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Dit deelhoofdstuk is gewijd aan paddenstoelen die hun optimum hebben in aangeplante bossen van oorspronkelijk 
niet inheemse naaldbomen. In Drenthe zijn daarvan de belangrijkste de Fijnspar, Japanse lariks (inclusief de bastaard 
met de Europese lariks) en Douglasspar. Minder vaak aangeplant is de Sitkaspar en verder zijn er verspreid wat 
opstanden van Reuzenzilverspar, Zilverspar en enkele andere naaldbomen. Hoewel deze bomen al meer dan een 
eeuw in Nederland aanwezig zijn, en zich hier inmiddels spontaan verjongen, worden ze vanwege hun afkomst nog 
steeds exoten genoemd. Er zijn grote verschillen in de ligging van hun oorspronkelijke verspreidingsgebied en 
daarmee in hun betekenis voor paddenstoelen. Paddenstoelen uit bossen met de eveneens ingevoerde Zwarte den en 
Weymouthden worden bij de dennenbossen in hoofdstuk 28b behandeld. 
De Fijnspar is afkomstig uit Centraal- en Noord-Europa en komt in Duitse middengebergten voor tot op circa 200 
kilometer van de Nederlandse grens. In geen andere provincie is deze naaldboom zoveel aangeplant als in Drenthe. Van 
het totale bosareaal in Nederland bestaat slechts 4% uit fijnsparrenbos en daarvan ligt ongeveer 40% in deze provincie. 
Bovendien zijn de Drentse fijnsparrenbossen het mooist ontwikkeld, vooral dankzij de voedselarme, vochtige bodems 
en een relatief hoge neerslag. Uit onderzoek door de Paddestoelen Werkgroep Drenthe in de afgelopen twaalf jaar is 
het grote belang voor paddenstoelen gebleken van de oude fijnsparrenbossen in deze provincie (Chrispijn, 2013). In 
hoofdstuk 7 is al aangetoond dat van de paddenstoelen die binnen Nederland een optimum in Drenthe hebben, het 
grootste contingent kenmerkend is voor sparrenbossen. Het is dus niet voor niets dat we in dit deelhoofdstuk aan dit 
bostype extra aandacht besteden.
Van de hier besproken naaldbomen kent de Fijnspar verreweg de meeste specifieke paddenstoelen als begeleiders. 
Daaronder zijn mycorrhizapaddenstoelen, zoals de Kamfergordijnzwam (Cortinarius camphoratus) en Donkerlila 
gordijnzwam (Cortinarius malachius). De Fraaie gifgordijnzwam (Cortinarius rubellus) en Olijfplaatgordijnzwam 
(Cortinarius scaurus) bereiken hier hun grootste dichtheid. Het is opvallend dat deze soorten zich niet beperken tot 
bosranden en bospaden, maar ook in het in het bos zelf massaal kunnen voorkomen. Kenmerkend voor Fijnspar zijn 
ook sommige houtpaddenstoelen, zoals de Korianderzwam (Osmoporus odoratus), en strooiselverteerders als de 
Sparrenstinktaailing (Gymnopus perforans). 
De meeste Drentse sparrenopstanden zijn 50 tot 80 jaar geleden aangeplant in boswachterijen en sommige particuliere 
landgoederen op vochtige heidevelden met enigszins lemige ondergrond. De natte condities van weleer zijn vaak terug 
te zien in de begreppeling van deze percelen. Lang niet alle sparrenbossen zijn mycologisch interessant. Sommige 
percelen vallen op door een grote soortenrijkdom, enorme aantallen vruchtlichamen en het optreden van een aantal 
kenmerkende sparrenbegeleiders. Karakteristiek voor mycologisch waardevolle sparrenbossen zijn een dichte 
kroonlaag die weinig licht doorlaat, een karig ontwikkelde kruidlaag en een weelderige, gevarieerde moslaag. Zulke 
oude sparrenbossen hebben een eigen schoonheid en een allure die sterk doet denken aan natuurlijke sparrenbossen 
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in Zuid-Zweden. Ook hun paddenstoelenflora gaat steeds meer Scandinavische trekken vertonen. Naast de oude 
bossen zijn ook sommige jonge sparrenpercelen mycologisch erg interessant. Verderop in dit hoofdstuk gaan we 
uitgebreider in op de mycologische waarden van oude en jonge sparrenpercelen.
De uit Noord-Amerika ingevoerde Sitkaspar lijkt als boom bedrieglijk veel op de Fijnspar, maar is te herkennen aan 
de stekende punten van de naalden en de veel kleinere kegels die in oudere percelen altijd op de grond liggen. 
De mycoflora lijkt op die van sparrenbossen, maar is doorgaans veel armer aan kenmerkende soorten. Vaak is de 
zeer algemene Geelwitte russula (Russula ochroleuca) bij de mycorrhizapaddenstoelen dominant, maar ook de meer 
kieskeurige Naaldbosbraakrussula (Russula emetica) kan er groeien. Soms komen bij Sitkaspar bijzondere soorten 
voor, zoals de Forse melkzwam (Lactarius trivialis) in een perceel bij Hooghalen en de Scherpe gele ridderzwam 
(Tricholoma aestuans) in Boschoord bij Diever. Van deze laatste soort is dat zelfs de enige recente vindplaats in ons 
land.
De lariks is op de Nederlandse hogere zandgronden veelvuldig aangeplant. Meestal gaat het hierbij om de Japanse lariks 
of een kruising tussen de Europese lariks en de Japanse lariks. Deze kruising heeft als voordeel dat hij snel groeit en 
daarom is hij zeer geschikt als houtproducent. Lariksbossen zijn veel lichter dan sparrenbossen door de ijlere kronen 
die bovendien bladverliezend zijn. De kruidlaag is meestal beter ontwikkeld en op wat verrijkte gronden vaak vergrast. 
Vergraste percelen zijn doorgaans arm aan paddenstoelen. Er komen in ons land enkele specifieke lariksbegeleiders 
voor en die lijken geen onderscheid te maken tussen de verschillende soorten lariks. Daarvan worden alleen de Gele 
ringboleet (Suillus grevillei) en de Holsteelboleet (Suillus cavipes) geregeld in Drenthe aangetroffen. Van de andere, 
in ons land zeer zeldzame, larikssymbionten zijn de Grauwe ringboleet (Suillus viscidus) en de Lariksridderzwam 
(Tricholoma psammopus) elk van één plaats in Drenthe bekend. Waarschijnlijk hebben deze paddenstoelen zich 
spontaan in Nederland gevestigd vanuit het natuurlijke areaal van de Europese lariks in de Centraal-Europese bergen. 
Weinig vergrast, mosrijk lariksbos ontleent zijn waarde ook aan niet specifieke mycorrhizapaddenstoelen, zoals de 
Appelrussula (Russula paludosa), die weliswaar vaker bij Grove den groeit, maar in Zuidwest-Drenthe ook regelmatig 
bij lariks wordt aangetroffen (Arnolds & Chrispijn, 2014). Daarnaast hebben enkele houtzwammen een voorkeur voor 
lariks, zoals de Citroenstrookzwam (Antrodiella xantha). 
Aangeplante bossen van Douglasspar hebben in Drenthe een even donker karakter als fijnsparrenbossen, maar de 
ondergroei heeft vaak veel stekelvarens en braam, die wijzen op relatief voedselrijke omstandigheden. Dergelijke 
bossen zijn in het algemeen arm aan paddenstoelen. In het land van herkomst, het westen van Noord-Amerika, heeft 
de Douglasspar een reeks van specifieke begeleiders, maar de meeste daarvan zijn niet met plantgoed meegekomen 
naar Europa. De Douglasvezeltruffel (Rhizopogon villosulus) is in ons land de enige symbiont die uitsluitend bij 
Douglasspar voorkomt, maar deze schijntruffel was altijd al uiterst zeldzaam en werd als uitgestorven beschouwd 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). In 2014 is van deze soort een vindplaats ontdekt in Boswachterij Hooghalen (zie hoofdstuk 

De Holsteelboleet (Suillus cavipes) is in ons land een van de weinige mycorrhizapaddenstoelen die aan lariks is gebonden.
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Taxonomische en ecologische groepen
Het aandeel van plaatjeszwammen is in bossen van uitheemse 
naaldbomen met 62% van de karakteristieke soorten groter dan 
in dennenbossen en jeneverbesstruwelen. Verreweg de grootste 
bijdrage aan de diversiteit leveren gordijnzwammen (Cortinarius 
spp.) met 19 soorten. Opmerkelijk is dat buisjeszwammen met 12 
soorten (14%) op de tweede plaats komen, met onder meer vier 
soorten kaaszwammen (Postia spp.) en drie plaatjeshoutzwammen 
(Gloeophyllum spp.). Deze groep overtreft hier, bij wijze van 
uitzondering, het aantal korstzwammen. In tegenstelling tot 
de dennenbossen ontbreken in deze subgroep kenmerkende 
stekelzwammen en cantharellen, hoewel in andere delen van 
Europa wel aan sparren gebonden stekelzwammen voorkomen.
Van de functionele groepen zijn de mycorrhizapaddenstoelen in 
deze bossen het beste vertegenwoordigd met 36 karakteristieke 
soorten (41%). Het aandeel daarvan is echter beduidend lager 
dan in dennenbossen en in tegenstelling tot de dennensymbionten 
zijn bijna alle soorten zeldzaam. De in Drenthe meest verbreide 
soorten zijn twee exclusieve lariksbegeleiders, de Gele ringboleet 
(Suillus grevillei) en de Holsteelboleet (Suillus cavipes), en twee 
soorten met een voorkeur voor sparren, namelijk de Viltige 
maggizwam (Lactarius helvus) en de Kaneelkleurige gordijnzwam 
(Cortinarius cinnamomeus). Saprotrofe paddenstoelen op dood 
hout zijn met 32% in sparrenbossen even goed vertegenwoordigd 
als in dennenbossen, maar er zijn veel meer strooiselafbrekers 
(17 soorten, 20%) die hun optimum hebben in bossen van 
uitheemse naaldbomen. Het gaat vrijwel steeds om soorten op 
strooisel van Fijnspar, met als bekendste voorbeelden de soms 
massaal optredende Sparrenstinktaailing (Gymnopus perforans) 
en de Sneeuwwitte mycena (Hemimycena lactea), maar ook veel 
zeldzaamheden, waaronder diverse parasolzwammen (Lepiota 
spp.) en satijnzwammen (Entoloma spp.).

Verspreiding, frequentie en trend
In het staafdiagram is goed te zien dat in bossen van uitheemse 
naaldbomen slechts een kleine minderheid van de kenmerkende 
paddenstoelen min of meer algemeen is. De drie algemene 
soorten zijn het houtbewonende Kleverig koraalzwammetje 
(Calocera viscosa), de strooiselafbreker Sparrenstinktaailing en 
de mycorrhizasymbiont Viltige maggizwam. Het contingent zeer tot 
uiterst zeldzame soorten is in deze subgroep met 52 soorten (60%) 
opvallend fors. Het betreft vaak soorten die zich recent in Drentse 
sparrenbossen hebben gevestigd en waarvan een uitbreiding in de 
toekomst te verwachten zou zijn, mits er voldoende sparrenbossen 
in stand blijven (zie bedreiging en beheer). 
De trend van paddenstoelen bij uitheemse naaldbomen is opmerkelijk 

positief. Er zijn sinds 1999 in Drenthe 34 nieuwe soorten van deze 
subgroep ontdekt, waaronder spectaculaire paddenstoelen als de 
Kamfergordijnzwam (Cortinarius camphoratus), Amandelslijmkop 
(Hygrophorus agathosmus) en Gouden pronkridder (Calocybe 
chrysenteron). Een sterke toename vertonen 24 andere soorten, 
eveneens met een aantal zeer opvallende paddenstoelen, 
bijvoorbeeld de Holsteelboleet (Suillus cavipes), Forse melkzwam 
(Lactarius trivialis) en Peenrode melkzwam (Lactarius deterrimus). 
Slechts twee soorten uit deze subgroep laten een sterke afname 
zien en ook het aantal verdwenen soorten ligt een stuk lager dan in 
dennenbossen. Dit alles duidt op positieve ontwikkelingen, met name 
binnen de sparrenbossen die zich met het ouder worden van de 
bomen tot steeds natuurlijker en vollediger levensgemeenschappen 
ontwikkelen.
De verspreiding van paddenstoelen in bossen van uitheemse 
naaldbomen komt in grote lijnen overeen met die van dennen-
begeleiders (deelhoofdstuk 28.2). De ligging van min of meer 
soortenrijke hokken is eveneens grotendeels gecorreleerd met de 
ligging van de boswachterijen. In het merendeel van de Drentse 
kilometerhokken ontbreken kenmerkende soorten geheel, vooral in 
de hoogveenontginningen in het zuiden en oosten van de provincie, 
de brede beekdalen, bijvoorbeeld langs de Beilerstroom, en de 
vochtige laagveenstreken in het zuidwesten en noorden van de 
provincie. Gezien de ligging van relatief soortenrijke kilometerhokken 
bij Hollandscheveld, Barger-Oosterveld en Drouwenerveen zijn 
de veenkoloniën niet bij voorbaat ongeschikt voor mycologisch 
interessante sparren- en lariksbossen, maar ze worden er weinig 
aangeplant. 
Bij nadere beschouwing van de kaartbeelden zijn er echter belangrijke 

11). Mycorrhizavormers zijn hier voornamelijk algemene generalisten als de Geelwitte russula en Levermelkzwam 
(Lactarius hepaticus). Ook het dode hout wordt gekoloniseerd door niet-soortspecifieke paddenstoelen van 
naaldbomen, waaronder als wortelparasiet de Grote sponszwam (Sparassis crispa) en als saprotrofe soort de 
Goudvinkbundelzwam (Pholiota astragalina). Het is opvallend dat het hout van Douglasspar in voedselrijke bossen 
af en toe wordt gekoloniseerd door paddenstoelen die oorspronkelijk uitsluitend op loofhout voorkomen, zoals de 
Paarse korstzwam (Chondrostereum purpureum).
Alle bossen van ingevoerde naaldbomen staan in Drenthe sterk onder druk doordat ze in toenemende mate gekapt 
of sterk gedund worden. Dat komt deels door het streven van de overheid om het aandeel van naaldbossen terug 
te dringen ten gunste van gemengd bos en inheems loofbos. Andere factoren zijn een ideologische afkeer van 
‘exoten’ bij veel natuurbeheerders, het gelijktijdig kaprijp worden van een groot deel van de bossen en financiële 
motieven in verband met bezuinigingen op natuur- en bosbeheer. Uit een oogpunt van paddenstoelen, biodiversiteit 
op landschapsschaal en belevingswaarde van bossen zijn deze ingrepen te betreuren. Hierop wordt nader ingegaan 
onder het kopje ‘behoud en beheer’. Zie ook het kader ‘Voors en tegens van naaldbossen’ in de inleiding van hoofdstuk 
28.

De Geelbruine plaatjeshoutzwam (Gloeophyllum sepiarium) is een 
van de vele buisjeszwammen met een voorkeur voor sparrenhout.
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Kleuvenveen en Hoogveld. De verschillen in verspreidingspatronen 
tussen kenmerkende soorten van dennenbossen en van bossen 
van uitheemse naaldbomen worden vooral veroorzaakt doordat 
de laatste indertijd meestal zijn aangeplant op vochtiger en wat 
voedselrijkere bodems, zoals in dopheidevelden met keileem in de 
ondergrond, zelden op stuifzandbodems. 
In Nationaal Park het Drents-Friese Wold zijn de meest soortenrijke 
bospercelen met tenminste 14 karakteristieke soorten te vinden in 
het Dieverveld (km 216-545, 20 soorten; 216-544, 15 soorten), bij 
de Hoekenbrink (km 219-544, 14 soorten; 219-545, 14 soorten) 
en ten noordwesten van de Annahoeve in Oude Willem (km 218-
547, 14 soorten). Daarbuiten liggen zeer soortenrijke hokken in 
de landgoederen Kleuvenveen en Hoogveld bij Anderen (km 243-
557, 19 soorten; 243-556, 15 soorten), aan de noordkant van het 
Buinerveld bij Buinen (km 251-549, 17 soorten), in Boswachterij 
Hooghalen (km 235-548, 15 soorten; 236-547, 15 soorten), in 
Boswachterij Ruinen ten westen van de Ruinerweg (km 222-526, 
15 soorten), Boswachterij Gieten bij Smitsveen (km 248-552, 14 
soorten) en in de bossen bij Hollandsche Veld (km 235-524, 14 
soorten). Inmiddels zijn door gerichte mycologische inventarisaties 
van sparrenbossen in de jaren 2011-2013 de accenten wat 
verschoven. Ook bij Veenhuizen zijn inmiddels zeer soortenrijke 
sparrenpercelen bekend (Chrispijn, 2013). Dat komt verderop in dit 
hoofdstuk nader aan de orde.

