkens andere verschillen met de Naaldboskoraalzwam worden 
opgegeven, met als enige constante het wekere vlees. Volgens een 
studie van Geesink (1983) behoren alle onderzochte Nederlandse 
collecties met het etiket Slappe koraalzwam in werkelijkheid tot de 
Naaldboskoraalzwam. In het Overzicht (Arnolds, 1995) is de Slappe 
koraalzwam als twijfelachtig inheems opgenomen en in de recente 

standaardlijst is de soort als inlands geschrapt (Arnolds & Van den 
Berg, 2013). Ondanks deze kritische geluiden wordt de Slappe 
koraalzwam nog steeds af en toe opgegeven, in Drenthe uit zeven 
kilometerhokken. Christian (2008) meldt in zijn recente monografie 
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van Ramaria dat die soort van de Naaldboskoraalzwam verschilt in de 
wat kleinere, tot 4,5 cm hoge vruchtlichamen, het veel breekbaarder 
vlees dat met KOH niet reageert (in de Naaldboskoraalzwam roze 
verkleurend), witte myceliumstrengen aan de basis van de steel 
(bij de Naaldboskoraalzwam geelachtig) en sporen met kortere 
stekeltjes, tot 0,8 µm hoog. Drie twijfelachtige Drentse collecties 
zijn ter beoordeling aan Christian opgestuurd en behoren volgens 
hem tot de Naaldboskoraalzwam. Geesink lijkt dus gelijk te krijgen 
en daarom worden alle meldingen van de Slappe koraalzwam 
hier tot de Naaldboskoraalzwam gerekend. Deze soort kan op 
gunstige groeiplaatsen met tientallen vruchtlichamen voorkomen, 
die dan vaak een hele of halve heksenkring vormen, zoals langs 
het fameuze schelpenfietspad door een bemost fijnsparrenbos 
in het Dieverveld, maar zulke rijke groeiplaatsen zijn schaars. De 
paddenstoelenliefhebber moet het meestal doen met een paar 
stronkjes van deze soort. Hij is in Nederland vrij zeldzaam en komt 
vrijwel alleen voor in naaldbossen op de pleistocene zandgronden; 
daarbuiten in één atlasblok bij Schoorl. Het zwaartepunt van 
zijn verspreiding ligt in Drenthe (NMV, 2013), maar de meeste 
waarnemingen dateren hier van vóór 1999. Vondsten van recente 
datum vertonen een lichte concentratie in het Drents-Friese Wold. De 
Naaldboskoraalzwam verteert niet alleen grof strooisel van Fijnspar, 
maar ook van Jeneverbes en lariks. Dennennaalden worden slechts 
twee maal als substraat opgegeven. Het optreden onder loofbomen 
is in Drenthe uitzonderlijk (één keer onder Beuk), maar volgens 
Christian (2008) niet ongewoon. In de jaren zestig en zeventig 
waren alle Drentse vondsten afkomstig van jeneverbesstruwelen die 
toen intensief werden bekeken in het kader van mycosociologisch 
onderzoek. De opgaven uit die studie vertekenen het relatieve belang 
van verschillende naaldbomen voor deze soort in de statusgegevens. 
De Naaldboskoraalzwam was destijds in jeneverbesstruwelen 
wijdverspreid in dikke naaldenpakketten onder dichte struiken, 
maar niet talrijk. Tegenwoordig wordt hij daar helemaal niet meer 

aangetroffen. Indertijd was het strooisel van Jeneverbes beduidend 
minder zuur dan dat van andere naaldbomen, maar de zure regen 
heeft dat verschil teniet gedaan. Ook het frequente optreden van de 
Naaldboskoraalzwam in de buurt van schelpenfietspaden wijst op een 
gevoeligheid voor verzuring. De hoge stikstofdepositie heeft eveneens 
bijgedragen aan de sterke landelijke en regionale achteruitgang van 
deze soort, die nu als bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & 
Veerkamp, 2008). In Zuidwest- Duitsland is deze soort eveneens 
sterk achteruitgegaan. Hij groeit daar in naaldbossen en gemengde 
bossen op min of meer basische bodems, vooral bij Fijnspar (52%) en 
Grove den (24%) (n= 29). Op kalkrijke grond komt hij alleen voor als 
de toplaag enigszins verzuurd is (Krieglsteiner, 2000). 

Repetobasidium americanum Breedsporig repeteerkorstje

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 4, n>99: 2, trend ---, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1981.

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

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

Repeteerkorstjes vind je ‘per geluk’. Ze zijn onopvallend en in het 
veld niet te onderscheiden van de kleinste veegjes, oploskorstjes 
en onrijpe dingetjes. Het belangrijkste geslachtskenmerk is dat de 
basidiën telkens ontstaan binnen een oudere voorganger. Het is nog 
een hele klus dat onder de microscoop waar te nemen. De basidiën 
blijken aan de basis vele dwarswandjes boven elkaar te hebben en 
meerdere gespen. Binnen de repeteerkorstjes zijn onduidelijkheden 
over de soortbegrenzing, omdat ze zo weinig gevonden worden. Het 
Breedsporig repeteerkorstje heeft conische, dunwandige cystiden van 
35-70 x 5 µm. Er zijn twee variëteiten: var. americanum met 4-sporige 
basidiën en sporen van 6-8 x 3,5-4,5 µm, en var. bisporum met 
2-sporige basidiën en sporen van 8-11 x 5-6 µm. De eerste variëteit 
is oorspronkelijk beschreven van naaldhout in Minnesota (USA) 
(Eriksson et al., 1981) en in Drenthe van vijf plaatsen bekend. Bij 
Wijster (km 230-537, 1981) en in het Kniepstra’s veentje bij Beilen (km 
232-541, 1983, herb. BSW) groeide het Breedsporig repeteerkorstje 

op stukken jeneverbeshout die in het kader van houtverteringsproeven 
waren uitgelegd in een dennenbos, respectievelijk elzenbroekbos. 
Daarnaast zijn er vondsten op Douglasspar in De Vossenberg bij 
Wijster (km 233-537, 1982, herb. BSW); op Fijnspar in Boswachterij 
Dwingeloo bij Spier (km 227-538, 1983, herb. BSW) en op een dode 
bladsteel van Adelaarsvaren in de Lange Slagen bij Veenoord (km 
251-525, 2004, herb. B. de Vries). Variëteit bisporum is oorspronkelijk 
beschreven uit Drenthe, op grond van een collectie op een blok 
jeneverbeshout dat in het kader van verteringsproeven was uitgelegd 
in een vegetatie van Pijpenstrootje bij Wijster (km 230-537, 1981, 
herb. BSW) (De Vries, 1983). Hij is later ook gevonden op Jeneverbes 
in de Anserdennen bij Ansen (km 220-534, 2001, herb. B. de Vries). In 
Nederland is het Breedsporig repeteerkorstje verder alleen gemeld uit 
een atlasblok in West-Groningen (NMV, 2013). Het is opmerkelijk dat 
de soort in recente Europese standaardwerken over korstzwammen 
niet genoemd wordt. Vooralsnog is het een Drentse specialiteit!
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Rhodocollybia maculata Roestvlekkenzwam

OPN 1995: Collybia maculata

Status: Algemeen, n= 493, n<99: 165, n>99: 404, trend ±, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 303): droog, voedselarm naaldbos 
28%, voedselarm gemengd bos 27%, jeneverbesstruweel 13%, droog, 
voedselarm loofbos 12%, droge, voedselarme lanen 3%, droog heischraal 
grasland 2%, wilgenbroekstruweel 2%, berkenbroekbos 2%, droge en 
vochtige heide 2%, rest 9%. – Sub (n= 107): strooisel 65%, humus 27%, 
veen 2%, grond onbepaald 6%. – Org (n= 42): Fijnspar 24%, den 19% 
(waarvan Grove den 14%), berk 17%, Wilde gagel 10%, lariks 7%, Beuk 7%, 
eik 7% (waarvan Zomereik 5%), rest 9%.