Oude Drentse sparrenbossen nader bekeken
In het begin van de 20e eeuw werd bij het aanplanten van naald-

verschillen. Soortenrijke dennenbossen komen overwegend voor 
in Zuidwest-Drenthe, in het bijzonder in het Dwingelderveld, het 
Drents-Friese Wold en Havelte. Het Drents-Friese Wold is ook zeer 
belangrijk voor van paddenstoelen van uitheemse naaldbomen, 
het Dwingelderveld wat minder en de omgeving van Havelte 
heeft geen enkel kilometerhok met meer dan tien soorten uit deze 
subgroep. Voor deze paddenstoelen liggen soortenrijke gebieden 
verder bij Veenhuizen, in Boswachterij Ruinen en op de Hondsrug 
en de Sleenerrug die op de kaart als zodanig goed herkenbaar 
zijn. De belangrijkste bossen daar liggen in de boswachterijen 
Gieten, Hooghalen en Grolloo en in nieuwe landgoederen als 
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bossen voor de houtproductie vooral gekozen voor Grove den. 
Deze boom heeft als voordeel dat hij geschikt is voor voedselarme 
zandgronden. Toch waren bosbouwers niet onverdeeld gelukkig 
met de prestaties van Grove den als snelle houtleverancier. Zij 
zochten daarom alternatieven, zoals verschillende soorten sparren 
en lariks. Deze bomen stellen hogere eisen aan de bodem. Ze 
konden niet in stuifzanden aangeplant worden, want de bodem 
moet meer humus en mineralen bevatten. Daarom ging men over 
tot heidebeplantingen, waar na diepspitten de inspoelingslaag met 
mineralen (podzollaag) bovenop kwam te liggen. Soms werd tot 
120 cm diep gespit, vaak gewoon met de hand, door werklozen in 
het kader van de werkverschaffing in de jaren dertig van de vorige 
eeuw. In natte dopheidevelden werden diepe greppels gegraven om 
ze te ontwateren en zo te voorkomen dat de bomen ’s winters met 
hun wortels in het water stonden. Deze greppels zijn in de Drentse 
boswachterijen nog in veel percelen terug te zien.
Behalve in heideontginningen werden lariks en sparren soms 
ook aangeplant op voormalig bouwland en het viel op dat deze 
naaldbomen het hierop veel beter deden. Vanaf die tijd kregen alle 

nieuw aangeplante percelen een mestgift. Dat droeg zo zeer bij 
aan de groei van de bomen dat er in Drenthe geen voorbeelden 
zijn van lariks- of sparrenpercelen op voedselarme, onbehandelde 
grond. Over de mestgiften en andere ingrepen in de boswachterijen 
is op perceelsniveau veel informatie voorhanden. Alle boswachters 
van Staatsbosbeheer hielden per boswachterij een ‘legger’ bij. 
Dit was een soort dagboek waarin voor ieder perceel exact werd 
genoteerd waaruit de grondbewerkingen bestonden, wat de datum 
van aanplant was, voor welke mestgift werd gekozen en wat het 
resultaat was na een aantal jaren. Deze boekhouding diende om er 
achter te komen wat de beste teeltwijze was. Vooral in de beginjaren 
van de grootschalige bosbouw, de jaren twintig en dertig van de 
vorige eeuw, waren er veel tegenslagen, zoals vraat van insecten, 
slechte groei en vorstschade indien kroonsluiting niet snel genoeg 
optrad. De vlak voor de plantfase toegediende bemesting bestond 
vaak uit kalk in de vorm van dolomietkalk, meestal aangevuld met 
andere minerale stoffen, zoals thomasslakkenmeel, bestaande uit 
fijngemalen hoogovenslakken met een hoog gehalte aan fosfaat 
en kalk en daarnaast wat magnesium en kleine hoeveelheden 

De Amandelslijmkop (Hygrophorus agathosmus) is een van de 
vele paddenstoelen die zich recent in Drentse sparrenbossen heeft 
gevestigd.

Waardevol oud sparrenperceel in Boswachterij Grollooo met 
Kamfergordijnzwam (Cortinarius camphoratus), Olijfplaatgordijnzwam 
(Cortinarius scaurus) en Naaldbosbraakrussula (Russula emetica).

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok met een voorkeur voor bossen van spar, 
lariks en Douglasspar.
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Enkele mycologisch waardevolle fijnsparrenbossen in Drenthe

De informatie over de voorgeschiedenis van de besproken bosvakken is afkomstig uit leggers van Staatsbosbeheer.

Boswachterij Ruinen – vak 18a

Bij aanleg (1938-1939). Oorspronkelijk lage, uitgestoven heidegrond met lemige ondergrond. In 1938 50-60 cm diep gespit en 
het jaar daarna bemest met 1000 kg kalkmengsel, 100 kg kalizout en 300 kg slakkenmeel per ha. Ingezaaid met eik, Fijnspar 
en Sitkaspar (kiemjaar 1940). Daarna bezaaid met 2 kg Blauwe lupinezaad en ca. 1 kg bremzaad per ha. Brem gekapt in 1946. 
Nadien niet meer gemest.

Huidige situatie (2013). Een open fijnsparrenbos van 70 jaar oud met verspreid enkele eiken en langs zuidrand wat Sitkaspar. 
Opslag van lariks, Fijnspar, berk en Amerikaanse eik. In de kruidlaag voornamelijk Bochtige smele en stekelvaren, plaatselijk 
wat Struikhei en Kraaihei. Gevarieerde moslaag, met onder meer Bronsmos, Fijn laddermos, Gerimpeld platmos, Thujamos 
en Kussentjesmos. De mycoflora wordt met een MW van 47 na twee bezoeken beoordeeld als zeer hoog, met bijzondere 
mycorrhizapaddenstoelen als de Porfieramaniet (Amanita porphyria), Kamfergordijnzwam (Cortinarius camphoratus), Kleinsporige 
galgordijnzwam (Cortinarius eburneus), Donkerlila gordijnzwam (Cortinarius malachius) en Kaarslichtgordijnzwam (Cortinarius 
tortuosus). Bij de strooiselverteerders onder andere de Zilversteelsatijnzwam (Entoloma turbidum). 

Boswachterij Grollooo – vak 100

Bij aanleg (1932-1933). Voormalig grasland. In 1932 één steek omgewerkt en behandeld met 600 kg thomasslakkenmeel per ha. 
In 1933 beplant met Fijnspar en els en in datzelfde voorjaar ingezaaid met 1,5 kg zaad van Blauwe lupine en 0,5 kg zaad van 
Brem. Door sterke onkruidgroei is de kruidlaag in de zomer van 1933 geheel verwijderd; ‘Jammer van het lupinen- en bremgewas’, 
schrijft de boswachter. In de jaren veertig is het jonge loofhout gekapt en verkocht.

Huidige situatie (2013). Het oostelijke deel is uitsluitend Fijnspar met een stamdoorsnee van 18-30 cm, deels nog in rijen. Vochtig 
bos met hangend mos tot 2 m hoog in de dode takken. Geen struiklaag en schaarse kruidlaag, plaatselijk met Pijpenstrootje. 
Moslaag 95% met onder meer Liggend platmos. De mycoflora wordt met een MW van 57 na twee bezoeken beoordeeld als 
zeer hoog met bijzondere mycorrhizapaddenstoelen als de Kamfergordijnzwam (Cortinariusrtinarius camphoratus), Valse 
kaarslichtgordijnzwam (Cortinarius imbutus), Jodoformgordijnzwam (Cortinarius obtusus), Fraaie gifgordijnzwam (Cortinarius 
rubellus), Olijfplaatgordijnzwam (Cortinarius scaurus), Korrelige hertentruffel (Elaphomyces granulatus) en Appelrussula (Russula 
paludosa).

Boswachterij Veenhuizen – vak 32

Bij aanleg (1934-1935). In 1934 diep gespitte heide en veengrond. Bemesting met 400 kg slakkenmeel en 2000 kg 
dolomietenmergel per ha. In de legger staan als te nemen maatregelen plaatselijk bemesten met compost en plaggen. Er staat 
niet bij of deze maatregelen zijn uitgevoerd en zo ja, wanneer dat is gebeurd. Gezien de huidige situatie van het bos zijn deze 
plannen waarschijnlijk niet gerealiseerd.

Huidige situatie (2013). Hoog opgaand fijnsparrenbos met plaatselijk veel jonge opslag van Fijnspar en Zachte berk. Langs 
de diepe greppels (met plaatselijk veenmos) vrij veel Pijpenstrootje, verder spaarzaam Struikhei en Dophei. Moslaag goed 
ontwikkeld, met o.a. Fraai haarmos, Heideklauwtjesmos, Gerimpeld platmos en Gewoon gaffeltandmos. De mycoflora wordt 
met een MW van 73 na vier bezoeken beoordeeld als bijzonder hoog; het is de hoogste gemeten waarde in Drenthe. Bijzondere 
mycorrhizapaddenstoelen zijn hier bijvoorbeeld de Bleeksteelgordijnzwam (Cortinarius fasciatus), Paarsplaatgordijnzwam 
(Cortinarius ionophyllus), Franjeplaatgordijnzwam (Cortinarius junghuhnii), Pagemantel (Cortinarius semisanguineus), 
Kaarslichtgordijnzwam (Cortinarius tortuosus) en Korrelige hertentruffel (Elaphomyces granulatus).

sporenelementen. Ook werd regelmatig gekozen voor toediening 
van orthosphos om meer fosfaat aan de bodem toe te voegen. Als 
de groei van bomen achterbleef, werd nogal eens gekozen voor een 
extra gift van VAM-compost in hoeveelheden die konden oplopen 
tot 40 ton per hectare. Regelmatig werd ook de teelt van Blauwe 
lupine en Brem toegepast die beide in staat zijn om stikstof uit de 
lucht te binden en zo het stikstofgehalte in de bodem te vergroten. 
Beide planten werden met de hand breedwerpig gezaaid, gewoonlijk 

in een verhouding van 1,5 kg lupinezaad en 0,5 kg bremzaad per 
ha. Al deze handelingen hadden vanzelfsprekend effect op de 
eigenschappen van de bodem en meer dan een halve eeuw later is 
de invloed van die bemestende maatregelen in het veld nog steeds 
waarneembaar (Ozinga, 2000). 

Mycologische waardering van sparrenbossen
Voor de onderlinge vergelijking van de mycologische betekenis van 
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verschillende fijnsparrenpercelen heeft de Paddestoelen Werkgroep 
Drenthe een waarderingsmethode ontwikkeld (Chrispijn & Arnolds, 
2012), afgeleid van de algemene methode voor de bepaling van de 
mycologische waarde van terreinen in Nederland door Jalink (1998). 
Daarvoor is een lijst opgesteld van soorten die aan sparrenbossen 
zijn gebonden en van soorten die in naaldbossen duiden op 
voedselarme omstandigheden. Aan elke soort op deze lijst is een 
aantal punten toegekend. Daarbij krijgt een algemene soort met 
een lage indicatorwaarde als de Sparrenstinktaailing (Gymnopus 
perforans) 1 punt, terwijl aan een zeldzame soort, indicatief voor 
oude, mosrijke opstanden het maximum van 5 punten wordt 
toegekend, bijvoorbeeld aan de Forse melkzwam (Lactarius trivialis) 
en Kamfergordijnzwam (Cortinarius camphoratus). De waarden voor 
alle aanwezige paddenstoelensoorten bij elkaar opgeteld, levert de 
mycologische waarde (MW) van het desbetreffende perceel op. De 
uitkomst wordt uiteraard wel beïnvloed door het aantal gebrachte 
bezoeken, maar reeds na één bezoek in een gunstig hoogseizoen 
blijkt de MW toch een goede indicatie te geven voor de rijkdom aan 
paddenstoelen in een fijnsparrenbos. Wanneer de MW boven de 25 
komt, wordt het desbetreffende perceel door ons als mycologisch 
waardevol beoordeeld, zeker als deze score bij één bezoek behaald 
wordt. 
Mycologisch waardevolle fijnsparrenbossen maken tussen de 
10% en 15% uit van het totale areaal aan Fijnspar in Drenthe. In 
de boswachterijen Borger, Grollooo en Ruinen liggen verschillende 
vakken met een MW van rond de 40-50. De kroont spant een perceel 
in Boswachterij Veenhuizen met een MW van 73 (Chrispijn, 2013). 
Er wordt naar gestreefd om de meest waardevolle sparrenbossen 
binnen de boswachterijen van Staatsbosbeheer te behoeden 
voor kaalslag en groepenkap (uitkappen van grote gaten om het 

aanslaan van loofbomen te bevorderen) en ze bij voorkeur ook uit te 
de vijfjaarlijkse dunningsrondes te halen.

De relatie tussen aanvangsbemesting en mycologische 
waarde van sparrenbossen
Vanwege de bijzondere mycologische betekenis van Drentse 
fijnsparrenbossen heeft de Paddestoelen Werkgroep Drenthe 
van 2010 tot 2013 onderzoek gedaan naar relaties tussen 
de bemestingsgeschiedenis van deze bossen en hun 
paddenstoelenrijkdom. Uit veldonderzoek is gebleken dat de meeste 
oude, mycologisch waardevolle sparrenbossen in boswachterijen 
gekenmerkt worden door een relatief dunne strooisellaag van 
hoogstens 5 cm en door de aanwezigheid van geel of grijs, 
humusarm zand op een diepte van 10-15 cm. Bij grijs zand hebben 
we te doen met heidevelden die tot bos zijn omgevormd. De huidige 
bodemeigenschappen zijn gecorreleerd met percelen die bij het 
aanplanten uitsluitend een minerale bemesting (fosfor, calcium, 
kalium, magnesium) hebben ontvangen. Een van de belangrijke 
gevolgen van een dergelijke bemesting is een wat minder zure 
bodem. De invloed op de pH is echter beperkt. De oorspronkelijke 
zandbodem heeft een pH van rond de 3,9-4,0. In percelen die bij 
aanplant een kalkbemesting hadden ontvangen, maten we na 
veertig jaar waarden die niet boven de pH 4,3 uitkwamen.
Bosvakken die zijn behandeld met VAM-compost, al dan niet 
gecombineerd met het inzaaien van lupine en Brem, zijn niet 
alleen verrijkt met fosfaat en mineralen, maar ook met stikstof. 
De meerderheid van deze percelen heeft veertig jaar later een 
dikke strooisellaag en een kruidlaag waarin Brede stekelvaren 
weelderig groeit. In de mycoflora overheersen dan stikstoftolerante 
mycorrhizasoorten als Zwartgroene melkzwam (Lactarius necator), 

De Roodbruine schijnridderzwam (Lepista flaccida) komt veel voor in naaldbossen die bij de aanleg behandeld zijn met VAM-compost.
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Gewone krulzoom (Paxillus involutus) of Geelwitte russula (Russula 
ochroleuca), terwijl meer kritische symbionten het laten afweten. 
Strooiselafbrekers zijn goed vertegenwoordigd, onder meer door de 
Roodbruine schijnridderzwam (Lepista flaccida) en grote aantallen 
trechterzwammen, zoals de Bleekrandtrechterzwam (Clitocybe 
marginella) en Tweekleurige trechterzwam (Clitocybe metachroa). 
Daardoor lijkt de mycoflora in deze oude sparrenbossen op die 
van sparrenplantages die recent zijn aangelegd op voormalig 
bouwland op zeer voedselrijk, veraard veen in de veenkoloniën. 
De sterk verarmde mycorrhizaflora en het optreden van veel 
trechterzwammen in met compost behandelde bossen past bij het 
algehele beeld van effecten van stikstofverrijking op de mycoflora, 
waarbij het niet uitmaakt of die stikstof nu via bemesting of de 
neerslag in het bos terecht komt. Het is verontrustend dat een 
aanvangsbemesting bijna een eeuw later nog steeds zo duidelijk in 
de samenstelling van de mycoflora (en de kruidlaag) tot uitdrukking 
komt. 
Een enkele keer zijn met compost bewerkte fijnsparrenbossen 
mycologisch wel interessant met een MW rond de 30. Deze gevallen 
zijn moeilijker te duiden, maar een van de oorzaken kan zijn dat 
de compost niet egaal over het bosvak is verspreid. Een voorbeeld 
hiervan is de vindplaats van het Gewoon varkensoor (Otidia 
onotica) in een mycologisch verder matig sparrenbos bij Ruinen. 
Deze paddenstoel is in ons land door verzuring en vermesting sterk 
achteruitgegaan en staat op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 
2008). Omdat het optreden ervan in een bemest sparrenbos zeer 
ongebruikelijk is, werd de ondergrond ter plekke geïnspecteerd. 
Deze bleek te bestaan uit een dunne strooisellaag boven geel zand 
(mond. meded. B. de Vries). Zo’n bodemprofiel past niet bij de 
toepassing van compost.
Bij de aanleg van andere percelen is geen VAM-compost gebruikt, 
maar zijn wel lupines en Brem ingezaaid om het stikstofgehalte 

van de bodem te verhogen. Deze vlinderbloemigen zijn met behulp 
van bacteriën in wortelknolletjes in staat om atmosferische stikstof 
te binden en in de bodem vast te leggen. De invloed hiervan op 
de mycoflora is wederom wisselend. Veel percelen met deze vorm 
van groenbemesting zijn voor paddenstoelen oninteressant, maar 
sommige van de meest waardevolle sparrenbossen in Drenthe 
hebben bij het aanplanten wel hiermee te maken gehad. Dat 
resultaat is op het eerste gezicht verrassend, omdat onderzoek van 
Wim Ozinga (2000) in het Dwingelderveld heeft aangetoond dat de 
effecten van groenbemesting na veertig jaar nog zijn terug te vinden 
in de samenstelling van de mycoflora in opstanden van Grove den, 
bijvoorbeeld doordat het aandeel van triviale mycorrhizasoorten 
als Zwartgroene melkzwam (Lactarius necator), Gewone krulzoom 
(Paxillus involutus) en Geelwitte russula (Russula ochroleuca) zeer 
groot is en specifieke symbionten van dennen schaars zijn. Het 
lijkt er dus op dat de teelt van lupine en Brem voor de mycoflora 
van dennenbossen veel ongunstiger is dan voor de mycoflora van 
sparrenbossen (Ozinga, 2000). De meest voor de hand liggende 
verklaring is dat de Grove den spontaan vooral groeit op extreem 
voedselarme bodems, zoals van stuifzanden en hoogvenen, en 
dat de meeste dennenbegeleiders ook zeer gevoelig zijn voor 
vermesting. De Fijnspar komt van nature vooral voor in minder 
extreme, matig voedselarme milieus en de paddenstoelen kunnen 
een lichte verrijking met stikstof vermoedelijk beter verdragen. 
Enkele concrete voorbeelden van waardevolle fijnsparrenbossen 
worden besproken in een apart kader tegen de achtergrond van hun 
bemestingsgeschiedenis. 

Jonge sparrenbossen op voormalige landbouwgrond
In natuurterreinen en boswachterijen zijn de laatste twintig jaar 
geen sparrenpercelen van betekenis meer aangeplant. Voor jonge 
sparrenbossen met bomen tussen 5 en 30 jaar oud moeten mycologen 

Oude bodemkaart van een deel van Boswachterij Smilde (links) en de bemestingskaart (rechts) van hetzelfde gebied (uit archief 
Staatsbosbeheer).
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het tegenwoordig hebben van particuliere grondeigenaren, zoals 
landbouwers of eigenaars van nieuw aangelegde landgoederen. Het 
uitgangspunt is daarbij geheel anders dan bij de heidebebossingen 
in de eerste helft van de vorige eeuw. De bodem van deze jonge 
bossen bestaat niet uit zure, voedselarme podzolgronden, maar uit 
voormalige landbouwgronden met een bewerkt bodemprofiel, een 
zwakzure tot basische reactie, een veel hoger basengehalte en een 
matige tot zeer hoge voedselrijkdom. Aanvullende mestgiften bij het 
planten van bos vinden dan ook niet plaats.
In Drenthe kunnen schematisch twee typen jonge fijnsparrenbossen 
worden onderscheiden (Arnolds et. al., 2004). Op humus- en 
voedselrijke grond wordt de ondergroei tussen de boompjes 
bepaald door ruigtekruiden als Grote brandnetel, Akkerdistel en 
Kweek en in de moslaag zijn Fijn laddermos en Gewoon dikkopmos 
dominant. De mycoflora wordt er gedomineerd door grote aantallen 
vruchtlichamen van triviale strooiselafbrekers, zoals Tweekleurige 
trechterzwam (Clitocybe metachroa), Botercollybia (Rhodocollybia 
butyracea), Roodbruine schijnridderzwam (Lepista flaccida), 
Parelstuifzwam (Lycoperdon perlatum) en Gewoon elfenschermpje 
(Mycena pura). Verrassend is het massale optreden van het 
Gewoon vilthoedje (Ripartites tricholoma), een minder algemene 
soort die in geen ander milieu zo massaal voorkomt als hier. Ook 
de Slanke anijstrechterzwam (Clitocybe fragrans) heeft binnen 
Drenthe hier zijn optimum. Mycorrhizapaddenstoelen ontbreken 
daarentegen of worden vertegenwoordigd door enkele zeer 
algemene, generalistische soorten als de Tweekleurige vaalhoed 
(Hebeloma mesophaeum) en Gewone fopzwam (Laccaria laccata). 
Dit type sparrenpercelen kan onder meer worden aangetroffen 
aan de rand van beekdalen en op veraard, verdroogd veen in de 
veenkoloniën in het oosten van de provincie en bij Smilde. Hoewel 
het aantal vruchtlichamen in deze bosjes erg groot kan zijn, is de 
mycologische betekenis ervan in het algemeen gering. Naarmate 

deze percelen ouder worden, lijkt de soortsamenstelling weinig te 
veranderen. 
In jonge sparrenplantages op zandig, matig voedselrijk, basenrijk 
bouwland treden geen ruigtekruiden op, maar planten van schrale 
bodems, zoals Biggenkruid en Gewoon struisgras. De moslaag is 
vaak goed ontwikkeld met Gewoon haarmos, Heideklauwtjesmos 
en diverse rendiermossen. Karakteristiek zijn de grote plakkaten 
van diverse leermossen (Peltigera spp.) die in de lichte stroken 
met weinig strooisel tussen de bomenrijen worden aangetroffen. 
Ze vormen een goede indicatie voor mycologisch interessante 
terreinen. De mycoflora van dergelijke zandige sparrenbosjes 
is geheel anders dan in de voedselrijke percelen en bevat vaak 

De bedreigde Slijmige spijkerzwam (Gomphidius glutinosus) komt in sommige jonge sparrenbosjes op voormalig zandig bouwland massaal 
voor.

In de meeste Drentse sparrenbossen zijn recent zware dunningen 
uitgevoerd of er zijn grote open plekken uitgekapt. Beide 
beheersingrepen zijn zeer schadelijk voor de paddenstoelenflora en 
voor het behoud van volwaardige sparrenbossen. Op de voorgrond 
een dode stam met Roodgerande houtwam (Fomitopsis pinicola).
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veel zeldzaamheden (Arnolds et al., 2004; Douwes et al., 2008). 
Dat werd pas goed bekend vanaf 2003, toen Inge Somhorst in 
een fijnsparrenbosje bij Kolham in Groningen grote aantallen van 
de Amandelslijmkop (Hygrophorus agathosmus) aantrof, een 
spectaculaire, aan spar gebonden mycorrhizapaddenstoel die sinds 
de jaren vijftig niet meer in ons land was aangetroffen en daarom als 
uitgestorven werd beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Zandige, 
basenrijke sparrenbosjes zijn rijk aan mycorrhizasymbionten van 
Fijnspar, waaronder als dominante soorten vaak de Kaneelkleurige 
gordijnzwam (Cortinarius cinnamomeus) en Peenrode melkzwam 
(Lactarius deterrimus) en als bijzonderheden in Drenthe 
onder andere de Grote fraaisteelgordijnzwam (Cortinarius 
caninus), Kleinsporige galgordijnzwam (Cortinarius eburneus), 
Honingkleurige galgordijnzwam (Cortinarius pluvius), de reeds 
genoemde Amandelslijmkop en de bedreigde Slijmige spijkerzwam 
(Gomphidius glutinosus), die er soms massaal voorkomt. Ook voor 
saprotrofe paddenstoelen zijn zulke bosjes vaak interessant met 
talrijke vruchtlichamen van onder meer de Wolvoetsatijnzwam 
(Entoloma lanuginosipes) en de Sneeuwwitte mycena (Hemimycena 
lactea), en als grote zeldzaamheden onder andere de Gouden 
pronkridder (Calocybe chrysenteron) en het Franjekorsttrechtertje 
(Cotylidia undulata). 
Als zulke bosjes ouder worden, treedt er een successie van de 
mycoflora op vanaf een boomleeftijd van circa 20 jaar, waarbij 
bijvoorbeeld de Slijmige spijkerzwam en Peenrode melkzwam 
verdwijnen of schaars worden. Daarentegen verschijnen andere 
basenminnende mycorrhizapaddenstoelen, zoals de in ons land 
zeer zeldzame Stippelsteelslijmkop (Hygrophorus pustulatus) en de 
Kleine sparrenrussula (Russula nauseosa). Op de dikker wordende 
strooisellaag is de vestiging van diverse parasolzwammen en 
grauwkoppen opvallend, waaronder de Panterparasolzwam 
(Lepiota felina) en de Vloksteelgrauwkop (Lyophyllum boudieri). 

Ook deze al wat oudere sparrenbosjes op zandig bouwland 
hebben wat paddenstoelen betreft weinig gemeen met de 
sparrenbossen op voormalige heidevelden en het ziet er naar uit 
dat ze een eigen ontwikkeling blijven volgen in de richting van 
volgroeide sparrenbossen in Centraal-Europese kalkgebieden 
die tal van karakteristieke gordijnzwammen en andere bijzondere 
paddenstoelen herbergen. Vele daarvan zijn nog nooit in ons land 
gesignaleerd en het zal boeiend zijn om de ontwikkelingen verder 
te volgen.
De oppervlakte van mycologisch interessante jonge sparren-
opstanden in Drenthe is zeer klein, in de grootteorde van 100-200 ha. 
Ze zijn vooral goed ontwikkeld in de nieuwe landgoederen Hoogveld 
en Kleuvenveen ten oosten van Anderen, in het gebied tussen 
Eeserveen en Eeesergroen, bij Smitsveen ten westen van Drouwen, 
in een klein perceeltje bij Drouwenerveen, en in het Buinerveld bij 
Buinen. De ontdekking van het laatste perceel, dat bijzonder rijk is 
aan bijzondere soorten, is beschreven in de Nieuwsbrief van de 
Paddestoelen Werkgroep Drenthe (Pras, 2005).

Bedreiging en beheer
Van de 88 kenmerkende soorten van deze ecologische subgroep 
in Drenthe staat 52% op de Nederlandse Rode Lijst (Arnolds 
& Veerkamp, 2008), een bijna even hoog percentage als in de 
dennenbossen. Van de overige soorten zijn er 19 (22%) niet 
beschouwd voor de Rode Lijst, zodat slechts 23 soorten (26%) als 
niet bedreigd te boek staan. Tot de bedreigde en ernstig bedreigde 
soorten behoren opvallende paddenstoelen als de Amandelslijmkop 
(Hygrophorus agathosmus), Stippelsteelslijmkop (Hygrophorus 
pustulatus), Slijmige spijkerzwam (Gomphidius glutinosus), Zwarte 
bekerzwam (Pseudoplectania nigrella), Gouden pronkridder 
(Calocybe chrysenteron) en Harsige taaiplaat (Neolentinus 
adhaerens). De genoemde soorten zijn allemaal kenmerkend voor 

Door windworp ontstaan incidenteel vanzelf open plekken in sparren- en lariksbossen. Dit bevordert een natuurlijk bosbeeld met veel groot 
dood hout, wortelkluiten en spontane verjonging. In het midden van het beeld een dode stam met Sombere honingzwam (Armillaria ostoyae).
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fijnsparrenbossen.
De kaart met de verspreiding van Rode-lijstsoorten in Drenthe 
laat een sterke correlatie zien met de ligging van boswachterijen, 
met daarbuiten wat stippen in landgoederen, zoals in Mensinge bij 
Roden en recent aangelegde terreinen ten oosten van Anderen. 
Slechts in tien kilometerhokken komen vier of meer Rode-lijstsoorten 
voor, met als hoogste score zeven soorten bij het Noordsveen in het 
Dieverveld (km 216-545), onderdeel van het Drents-Friese Wold. 
In dat Nationaal Park herbergt het kilometerhok bij de Annahoeve 
(km 218-547) vijf Rode-lijstsoorten van deze groep en het hok ten 
westen van de Meeuwenpoel (km 216-548) vier. Andere terreinen 
met vier of vijf Rode-lijstsoorten liggen in Boswachterij Hooghalen 
bij het Melkwegpad (km 235-548) en bij het Schattenbergveen 
(km 236-547), in Boswachterij Echten (km 222-526), Bankenbosch 
bij Veenhuizen (km 223-559), een sparrenbosje op voormalige 
landbouwgrond in het Buinerveld bij Buinen (km 251-549), het 
particuliere landgoed Kleuvenveen bij Anderen (km 243-557) en in 
het Asserbosch in Assen (km 233-555). In de meeste terreinen is het 
hoge aantal bedreigde soorten vooral te danken aan de aanwezige 
mycorrhizapaddenstoelen bij Fijnspar en lariks, maar in het 
Asserbosch hoofdzakelijk aan enkele zeldzame houtpaddenstoelen 
op zeer oude sparrenstronken. 
Wat betreft bedreigingen van lariks-, sparren- en Douglasbossen 
verwijzen we ook naar de bespreking van dit onderwerp in 
de inleiding van hoofdstuk 28. Veruit de belangrijkste actuele 
bedreiging voor paddenstoelen die zijn gebonden aan deze 
naaldbomen is vernietiging van hun habitat. Daarnaast blijft 
vermesting door stikstofdepositie een groot probleem, zoals in de 
meeste Nederlandse bossen. Het beheer van natuurorganisaties is 
er de laatste twee decennia veelal op gericht om het aandeel van 
bossen met exoten terug te dringen. Dit is mede het gevolg van 
beleid dat ontwikkeld en gepropageerd is door de verschillende 
ministeries die zich de afgelopen paar decennia hebben gebogen 
over de toekomst van de Nederlandse natuur. Uitgangspunt hierin is 
dat bossen met ingevoerde bomen geringe natuurwaarden hebben 
en dat omzetting ervan in een ander natuurtype per definitie alleen 
maar winst kan opleveren. Dit omvormingsbeleid heeft vooral in de 
Drentse nationale parken geleid tot kaalslag om ruimte te maken 
voor uitbreiding van heide en loofbos. Sinds 2013 wordt binnen het 
bosbeleid een aparte categorie ‘Europees inheems’ onderscheiden, 
waarbinnen ook de Fijnspar valt. Dit biedt voor beheerders meer 
mogelijkheden om fijnsparrenopstanden te behouden, ook binnen 
nationale parken.
De keuze welke naaldbossen moeten wijken, wordt gemaakt achter 
de tekentafel op grond van hydrologische en landschappelijke 
overwegingen. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de grote 
onderlinge verschillen tussen naaldbospercelen. Hierdoor zijn de 
meeste mycologisch zeer waardevolle lariks- en fijnsparrenbossen 
in het Drents-Friese Wold en het Dwingelderveld de laatste paar jaar 
verdwenen of onherstelbaar beschadigd door groepenkap en extreme 
dunningen. De Nederlandse Mycologische Vereniging dringt er al 
langer op aan om mycologische waarden te laten meewegen bij de 
besluitvorming (o.a. Nederlandse Mycologische Vereniging, 2012). 
Wat dat betreft is het onderzoek van de Paddestoelen Werkgroep 
Drenthe naar de waarde van sparrenbossen voor paddenstoelen 
net te laat op gang gekomen, waardoor we bijvoorbeeld in het 
Drents Friese Wold steeds achter de feiten aanliepen. Het in het 
ene jaar ontdekte bijzondere fijnsparrenbos bleek in het jaar 
daarop al weer gekapt of zeer sterk gedund te zijn. Gelukkig heeft 
Staatsbosbeheer, de grootste beheerder van Drentse naaldbossen, 
inmiddels oog gekregen voor de snelle aantasting ervan. Nu we na 
drie jaar onderzoek beter weten waar de mycologisch belangrijkste 

fijnsparrenpercelen liggen, is er een kans dat deze bossen zich 
verder ongestoord kunnen ontwikkelen. Ongeveer 15% van het 
areaal aan fijnsparrenbos in Drenthe verdient ons inziens een 
beschermde status, zodat het ook voor de toekomst behouden blijft. 
Ook sommige mosrijke larikspercelen zijn mycologisch zeer 
waardevol en komen in aanmerking voor de status van 
naaldbosreservaat. Deze percelen zijn evenwel nog niet door de 
Paddestoelen Werkgroep Drenthe systematisch in kaart gebracht. 
De weinige mosrijke lariksbossen die zijn overgebleven, krijgen 
weinig aandacht van natuurbeheerders. Wel kan vermeld worden 
dat de Vereniging Natuurmonumenten een keer heeft afgezien 
van voorgenomen kap van een klein lariksperceel in Landgoed 
Berkenheuvel, omdat hier de kwetsbare Holsteelboleet (Suillus 
cavipes) groeit (Arnolds & Chrispijn, 2014).
Het reguliere beheer van lariks- en sparrenbossen bestaat vooral 
uit periodieke dunningen, gemiddeld eens in de vijf jaar. Daarbij 
worden minder goed ontwikkelde bomen gekapt ten gunste van 
toekomstbomen met perspectieven voor een goede houtoogst. Bij 
de aanleg van het bos worden de jonge bomen heel dicht op elkaar 
geplant om beschutting te bieden, opbloei van ruigtekruiden tegen te 
gaan en een snelle hoogtegroei met een rechte stam te verkrijgen. 
Na enkele decennia gangbaar beheer staan de overgebleven 
bomen 5-7 meter uit elkaar. De kroonsluiting bedraagt dan rond 
de 70%, dat wil zeggen dat van de blote hemel 30% te zien is, 
zodat direct zonlicht voor een evenredig klein deel de bosbodem 
bereikt. Uiteindelijk worden de overstaanders na zo’n zeventig of 
tachtig jaar als volgroeid beschouwd en gekapt. De aldus ontstane 
kapvlakte wordt tegenwoordig dikwijls aan zijn lot overgelaten, met 
de bedoeling dat berken en andere loofbomen kunnen opslaan, in 
de praktijk vaak vergezeld van lariks, Douglasspar en Grove den. 
Andere kaalslagen worden ingeplant met Zomereik of Beuk. 
Om het gewenste proces van bosomvorming te versnellen wordt 
in naaldbossen tegenwoordig vaak overgegaan tot groepenkap, 
waarbij een open ruimte wordt gecreëerd van minimaal tweemaal 
de hoogte van de aanwezige bomen. Deze open plekken worden 
bij voorkeur aangelegd rond een eik of berk met de bedoeling dat 
er zich meer loofbomen vestigen om uiteindelijk het perceel in een 
gemengd bos of loofbos te transformeren. 
Vanuit mycologisch oogpunt is de eerste dertig tot veertig jaar 
regulier bosbouwkundig beheer bij het huidige dichte uitzetten van 
plantgoed onontbeerlijk voor een goede ontwikkeling van sparren- 
en lariksbossen. Als niet geregeld gedund wordt, ontstaat een bos 
van dunne staken dat meestal instort voordat het tot wasdom is 
gekomen. In een ouder naaldbos zijn dunningen uit een oogpunt 
van bosontwikkeling niet meer nodig omdat de zwakkere bomen 
vanzelf afsterven en de voorraad groot dood hout aanvullen. Een 
volledige kroonsluiting is gunstig voor het specifieke microklimaat 
en voor de mycoflora. Daarnaast wordt de opslag van loofbomen er 
grotendeels door verhinderd. In gemengde bossen worden weinig 
specifieke begeleiders van naaldbomen aangetroffen en verdwijnen 
de zeldzame en bedreigde soorten. Groepenkap is met name 
ongunstig in fijnsparrenopstanden, omdat die het moeten hebben 
van hun vochtige, donkere microklimaat. De windwerking neemt toe 
en lokaal valt er meer zonlicht op de bodem, zodat het bos droger 
wordt en daarmee minder geschikt voor de meeste paddenstoelen. 
In de toch al lichte lariksbossen is het effect van goepenkap op zich 
minder desastreus, maar ook hier wordt de overgang naar loofbos 
door deze ingreep wel gestimuleerd. 
Sommige bosbouwers beweren dat sparrenbossen in Nederland na 
een jaar of tachtig aan het einde van hun ontwikkeling zijn en na 
korte tijd van ouderdom helemaal in zullen storten. Hiervan bestaan 
echter nauwelijks voorbeelden, omdat sparren- en larikspercelen 
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tot nu toe in ons land de kans niet hebben gekregen om echt 
oud te worden. In het natuurlijke verspreidingsgebied van beide 
boomsoorten kunnen de bomen eeuwenoud worden en treedt na 
windworp of anderszins afsterven van een deel van de woudreuzen 
natuurlijke verjonging op. Zo’n proces is ook in Drenthe denkbaar. 
Na een dunning, waardoor meer zonlicht de bodem bereikt, is in 
sommige bossen nu al sprake van plaatselijk massale opslag van 
Fijnspar. Hun groei staat stil op het moment dat de kroonsluiting weer 
groter wordt en het bos donkerder. Aan jaarringen is te zien, dat deze 
sparretjes van nog geen anderhalve meter hoog wel 15 of meer jaar 
oud zijn. Ze staan te dringen om bij kap of windworp de opengevallen 
plekken in te nemen.
Zoals hierboven is geconstateerd zijn er in Drenthe enkele mycologisch 
zeer waardevolle jonge sparrenbosjes ontstaan op voormalig 
zandig, basenrijk bouwland. Het zou de moeite waard zijn om de 
ontwikkelingen aldaar te kunnen blijven volgen. Deze perceeltjes zijn 
echter doorgaans in particulier bezit en aangelegd als tijdelijk bos en 
daardoor dreigen de meeste binnenkort te worden geveld. Het zou 
de moeite waard zijn om enkele voorbeelden veilig te stellen. Ook 
het beheer zou in veel gevallen beter kunnen. Momenteel worden 
vaak brede banen in deze bosjes gekapt waarbij al het dode hout 
blijft liggen. Dit is uit mycologisch oogpunt ongewenst, omdat het leidt 
tot verruiging en verstoring van het vochtige microklimaat. Helaas 