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

0 0 0 0 0 0 3 26 243 440 154 21

De Roestvlekkenzwam is een vrij forse, aanvankelijk geheel witte 
paddenstoel met zeer dicht opeenstaande plaatjes, die altijd in 
groepen voorkomt en vaak hele of halve heksenkringen vormt. Oudere 
exemplaren krijgen op de hoed en lamellen roodbruine vlekjes, een 
kenmerk waaraan deze soort zijn naam dankt. De Roestvlekkenzwam 
is op de zandgronden een zeer algemene strooiselafbreker met een 
voorkeur voor naaldenstrooisel, speciaal dat van Fijnspar. Ook in 
oudere loofbossen onder beuk en eik is deze soort regelmatig te 
vinden. Volgens het Drentse bestand staat de Roestvlekkenzwam in 
42% van de gevallen in naaldbos, 30% in gemengd bos en 16% in 
loofbos. Lanen en heides nemen ieder zo’n 3% voor hun rekening. 
Dankzij het mycosociologisch onderzoek in jeneverbesstruwelen 
gedurende de zestiger en zeventiger jaren beslaan waarnemingen 
van de Roestvlekkenzwam in deze habitat 13% van het totaal aantal 
opgaven, een overschatting van het werkelijke belang van deze 
struwelen voor de soort. De Roestvlekkenzwam groeit graag op 
dikke strooiselpaketten. Toch lijkt deze paddenstoel niet geprofiteerd 
te hebben van het dikker worden van de strooisellaag als gevolg van 
de overmaat stikstof in de neerslag. In regelmatig bezochte terreinen 
valt op dat de Roestvlekkenzwam opeens op een nieuwe plek kan 
verschijnen met veel exemplaren tegelijk. De daaropvolgende paar 
jaar fructificeert hij met nog veel meer exemplaren, tot een paar 
honderd aan toe, vaak in een duidelijke heksenkring. En dan opeens 
is het afgelopen en zie je deze paddenstoel op die plek niet meer 

terug. Het lijkt er dus op dat deze soort een overlevingsstrategie 
hanteert van kort, maar heftig: in korte tijd alle beschikbare reserves 
gebruiken om zo veel mogelijk sporen te produceren. Net als veel 
andere strooiselafbrekers verschijnt de Roestvlekkenzwam in de 
loop van het najaar, met een optimum in oktober. In Drenthe is 
deze paddenstoel in vrijwel alle grotere bosgebieden aangetroffen. 
Vanaf de jaren zestig vertoont de Roestvlekkenzwam landelijk een 
lichte achteruitgang, mogelijk veroorzaakt door luchtverontreiniging 
(Arnolds & Veerkamp, 1999). Hij is in het paddenstoelenmeetnet 
opgenomen als indicatorsoort. 
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Rhodonia placenta Roze kaaszwam

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

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

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

Deze houtzwam heeft een even weke consistentie als andere 
kaaszwammen en werd tot voor kort meestal tot de bekende 
kaaszwamgeslachten Tyromyces, Postia of Oligoporus gerekend. 
Pas in 2005 werd voor deze soort een eigen genus Rhodonia 
opgericht. De Roze kaaszwam vormt dikke, resupinate, vaak 
onregelmatig knobbelige korsten met fijne poriën als uitmondingen 
van tot 10 mm lange buisjes. De soort is in het veld direct herkenbaar 
aan de fraaie roze tot lila kleur. De vruchtlichamen groeien saprotroof 
op dode, vrij ver verteerde stronken van naaldbomen en kunnen 
deze helemaal overgroeien. De Roze kaaszwam is pas sinds enkele 
jaren uit Nederland bekend en vooral in Noord-Brabant en Limburg 
gevonden. In Drenthe is hij zeer recent één maal aangetroffen, op 
een dennenstronk in een dennenbosje op zeer voedselarm stuifzand 
in het Kamperzand bij Havelte (km 210-533, 2010). Bijgaande foto 
is van die vondst afkomstig. De Roze kaaszwam is in heel Europa 
zeldzaam. In Baden-Württemberg zijn vijf waarnemingen bekend, 
waarvan drie op Douglasspar, één op Fijnspar en één op Grove 
den (Krieglsteiner, 2000). Bernicchia (2005) voegt aan dit rijtje 
waardbomen nog de Europese lariks toe. Volgens Jülich (1985) 
wordt hij soms op hout in gebouwen aangetroffen.

Rhodocollybia prolixa  Rossige collybia

OPN 1995: Collybia distorta

Status: Zeer zeldzaam, n= 10, n<99: 1, n>99: 9, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1967. – Hab (n= 10): droog, voedselarm naaldbos 
50%, droog, voedselarm gemengd bos 30%, droog, voedselrijk naaldbos 
20%. – Sub (n= 6): strooisel 67%, humus 33%.

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

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

De Rossige collybia is verwant aan de hierboven beschreven 
Roestvlekkenzwam (Rhodocollybia maculata). Hij heeft eveneens 
een 3-12 cm grote hoed en witte, zeer dicht opeenstaande lamellen, 
vaak met een gezaagde snede. De hoed van de Rossige collybia is 
echter van de aanvang af egaal oranje- tot roodbruin. In Nederland 
is tot nu toe alleen var. distorta aangetroffen met een steel die 
aanmerkelijk lichter gekleurd is dan de hoed. Bij var. prolixa is de 
steel ook jong al net zo rossig bruin als de hoed. Tot halverwege 
de jaren negentig waren er slechts enkele vindplaatsen van de 
Rossige collybia in Nederland (Arnolds et al., 1995), maar sinds 
de eeuwwisseling is het aantal meldingen toegenomen, vooral 
in Drenthe. De soort is nog wel zeldzaam en beperkt tot het 
pleistoceen en de kalkarme duinen van het Waddendistrict (NMV, 
2013). Hoewel er enkele opgaven zijn van loofbos, zijn de meeste 
vondsten afkomstig van naaldbossen op zure zandbodems. De 