is er in Drenthe weinig perspectief voor nieuwe sparrenplantages 
op bouwland, omdat het provinciale natuurbeleid door middel van 
subsidieregelingen het aanplanten van naaldbomen ontmoedigt en 
van loofbomen bevordert. 
Hopelijk zullen de inspanningen van de Paddestoelen Werkgroep 
Drenthe voor het behoud van de mycologisch meest waardevolle 
fijnsparrenbossen er toe bijdragen dat ze (voor een deel) gespaard 
blijven. We moeten echter constateren dat er al veel prachtige 
bossen verdwenen zijn. Het lijkt onafwendbaar dat het areaal bossen 
van Fijnspar, lariks, Douglasspar en Sitkaspar op korte termijn nog 
verder zal inkrimpen. Daarmee zullen ook de vele aan deze bomen 
gebonden paddenstoelen en andere organismen de komende 
decennia sterk achteruitgaan. Dat wil zeggen, indien het huidige 
bosbeleid wordt voortgezet, want er zou natuurlijk ook een kentering 
in het denken van beleidsmakers kunnen optreden, waardoor er 
weer anders naar de Nederlandse natuur wordt gekeken. Het zou 
ons inziens verstandig zijn als daarbij wordt geaccepteerd dat we in 
een cultuurlandschap leven waar ‘natuur’ in hoge mate door de mens 
is bepaald en nog steeds wordt beïnvloed, en dat ook die natuur 
waardevol kan zijn. Zo’n wisseling van inzichten is de laatste decennia 
al diverse malen voorgekomen. Wat dat betreft zijn uitspraken over 
het toekomstige Nederlandse natuurbeleid even onzeker als die over 
de ontwikkeling van de mycoflora in het komende seizoen!

Agaricus silvicola sensu lato 
(inclusief A. essettei)

Slanke anijschampignon 
in wijde zin (inclusief 
Klompvoetchampignon)

Status: Vrij zeldzaam, n= 56, n<99: 11, n>99: 45, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1965. – Hab (n= 34): droog, voedselarm naaldbos 21%, 
droge, voedselarme lanen 21%, jeneverbesstruweel 21%, droog, voedselarm 
gemengd bos 14%, parken en plantsoenen 14%, droge, voedselrijke lanen 
3%, droge, voedselarme loofhoutsingels 3%, jonge bosaanplant 3%.

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

0 0 0 0 0 0 1 15 20 14 6 1

Deze champignon heeft een tot 12 cm grote, witte hoed die bij ouder 
worden de neiging heeft om te vergelen. Dat geldt ook voor de slanke, 
witte steel met een hangende ring en onderaan een vaak duidelijke 
knol. Zowel geur als smaak zijn aangenaam anijsachtig. Daardoor 
lijkt de Slanke anijschampignon op de Gewone anijschampignon 
(Agaricus arvensis; zie aldaar), maar die is gewoonlijk forser met een 
naar verhouding dikkere steel. Het beste onderscheid is het verschil 
in sporengrootte. Die zijn bij de Slanke anijschampignon gemiddeld 
minder dan 7,5 µm lang, bij de Gewone gemiddeld groter. Binnen 
de Slanke anijschampignon werden in het Overzicht twee soorten 
onderscheiden: de Slanke anijschampignon in enge zin (Agaricus 
silvicola sensu stricto) met een vaak niet zo sterk gezwollen steelbasis, 
sporen van 5-6 x 3-4 µm en meestal als standplaats loofbos of open 

habitats, en de Klompvoetchampignon (Agaricus essettei), steeds 
met een abrupt en sterk gezwollen steelbasis, wat grotere sporen 
van 6-8 x 5-6 µm en vrijwel beperkt tot naaldbossen (Arnolds, et al. 
1985). Beide soorten werden door Nauta (in Noordeloos et al., 2001) 
in het standaardwerk Flora Agaricina Neerlandica samengevoegd en 
sindsdien zijn ze tijdens veldwerk in Drenthe niet meer onderscheiden. 
Dat is jammer, want tegenwoordig worden de Slanke anijschampignon 
en Klompvoetchampignon wel weer vaak als aparte soorten opgevat 
(Arnolds & Van den Berg, 2013; Knudsen & Vesterholt, 2008). Daarbij 
wordt van de eerste soort een variëteit squarrosus onderscheiden, 
gekenmerkt door een sterk schubbige steel onder de ring, die één 
maal in Drenthe is waargenomen. De Slanke anijschampignon in 
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Amylostereum chailletii Sparrenkorstzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 37, n<99: 2, n>99: 35, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1994. – Hab (n= 21): droog, voedselarm naaldbos 
67%, droog, voedselarm gemengd bos 24%, naaldbos onbepaald 5%, 
kapvlakte 5%. – Sub (n= 37): dode stammen 68%, dode takken 14%, dode 
stronken 6%, levende stammen 3%, bewerkt hout 3%, dood hout onbepaald 
8%. – Org (n= 42): spar 52%, Douglasspar 24%, lariks 5%, Zilverspar 2%, 
naaldbomen onbepaald 17%.

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

1 2 4 1 3 0 0 5 1 6 11 8

De Sparrenkorstzwam lijkt op een ‘echte’ korstzwam van het geslacht 
Stereum. Het vruchtlichaam is 1-3 mm dik en korstvormig met af en toe 
een smal hoedje. In tegenstelling tot de Dennenbloedzwam (Stereum 
sanguinolentum) scheidt hij bij beschadiging geen rood vocht af. 
De onderzijde is vers roodbruin en in droge toestand lichter bruin. 
De smalle hoedjes, indien aanwezig, zijn donkerbruin en hebben 
een fijnbehaarde bovenkant. De Sparrenkorstzwam kan een beetje 
lijken op een oude, verkleurde Paarse korstzwam (Chondrostereum 
purpureum) die overigens zelden op naaldhout groeit. In Drenthe is 
de Sparrenkorstzwam vrij zeldzaam en hoofdzakelijk gevonden in de 
grote boscomplexen op het plateau en nabij Hollandscheveld. Buiten 
Drenthe is hij aanmerkelijk zeldzamer, zowel op het pleistoceen, als 
in Flevoland en Zuid-Limburg (NMV, 2013). Dat verschil kan komen 
doordat er in Drenthe beter op deze soort is gelet, maar waarschijnlijk 
speelt ook de aanwezigheid van meer geschikte habitats een 

belangrijke rol. De Sparrenkorstzwam is gebonden aan naaldhout en 
groeit in Drenthe meestal saprotroof op de onderzijde van liggende 
stammen en op dode stronken van Fijnspar, minder van Douglasspar 
en zelden op lariks en Zilverspar. Waarnemingen op dennen en 
Jeneverbes ontbreken geheel. In Zuidwest-Duitsland heeft de soort 
een sterke voorkeur voor Zilverspar (79%, n= 180), gevolgd door 
Fijnspar (17%) en lariks (1%) (Krieglsteiner, 2000). In Drenthe is een 
vondst op Zilverspar niet zo kansrijk, omdat deze boom zeer weinig 
is aangeplant. De Sparrenkorstzwam groeit in droge, voedselarme 
tot matig voedselrijke naaldbossen en gemengde bossen, soms 
ook in ruderale bosranden. Hij is sinds 1999 sterk toegenomen, 
niet alleen door een beter zoekbeeld, maar ook door het ouder 
worden van sparrenopstanden in Drenthe, waardoor meer geschikt 
substraat voorhanden is. Als de huidige tendens doorzet om exoten 
uit de bossen te verwijderen, dan komt deze soort evenwel in de 
gevarenzone.

wijde zin komt vooral voor in de kalkrijke duinen en Zuid-Limburg 
en is ook elders in ons land vrij algemeen, behalve in kleigebieden 
(NMV, 2013). In Drenthe is deze soort vrij zeldzaam met een kleine 
concentratie vindplaatsen rond Odoorn. Markant is het vrijwel 
ontbreken ten noorden van Assen. Opvallend is ook dat de Slanke 
anijschampignon in de meeste boswachterijen ontbreekt of alleen aan 
de rand voorkomt, hoewel in die gebieden de meeste sparrenbossen 
te vinden zijn. In Drenthe wordt de soort echter nauwelijks 
aangetroffen in heidebebossingen, maar vooral in sparrenbossen 
op min of meer voedselrijke bodem, bijvoorbeeld plantages op 
voormalige akkers of percelen die in de plantfase een mestgift 

kregen of voorzien werden van een laag compost. De bosbodem 
kan ook te voedselrijk zijn en dan wordt zijn plaats in sparrenbossen 
ingenomen door verwanten, zoals de al eerder genoemde Gewone 
anijschampignon en de Schubbige boschampignon (Agaricus 
silvaticus). Daarnaast werd de Slanke anijschampignon vroeger 
geregeld aangetroffen in jeneverbesstruwelen. Het merendeel van 
deze vondsten in naaldbossen betreft vermoedelijk in werkelijkheid 
de Klompvoetchampignon. Ongeveer de helft van de waarnemingen 
komt uit wegbermen met bomen en parken op humusrijke, min of 
meer voedsel- en basenrijke grond. Die hebben eerder betrekking op 
de Slanke anijschampignon in enge zin.

Antrodia xantha Citroenstrookzwam

Status: Zeldzaam, n= 22, n<99: 2, n>99: 20, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1990. – Hab (n= 10): droog, voedselarm naaldbos 
50%, droog, voedselarm gemengd bos 30%, vochtig, voedselarm gemengd 
bos 10%, rest 10%. – Sub (n= 14): dode stronken 86%, dode stammen 7%, 
dood hout onbepaald 7%. – Org (n= 14): lariks 50%, spar 7%, Douglasspar 
7%, naaldbomen onbepaald 36%.

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

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

Dit is een in het veld gemakkelijk te herkennen buisjeszwam door 

de heldergele kleur van de geheel resupinate, plaatselijk knobbelig 
verdikte vruchtlichamen en de sterke geur naar citroen of beter 
nog citronella bij verse exemplaren. De Citroenstrookzwam groeit 
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Arrhenia retiruga Gerimpeld mosoortje

Status: Vrij zeldzaam, n= 50, n<99: 0, n>99: 50, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2002. – Hab (n= 20): voedselrijke jonge bosaanplant 
35%, parken en tuinen 25%, doge lanen 20%. droog, voedselarm naaldbos 
10%, elzenbroekbos 10%. – Sub (n= 18): bladmossen, levend 77%, mossen 
en lichenen 22%. 

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

3 1 2 2 0 0 0 1 6 17 22 10

Dit bleek grauwbruine tot bijna witte mosoortje kan tot 2 cm groot 
worden, maar vaker vind je exemplaren die maar 2-5 mm groot zijn. 
De onderzijde is bijna glad tot iets geplooid. De vruchtlichamen 
zitten steelloos aangehecht op levende slaapmossen waarop 
deze soort parasiteert, en daardoor is dit paddenstoeltje in het 
veld probleemloos te herkennen. Het Gerimpeld mosoortje was tot 
voor kort in ons land een zeldzaamheid, maar het aantal bezette 
atlasblokken is gestegen van 17 vóór 1990 tot 125 daarna, zodat de 
soort nu als vrij algemeen mag worden aangeduid. Het Gerimpeld 
mosoortje groeit vooral in de duinen, Zuid-Limburg en op de 
hogere zandgronden, en is nog steeds erg schaars in zeeklei- en 
laagveenstreken (NMV, 2013). In Drenthe hebben zich soortgelijke 
ontwikkelingen voorgedaan. De soort werd pas in 2002 voor het 
eerst gevonden op de begraafplaats bij Annerveen en daarna weer 
een keer in 2004 bij Buinen. Pas vanaf 2005 gaat dit mosoortje goed 
los en nu is het al van 50 kilometerhokken bekend! Op de kaart vallen 

het liefst op dode stronken van naaldbomen en bedekt die vaak 
voor een flink deel, zodat deze soort van grote afstand zichtbaar 
is. Stronken van lariks hebben verreweg de voorkeur: De helft van 
het aantal opgaven betreft deze boomsoort, terwijl Douglasspar en 
Fijnspar ieder één keer worden opgegeven. Deze houtzwam groeit 
voornamelijk op stronken in een laat stadium van vertering, als het 
hout zacht geworden is. In Drenthe heeft hij een voorkeur voor oude 
larikspercelen met een kruidenrijke ondergroei op vochtige, matig 
voedsel- en basenrijke, lemige bodems. In Baden-Württemberg is 
de Citroenstrookzwam twee keer op Fijnspar en twee keer op Grove 
den waargenomen (Krieglsteiner, 2000), terwijl de soort in Noord-
Europa soms op loofbomen overstapt, met name wilg (Ryvarden & 
Gilbertson, 1993; Knudsen & Hansen, 1997). Binnen de Nederlandse 
mycoflora is dit een nieuwkomer, met twee waarnemingen vóór 
1990 en alle andere erna, hoofdzakelijk op de hogere zandgronden 
(NMV, 2013). De soort is daar nu vrij zeldzaam. In Drenthe werd de 
Citroenstrookzwam voor het eerst vastgesteld in Boswachterij Gees 
in 1990. De sterke toename is ook in Drenthe duidelijk te zien, met 
drie meldingen vóór 1999 en twintig na deze periode. De meeste 
vindplaatsen liggen in boswachterijen op de Hondsrug en Sleenerrug.
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de vele vindplaatsen op de Hondsrug en rond Drouwenerveen op. 
Dat heeft te maken met de favoriete standplaats van het Gerimpeld 
mosoortje. Om duistere redenen heeft deze soort namelijk een 
voorkeur voor jonge sparrenplantages op voormalig, voedsel- en 
basenrijk bouwland waar hij talrijk kan zijn. Ook elders in Drenthe is 
het Gerimpeld mosoortje van deze habitat gemeld, maar hij is hier 

Calocera viscosa Kleverig koraalzwammetje

Status: Algemeen, n= 707, n<99: 198, n>99: 675, trend ++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1945. – Hab (n= 459): droog, voedselarm naaldbos 
36%, droog, voedselarm gemengd bos 34%, droog, voedselarm loofbos 9%, 
jeneverbesstruweel 6%, lanen 5%, vochtig, arm gemengd bos 2%, vochtig, 
voedselarm naaldbos 2%, park, plantsoen 1%, vochtig, voedselrijk loofbos 
1%, kapvlakte in naaldbos 1%, rest 3%. – Sub (n= 242): dode stronken 74%, 
dode takken 8%, dode stammen 4%, dode wortels 3%, dood hout onbepaald 
12%. – Org (n= 264): Fijnspar 48%, lariks 12%, Grove den 8%, Douglasspar 
2%, Jeneverbes 1%, naaldbomen onbepaald 28%.

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

7 0 0 1 0 14 112 230 418 559 268 62

Ondanks zijn Nederlandse naam is deze meervoudig gevorkte, 
dooiergele tot fel oranje paddenstoel geen familie van de echte 
koraalzwammen (geslacht Ramaria). Het Kleverig koraalzwammetje 
is namelijk een trilzwam die zijn gelatineuze consistentie gemeen 
heeft met veel andere trilzwammen. Typerend voor deze soort is ook 
zijn kleverige oppervlak, dat natuurlijk alleen opvalt onder vochtige 
omstandigheden. Uitgedroogd schrompelen de vruchtlichamen 
ineen tot vuiloranje, kraakbeenachtige koraaltjes. Het Kleverig 
koraalzwammetje groeit voornamelijk op stronken, soms op stammen 
of dikke, half begraven takken van naaldbomen. Hij verschijnt vanaf 
het tweede jaar nadat een boom geveld is, maar vaker koloniseert 
hij meer vermolmd hout. Omdat het Kleverig koraalzwammetje 
op tientallen jaren oude stronken nog steeds kan voorkomen, zijn 
ze soms te zien in volgroeide loofbossen op plaatsen weer eerder 
naaldbomen hebben gestaan (Arnolds & Veerkamp, 1999). In het 
Drentse bestand is 10% van de meldingen uit ongemengd loofbos 
afkomstig. Het Kleverig koraalzwammetje is een vrij vroege soort die 

in een zomer met voldoende regen al in juli of augustus tevoorschijn 
komt. De vele wandelaars in dat jaargetijde kunnen dan genieten van 
een donker naaldbos vol stralend oranjegele koraaltjes, die bijna licht 
lijken te geven. In Nederland is dit een zeer algemene paddenstoel 
die overal groeit waar maar naaldbomen voorkomen (NMV, 2013). 
Ook in Drenthe is deze soort algemeen en hij ontbreekt in vrijwel 
geen enkel groter bosgebied. Van de Drentse waarnemingen is 48% 
van de waarnemingen gedaan op dood hout van Fijnspar, op afstand 
gevolgd door lariks en Grove den met 12, respectievelijk 8% van 
de meldingen. Van Douglasspar en Jeneverbes bevat het bestand 
slechts enkele opgaven. Deze voorkeur bestaat bijvoorbeeld ook in 
Baden-Württemberg, waar ruim 70% van de waarnemingen afkomstig 
is van Fijnspar, 10% van Grove den en 12% van lariks (n= 683; 
Krieglsteiner, 2000). Het Kleverig koraalzwammetje is een van de 
weinige naaldhoutbewonende paddenstoelen die geen achteruitgang 
vertoont. Om te zien of dat zo blijft, is deze soort opgenomen in het 
paddenstoelenmeetnet als indicatorsoort (Arnolds & Veerkamp, 1999). 

niet toe beperkt, want ook tuinen, parken en beschaduwde bermen 
worden genoemd, evenals natte elzenbossen, zoals Geelbroek bij 
Amen en de Zure Venen bij Ansen. De ecologie biedt dus geen 
aanknopingspunten om de expansie van dit paddenstoeltje te 
verklaren. Slaapmossen waren in de vorige eeuw ook in voldoende 
mate voorhanden.

Arrhenia retiruga Arrhenia retiruga
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Calocybe chrysenteron Gouden pronkridder

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2006.

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

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

Dit is een vrij kleine, gemakkelijk herkenbare plaatjeszwam die 
in alle delen goudgeel tot oranjegeel is. In ons land is de Gouden 
pronkridder een zeer zeldzame soort, waarvan slechts enkele 
recente vindplaatsen bekend zijn (NMV, 2013), en wel in de kalkrijke 
duinen bij Den Haag, in een fijnsparrenbosje op kalkrijke zavel bij 
Kolham (Gr.) en in een jong fijnsparrenbos in de Zuiderblokplaatsen 
bij Drouwenerveen (km 255-554, 2006). In dat gebied is aan de 
bodem kalk toegevoegd in de vorm van schelpen. Dit geeft wel aan 
dat de Gouden pronkridder in Nederland een kalkliefhebber is. Ook 
in Scandinavië wordt de soort als calcifiel beschouwd op strooisel 
van zowel loof als naaldbomen (Knudsen & Vesterholt, 2008). In 
Zuidwest-Duitsland gaat dat niet op, want daar groeit hij op zure, 
humeuze, basen- en voedselarme bodem (Krieglsteiner, 2001). Ook 
daar staat deze pronkridder vooral op naaldenstrooisel van Fijnspar 
en slechts zelden op afgevallen bladeren van loofbomen. De Gouden 

pronkridder is er minder zeldzaam dan bij ons, maar hij gaat daar, 
zonder aanwijsbare reden, sterk achteruit. 

Cerinomyces crustulinus Okerkleurige gaffeldrager

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: 
Onvoldoende gegevens, eerste jaar: 2005.

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

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

De Okerkleurige gaffeldrager is een dun, wasachtig, grijzig tot bleek 
okerkleurig, tot 2 cm breed overtrekje. Hij is in het veld niet herkenbaar. 
Microscopisch lijkt de soort op een Druppelzwam (Dacrymyces) met 
smalle, cilindrische, gegaffelde basidiën van 20-30 x 4-6 µm. De iets 
gekromde sporen hebben meestal geen dwarswandje en meten 9-12 x 
3-4 µm. Gespen zijn talrijk. Eriksson & Ryvarden (1973) betwijfelen of 
de soort wel verwant is aan de Trilzwammen (Tremellales), maar door 

Jülich (1984) en Hansen & Knudsen (1997) wordt de soort geplaatst in de 
verwantschap van de druppelzwammen. De Okerkleurige gaffeldrager 
is één maal gevonden in Drenthe bij Tiendeveen (km 231-529, 2005, 
herb. B. de Vries) op een dode tak van Fijnspar in gemengd bos op 
voedselarme zandgrond. Uit Nederland zijn verder vondsten bekend uit 
de omgeving van Lelystad en Castricum (NMV, 2013). De soort is in heel 
Europa een grote zeldzaamheid op naaldhout.

Chrysomphalina grossula Groengeel trechtertje

OPN 1995: Omphalina grossula

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend --, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1976.

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

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

De genavelde tot trechtervormige hoedjes van deze soort zijn 
olijfkleurig tot groengeel, maar soms meer okerkleurig, en bij vocht 
diep doorschijnend gestreept. De duidelijk aflopende lamellen zijn 
gelig wit tot bleek olijfgeel en staan ver uiteen; de steel is bleek 

olijfkleurig tot groengeel. Door deze tinten is het Groengeel trechtertje 
gemakkelijk te herkennen. Recente vindplaatsen van deze altijd al 
zeldzame soort liggen hoofdzakelijk in Flevoland en Noord-Brabant 
(NMV, 2013). In Drenthe is de soort bekend van twee niet nauwkeurig 

te lokaliseren plekken in 
de omgeving van Emmen: 
atlasblok 255-530 (1976, herb. 
A. Reijnders) en atlasblok 
255-535 (1976). Daar staan 
twee recente waarnemingen 
bij Grollooo tegenover: op 
de stronk van een Fijnspar in 
een naaldbos in Boswachterij 
Drouwenerveld, (km 245-551, 
2010, herb. Enzlin) en, na 
afstuiting van het atlasbestand, 
op brokstukken van een 
uiteengevallen, sterk verrotte 
stronk van Reuzenzilverspar 
in een tamelijk voedselrijk 
gemengd naaldbos in 
Boswachterij Grolloo (km 
240-549, 2013, herb. L). 
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Volgens het Overzicht groeit het Groengeel trechtertje op takjes en 
schorssnippers van naaldbomen, vooral Fijnspar, maar ook Grove 
den (Arnolds et al., 1995). In Zuidwest-Duitsland komt dit trechtertje 
behalve in naaldbos regelmatig voor in beukenbossen waarin solitaire 
sparren en dennen groeien, maar het substraat is steeds naaldhout; 
voornamelijk stronken en slechts bij uitzondering liggende takken 

Ciliolarina laricina Lariksrijpkelkje

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, 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 1 0 0

Net als andere rijpkelkjes heeft het Lariksrijpkelkje zeer kleine, 
witte, aan de buitenzijde berijpte apotheciën van 0,3-0,5 mm. De 
voetjes worden bruin. Het berijpte uiterlijk wordt veroorzaakt doordat 
oppervlakkige hyfen eindigen als een miniem knotsje dat bezet is met 
kristallen. In het geslacht Ciliolarina zijn die kristallen oplosbaar in 
melkzuur. De sporen zijn elliptisch en tweecellig en 7-11 x 2,5-3,5 
µm groot. Het Lariksrijpkelkje geldt in ons land als zeer zeldzaam 
en vrijwel beperkt tot de pleistocene zandgronden, met daarnaast 

één vondst in centraal Friesland (NMV, 2013). In Drenthe is dit 
ascomyceetje slechts één maal vastgesteld tijdens mycosociologisch 
onderzoek in Berkenheuvel bij Diever (km 216-543, 1985, herb. BSW) 
op een dode tak van lariks in droog, voedselarm naaldbos. De soort 
zou in Groot-Brittannië vrij algemeen zijn op takken van lariks en zelfs 
algemeen op Grove den (Dennis, 1981; Ellis & Ellis, 1997). Er zal nog 
heel wat minutieus veldwerk in naaldbossen moeten worden verricht, 
voordat we dat in Drenthe kunnen beamen.

Climacocystis borealis Noordelijke buisjeszwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1965.

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

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

Deze grote houtzwam groeit met sappige, crèmekleurige 
vruchtlichamen slordig dakpansgewijs boven elkaar. Ze hebben 
een ruw behaarde bovenzijde, vaak met een gele groeirand, en 
onregelmatige, wijde poriën. Op zich is de Noordelijke buisjeszwam 
goed te herkennen, maar voor minder ervaren waarnemers ligt 
verwisseling met diverse kaaszwammen op de loer. De soort is een 
necrotrofe parasiet van Fijnspar en komt vooral voor in het natuurlijke 

areaal van die boom: de boreale naaldwoudzone in Centraal-Europese 
gebergten. In het Zwarte Woud is hij niet zeldzaam (Krieglsteiner, 2000). 
In Nederland is de Noordelijke buisjeszwam sporadisch waargenomen, 
met slechts één vondst na 1990 in Salland. De enige Drentse vondst 
is langgeleden gedaan door Jansonius in het Noordlaarderbosch (km 
239-570, 1965), zonder aanvullende gegevens over milieu of substraat. 
Dat maakt deze waarneming wel enigszins dubieus.

en stammen van hoofdzakelijk Fijnspar (79%) en Zilverspar (12%) 
(n=105) (Krieglsteiner, 2001). In dat deel van Duitsland vertoont de 
soort geen tekenen van achteruitgang. Daarentegen staat bij ons 
het Groengeel trechtertje wegens gevoeligheid voor vermesting en 
verzuring als ernstig bedreigd in de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 
2008).

Clitocybe squamulosa Fijnschubbige trechterzwam

Status: Zeldzaam, n= 11, n<99: 0, n>99: 11, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 2004.

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

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

De Fijnschubbige trechterzwam heeft een trechtervormig verdiepte, 
matte, niet hygrofane, vleeskleurige tot hazelnootbruine hoed en lijkt 
daarmee op donkere vormen van de algemene Slanke trechterzwam 
(Clitocybe gibba; zie aldaar). Bij de Fijnschubbige trechterzwam is 
het hoedcentrum echter niet glad, maar voorzien van fijne schubjes. 

Het is in ons land een zeldzame soort op het pleistoceen en langs de 
randmeren in de IJsselmeerpolders (NMV, 2013). Het zwaartepunt 
ligt in Drenthe, ofschoon de Fijnschubbige trechterzwam hier pas 
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Coprinopsis laanii Zaagvlakinktzwam

OPN 1995: Coprinus laanii

Status: Vrij zeldzaam, n= 33, n<99: 4, n>99: 29, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1989. – Hab (n= 20): droog, voedselarm naaldbos 
95%, loofhoutsingel 5%. – Sub (n= 16): dode stronken 94%, dode takken 
6%. – Org (n= 20): spar 90%, den 5%, Douglasspar 5%.

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

1 0 0 0 1 0 0 2 4 15 10 1

In naaldbossen komen nauwelijks inktzwammen voor. Dus als 
je ergens 2 cm hoge inktzwammetjes ziet met  grijsbruine tot 
bijna witte, fijn melige hoedjes die boven op een afgezaagde 
sparrenstronk groeien, kan het bijna niet anders of je hebt met de 
Zaagvlakinktzwam van doen. Ondanks het opvallende uiterlijk en de 
markante groeiplaats is deze soort pas in 1968 beschreven door de 
fameuze amateurmycoloog Kits van Waveren op grond van collecties 
uit het landgoed Singraven bij Denekamp (Kits van Waveren, 1968). 
De Zaagvlakinktzwam is in ons land sindsdien sterk toegenomen en 
nu een vrij zeldzame soort met de meeste vindplaatsen in Flevoland, 
rond Eindhoven en vooral in Drenthe (NMV, 2013). In deze provincie 
liggen de meeste fijnsparrenbossen van Nederland en daarvoor heeft 
deze soort volgens het Drentse bestand een duidelijke voorkeur. 
Dat heeft mogelijk ook te maken met het vochtige microklimaat 
van dicht fijnsparrenbos, dat gunstig is voor een kleine, tere soort 
die gemakkelijk uitdroogt. Veel paddenstoelenkarteerders kunnen 

inmiddels deze inktzwam in het veld herkennen. Mede daardoor is 
de Zaagvlakinktzwam ook in Drenthe sterk toegenomen. Hij is vrij 
zeldzaam en groeit vooral in de boswachterijen op dode, vrij verse 
stronken van naaldbomen, vrijwel steeds van Fijnspar. Den en 
Douglasspar worden ieder één keer als substraat genoemd. De soort 
is kenmerkend voor oude, lichtgedunde percelen met een ondergroei 
van stekelvarens en bramen die duiden op aanvangsbemesting of een 
sterke invloed van atmosferische stikstof. Volgens Kits van Waveren 
(1968) zou hij ook op zaagvlakken van loofbomen voorkomen. In 
Scandinavië geldt de Zaagvlakinktzwam als een zeldzame soort, 
merkwaardigerwijs beperkt tot de gematigde loofboszone (Knudsen 
& Vesterholt, 2008) en in Zuidwest-Duitsland is hij van slechts 
een handvol vindplaatsen bekend, waaronder een vondst op een 
beukenstronk (Krieglsteiner & Gminder, 2010).

Cortinarius alborufescens Vezelige gordijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n=1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL 08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2008.

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

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

Vanaf 2008 vinden leden van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe 
in de uitgestrekte jonge sparrenplantages van het nieuwe landgoed 
Kleuvenveen bij Anderen (km 243-557, 2008-2012, herb. L; herb. 
Enzlin) jaarlijks een vrij grote gordijnzwam, soms bij honderden, die 
ondanks opvallende kenmerken moeilijk op naam is te brengen. 
De bossen zijn aangeplant op voormalig zandig, basenhoudend 
bouwland. De desbetreffende soort heeft een niet of zwak 
hygrofane, aanvankelijk bleekbruine, later roestbruine hoed van 4-7 
cm met een brede umbo en een forse, naar onderen verdikte, bleek 
geelbruine steel van 4-10 x 0,8-2 cm, die aan de top aanvankelijk 

bleek violet is. Opvallend is het sterk ontwikkelde, witte velum dat 
aanvankelijk vrijwel de hele hoed met witte vezeltjes bedekt en later 
aan de rand als een smalle witte zone zichtbaar blijft. Het velum 
omgeeft ook de onderste helft van de steel met een dikke, witte sok. 
De geur is zwak en onopvallend tot iets radijzig en de sporen meten 
ongeveer 7-9 x 4-5 µm. De Nederlandse gordijnzwamspecialist 
Nico Dam houdt deze paddenstoel met enig voorbehoud op de 
Vezelige gordijnzwam, een weinig bekende soort die in de literatuur 
verschillend wordt geïnterpreteerd. De beschrijving in Funga 
Nordica (Knudsen & Vesterholt, 2008) klopt vrij goed met onze 

sinds 2004 bekend is of, wellicht beter, herkend wordt. Vrijwel alle 
Drentse opgaven zijn afkomstig uit naaldbossen, in het bijzonder 
wat oudere sparrenplantages op voormalig bouwland waar zich al 
een strooisellaag gevormd heeft, bijvoorbeeld in het Buinerveld bij 
Buinen, op diverse plekken in landgoed Hoogveld bij Anderen en in 
het Oosterveld bij Westerbork. De bodem van deze bosjes bestaat 
uit droog, humeus, matig voedselrijk, basenhoudend zand als gevolg 

van voormalig agrarisch gebruik. In het Dwingelderveld groeit de 
Fijnschubbige trechterzwam bij camping De Noordster langs een 
schelpenpad door gemengd bos. Het Asserbosch is, voor zo ver 
bekend, de enige Drentse groeiplaats in loofbos. In Scandinavië is 
deze trechterzwam algemeen en behalve in naaldbossen regelmatig 
gevonden in loofbossen, op kapvlaktes, in wegbermen en in grasland 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). 
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Cortinarius biformis Bleekrandgordijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2005.

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

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

Deze zeer variabele gordijnzwam heeft gewoonlijk een sterk 
hygrofane, rood- tot oranjebruine hoed van 3-6 cm breed. De slanke, 
cilindrische steel is 5-14 cm lang en ongeveer 5-10 mm dik, heeft 
meestal een iets lila top en is verder bedekt met een witte, zijdeachtige 
velumlaag. Voor een goede determinatie is het meten van sporen 
noodzakelijk; die zijn klein met maten van ongeveer 7-8,5 x 4,5-5,5 
µm. De Bleekrandgordijnzwam is een zeer algemene component 
van de mycoflora in Scandinavische dennen- en sparrenbossen 
op zure grond, ook in naaldhoutplantages (Knudsen & Vesterholt, 

2008). Daar staan twee recente waarnemingen in Nederland 
tegenover, één bij Eindhoven en één in een jonge sparrenaanplant 
van circa 15 jaar op voormalig bouwland op de Hondsrug bij 
Eesergroen (km 249-544, 2005, herb. L). De determinatie is door 
de Nederlandse gordijnzwammenspecialist Nico Dam op grond van 
het verzamelde materiaal bevestigd. In Zuidwest-Duitsland is de 
Bleekrandgordijnzwam zeldzaam en daar wordt hij het meest bij 
Fijnspar gevonden op vochtige, zure zandbodems (Krieglsteiner & 
Gminder, 2010).

vondsten, al is de soort daar forser (hoed 5-11 cm) en het velum 
niet wit, maar roomkleurig. Het belangrijkste verschil is de ecologie. 
Volgens deze auteurs groeit de Vezelige gordijnzwam bij loofbomen, 
vooral berk. Ook het Overzicht (Arnolds et al., 1995) noemt deze 
soort een mycorrhizapartner van loofbomen die in Nederland op 
voedselrijke klei zou groeien. Volgens Dam & Kuyper (2011) heeft 
de Vezelige gordijnzwam een opvallende zoete geur, als van de 
Oranjebloesemzwam (Hebeloma sacchariolens), maar daarvan 
is bij ons materiaal geen sprake. Recent is deze gordijnzwam ook 
aangetroffen in een vergelijkbaar jong sparrenbos op kalkrijke zavel 
bij Kolham in Groningen. Volgens de digitale verspreidingsatlas is 
hij in Nederland verder alleen bekend van een oude vondst in Oost-
Flevoland (NMV, 2013). Het is de vraag of daarmee dezelfde soort 
bedoeld wordt als hier beschreven.

Cortinarius camphoratus Kamfergordijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 0, n>99: 12, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2001. – Hab (n= 10): droog, voedselarm naaldbos 
90%, vochtig, voedselarm naaldbos 10%. – Sub (n= 8): strooisel 75%, veen 
25%. – Org (n= 12): Fijnspar 92%, Grove den 8%.