Rossige collybia groeit meestal in naaldenstrooisel van den of 
Fijnspar, soms op deels begraven en halfverteerd naaldhout (Nauta 
& Vellinga, 1995). Van de paar Drentse waarnemingen waarbij een 
boomsoort is aangegeven, wordt de Grove den het meest gemeld, 
maar hij is ook gevonden in een jong fijnsparrenbos op voormalig 
bouwland. Volgens Krieglsteiner (2001) is de Rossige collybia in 
de Zuidwest-Duitse naaldbossen vrij algemeen. Hij groeit hier even 
vaak in fijnsparren- als in dennenbossen, steeds op zure, vochtige 
zand- en leembodems. Antonin & Noordeloos (1993) beschouwen 
de Rossige collybia als een soort die voornamelijk in loofbos 
voorkomt.
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Serpula himantioides  Dakloze huiszwam

Status: Matig algemeen, n= 168, n<99: 5, n>99: 165, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1971. – Hab (n= 17): voedselarm naaldbos 41%, 
voedselarm gemengd bos 35%, jeneverbesstruweel 18%, loofbossingels 
6%. – Sub (n= 30): dode stammen 37%, dode stronken 23%, dode takken 
20%, bewerkt hout 3%, dood hout onbepaald17%. – Org (n= 33): spar 27%, 
lariks 21%, Jeneverbes 9%, Grove den 6%, Douglasspar 6%, Amerikaanse 
eik 3%, naaldbomen onbepaald 27%.

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

0 1 0 1 0 0 0 0 20 76 70 15

De Dakloze huiszwam is een korstzwam die in het veld goed te her-
kennen is. De vorming van vruchtlichamen begint met de ontwikkeling 
van een vrij dik, wit tot crèmekleurig mycelium op naaldhout. Het 
mycelium heeft vaak een zwakke violette tint. Op die zwamvlok ontwikkelt 
zich een hymenium dat eerst geel tot oranje is en later door de sporen 
olijf- tot donkerbruin kleurt. Het hymenium is eerst netvormig geplooid, 
later overgaand in een patroon van diepere, onregelmatige, wijde 
gaatjes; een structuur die merulioid wordt genoemd. De vruchtlichamen 
kunnen enkele decimeters breed worden. De Dakloze huiszwam 
onderscheidt zich van de Echte Huiszwam (Serpula lacrymans, zie 
aldaar) onder andere door de geringere dikte van 1-2 mm. In Drenthe 
is de Dakloze huiszwam matig algemeen in naaldbossen, meestal in de 
boswachterijen. De zeer sterke toename van het aantal waarnemingen 
is hoofdzakelijk te danken aan een betere herkenning in het veld door 
veel paddenstoelenkarteerders. Ook in de rest van ons land is deze 
soort tegenwoordig vrij algemeen, voornamelijk op het pleistoceen en 
in de duinen (NMV, 2013). De Dakloze huiszwam zit meestal op de 
onderzijde van stammen en stronken van naaldbomen in bossen op 
voedselarme grond, met enige voorkeur voor spar en lariks. Tussen 
de waarnemingen op naaldbomen zit één melding van Amerikaanse 
eik. Het vruchtlichaam zoekt als ‘dakloze’ vaak beschutting, half onder 
strooisel of in een houtstapel. De naam suggereert min of meer dat deze 

Sistotrema coroniferum  Sneeuwwitte urnkorstzwam

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

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

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

De Sneeuwwitte urnkorstzwam vormt dunne vliesjes die zelfs bij 
drogen wit blijven, maar macroscopisch desondanks niet herkenbaar 
zijn. Onder de microscoop blijken de urnvormige basidiën ‘kroontjes’ 
te dragen van zes tot acht sterigmen die gekromde sporen van 5-6 
x 2-2,5 µm produceren. Een belangrijk kenmerk is de aanwezigheid 
van oliehoudende cystiden (gloeocystiden) van 60-100 x 6-10 µm, 
maar die zijn soms lastig te vinden. Een andere inlandse soort 
met dergelijke cystiden is de Smalhalsurnkorstzwam (Sistotrema 
sernanderi), maar die heeft 4-sporige basidiën. Gloeocystiden 
worden ook aangetroffen bij de nog niet uit ons land bekende 
Sistotrema resinicystidium die iets kleinere sporen heeft van 4-5,5 µm 

en cystiden met een geelbruine inhoud. In Drenthe is de Sneeuwwitte 
urnkorstzwam twee keer gevonden in voedselarme naaldbossen: 
op een dode tak van Fijnspar in Boswachterij Dwingeloo nabij 
Smalbroek (km 538-227, 1983, herb. BSW) en op een dode stam van 
een naaldboom op het Drouwenerveld bij Papenvoort (km 245-551, 
2009, herb. Enzlin). In Nederland is de soort verder slechts bekend 
van de omgeving van Helmond, Den Haag en Vorden. In de literatuur 
wordt de Sneeuwwitte urnkorstzwam vermeld van diverse loof- en 
naaldbomen in zeer uiteenlopende bosgemeenschappen, waaronder 
bijvoorbeeld ook elzen-essenbos (Krieglsteiner, 2000; Hansen & 
Knudsen, 1997). 

soort in gebouwen niets te zoeken heeft, maar soms groeit de Dakloze 
huiszwam wel degelijk op vochtige balken en vloeren. Het mycelium 
veroorzaakt bruinrot. Het is echter veel minder agressief is dan dat van 
de Echte Huiszwam; een echte huismus die bij ons alleen in gebouwen 
optreedt. Op de linker foto is het jonge stadium van de Dakloze huiszwam 
afgebeeld, op de rechter foto een volgroeid vruchtlichaam.
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Sistotrema efibulatum Gesploze urnkorstzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 1, n>99: 6, trend +++, RL08: Onvoldoende 
gegevens. – Sub (n= 8): dode takken 63%, dode twijgen 13%, dode stammen 
13%, dood hout onbepaald 13%. – Org (n= 9): spar 33%, Jeneverbes 22%, 
Grove den 11%, Douglasspar 11%, naaldbomen onbepaald 22%.

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

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

De Gesploze urnkorstzwam dankt zijn soortsnaam aan het ontbreken 
van gespen, die bij de overige urnkorstzwammen wel aanwezig zijn. 
De geslachtsnaam zegt iets over de vorm van de basidiën, die bij 
alle soorten urnvormig zijn. Bij deze soort zijn ze 6- tot 8-sporig en 
de sporen meten 5-6 x 2,5-3 µm. In het veld is van dat alles uiteraard 
niets te zien. Daar lijkt de Gesploze urnkorstzwam op vele andere 
melige niemanddalletjes, zoals dwergkorstjes, vaagjes en veegjes: 
een dun, grijzig wit, fijn poreus korstje zonder rhizomorfen. In Drenthe 
staat de Gesploze urnkorstzwam als zeer zeldzaam op de kaart, 
met een kleine concentratie vindplaatsen in Boswachterij Ruinen. 
Elders in ons land is hij alleen op drie plekken in de Achterhoek 
waargenomen (NMV, 2013). Vermoedelijk is de soort aanmerkelijk 
wijder verbreid dan nu bekend is. Hij groeit in Drenthe op afgevallen 
takken en twijgen, soms ook stammen, van diverse naaldbomen in 
voedselarme bossen. Uit Baden-Württemberg zijn vier vondsten op 
naaldhout bekend maar ook één op onbekend loofhout (Krieglsteiner, 
2000), terwijl de Gesploze urnkorstzwam in Scandinavië allerlei 
substraten zou bewonen (Hansen & Knudsen, 1997).

Sparassis crispa Grote sponszwam

Status: Matig algemeen, n= 124, n<99: 33, n>99: 105, trend ++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1966. – Hab (n= 40): voedselarm gemengd bos 
52%, voedselarm naaldbos 37%, parken en plantsoenen 3%, rest 8%. – Sub 
(n= 28): voet van levende bomen 43%, dode stronken 21%, dode wortels 
11%, levende stammen 7%, levende wortels 4%, humus en strooisel 12%. 
– Org (n= 31): spar 39%, den 35% (waarvan Grove den 19%), Douglasspar 
13%, lariks 10%, rest 3%.

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

2 0 0 0 0 0 2 2 39 73 29 6

Dit is nou eens een paddenstoel die al van verre opvalt en die elke 
wandelaar met behulp van een simpel gidsje op naam kan brengen. 
De vruchtlichamen van de Grote sponszwam zijn vaak zo groot als 
een voetbal en opgebouwd uit roomwitte tot okergele, bladachtige 
elementen die onderling verbonden zijn. De soort is in Nederland 
op atlasblokniveau vrij algemeen, voornamelijk op de hogere 
zandgronden, daarbuiten zeldzaam in Zuid-Limburg, de duinen en 
Flevoland. Hij heeft de hoogste dichtheid in Midden-Nederland van 
de Utrechtse Heuvelrug tot en met Twente (NMV, 2013). Dat zijn 
ook de gebieden met de meeste oude exemplaren van Fijnspar 
en Douglasspar, waar deze paddenstoel bij voorkeur op groeit. In 
Drenthe is de Grote sponszwam op basis van kilometerhokken matig 
algemeen en min of meer stabiel. Hij is voornamelijk gemeld uit de 
boswachterijen. Toch is deze paddenstoel In de praktijk zeldzamer 
dan het kaartbeeld doet vermoeden, want binnen een kilometerhok is 

meestal slechts één vruchtlichaam te vinden, hooguit een paar. Talrijk 
is hij nooit. De Grote sponszwam is een necrotrofe wortelparasiet die 
oude naaldbomen binnendringt via wondplekken. Na verloop van tijd 
produceert het mycelium vruchtlichamen, meestal op de grond aan de 
voet van de boom die als gastheer dient. De vruchtlichamen kunnen 
ook laag op de stam tevoorschijn komen. In allerlei naaldbomen 
kan hij ernstige schade aanrichten in het kernhout van de stam. De 
aantasting kan tot drie meter hoogte reiken, waarbij het hout eerst 
geel tot geelbruin verkleurt en daarna donkerbruin wordt, terwijl 
een kenmerkende geur wordt afgescheiden die aan terpentine doet 
denken (Jahn, 1979). Als zijn gastheer het begeven heeft, kan de 
Grote sponszwam nog een aantal jaren saprotroof verder leven. 
Volgens het beperkte aantal gegevens in het Drentse bestand is de 
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soort het meest gevonden bij sparren en dennen. Douglasspar en 
lariks worden eveneens regelmatig bezocht door deze ongenode 
gast. Vermoedelijk ligt het aandeel van Douglasspar in werkelijkheid 
hoger, omdat douglasbossen minder door mycologen worden bezocht 
dan andere naaldbossen. In sparrenbossen zijn het opvallend vaak 
percelen met Sitkaspar waar de Grote sponszwam aangetroffen wordt, 
misschien omdat deze van oorsprong Noord-Amerikaanse boom bij 

ons niet de optimale omstandigheden vindt en daardoor kwetsbaarder 
is voor aantasting dan de Europese Fijnspar. Het is opmerkelijk dat 
hij in Zuidwest-Duitsland vrijwel uitsluitend op Grove den groeit met 
94% van de waarnemingen tegenover 4% bij Fijnspar en 1% bij 
Douglasspar (n= 157, Krieglsteiner, 2000). Dit is des te opvallender, 
omdat het aandeel van sparren in de bossen aldaar veel hoger is dan 
in Drenthe.

Stereum sanguinolentum Dennenbloedzwam 

Status: Algemeen, n= 621, n<99: 146, n>99: 568, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1911. – Hab (n= 261): voedselarm naaldbos 54%, 
voedselarm gemengd bos 34%, parken en tuinen 3%, jeneverbesstruweel 
2%, rest 7%. – Sub (n= 206): dode takken 53%, dode stammen 15%, dode 
stronken 6%, hekpalen 1%, dood hout onbepaald 25%. – Org (n= 246): den 
32% (waarvan Grove den 21%, Zwarte den 1%), spar 31%, lariks 15%, 
Douglasspar 5%, Jeneverbes 2%, naaldbomen onbepaald 15%.

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

31 9 15 11 5 11 16 44 127 315 259 120

De Dennenbloedzwam is in het veld gemakkelijk te herkennen. 
Het is een stevige, grotendeels resupinate korstzwam, in goed 
ontwikkelde toestand met hoedvormig afstaande randen. De 
bovenzijde daarvan is bleekbruin en heeft viltige zones. In verse 
toestand is de onderzijde bleekbeige en bij beschadiging komt er 
rood sap uit. In droge toestand kan herkenning van de soort iets 
lastiger zijn, want dan komt er geen rood vocht vrij. In dat geval is 
het goed te letten op grijs of zwart verkleurde plekken; daar is in 
het verleden een beschadiging geweest. De Dennenbloedzwam is 
niet de enige soort van het geslacht Stereum die bij krassen bloedt, 
maar wel de enige die op naaldhout groeit. Hij komt in Drenthe voor 
in vrijwel elk bosvak waar naaldbomen te vinden zijn. De kaart geeft 
goed aan waar naaldbossen liggen, dus vooral in de boswachterijen 
op het plateau. De soort is veel zeldzamer in de brede beekdalen, 
de laag gelegen gebieden in de kop van Drenthe en rond Meppel en 
in de meeste hoogveenontginningen. In de bossen ten oosten van 
Hollandscheveld is echter veel naaldhout aangeplant, waardoor de 
Dennenbloedzwam daar gewoon is. Landelijk is hij zeer algemeen 
in de duinen en op het pleistoceen, minder gewoon in Flevoland 
en Zuid-Limburg en zeldzaam elders (NMV, 2013). De soort groeit 
saprotroof op takken, stammen en stronken van allerlei naaldbomen, 
zowel op recent afgestorven als tamelijk verrot hout. Hij heeft 
geprofiteerd van de toename van snoeihout in naaldbossen en is 
het laatste decennium sterk toegenomen. In Drenthe zijn de meeste 

meldingen afkomstig van dennenhout, maar de Dennenbloedzwam 
heeft in feite een voorkeur voor sparrenhout, indien rekening wordt 
gehouden met de beperkte oppervlakte sparrenbos in vergelijking 
met dennenbos. Hij is opvallend schaars op Jeneverbes. Ook 
in Zuidwest-Duitsland is een voorkeur voor Fijnspar vastgesteld 
(Krieglsteiner et al., 2000). Buiten naaldbossen en gemengde 
bossen is de Dennenbloedzwam te vinden op rotte hekkenpalen en 
opgeslagen stapels naaldhout.
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Stropharia aeruginosa Echte kopergroenzwam