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

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

De Kamfergordijnzwam is een forse paddenstoel met een tot 10 cm 
brede, droge, viltige en niet hygrofane hoed, die in kleur varieert 
van bleeklila tot violet, bij ouderdom uitblekend tot geelbruin. Ook 
de lamellen zijn aanvankelijk violet en de steel is wittig tot lila, 
bedekt met lila velum. Kenmerkend is de zware geur die soms aan 
die van een bok doet denken, maar door anderen wordt ervaren 
als de lucht van verbrande hoorn. Tot aan het eind van de vorige 
eeuw was er alleen een vondst bekend uit 1963 bij Woudenberg 
en daarom gold deze soort lange tijd als uitgestorven (Arnolds & 
Van Ommering, 1996). Groot was dan ook het enthousiasme toen 
tijdens een excursie van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe op 7 
oktober 2001 een paar jonge vruchtlichamen van deze spectaculaire 
paddenstoel werden ontdekt in een donker, vochtig en mosrijk 
perceel van Fijnspar in Boswachterij Grollooo. Later bleek dat de 
soort twee dagen eerder ook al gevonden was in Boswachterij 
Gieten door de Groningse amateurmycologen Johanna Berghuis 
en Klaas Steenbergen. Vanaf 2003 kwamen er geleidelijk meer 
meldingen van de Kamfergordijnzwam uit diverse boswachterijen en 
in 2010 was de soort uit twaalf kilometerhokken bekend. Inmiddels 
is dit aantal in 2013 al opgelopen tot 23, mede dankzij gerichte 
inventarisaties van sparrenbossen door de werkgroep (Chrispijn, 
2013). De meeste opgaven zijn afkomstig uit oude fijnsparrenbossen 
met bomen van meer dan 50 jaar, geplant op voormalige vochtige 
heidevelden, met een goed ontwikkelde moslaag van soorten die 
wijzen op een voedselarme omgeving, zoals Bronsmos en Gewoon 

gaffeltandmos. Een kruidlaag is vrijwel afwezig en indicatoren van 
vermesting als stekelvarens, bramen en Rankende helmbloem 
ontbreken. Sommige opgaven komen van dennenbossen met 
soortgelijke eigenschappen. De Kamfergordijnzwam wordt vrijwel 
altijd vergezeld door andere bijzondere sparrensymbionten, zoals de 
Fraaie gifgordijnzwam (Cortinarius rubellus) en Olijfplaatgordijnzwam 
(Cortinarius scaurus). Uit de rest van Nederland zijn geen recente 
vondsten bekend, behalve net over de grens met Drenthe in het 

Cortinarius alborufescens
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Cortinarius caninus Grote fraaisteelgordijnzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 9, n<99: 2, n>99: 7, trend ++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2004.

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

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

De Grote fraaisteelgordijnzwam is een vrij grote paddenstoel met 
een matte, roodbruine tot okerbruine, niet hygrofane hoed en 
aanvankelijk lila, later grijzig bruine lamellen. Hij is verwant aan de 
algemene en veelvormige Vaaggegordelde gordijnzwam (Cortinarius 
anomalus; zie aldaar), die gekenmerkt wordt door een bleek 
okergeel velum dat diverse vage gordels op de steel achterlaat. De 
Grote fraaisteelgordijnzwam heeft daarentegen een bruin velum 
dat een smalle, scherp begrensde, bruine ringzone produceert. In 
de digitale verspreidingsatlas zien we van deze zeldzame soort een 
aantal stippen op het pleistoceen, waarvan de meeste in Noordoost-
Nederland, en daarnaast een kleine concentratie vindplaatsen 
op rivierklei in het Kromme Rijn-gebied bij Utrecht (NMV, 2013). 
Dat correspondeert met de melding in het Overzicht dat de Grote 
fraaisteelgordijnzwam in twee verschillende habitats voorkomt, 
namelijk eikenlanen op klei en sparrenbossen op zand (Arnolds 
et al., 1995). Volgens de literatuur is deze soort een exclusieve 

symbiont van naaldbomen, in het bijzonder van Fijnspar (Knudsen 
& Vesterholt, 2008; Krieglsteiner & Gminder, 2010). Mogelijk hebben 
de opgaven uit het rivierengebied betrekking op een andere soort. 
In Drenthe is de Grote fraaisteelgordijnzwam zeer zeldzaam op 
ver uiteen gelegen groeiplaatsen. Er zijn twee oudere opgaven uit 
schrale eikenlanen, bij Vledder (km 210-541, 1989) en Zwiggelte (km 
234-545, 1993), die ook met enige scepsis moeten worden bekeken. 
De eerste zekere vondst dateert pas uit 2004 in een sparrenbosje 
bij Westdorp (km 247-548). Ook de latere waarnemingen in zes 
andere kilometerhokken zijn afkomstig van jonge, aangeplante 
fijnsparrenbossen op voormalige, zandige, licht zure tot neutrale, 
matig voedselrijke landbouwgrond. In dit milieu groeit deze soort 
samen met een reeks andere, weinig algemene gordijnzwammen die 

Friese deel van het Drents-Friese Wold, waar deze gordijnzwam in 
een matig voedselarme, bemoste opstand van Servische spar groeit 
(Arnolds & Chrispijn, 2011). Daarmee is de Kamfergordijnzwam 
hèt paradepaardje van de fraaie Drentse fijnsparrenopstanden 
en wellicht zelfs van de Drentse paddenstoelenflora. De toename 
is vooral te danken aan het ouder en natuurlijker worden van 
de sparrenbossen, mogelijk geholpen door de afgenomen 
stikstofdepositie. De Kamfergordijnzwam is in Zuid-Zweden zeer 
algemeen in matig vochtig fijnsparrenbos (Knudsen & Vesterholt, 

2008); in Zuidwest-Duitsland vrij algemeen in sparrenbossen op 
zure, voedselarme zand- en leembodems (Krieglsteiner & Gminder, 
2010). Sporadisch wordt deze gordijnzwam daar bij loofbomen als 
beuk of eik gevonden. Doordat de laatste jaren in hoog tempo veel 
oude fijnsparrenbossen zijn gekapt, loopt de soort inmiddels groot 
gevaar. Het handhaven van flinke aaneengesloten oppervlakten 
oud, mosrijk sparrenbos is vereist om in de nabije toekomst de 
Kamfergordijnzwam voor Drenthe, en daarmee voor Nederland, te 
behouden.
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karakteristiek zijn voor dit soort bosjes (Arnolds et al., 2004; Douwes 
et al., 2008). In Zuidwest-Duitsland komt deze soort voor in bossen 
met Fijnspar, eventueel gemengd met Zilverspar, vooral onder jonge 

bomen en niet zelden zelfs in kerstboomkwekerijen (Krieglsteiner & 
Gminder, 2010). Daar hebben de Drentse vindplaatsen ook veel van 
weg. 

Cortinarius cinnamomeus Kaneelkleurige gordijnzwam 

Status: Matig algemeen, n= 87, n<99: 6, n>99: 82, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1923. – Hab (n= 30): droog, voedselarm naaldbos 
53%, jonge bosaanplant 40%, droge lanen 7%. – Sub (n= 16): humus 44%, 
strooisel 31%, humusarm zand 25%. – Org (n= 29): spar 68%, den 24% 
(waarvan Grove den 21%), eik 7%.

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

2 0 0 0 0 0 0 1 7 43 53 2

Deze middelgrote gordijnzwam heeft een olijfbruine tot roodbruine, 
droge, niet hygrofane hoed en jong helder oranje lamellen 
die bij rijping van de sporen kaneelkleurig oranje worden. De 
steel is strokleurig tot meer goudgeel. In het verleden werd de 
Kaneelkleurige gordijnzwam wel verward met enkele verwante 
soorten, vooral met de Geelplaatgordijnzwam (Cortinarius croceus; 
zie aldaar) die echter in jonge toestand knalgele lamellen heeft. Wie 
onder de rokken kijkt bij jeugdige exemplaren, kan zich eigenlijk 
niet vergissen! In Nederland is de Kaneelkleurige gordijnzwam 
matig algemeen, hoofdzakelijk in de duinen en op de hogere 
zandgronden, met de meeste vindplaatsen in Drenthe (NMV, 2013). 
Ook deze mycorrhizapaddenstoel raakte in de tweede helft van 
de vorige eeuw in een vrije val als gevolg van stikstofdepositie en 
verzuring, zo zeer dat hij in 1996 als bedreigd op de Rode lijst stond 
(Arnolds & Van Ommering, 1996). Hij heeft zich de laatste vijftien 
jaar op wonderbaarlijke wijze hersteld en haalt nu de Rode lijst niet 
meer. Dat proces is ook aan de Drentse cijfers goed te zien: het 
aantal kilometerhokken is sinds 1999 meer dan vertienvoudigd in 
vergelijking met de periode daarvoor. Dat zal ook te maken hebben 
met de recente uitbreiding van geschikte standplaatsen. In deze 
provincie vinden we de Kaneelkleurige gordijnzwam vooral in de 
centraal gelegen boswachterijen, met daarnaast een opvallende 
concentratie vindplaatsen ten oosten van Anderen. In die streek zijn 

op grote schaal tamelijk marginale, zandige landbouwgronden bebost 
in het kader van de stichting van nieuwe landgoederen als Heidehof, 
Hoogveld en Kleuvenveen. Daar is de Kaneelkleurige gordijnzwam 
nu soms met duizenden te bewonderen in de daar aangeplante jonge 
fijnsparrenbossen op droge, matig voedselrijke, niet te zure bodems 
met een dunne strooisellaag. De soort komt in lagere dichtheden 
ook regelmatig voor in oudere sparrenpercelen met een mosrijke 
ondergroei en een dikkere strooisellaag, minder vaak bij dennen. Hij 
is in oudere bossen een indicatorsoort voor potentieel waardevolle 
percelen. Er zijn ook twee opgaven uit wegbermen met oude eiken, 
gevonden tijdens mycosociologisch onderzoek in de jaren tachtig 
(Keizer, 1994). Bij deze waarnemingen houden we een slag om 
de arm, want in die tijd waren de soorten rond de Kaneelkleurige 
gordijnzwam nog niet zo goed begrensd. Het is ook opmerkelijk dat 
er geen recente meldingen zijn uit die biotoop. Volgens Krieglsteiner 
(2010) groeit de Kaneelkleurige gordijnzwam in Zuidwest-Duitsland 
vrijwel uitsluitend bij naaldbomen en dan steeds op licht zure, matig 
voedselarme zandgrond. In Scandinavië is hij zeer algemeen en niet 
alleen een symbiont van Fijnspar en den, maar ook van berk en heel 
zelden van andere loofbomen (Knudsen & Vesterholt, 2008).

Cortinarius eburneus Kleinsporige galgordijnzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 37, n<99: 2, n>99: 35, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1988. – Hab (n= 15): droog, voedselarm naaldbos 
40%, droge, voedselarme lanen 20%, droog, voedselarm loofbos 20%, 
parken en plantsoenen 7%, vochtig, voedselrijk loofbos 7%, elzenbroekbos 
7%. – Sub (n= 11): humus 100%. – Org (n= 15): spar 54%, Beuk 20%, wilg 
7%, eik 13%, (waarvan Zomereik 7%), loofbomen onbepaald 7%. 

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

0 0 0 0 0 0 1 1 10 14 14 0

Uit de naam kan worden afgeleid dat deze soort behoort tot het groepje 
gordijnzwammen uit het ondergeslacht Myxacium dat zo bitter smaakt 
als gal. Niet alle soorten binnen deze groep zijn even gemakkelijk van 
elkaar te onderscheiden. De Kleinsporige galgordijnzwam is in het veld 

te herkennen aan zijn gewelfde, witte, kleverige hoed die zelden groter 
is dan 2,5 cm en de stro- tot waskleurige, vaak spoelvormig gezwollen 
steel (Dam & Kuijper, 1997). Onder de microscoop zijn de sporen 
opvallend klein: 5,5-6,5 x 4-5 µm. In Nederland is dit een matig algemene 
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Cortinarius evernius Violetsteelgordijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, 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 0 1 0 0

Deze vrij forse gordijnzwam heeft onder vochtige omstandigheden 
een donker roodbruine tot violetbruine, hygrofane hoed met langs 
de rand vaak witte velumvlokjes en wijd uiteenstaande, purperbruine 
lamellen. Kenmerkend is de lange, stijve, naar de basis toegespitste, 
geheel violet gekleurde steel met witte velumgordels. Later verbleekt 
die kleur en schemert alleen in de steelbasis het violet er nog door 
heen. De Violetsteelgordijnzwam is in ons land zeer zeldzaam 
met een paar recente vindplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug, 
de Veluwe en in Noordoost-Nederland; daarnaast enkele oudere 
stippen in het Kromme Rijngebied bij Utrecht (NMV, 2013). Hij wordt 
in het Overzicht (Arnolds et al., 1995) gemeld uit loofbossen en 
lanen op vochtige, voedselrijke klei, hetgeen correspondeert met 
de vindplaatsen bij Utrecht. Er klinkt daar al enige twijfel door met 
de opmerking dat hij in het buitenland beschouwd wordt als een 
typische soort van naaldbossen met spar op zure grond. Dat beeld 

is sindsdien alleen maar versterkt. De Violetsteelgordijnzwam is 
volgens Knudsen & Vesterholt (2008) een obligate, zeer algemene 
sparrensymbiont in vochtige, zure Scandinavische naaldwouden. 
Volgens Einhellinger & Gminder (2010) is hij eveneens karakteristiek 
voor sparrenbossen en vrij algemeen in Centraal-Europese 
middelgebergten met zuur gesteente, zoals het Zwarte Woud en de 
Vogezen. Hij groeit vaak bij sparren in de randzone van hoogvenen, 
bijvoorbeeld in de Ardennen. Genoemde auteurs beschouwen de 
soort als gevoelig voor eutrofiëring en ontwatering. Waarnemingen 
onder loofbomen, zoals langs de Kromme Rijn, zijn ons inziens 
twijfelachtig. De Violetsteelgordijnzwam is slechts van één plek in 
Drenthe bekend: een schraal, vochtig dennenbos met verspreide 
sparren bij camping De Noordster ten zuiden van Dwingeloo (km 
221-536, 1993). Een aquarel van deze soort is opgenomen in 
hoofdstuk 9.3 van deze atlas.

Cortinarius fulvescens  Oranje mosbosgordijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2008.

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

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

Evenals de Bleeksteelgordijnzwam (Cortinarius fasciatus, zie al-daar) 
behoort deze soort tot de nog onvoldoende uitgezochte, lastige 
groep van kleine, hygrofane gordijnzwammen met een oranje- tot 
roodbruine hoedkleur. De Oranje mosbosgordijnzwam heeft een 
levendig bruinoranje hoed en de bleke steel is zijdeachtig vezelig 
met daaroverheen een wit velum dat (incomplete) gordels vormt 
en bij ouderdom roze zou moeten verkleuren. Dit laatste is bij het 
Drentse materiaal overigens niet waargenomen. Voor een correcte 
determinatie is het meten van sporen vereist (Dam & Kuyper, 2011). 
Die zijn bij deze soort met 9-11 x 5-5,5 µm aanmerkelijk groter en 
slanker dan van de Bleeksteelgordijnzwam. In de literatuur bestaat 
overigens veel verwarring over de naam Cortinarius fulvescens. 
Beschrijvingen van collecties met kleinere sporen, zoals van 
Krieglsteiner & Gminder (2010) en van Arnold (1993), hebben 

soort, voornamelijk op het pleistoceen, zeer lokaal in de duinen, de 
IJsselmeerpolders en het Lauwersmeer (NMV, 2011). Veruit de meeste 
vindplaatsen liggen in het noordoosten van het land, vermoedelijk dankzij 
intensieve inventarisaties en een goed zoekbeeld van deze weinig bekende 
gordijnzwam. In Drenthe is er een duidelijke concentratie groeiplekken 
op de Hondsrug en Sleenerrug. De Kleinsporige galgordijnzwam is in 
het Overzicht gekenschetst als een begeleider van eik en beuk in lanen 
en van kruipwilg in de duinen (Arnolds et al., 1995). In Drenthe is het 
echter vooral een symbiont van sparren in jonge geplante bossen op 
matig basen- en voedselrijk, zandig voormalig bouwland, soms zelfs 
in kerstboomplantages. In oude sparrenbossen met een ontwikkelde 
strooisellaag is de soort nooit aangetroffen, wel onder diverse loofbomen 
in lanen en in uiteenlopende typen loofbos. 
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betrekking op andere soorten. Deze laatste auteur beschrijft in 
zijn boek wel de Oranje mosbosgordijnzwam, maar dan onder de 
naam Cortinarius fasciatus! Dat maakt het mycologenleven er niet 
eenvoudiger op. In Nederland is deze soort zeldzaam. Vrijwel alle 
vondsten dateren van ná 1990 en liggen verspreid over de hogere 
zandgronden; daarbuiten op Vlieland (NMV, 2013). In het Drentse 
bestand bevindt zich één waarneming: in een jonge sparrenplantage 
op voormalig bouwland bij Eesergroen (km 249-544, 2008). Bij 
gedetailleerd onderzoek in Drentse fijnsparrenbossen in 2011 en 

Cortinarius haematochaelis Roodvelumgordijnzwam

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

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

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

Deze gordijnzwam is verwant aan de bekende Armbandgordijnzwam 
(Cortinarius armillatus; zie aldaar) en heeft evenals deze 
soort opvallende rode velumgordels op de steel. Bij de 
Roodvelumgordijnzwam zijn die wel wat smaller en meer bruinrood 
van kleur. De vruchtlichamen zijn in het Drentse materiaal 
beduidend kleiner met een hoed van 25-50 mm en een steel 
van 45-65 x 4-6 mm. De hoed is bleek roodbruin, glad en (zwak) 
hygrofaan. Het belangrijkste verschil zit hem in de sporenmaten. 
Die zijn bij de Roodvelumgordijnzwam met 6,5-8 x 5,8-6,5 µm 
veel kleiner en breed elliptisch van vorm. Bovendien groeit deze 
soort bij naaldbomen en is de Armbandgordijnzwam gebonden 
aan berken. Een andere begeleider van naaldbomen met rood 
velum is Cortinarius paragaudis, die nog niet uit Nederland bekend 
is. Deze soort heeft ongeveer dezelfde sporenmaten als de 
Roodvelumgordijnzwam, maar de vruchtlichamen zijn groter, het 
velum is oranjerood en de hoed is vezelig en niet hygrofaan (Dam & 
Kuyper, 2009). De Roodvelumgordijnzwam is één maal in Drenthe 
verzameld in een mosrijk en zeer schraal sparrenbosje, aangeplant 
op een strook heide bij het Zwarte Gat bij Zuidwolde (km 227-518, 
2002, herb. L). De collectie is door gordijnzwammenspecialist Nico 
Dam gedetermineerd als Cortinarius cf haematochaelis, dus volgens 
hem met enige twijfel omgeven. Hij is niet vermeld in een recente 

2012 is de Oranje mosbosgordijnzwam opnieuw enkele malen 
aangetroffen, ook in oude sparrenbossen, mits sterk bemost 
en met een niet te dikke strooisel- en humuslaag. Omdat deze 
vondsten buiten de onderzoeksperiode vallen, komen ze niet 
voor in de statusgegevens. In Zweden en Noorwegen is de 
Oranje mosbosgordijnzwam algemeen in mesotroof naaldbos met 
Fijnspar (Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland groeit 
deze gordijnzwam in fijnsparren-dennenbos op licht zure, matig 
voedselarme zandgrond (Krieglsteiner & Gminder, 2010).

bewerking van Nederlandse gordijnzwammen met rood velum (Dam 
& Kuyper, 2009). In Nederland is deze gordijnzwam uiterst zeldzaam 
met slechts één andere vindplaats bij Leersum, eveneens in een 
vrij jong, aangeplant sparrenbos op heidegrond (NMV, 2013). In 
Zuidwest-Duitsland en Zwitserland is de Roodvelumgordijnzwam 
een zeldzame soort van sparrenbossen op zuur gesteente (Favre, 
1960; Krieglsteiner & Gminder, 2010).