OPN 1995: Psilocybe aeruginosa

Status: Vrij algemeen, n= 274, n<99: 83, n>99: 201, trend ±, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 212): droog, voedselarm loofbos 
43%, voedselarm gemengd bos 23%, voedselarm naaldbos 11%, droge 
lanen 9%, parken en tuinen 3%, jeneverbesstruweel 3%, moerasbossen 2%, 
matig bemest weiland 1%, rest 5%. – Sub (n= 47): humus 34%, strooisel 
30%, dode taken 28%, dode stronken 2%, dood hout onbepaald 2%, veen 
2%, rest 2%. – Org (n= 24): loofbomen 50% (waarvan Zomereik 33%, Beuk 
4%, berk 4%, loofbomen onbepaald 8%); naaldbomen 50% (waarvan spar 
21%, Grove den 13%, Jeneverbes 8%, Douglasspar 4%, naaldbomen 
onbepaald 4%).

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

2 0 0 0 0 0 0 5 40 192 92 7

De hoed van deze plaatjeszwam kan in jonge toestand onbeschrijf-
lijk mooi blauwgroen zijn, een tint waar een diafilm absoluut geen 
raad mee wist. Maar in het digitale tijdperk kan dit kopergroen, 
eventueel door bewerkingen achteraf, verrassend goed benaderd 
worden. Vóór 1980 werden de Echte en de Valse kopergroenzwam 
(Stropharia caerulea; zie aldaar) als één variabele soort beschouwd. 
Beide soorten zijn echter in het veld al goed te onderscheiden. 
De Echte kopergroenzwam heeft een witte, vlokkige steel met 
een afstaande vliezige ring en bij rijpheid purperbruine lamellen 
met een witte snede. Bij de Valse kopergroenzwam is slechts een 
dunne, vezelige ringzone aanwezig en de plaatjes zijn bleker bruin 
zonder contrasterende snede. Ze verschillen ook in standplaats. De 
Echte kopergroenzwam is voornamelijk te vinden op houtresten en 
grof strooisel in bossen op voedselarme bodems, terwijl de Valse 
kopergroenzwam een meer ruderale, bodembewonende soort is, die 
vaak buiten bossen voorkomt (Arnolds et al., 1995). Dat beeld wordt 
bevestigd door Krieglsteiner (2003), die voor Zuidwest-Duitsland 
aangeeft dat de Echte kopergroenzwam op strooisel en op sterk 
vermolmd hout groeit van zowel loof- als naaldbomen op zure, 
kalkloze, voedsel- en stikstofarme bodems. Op verspreidingskaarten 
van beide soorten is het verschil in standplaats goed te zien: De 
Echte kopergroenzwam is in ons land algemeen en hoofdzakelijk 
aangetroffen in de duinen en op het pleistoceen; de Valse 
kopergroenzwam komt verspreid over het gehele land voor (NMV, 
2013). In Drenthe is de Echte kopergroenzwam vrij algemeen en 

wijdverbreid, vooral in bosgebieden op de Hondsrug. Opvallend is 
dat het aantal bezette kilometerhokken in Zuidwest-Drenthe vóór 
1999 duidelijk hoger is dan in de periode er na. Even opvallend is 
het geringe aantal vondsten in het Drents-Friese Wold, ondanks 
intensief onderzoek in de jaren 2008-2010. Wellicht heeft deze 
paddenstoel een voorkeur voor iets basenhoudende, lemige gronden 
en zijn de bosbodems in Zuidwest-Drenthe meestal te zuur. Bij de 
habitatopgaven uit Drenthe is het aantal meldingen uit loofbossen 
aanmerkelijk groter dan in naaldbossen. Dat komt niet overeen met 
onze recente ervaringen, waarbij de Echte kopergroenzwam veel 
vaker aangetroffen is in naaldbossen, vooral onder sparren, dan in 
loofbossen.
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Stypella vermiformis IJskristalzwam

Status: Zeldzaam, n= 20, n<99: 7, n>99: 13, trend ±, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1970. – Hab (n= 16): droog, voedselarm gemengd 
bos 44%, tuinen 25%, elzenbroekbos 19%, jeneverbesstruweel 6%, droog, 
voedselarm naaldbos 6%. – Sub (n= 29): dode takken 66%, dode stammen 
19%, dood hout onbepaald 11%. – Org (n= 29): den41% (waarvan Grove den 
38%), Jeneverbes 38%, spar 7%, naaldbomen onbepaald 14%.

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

0 0 2 0 1 1 0 1 3 2 7 3

De IJskristalzwam heeft weinig met ijs van doen, behalve misschien 
dat hij ijzige koude goed overleeft en tot in het voorjaar fructificeert. 
Vers bestaat het vruchtlichaam aanvankelijk uit geïsoleerde, minieme, 
0,2 mm lange stekeltjes die later door een myceliummatje met elkaar 
verbonden raken. Het lijkt op een waterige, doorschijnende, zeer 
zachte uitvoering van een Tandjeszwam (Hyphodontia). Microscopisch 
blijft van die gelijkenis niets over. De basidiën zijn gesteelde bolletjes 
die in vier verticale segmenten zijn verdeeld, zoals het een trilzwam 
betaamt. De sporen van 4-6 x 3-4,5 µm zijn breed ellipsvormig tot 
vrijwel rond en vormen secundaire sporen. In de waterige tandjes 
zitten lange, onregelmatig gevormde, dunwandige cystiden die wel 

200 µm lang kunnen worden. De IJskristalzwam is in Nederland vrij 
zeldzaam en vrijwel beperkt tot het pleistoceen, met daarbuiten enkele 
vindplaatsen in de duinen en het Lauwersmeergebied (NMV, 2013). 
In Drenthe is hij beperkt tot hoger gelegen, zandige streken. De soort 
groeit saprotroof op allerlei sterk verteerde stukken naaldhout en is 
niet aan een bepaald bostype gebonden. De meldingen uit een tuin 
en een elzenbroekbos hebben betrekking op stukken jeneverbeshout 
die in het kader van houtverteringsproeven waren uitgelegd in 
de desbetreffende habitats, maar die daar van nature niet zouden 
voorkomen.

Tapinella panuoides Ongesteelde krulzoom

OPN 1995: Paxillus panuoides

Status: Vrij zeldzaam, n= 57, n<99: 33, n>99: 24, trend --, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1940. – Hab (n= 31): droog, voedselarm naaldbos 58%, droog, 
voedselarm gemengd bos 16%, jeneverbesstruweel 10%, tuinen en erven 
3%, vochtig, voedselarm naaldbos 3%, rest 9%. – Sub (n= 25): dode 
stammen 32%, dode stronken 28%, dood hout 24%, dode takken 8%, 
bewerkt hout 4%, hekpalen 4%. – Org (n= 21): den 53% (waarvan Grove den 
48%), spar 33%, lariks 5%, Douglasspar 5%, naaldbomen onbepaald 10%.

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

1 0 0 0 0 0 2 5 15 24 6 1

Het belangrijkste kenmerk van de Ongesteelde krulzoom zit al in 
zijn naam: met zijn leerkleurige, dunne hoeden groeit hij zijdelings 
op het substraat. Van een steel is weinig te bespeuren. De plaatjes 
zijn gemakkelijk van de hoed te verwijderen, evenals bij de Gewone 
krulzoom (Paxillus involutus), waarmee hij tot voor kort in hetzelfde 
geslacht zat. Vroeger was de Ongesteelde krulzoom landelijk 
niet zeldzaam op het pleistoceen, in de duinen en Zuid-Limburg 
(NMV, 2013). Hij is in de tweede helft van de vorige eeuw sterk 
achteruitgegaan. Na 1990 is hij veel minder gemeld dan in de jaren 
ervoor, hoewel het aantal paddenstoelenwaarnemingen sindsdien 
sterk is toegenomen. Vroeger vormde de Veluwe een bolwerk, maar 
ook hier is de soort sterk afgenomen. De Ongesteelde krulzoom 
staat dan ook als kwetsbaar op de Rode lijst (Arnolds & Veerkamp, 
2008). In Drenthe is de situatie niet anders: ondanks de verhoogde 
inventarisatie-activiteiten na 1999 blijft het aantal meldingen sterk 
achter bij dat in de voorafgaande periode. De Ongesteelde krulzoom 
is nu vrij zeldzaam en wordt vooral aangetroffen in boswachterijen 
en andere grotere boscomplexen op voedselarme, zure grond. 
Soms duikt hij echter op onverwachte plaatsen op, bijvoorbeeld op 

een oude spoorbiels in een siertuin in Beilen. In Duitsland zijn veel 
vondsten bekend in vochtige kelders, schuren en stallen en daar 
behoort de Ongesteelde krulzoom tot de belangrijkste schadelijke 
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houtpaddenstoelen (Jahn, 1979). Bij een aantasting verkleurt het 
hout eerst oranje tot roodbruin en ontstaat een bruinrot dat lijkt op 
dat van de Huiszwam (Serpula himantoides). Er wordt gezegd dat de 
Ongesteelde krulzoom relatief veel water nodig heeft, waardoor droog 
bouwhout niet aangetast wordt. Ook het impregneren van hout werkt 
goed als afweermiddel. Maar het meest afdoende blijkt het jarenlang 
toedienen van een hoge dosis stikstof, zoals dat de laatste veertig 
jaar in de Nederlandse natuur is gebeurd, waardoor de chemische 
samenstelling van naaldhout verandert en deze paddenstoel vanzelf 

verdwijnt. Volgens het Drentse bestand komt de Ongesteelde 
krulzoom in de helft van de gedocumenteerde gevallen op dennenhout 
voor, verder vooral op Fijnspar en zelden op lariks en Douglasspar. Op 
Jeneverbes is hij nooit waargenomen. Volgens de literatuur kan de 
Ongesteelde krulzoom vrijwel het gehele jaar worden aangetroffen en 
vestigt hij zich op dood hout dat zich nog in de eerste fase van afbraak 
bevindt. Daarbij wordt het zaagvlak van een stam of stronk gemeden. 
In Zuidwest-Duitsland is deze soort algemeen, niet bedreigd en groeit 
hij vooral op hout van Fijnspar (Krieglsteiner, 2000).

Thelephora caryophyllea Prachtfranjezwam

Status: Verdwenen, n=1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1971.

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

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

De Prachtfranjezwam lijkt op de bekende Gewone franjezwam 
(Thelephora terrestris; zie aldaar), maar onderscheidt zich in het veld 
doordat de vruchtlichamen min of meer regelmatig trechtervormig 
zijn met een centraal steeltje en nauwelijks met elkaar vergroeien. 
Bovendien is de bovenkant meer kastanjebruin en de rand onregelmatig 
ingesneden. De insnijdingen en de veervormige uiteinden van de 
randzone geven aan deze paddenstoel een fraai, sterk radiaal accent. 
De onderzijde is glad, zonder wratjes zoals bij de Gewone franjezwam, 
en de sporen van de Prachtfranjezwam zijn kleiner met maten van 6,5-
8,5 x 5-7 µm. De soort vormt mycorrhiza met diverse naaldbomen en 
heeft een voorkeur voor naaldbossen op droge, zandige, kalkhoudende 
bodem met een dunne strooisellaag. De Prachtfranjezwam was 
vroeger in Nederland matig algemeen op het pleistoceen, in de duinen, 
Zuid-Limburg en langs de randmeren van Flevoland (NMV, 2013). 
Vooral op het pleistoceen is hij sterk achteruitgegaan door verzuring 
en vermesting en hij staat nu als bedreigd op de Rode lijst (Arnolds & 

Veerkamp, 2008). In Drenthe is deze soort slechts één maal verzameld 
ten noorden van Havelte (atlasblok 210-535, 1971, herb. L). Nadere 
details van de vondst zijn ons niet bekend. 

Tomentellopsis echinospora Bleek viltvliesje

Status: Zeldzaam, n= 27, n<99: 5, n>99: 22, trend +++, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1977. – Hab (n= 14): droog, voedselarm naaldbos 
64%, jeneverbesstruweel 14%, vochtige heide 7%, droog, voedselarm 
gemengd bos 7%, droog, voedselarm loofbos 7%. – Sub (n= 29): dode 
takken 55%, dode stammen 14%, uitwerpselen 7%, strooisel 7%, dood mos 
4%, kegels van naaldbomen 4%, dood hout onbepaald 11%. – Org (n= 29): 
naaldbomen 72% (waarvan Grove den 31%, lariks 14%, Jeneverbes 14%, 
Douglasspar 3%); loofbomen 21% (waarvan eik 10%, berk 7%); kruidachtige 
planten 3% (Pijpenstrootje3%), rest 3%.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 5 12 8 2

Het Bleek viltvliesje is een roomkleurig tot zwavelgeel of groenig 
vliesje dat met een goede loep wat viltig lijkt. Er komen soms roze 
plekjes op voor. Het vruchtlichaam zit erg los aan het substraat en 
laat zich daar gemakkelijk van afhalen met de punt van een mes. 
Andere viltvliesjes zijn vaak donkerder en/of hebben duidelijke 
rode verkleuringen. Onder de microscoop vallen direct de 

langgestekelde, ronde, gele sporen op van 4-6,5 µm. De basidiën 
meten 20-38 x 6-9 µm en zijn vaak een beetje urnvormig. De 
hyfen hebben geen gespen. Het Bleek viltvliesje is in Nederland 
vrij zeldzaam en vrijwel beperkt tot de zandstreken in de duinen 
en op het pleistoceen (NMV, 2013). In Drenthe is de soort 
zeldzaam en voornamelijk gevonden in grotere, voedselarme 
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Tremella encephala Kerntrilzwam

Status: Vrij algemeen, n= 212, n<99: 37, n>99: 186, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 56): droog, voedselarm naaldbos 
55%, droog, voedselarm gemengd bos 34%, vochtig, voedselarm naaldbos 
4%, kapvlaktes en heide 4%, parken 2%. – Sub (n= 20): dode takken 70%, 
dode stammen 15%, korstzwammen 15%. – Org (n= 31): den 39% (waarvan 
Grove den 26%), spar 26%, lariks 19%, Douglasspar 3%, naaldbomen 
onbepaald 13%.