Cortinarius ionophyllus  Paarsplaatgordijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, 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 4 0 0

Dit is een vrij grote paddenstoel, verwant aan de eerder behandelde 
Kamfergordijnzwam (Cortinarius camphoratus), maar zonder de 
opdringerige stank van deze soort. De Paarsplaatgordijnzwam 
heeft jong een gewelfde, ingegroeid vezelige, paarsbruine tot 
grijsbruine hoed en een bleekbruine steel met violette top, voorzien 
van opvallende witte tot okergele velumgordels. Karakteristiek zijn 
de aanvankelijk diep violette, later bruinviolette lamellen. Van deze 
opvallende gordijnzwam werden in 2000 tientallen vruchtlichamen 
ontdekt bij een groepje beuken en enkele dennen in een schraal stukje 
heide in het Lheederzand in Boswachterij Dwingeloo (km 223-537, 
2000, herb. L). Hij werd na intensief speurwerk op naam gebracht door 
de gordijnzwammenspecialist Thom Kuyper op grond van de treffende 
gelijkenis met een foto van Cortinarius ionophyllus in het standaardwerk 
‘Cortinarius Flora Photographica’ (Brandrud et al., 1992, plaat B22). 
De Paarsplaatgordijnzwam was toen nieuw voor Nederland en is op 
dezelfde vindplaats, een meetpunt in het paddenstoelenmeetnet, tot op 
heden vrijwel jaarlijks gezien. Een paar jaar later werd hij in Boswachterij 
Hooghalen aangetroffen in een oud, mosrijk Fijnsparrenbos (km 235-

547, 2003, herb. L) en in 2008 groeide deze bijzondere gordijnzwam 
op een voormalige kapvlakte met jonge Weymouthden, lariks, eik 
en jonge Fijnspar in het Drents-Friese Wold (km 216-545). Hier 
stonden meer dan een dozijn exemplaren en het was moeilijk uit te 
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Cortinarius junghuhnii Franjeplaatgordijnzwam 

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 1, n>99: 2, trend ±, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1979.

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

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

De Franjeplaatgordijnzwam is door verschillende auteurs anders 
geïnterpreteerd, zodat over deze soort in de literatuur onduidelijkheid 
bestaat. We beschouwen deze soort hier als een vrij kleine, roodbruine 
tot oranjebruine, hygrofane gordijnzwam uit het ondergeslacht 
Telamonia met een steriele lamelsnede en breed elliptische sporen 
van 5-6 µm breed (Dam & Kuyper, 2011). Hij lijkt enigszins op de 
Jodoformgordijnzwam (Cortinarius obtusus; zie aldaar), maar hij heeft 
oranjebruin gekleurd steelvlees, bredere sporen en het vlees mist 
de jodoformgeur. De Franjeplaatgordijnzwam is uit Nederland voor 
het eerst vermeld door de Drentse amateurmycoloog K. Booij, die 
hem aantrof onder Fijnspar bij de begraafplaats van zijn woonplaats 
Nieuweroord (km 234-528, 1979, 1982). Zijn beschrijving is een van 
de weinige die in de literatuur te vinden is en voldoet nog steeds (Booij, 
1980). Een tweede Drentse vindplaats is pas ontdekt in 2006 in een 
mosrijke lariksopstand op zure, vochtige veengrond in Bankenbosch 
bij Veenhuizen (km 224-558, 2006, herb. L). Na afsluiting van het 
bestand van de Atlas zijn in het kader van gerichte inventarisaties 
van Drentse sparrenbossen nog enkele andere vindplaatsen ontdekt 
in oude, mosrijke fijnsparrenopstanden. Ook in Zuidwest-Duitsland 

is de Franjeplaatgordijnzwam kenmerkend voor sparrenbossen 
(Krieglsteiner & Gminder, 2010). Er is ook een melding van deze soort 
van het gazon voor landgoed de Braak in Eelde waar enkele grote oude 
Beuken en eiken staan (km 233-574, 2007, herb. Douwes). Gezien 
de standplaats is het enigszins de vraag of het werkelijk om dezelfde 
soort gaat. Vermoedelijk is de Franjeplaatgordijnzwam helemaal niet 
zo zeldzaam, maar de meeste paddenstoelenliefhebbers laten kleine, 
bruine gordijnzwammen tijdens excursies liever links liggen.

Cortinarius malachius  Donkerlila gordijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 0, n>99: 3, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2006. 

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

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

Deze gordijnzwam doet met zijn meestal grauwlila, fijngeschubde, iets 
oneffen hoed en bleek lila steel soms denken aan de Vaaggegordelde 
gordijnzwam (Cortinarius anomalus; zie aldaar), maar de hoed 
van de Donkerlila gordijnzwam is hygrofaan en droogt snel uit tot 
lederbruin. Bovendien zijn hoed en steel bij deze soort aanvankelijk 
bedekt met witte velumvezeltjes en is de steel naar onderen toe 
knollig verdikt. In zijn favoriete biotoop, bemost fijnsparrenbos, zou je 
hem ook kunnen verwarren met de Kamfergordijnzwam (Cortinarius 
camphoratus), maar de Donkerlila gordijnzwam is hygrofaan en mist 
de sterke, onaangename geur van die soort. In Nederland geldt 
de Donkerlila gordijnzwam als een zeer zeldzame soort, waarvan 
vrijwel alle vindplaatsen liggen op de hogere zandgronden in het 
midden en noordoosten van ons land (NMV, 2013). In Drenthe is de 
Donkerlila gordijnzwam pas sinds 2006 bekend en tot en met 2010 
in drie kilometerhokken waargenomen. In 2011 en 2012 zijn hier nog 
negen vindplaatsen bijgekomen. Het is opmerkelijk dat een deel 
van deze terreinen al geruime tijd regelmatig werd bezocht, maar 
dat deze gordijnzwam pas zeer recent werd aangetroffen. Het gaat 
hier ongetwijfeld om nieuwe vestigingen van deze opvallende soort. 
Kennelijk wordt het milieu in Drentse sparrenbossen nu pas geschikt 
voor het huisvesten van veel karakteristieke sparrenbegeleiders 
die de meeste Nederlandse mycologen slechts uit Scandinavië of 
Centraal-Europa kennen. De meeste Drentse vindplaatsen van de 
Donkerlila gordijnzwam liggen in sterk bemoste fijnsparrenbossen 
in boswachterijen, indertijd geplant op voormalige heidevelden, 

op matig vochtige tot vrij droge, zure, voedselarme, humusrijke 
bodem, bijvoorbeeld in een recent aangewezen naaldbosreservaat 
in het Dwingelderveld. Daar groeide begin september 2011 de 
Donkerlila gordijnzwam plotseling op zes verschillende plekken, 
steeds met tussen de 5 en 12 vruchtlichamen. Een vindplaats 
in Boswachterij Smilde bestaat uit verspreide Grove den en 
Fijnspar op arme, zure bodem met een schrale onderbegroeiing 
van mossen, in de buurt van onder meer Echte tolzwam (Coltricia 
perennis) en Korrelige hertentruffel (Elaphomyces granulosus). In 
Scandinavië is de Donkerlila gordijnzwam niet zeldzaam in matig 
vochtige sparrenbossen in de natuurlijke naaldwoudzone (Knudsen 
& Vesterholt, 2008). Breitenbach & Kränzlin (2000) vermelden 
deze soort van naaldbossen op zure bodems in het middel- of 
hooggebergte, vooral bij spar, minder vaak bij den.

maken welk boomsoort hier als mycorrhizapartner diende. Na afloop 
van de atlasperiode is de Paarsplaatgordijnzwam in 2012 ontdekt in 
een oud, mosrijk fijnsparrenbos bij Bankenbosch in Veenhuizen (km 
224-558). Deze waarneming is in de statusgegevens niet meegeteld. 
Elders in Nederland is deze soort nog niet waargenomen (NMV, 2013), 
opnieuw een bewijs voor de bijzondere mycologische en ecologische 

kwaliteit van de Drentse sparrenbossen. In Scandinavië geldt de 
Paarsplaatgordijnzwam als een soort van mesotroof fijnsparrenbos, 
vaak op iets voedselrijkere bodems (Knudsen & Vesterholt, 2008). In 
Zuidwest-Duitsland is het een zeldzame paddenstoel die hoofdzakelijk 
bij Fijnspar groeit in naaldbos op zure, min of meer voedselarme 
zandgrond (Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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Cortinarius ochrophyllus  Okervezelgordijnzwam

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

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

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

De hoed van deze vrij kleine gordijnzwam is 2-6 cm breed, stomp 
kegelvormig en fijn ingegroeid vezelig. Hij is licht geelbruin tot 
grauw okergeel van kleur, terwijl de witte tot bleekgele steel vaak 
over de gehele lengte getijgerd is door okergeel velum. Daardoor 
lijkt de Okervezelgordijnzwam op de verwante, veel algemenere 
Vaaggegordelde gordijnzwam (Cortinarius anomalus) en ook de breed 
elliptische sporen heeft hij met die soort gemeen. Belangrijke verschillen 
met die soort zijn de duidelijk hygrofane, gelere hoed, die dus bij uitdrogen 
gemakkelijk verkleurt, en het ontbreken van een violette tint in de jonge 

lamellen. In ons land is de Okervezelgordijnzwam zeer zeldzaam en 
in Drenthe is dat niet anders. Hij is in deze provincie slechts één keer 
gevonden: in een twintig jaar oud fijnsparrenbos met verspreide open 
en bemoste plekken bij Eesergroen (km 248-544, 2005). In Zuidwest-
Duitsland is de Okervezelgordijnzwam eveneens zeer zeldzaam en hij 
groeit daar in bossen van Fijnspar en Zilverspar op vochtige tot natte, 
matig zure bodem aan de rand van moerassen, soms tussen veenmos 
(Krieglsteiner & Gminder, 2010). In Midden-Scandinavië komt deze 
soort in sparrenbossen algemeen voor (Knudsen & Vesterholt, 2008).

Cortinarius pluvius Honingkleurige galgordijnzwam

Status: Zeldzaam, n= 21, n<99: 4, n>99: 17, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 14): droog, voedselarm naaldbos 
57%, wilgenbroekstruweel 36%, elzenbroekbos 7%. – Sub (n= 13): veen 
38%, humus 38%, humusarm zand 23%. – Org (n= 14): Fijnspar 57%, 
Geoorde wilg en Grauwe wilg 36%, els 7%.

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

0 0 0 0 0 0 0 2 1 14 7 1

De Honingkleurige galgordijnzwam is verwant aan de eerder 
besproken Kleinsporige galgordijnzwam (Cortinarius eburneus) en alle 
delen van de paddenstoel zijn net zo bitter van smaak (Dam & Kuyper, 
1997). Binnen het ondergeslacht Myxacium, met kleverige steel en 
hoed, hebben beide soorten kleine, brede sporen van 5,5-7 x 4-4,5 
µm gemeenschappelijk (Dam & Kuyper, 2011). De Honingkleurige 
galgordijnzwam is een kleine soort met een kleverige hoed van 
hoogstens 2,5 cm, die varieert van warm honinggeel tot zeemkleurig of 
flets bruinoranje, steeds met een bleke randzone. De steel is strogeel 
met witte velumresten. In het Drentse bestand is van een duidelijke 
tweedeling sprake wat betreft de standplaats van deze paddenstoel. In 
de jaren tachtig is de soort in het kader van het moerasbosonderzoek 
van het voormalige Biologisch Station te Wijster aangetroffen in vier 
wilgenstruwelen (24%, n= 17) en één elzenbroekbos op natte, zure 
tot zwakzure, matig voedselarme tot voedselrijke, venige of zandige 
bodem (Arnolds, n.p.). Vanaf 2004 volgen meer waarnemingen, nu uit 

jonge fijnsparrenbossen op voormalig bouwland, op droge, basenrijke, 
matig voedselarme zandgrond. Gezien deze variatie in standplaatsen 
is het enigszins de vraag of het om één soort gaat, maar dat moet 
moleculair onderzoek in de toekomst uitwijzen. De meeste recente 
groeiplekken van deze zeldzame soort liggen op de Hondsrug, in 
het bijzonder in de nieuwe landgoederen ten oosten van Anderen. In 
Scandinavië wordt de Honingkleurige galgordijnzwam weer voor een 
ander milieu opgegeven: onder dennen in zandige bossen met heide 
en in matig vochtige naaldbossen (Knudsen & Vesterholt, 2008). Buiten 
Drenthe liggen er volgens de digitale verspreidingsatlas nauwelijks 
vindplaatsen in ons land (NMV, 2013). In Zuidwest-Duitsland is de 
Honingkleurige galgordijnzwam een zeer zeldzame en bedreigde soort 
van naaldbossen op grotere hoogte (Krieglsteiner & Gminder, 2010).

Cortinarius privignoides Knollige gordelsteelgordijnzwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1987.

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

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

De Knollige gordelsteelgordijnzwam bebehoort tot de nog onvol-
doende bekende groep rondom de hierna besproken Vale 
gordelsteelgordijnzwam (Cortinarius privignus). Hij verschilt daarvan 

hoofdzakelijk door de wat forsere vruchtlichamen met een aan de basis 
sterk opgezwollen, tot 4 cm brede steel. In Drenthe is de soort slechts 
één maal gevonden onder eiken of beuken in de befaamde Friesche 
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Cortinarius privignus  Vale gordelsteelgordijnzwam

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

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

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

De Vale gordelsteelgordijnzwam is levendiger gekleurd dan zijn naam 
doet vermoeden. Met zijn middelgrote, oranje- tot roodbruine hoed 
en bleekoranjeoker steel, die vaak deels met wit velum bedekt is, 
doet deze gordijnzwam denken aan de in ons land veel algemenere 
Roodbruine gordijnzwam (Cortinarius subbalaustinus; zie aldaar). 
De hoed van de Vale gordelsteelgordijnzwam is minder hygrofaan, 
dus verbleekt minder bij uitdrogen en de steel is cilindrisch tot 
iets gezwollen, niet naar de basis knolvormig verdikt. Hij wordt in 
buitenlandse literatuur beschouwd als een soort van naaldbossen, en 
dan vooral fijnsparrenbos, op zure, lemig zandige bodem (Moser, 1978; 
Krieglsteiner & Gminder, 2010). Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 
1995) groeit deze soort in Nederland echter bij loofbomen. De Vale 
gordelsteelgordijnzwam is in Nederland zeldzaam op het pleistoceen, 

met een paar plaatsen elders (NMV, 2013). In het Drentse bestand 
zitten vier waarnemingen, waarvan de eerste stamt uit de Friesche 
laan in landgoed Vennebroek bij Paterswolde (km 233-574, 1987, 
herb. Enzlin), onder eiken op enigszins met basen verrijkte grond. 
Dan is er een goed gedocumenteerde vondst in een schrale, mosrijke 
berm met oude eiken langs het Oranjekanaal bij Zwiggelte (km 235-
545, 1988, herb. BSW), beschreven door Keizer & Arnolds (1995). De 
twee meest recente waarnemingen komen van naaldbossen: in het 
Dwingelderveld nabij Spier (km 226-537, 1999) en bij Exloo in een 
jong fijnsparrenbosje op voormalig akkerland langs de N34 (km 251-
545, 2005). De Vale gordelsteelgordijnzwam is in Zuidwest-Duitsland 
een weinig algemene soort in naaldbossen op zure, zandige en lemige 
bodems, meestal bij Fijnspar (Krieglsteiner & Gminder, 2010).

Cortinarius spilomeus  Kopervloksteelgordijnzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2006. 