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

9 3 4 1 2 1 2 4 25 85 86 24

De melkwitte tot bleekroze, hersenachtig geplooide vruchtlichamen 
van de Kerntrilzwam worden 1-3 cm groot en zijn veel steviger van 
consistentie dan van andere trilzwammen. Ze groeien op dode, niet 
ontschorste takken van naaldbomen, vaak in gezelschap van de 
hiervoor behandelde Dennenbloedzwam (Stereum sanguinolentum). 
Dat laatste is niet verwonderlijk, want de Kerntrilzwam parasiteert op 
de zwamvlok van de Dennenbloedzwam. De compacte, witte kern 
binnenin het vruchtlichaam, die deze soort zijn naam geeft, wordt 
gevormd door weefsel van de Dennenbloedzwam (Krieglsteiner, 
2000). De foto toont een doorgesneden exemplaar waarop deze kern 
goed te zien is. De Kerntrilzwam is in ons land vrij algemeen met 
de meeste groeiplaatsen op de Veluwe en in Drenthe en opvallend 
lagere dichtheden in Overijssel en Noord-Brabant. Verder zijn er 
verspreide vindplaatsen in de duinen en langs de randmeren in 
Flevoland (NMV, 2013). In Drenthe wordt hij vooral aangetroffen in de 
boswachterijen. Als boomsoort worden dennen vaker opgegeven dan 
sparren, gevolgd door lariks. De verhouding is in Zuidwest-Duitsland 
net andersom: Fijnspar 48% tegenover den 40% en lariks 1% (n= 75; 
Krieglsteiner, 2000). Dat spoort met het aandeel van deze bomen in 
naaldbossen in de twee gebieden. Het aantal meldingen van deze 

soort blijft in ons land over de jaren heen vrijwel stabiel, met een lichte 
toename in het laatste decennium (NMV, 2013). In Drenthe is sprake 
van een opvallende vooruitgang die gecorreleerd is met de toename 
van de Dennenbloedzwam en het achterblijven van meer dood hout 
in naaldbossen na dunningen.

boscomplexen. Hij groeit vooral aan de onderzijde van sterk 
verrot hout van naaldbomen, minder vaak van loofbomen, maar 
het Bleek viltvliesje is ook aangetroffen op zeer oude koemest, 
mossen en strooisel. De substraten van de vruchtlichamen 
zeggen in feite weinig over de ecologie van het Bleek viltvliesje, 
want het mycelium van deze soort vormt ectomycorrhiza met 

boomwortels (Köljalg et al., 2002). Hij prefereert voedselarme 
plaatsen in naaldbossen en jeneverbesstruwelen en is buiten 
bossen in Drenthe één keer op strooisel van Pijpenstrootje in een 
vochtige heidevegetatie aangetroffen. In Baden-Württemberg is 
het Bleek viltvliesje vier maal van loofhout vermeld en twee maal 
van dennenhout (Krieglsteiner, 2000). 
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Tricholomopsis rutilans  Koningsmantel

Status: Vrij algemeen, n= 358, n<99: 123, n>99: 287, trend ±, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1930. – Hab (n= 242): droog, voedselarm 
naaldbos 50%, droog, voedselarm gemengd bos 15%, jeneverbesstruweel 
15%, droog, voedselarm loofbos 5%, vochtig, voedselarm naaldbos 4%, 
lanen 3%, vochtig, voedselarm gemengd bos 2%, parken en tuinen 2%, rest 
4%. – Sub (n= 93): dode stronken 69%, dode wortels 5%, dode takken 5%, 
dode stammen 2%, hekpalen 1%, dood hout onbepaald 14%, rest 4%. – Org 
(n= 90): den 47% (waarvan Grove den 29%, Zwarte den 2%), Fijnspar 27%, 
lariks 11%, Jeneverbes 2%, Douglasspar 1%, naaldbomen onbepaald 12%. 

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

4 0 0 0 0 1 8 39 163 272 116 15

Omdat koningen zich langgeleden in het purper plachten te kleden, 
is Koningsmantel een goed gekozen naam voor een prachtige 
paddenstoel. Verse exemplaren kunnen er uitzien alsof hun hoeden 
met paars fluweel zijn bekleed. Daarbij zijn de lamellen goudgeel en 
is de gele steel bespikkeld met purper vlokjes. Naarmate de tot 15 
cm grote hoeden ouder worden, verkleuren ze naar vlekkerig wijnrood 
op een gele ondergrond en uiteindelijk naar geel. Vrijwel zeker is 
een heel oud exemplaar ooit aangezien voor de verwante Gele 
houtridderzwam (Tricholomopsis decora), die één maal voor Drenthe 
is opgegeven, hoogstwaarschijnlijk dus onterecht. De in ons land zeer 
zeldzame Gele houtridderzwam is niet zomaar een beetje gelig, maar 
heeft een bijna lichtgevende oranjegele kleur. De Koningsmantel is 
in ons land algemeen in de duinen en op de hogere zandgronden, 
maar komt ook voor in Flevoland en Zuid-Limburg. Elders is hij 
zeldzaam (NMV, 2013). Er is in de laatste decennia weliswaar landelijk 
sprake van een zekere afname, maar die is niet zodanig dat deze 
soort voor de Rode Lijst in aanmerking komt (Arnolds & Veerkamp, 
2008). In Drenthe komt de Koningsmantel verspreid over alle grotere 
bosgebieden voor. Net als in de rest van Nederland bestaat het 
substraat vrijwel steeds uit dode naaldhoutstronken, vaak in het 
eindstadium van de vertering. In het algemeen lijkt de Koningsmantel 
niet specifiek in zijn habitatkeuze, zolang er maar dood naaldhout 
voorhanden is. Hij is regelmatig aangetroffen in voedselarme, zandige 
dennenbossen op voormalig stuifzand, maar ook in sparrenplantages 

op voedselrijke landbouwgrond. In Drenthe is het aantal opgaven op 
dennenhout aanmerkelijk groter dan op spar en lariks. Twee maal is 
de Koningsmantel op Jeneverbes aangetroffen. Krieglsteiner (2000) 
noteert voor Zuidwest-Duitsland een duidelijke voorkeur voor Fijnspar 
(68%) boven Grove den (8%) (n= 745), maar daar zijn sparren dan ook 
veel algemener dan dennen, terwijl dat in Drenthe omgekeerd is. Hij is 
in Duitsland ook enkele malen op loofhout vastgesteld, het meest op 
Beuk (drie maal). In Drenthe is de soort nooit op loofhout gesignaleerd, 
wel in loofbossen waar rotte stronken van indertijd gekapte naaldbomen 
zijn achtergebleven. 
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Tubulicrinis regificus Grootsporig oploskorstje

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 5, n>99: 1 trend ---, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1983. 

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

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

Het Grootsporig oploskorstje lijkt in het veld sterk op het Glitterend 
oploskorstje (Tubilicrinis accedens, zie aldaar). Onder de microscoop 
is het in alle onderdelen groter: De nek van de cystiden is 4-6 µm breed 
en de ellipsvormige sporen meten 6-8 x 3,5-5 µm. Binnen Nederland 
is het Grootsporig oploskorstje uitsluitend uit Drenthe bekend (NMV, 
2013). De soort is hier op zes locaties in boswachterijen aangetroffen: 
in Boswachterij Smilde bij Hoogersmilde (km 221-548, 1983); in 
Boswachterij Dwingeloo ten zuiden van de Meeuwenplas (km 227-538, 
1983, herb. BSW), nabij Smalbroek (km 228-539, 1984, herb. BSW) en bij 
camping De Noordster (km 221-536, 1985, herb. BSW); in Berkenheuvel 

Tubulicrinis subulatus  Spitsharig oploskorstje

Status: Zeldzaam, n= 19, n<99: 5, n>99: 17, trend ++, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1969. – Hab (n= 12): jeneverbesstruweel 50%, droog, 
voedselarm naaldbos 25%, droog, voedselarm gemengd bos 17%, droge 
heide 8%. – Sub (n= 22) dode takken 68%, dode stammen 14%, dood 
hout onbepaald 18%. – Org (n= 25): den 36% (waarvan Grove den 32%), 
Jeneverbes 28%, spar 16%, den 4%, lariks 4%, Douglasspar 4%, berk 4%, 
naaldbomen onbepaald 8%.

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

1 0 1 2 0 1 0 4 3 1 7 3

Het Spitsharig oploskorstje verschilt van andere oploskorstjes (zie 
Glitterend oploskorstje, Tubilicrinis accedens) door dikkere, vuilwitte 
vruchtlichamen en spitse cystiden die in het midden 8-10 µm breed zijn, 
met een dunwandige top en daaronder een zone met kristallen. Daar 
zijn ook vaak rijpe sporen te vinden die worstvormig zijn en 6-8 x 1,5-2 
µm meten. In Nederland is het Spitsharig oploskorstje matig algemeen 
op het pleistoceen en zeldzaam in de duinen (NMV, 2013). In Drenthe 
wordt de soort hoofdzakelijk aangetroffen in grote bosgebieden en 
heideterreinen op voedselarme zandgrond. Hij groeit vrijwel alleen 
op ontschorste, rottende takken en soms stammen van naaldbomen, 
het meest op den, Jeneverbes en spar. Daarnaast is hij één keer op 
berkenhout gevonden. Ook in Baden-Württemberg is het Spitsharig 
oploskorstje overwegend op naaldhout gevonden (94%), daar vooral 
op dennen (52%) en Fijnspar (36%) (n= 36; Krieglsteiner, 2000). 

bij Diever (km 216-544, 1985, herb. BSW) en in Boswachterij Echten (km 
222-526, 2002, herb. B. de Vries). Het Grootsporig oploskorstje groeit 
saprotroof op afgevallen takken en twijgen van naaldbomen, in Drenthe 
drie maal van Fijnspar, twee maal van Grove den en twee keer van 
Jeneverbes; steeds in naaldbossen en jeneverbesstruwelen op zure, 
voedselarme zandgrond. Uit Scandinavië wordt de soort ook gemeld van 
varenresten (Hansen & Knudsen, 1997). Het Grootsporig oploskorstje is 
ook op Europese schaal een grote zeldzaamheid.
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Tulasnella calospora Langsporige waaszwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 5, n>99: 4, trend --, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1970. – Hab (n= 6): droog, voedselarm naaldbos 
33%, jeneverbesstruweel 17%, vochtig, voedselarm naaldbos 17%, 
elzenbroekbos 17%, jonge bosaanplant 17%. – Sub (n= 7): dode takken 
71%, korstzwammen 29%. – Org (n= 6): Grove den 50%, lariks 17%, 
Jeneverbes 17%, berk 17%.

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

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

De Langsporige waaszwam ziet er vaak uit als een dun, roomwit 
tot violetgrijs, wazig vliesje. Het vruchtlichaam kan ook wat dikker 
worden, tot 0,1 mm, of verstopt zitten in korstzwammetjes. Onder de 
microscoop vallen direct de lange, spoelvormige en vaak gebogen 
sporen op van 19-30 x 4-5,5 µm, die bij rijpheid secundaire sporen 
vormen. De hyfen hebben geen gespen. Verwarring is mogelijk met 
de in Drenthe nog niet gevonden Ingesloten waaszwam (Tulasnella 
deliquescens), die nog langere en smallere sporen heeft van 20-50 
x 2-3,5 µm. De Langsporige waaszwam groeit op rot hout, vaak in 
andere houtbewonende schimmels. Hij heeft in Drenthe een voorkeur 
voor voedselarme naaldbossen, maar is ook in een elzenbroekbos 
gevonden. De soort is in ons land buiten Drenthe alleen nabij 
Eindhoven en Leiden vastgesteld (NMV, 2013).

Tulasnella pinicola Dennenwaaszwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1984.

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

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

De Dennenwaaszwam is wat gelatineus en kan iets dikker worden 
dan andere waaszwammen, tot 0,2 mm. De kleur is vers grijzig 
violet of witachtig. Het vruchtlichaam is in droge staat veel dunner 
en minder zichtbaar en kan verstopt zitten in andere zwammetjes. 
Zoals normaal bij waaszwammen zijn de sporen variabel van 
vorm, van elliptisch of traanvormig tot gebogen. Ze meten 7-10 x 
4-5,5 µm en vormen secundaire sporen. De hyfen hebben geen 
gespen. De Dennenwaaszwam is in Drenthe één keer verzameld 
op een dode tak van Grove den in een voedselarm naaldbos nabij 

de Reigerplas in het Lheebroekerzand (km 226-538, 1984, herb. 
BSW). In Nederland is hij verder slechts bekend van de omgeving 
van Doetinchem en drie atlasblokken bij Eindhoven (NMV, 2013). 
De soort is ook elders in Europa zeldzaam. Hij heeft een voorkeur 
voor rottend naaldhout, maar wordt ook wel op loofhout en oude 
buisjes- en korstzwammen gevonden. Krieglsteiner (2000) meldt 
uit Baden-Württemberg twee vondsten op sparrenhout en één op 
een beukentak, op vruchtlichamen van de Melige urnkorstzwam 
(Sistotrema brinkmannii).