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

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

Deze vrij kleine paddenstoel met een grauwbruine hoed, 
aanvankelijk bekleed met zilverwitte zijdeachtige vezeltjes, valt 
op het eerste gezicht helemaal niet op tussen de vele andere 
vaal gekleurde paddenstoelen in sparrenplantages. Toch is de 
Kopervloksteelgordijnzwam in het veld gemakkelijk te herkennen 
aan de crèmekleurige steel die bedekt is met roestrode 
velumvlokjes in een meer of minder spiraalvormig patroon. In 
2006 werd deze gordijnzwam ontdekt in een jong fijnsparrenbos 
op voormalige, matig voedsel- en basenrijke landbouwgrond in 
landgoed Kleuvenveen bij Anderen (km 243-557) (Douwes et 
al., 2008). Een jaar later werd hij aangetroffen in een volgroeid 
lariksbos bij Kamp Westerbork (Hooghalen, km 237-548, 2007, 
herb. Enzlin). Na afloop van de atlasperiode is deze soort opnieuw 
in een volgroeid lariksbos waargenomen, deze keer tussen 
grassen en mossen op zure, vochtige, humusrijke grond aan de 
noordkant van Boswachterij Grolloo (km 240-549, 2013). Tot nu 
toe zijn dit de enige Nederlandse vondsten. In Scandinavië is 
de Kopervloksteelgordijnzwam algemeen, vooral bij Fijnspar in 
jonge opstanden op voedselrijke bodem, een omschrijving die op 
de vindplaats bij Anderen uitstekend van toepassing is. Hij komt 

in Scandinavië echter ook voor bij lariks en Grove den, hetgeen 
van toepassing is op de andere twee Drentse groeiplaatsen 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland is de 
Kopervloksteelgordijnzwam een zeldzame soort van sparrenbossen 
op min of meer zure, vrij voedselarme bodem, maar hij kan daar 
ook bij berk groeien (Krieglsteiner & Gminder, 2010).

Cortinarius subtortus Olijfkleurige sparrengordijnzwam

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 1 0 0

De Olijfkleurige sparrengordijnzwam is een goed herkenbare soort 
uit het ondergeslacht Phlegmacium. Hij ziet eruit als een lichte 
variant van de Olijfkleurige gordijnzwam (Cortinarius infractus; 
zie aldaar), waarmee hij wel eens verward wordt. De Olijfkleurige 
sparrengordijnzwam heeft een olijfgele, later okerbruine hoed en een 
grijzige tint in de aanvankelijk olijfoker lamellen; veel lichter dan de 

bijna olijfzwarte lamellen van de Olijfkleurige gordijnzwam. Daarnaast 
smaakt eerstgenoemde soort veel minder bitter en heeft hij een zoetige 
geur als cederhout. Microscopisch zijn de opvallende cystiden op de 
lamellen karakteristiek voor de Olijfkleurige sparrengordijnzwam. Toen 
deze gordijnzwam in 2011 in een sparrenperceel in het Mensingebos bij 
Roden (km 225-571, 2011) werd gevonden, leek dat de eerste vondst 

Laan in landgoed Vennebroek bij Paterswolde (km 233-574, 1987), 
samen met de Vale gordelsteelgordijnzwam. Ook elders in Nederland 
is de Knollige gordelsteelgordijnzwam zeer zeldzaam, voornamelijk in 
Utrecht en Gelderland. Hij is zowel aangetroffen op arme zandgronden 

van de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug als op de klei van het Kromme 
Rijngebied (NMV, 2013). In Centraal Europa wordt de soort vooral in 
sparrenbossen aangetroffen, daarnaast een enkele keer in beukenbos, 
op diverse, basische tot zure bodems (Krieglsteiner & Gminder, 2010).
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voor Drenthe. Bij uitwerking van de gegevens bleek echter dat de soort 
tien jaar daarvoor ook al in het Mensingebos was verzameld, maar 
deze waarneming was toen niet in het bestand van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging opgenomen. Dat was destijds tevens de 
eerste vondst in Nederland. Na afsluiting van het atlasbestand is 
een groeiplaats van de Olijfkleurige sparrengordijnzwam ontdekt in 
Boswachterij Hooghalen nabij het Herinneringscentrum (km 235-548, 
2011), deze keer in een beukenbos op voedselarme, zure, humusrijke 
zandgrond. In 2013 volgde een rijke vindplaats in een zeer vochtig 
fijnsparrenbos op venige bodem op de flanken van de Hondsrug 
in Boswachterij Gieten-Borger. De laatste jaren is deze soort in 
verschillende delen van het land gevonden, onder andere vlak over 
de provinciegrens in het Friese Bakkeveen. Daar stond hij in 2010 
massaal in een sparrenperceel, maar een stukje verderop stonden 
ook vruchtlichamen onder Beuk. De Olijfkleurige sparrengordijnzwam 
is een soort van arme, min of meer zure (veen)bodems, die in 
Scandinavië en Centraal-Europa niet ongewoon is in sparrenbossen 
(Knudsen & Vesterholt, 2008; Krieglsteiner & Gminder, 2010; Laber 
2009). De Olijfkleurige gordijnzwam daarentegen groeit het liefst 

onder eik en beuk op kalkrijke bodems. Het kan derhalve geen kwaad 
de Drentse vindplaatsen van de Olijfkleurige gordijnzwam aan een 
nader onderzoek te onderwerpen.

Cortinarius tortuosus Kaarslichtgordijnzwam

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

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

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

Dit is een middelgrote, hygrofane gordijnzwam met een onder 
vochtige omstandigheden donker rood- tot purperbruine hoed van 
2,5-7 cm die uitdroogt naar geelbruin. De lamellen zijn jong violet 
tot violetbruin en ook als ze later roestbruin zijn geworden, zit er 
nog altijd een zweem van purper in. De steel is aanvankelijk violet 
en door zilverwit velum overdekt, later vuil oker. Vruchtlichamen 
geuren zwak naar cederhout. De Nederlandse naam verwijst 
naar de eigenschap van de lamellen om bij kneuzing onder warm 
(kaars)licht bloedrood te verkleuren. Tot voor een paar jaar kwam 
deze gordijnzwam niet in Nederland voor (Arnolds et al., 1995), 
maar de laatste jaren wordt de Kaarslichtgordijnzwam gemeld van 
sommige mosrijke fijnsparrenbossen. De eerste waarneming van 
de Kaarslichtgordijnzwam is afkomstig uit het Dieverveld in het 
Drents-Friese Wold in (km 216-545, 2010). Bij recent mycologisch 
onderzoek in sparrenbossen in Drenthe is deze gordijnzwam ook 
aangetroffen in Boswachterij Grollooo (km 240-548, 2012 en km 
241-546, 2012), en in Boswachterij Veenhuizen bij Bankenbosch 
(km 223-560, 2012) (Chrispijn, 2013). De Kaarslichtgordijnzwam 
is een indicatorsoort voor mycologisch waardevolle, mosrijke 
sparrenbossen waar hij vaak samen voorkomt met onder meer ook 
de Kamfergordijnzwam (Cortinarius camphoratus) en Donkerlila 
gordijnzwam (Cortinarius malachius). Deze bossen hebben gemeen 

dat ze indertijd aangelegd zijn op vochtige dopheidevelden en nu een 
mosrijke ondergroei bezitten zonder ruigtekruiden. De organische 
laag boven de zandige ondergrond is met 10-12 cm relatief dun. 
De meeste Drentse sparrenbossen hebben een dikkere strooisel- 
en humuslaag van 15-25 cm en die zijn doorgaans veel armer aan 
mycorrhizapaddenstoelen. Volgens Krieglsteiner & Gminder (2010) 
groeit de Kaarslichtgordijnzwam in Zuidwest-Duitsland in natuurlijke 
naaldbossen met Fijnspar en den op vochtige tot natte, zure, 
voedselarme zand- en leembodems; vrijwel dezelfde habitat als in de 
aangeplante opstanden in Drenthe. 

Cotylidia carpatica Dwergkorsttrechtertje

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

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

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

Onregelmatig ingesneden, oranjebruine, zwak gezoneerde 
waaiertjes van 1 cm breed zonder lamellen of poriën op een 
kort, zijdelings steeltje. Ziedaar het signalement van het uiterst 
zeldzame Dwergkorsttrechtertje. In 1947 was het bij Vorden in de 
Achterhoek gevonden en daarna is er niets meer van vernomen, 
zodat lange tijd gedacht werd dat het in ons land uitgestorven 
was (Arnolds & Van Ommering, 1996). Pas na 59 jaar werd het 
opnieuw aangetroffen, deze keer in Drenthe in de Veenkoloniën 
ten zuiden van Gasselternijveen (km 254-553, 2006, herb. L) in de 

Zuiderblokplaatsen. Het Dwergkorsttrechtertje groeide daar tussen 
het mos Purpersteeltje (Ceratodon purpureus) in een jong sparrenbos 
op humusrijke, voormalige landbouwgrond waar schelpen aan waren 
toegevoegd. Dit bosje heeft door de kalkrijke, basische bodem al 

Cortinarius subtortus
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Cotylidia undulata Franjekorsttrechtertje

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

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

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

Anders dan het hiervoor besproken Dwergkorsttrechtertje (Cotylidia 
carpatica) is het Franjekorsttrechtertje centraal gesteeld. De 
vruchtlichamen lijken op mini-franjezwammetjes (Thelephora). Het 
zijn papierdunne, tot 15 mm brede trechtertjes met een onregelmatig 
gegolfde en ingesneden rand, een bleekbruine bovenzijde en een 
gelijkgekleurde, gladde tot iets geaderde onderkant. Ze groeien vrijwel 
altijd alleen of hooguit enkele bijeen en daardoor wordt dit markante 
paddenstoeltje snel over het hoofd gezien. Het Franjekorsttrechtertje 
is in Nederland zeldzaam en op zeer verspreide plekken gevonden 
(NMV, 2013), waarvan twee in Drenthe: het fameuze ‘Buinerbosje’ bij 
Buinen (km 251-549, 2004, herb. N. Dam) en landgoed Kleuvenveen 
bij Anderen (km 243-557, 2007, herb. L). Beide vindplaatsen liggen 
op mosrijke plekken in jonge sparrenplantages op droge, zandige, 
basenhoudende voormalige landbouwgrond. Dat sluit aan bij de 
beschrijving van de habitat in Scandinavië: op droge grond tussen 
mossen (Polytrichum, Dicranum, Mniaecia), ook op brandplekken 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland groeit het 
Franjekorsttrechtertje op droge standplaatsen tussen mossen en 

lichenen in dennenbossen (Krieglsteiner, 2000). De soort schijnt in 
heel Europa zeldzaam te zijn. Over de leefwijze van dit paddenstoeltje 
is eigenlijk niets bekend. Waarschijnlijk heeft het iets met mossen te 
maken, maar het is ook niet denkbeeldig dat het mycorrhiza vormt 
met (naald)bomen.

Dendrothele griseocana Klein puzzelkorstje

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 3, n>99: 3, trend --, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1981.

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

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

Het Klein puzzelkorstje heeft ons veel hoofdbrekens gekost. De 
vruchtlichamen zijn kleine, roomkleurige tot gelige vlekjes op hout die 
met een goede loep (20x) gezien plaatselijk fijngetand blijken te zijn. 
Zoals bij andere puzzelkorstjes is microscopische analyse zeer lastig 
door het compacte weefsel met veel kristallen (De Vries, 2012). De 
iets dikwandige sporen meten volgens het handboek van Hansen & 
Knudsen (1997) 8-11 x 6-8 µm, maar in onze collecties 9-10 x 5,5-6,5 
µm. De basidiën zijn relatief breed en volgens de literatuur gewoonlijk 
2-sporig (Jülich, 1984; Bernicchia & Gorjon, 2010), maar in het 
Drentse materiaal meestal 4-sporig (De Vries, 2012). In het weefsel, 
vooral van de tandjes, bevinden zich vele boomvormig vertakte hyfen 
(zogenaamde dendrohyfen). In Nederland is het Klein puzzelkorstje 
alleen bekend van Drenthe, alwaar het in zes kilometerhokken werd 
gevonden: in De Vossenberg bij Wijster (km 233-537, 1981, herb. 
BSW); tussen Spier en Wijster (km 229-537, 1992, herb. BSW); bij 
Zwartschaap ten noorden van Hoogeveen (km 229-530, 1995); in 
Boswachterij Gees (km 241-530, 1999, herb. B. de Vries); bij Elim (km 
233-522, 2000, herb. B. de Vries) en in het Drouwenerzand (km 250-
553, 2003, herb. B. de Vries). Dit korstje groeit in Drenthe saprotroof op 
dode takken en twijgen die nog aan de boom hangen op sterk beschutte 
plaatsen in bossen op droge, voedselarme, zure grond. Hij heeft hier 

een duidelijke voorkeur voor Douglasspar (vier maal) en is daarnaast 
één maal op lariks gevonden en één maal op niet geïdentificeerd 
naaldhout. Ook dit substraat is afwijkend van meldingen door andere 
auteurs. Jülich (1984) meldt het Klein puzzelkorstje van loofbomen, 
onder meer wilgen en iepen; Hansen & Knudsen (1997) op levende 
stammen van loofbomen, in het bijzonder iepen en Bernicchia & Gorjon 
(2010) op Boomheide, Aardbeiboom en Jeneverbes. Het laatste woord 
is over het Klein puzzelkorstje nog niet gesproken.

Discina ancilis Grote voorjaarsbekerzwam

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

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

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

De grijs- tot roodbruine vruchtlichamen van deze ascomyceet 
zijn ondiep schotelvormig tot vlak met teruggeslagen randen en 

een meestal sterk rimpelige binnenkant. Ze kunnen soms 15 cm 
breed worden en hebben een geplooide, steelachtige basis. De 

meer zeldzaamheden opgeleverd. Het Dwergkorsttrechtertje is 
in heel Europa uiterst zeldzaam. Jülich (1984) noemt als enige 

landen waar het ooit gevonden is Nederland, Tsjechië (de soort is 
beschreven uit de Karpaten) en Frankrijk.
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lichtbemeste percelen, maar deze twee bijzondere ascomyceten 
laten zich daar tot op heden niet zien. Misschien heeft het te maken 
met de hydrologische condities. Doordat Staatsbosbeheer de 
aanwezige greppels op cruciale plaatsen heeft gedempt, behoorde 
dit sparrenbos tot de natste naaldbossen in het Drents-Friese Wold. 
De Grote voorjaarsbekerzwam groeide tegen een sparrenstobbe die 
bij een vroegere dunning is achtergebleven en die weelderig met mos 
was begroeid. Na 2010 is hij hier tot nu toe niet teruggevonden.

Entoloma dichroum Blauwe stippelsteelsatijnzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 0, n>99: 4, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2004.

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

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

De Blauwe stippelsteelsatijnzwam heeft zo’n briljant metallic 
blauwe steel dat je nauwelijks kunt geloven dat de natuur dit heeft 
voortgebracht. Misschien vindt de natuur dit zelf ook en is ze 
daarom nogal zuinig met groeiplaatsen van deze soort. De hoed 
is aanvankelijk donkerblauw, maar verkleurt spoedig naar violet; 
vandaar de wetenschappelijke naam dichroum, hetgeen ‘tweekleurig’ 
betekent. In Nederland is de Blauwe stippelsteelsatijnzwam zeer 
zeldzaam, met een enkele vindplaats in de kalkrijke duinen en op 
Texel, alsmede een paar recente vondsten in Drenthe (NMV, 2013). 
In 2004 werd de Blauwe stippelsteelsatijnzwam voor het eerst 
in Drenthe waargenomen en wel in twee kilometerhokken in het 
Noordbargerbosch bij Emmen (km 253-531 en 254-531, 2004, herb. 
L). Hij groeide daar met tientallen vruchtlichamen in een sparrenbos 
op wat verrijkte zandgrond, zowel op naaldenstrooisel als op sterk 
verrot hout. Daarna volgden twee vondsten in respectievelijk 
het Grollooërveld in een lariksopstand (km 237-549, 2004) en in 
Berkenheuvel bij Diever, langs een zandig bospad tussen Gewoon 
struisgras (km 216-544, 2005). Volgens het Overzicht (Arnolds et al., 
1995) groeit de Blauwe stippelsteelsatijnzwam op humus in vochtige 

bossen op matig vochtige, voedselrijke grond. Funga Nordica noemt 
eveneens loofbos op voedselrijke klei of kalkrijke bodem, op humus 
en dood hout (Knudsen & Vesterholt, 2008). Daar wijken de Drentse 
vondsten in naaldbos op droog, tamelijk voedselarm zand dus sterk 
van af, ook al zijn de bodems door voorbewerkingen rond de aanplant 
vaak rijker aan basen dan op de Drentse dekzanden gebruikelijk is.

Grote voorjaarsbekerzwam is in ons land zeer zeldzaam. Bijna alle 
groeiplaatsen bevinden zich in Flevoland (NMV, 2013), waar hij 
voorkomt in naaldbossen, met name in sparrenbossen op schelprijke, 
basische bodem. Recent is deze soort voor het eerst in Drenthe 
aangetroffen en wel in een oud, mosrijk fijnsparrenbos in het Drents-
Friese Wold (km 219-545, 2010), waar ook de nog zeldzamere Zwarte 
bekerzwam (Pseudoplectania nigrella) talrijk voorkwam (Arnolds & 
Chrispijn, 2011). We gebruiken de verleden tijd, omdat dit bos door 
de beheerder, Staatsbosbeheer, zeer sterk is uitgedund, ondanks 
aandringen van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe om deze oude 
opstand met majestueuze sparren integraal te behouden. Wel heeft 
Staatsbosbeheer een kleine kern gespaard in de hoop dat dit groot 
genoeg is om een vochtig microklimaat te handhaven, waardoor de 
hierboven genoemde soorten behouden kunnen blijven. Zoals veel 
sparrenbossen heeft dit perceel bij de aanplant een kalkgift gekregen. 
Dat is terug te zien in de mycoflora: veel trechterzwammen en van 
de mycorrhizasymbionten alleen triviale soorten als Geelwitte russula 
(Russula ochroleuca) en Gewone krulzoom (Paxillus involutus). Het 
is moeilijk om hier van voedselarm naaldbos te spreken; een matig 
voedselrijk sparrenbos is een kwalificatie die meer recht doet aan de 
omstandigheden ter plekke. In Drenthe liggen veel meer van zulke 

Entoloma lanuginosipes Wolvoetsatijnzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 51, n<99: 3, n>99: 48, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1987. – Hab (n= 27): droog, voedselarm naaldbos 
71%, droog, voedselrijk naaldbos 19%, droog, voedselarm gemengd bos 7%, 
jeneverbesstruweel 3%. – Sub (n= 13): humus 77%, dode stronken 15%, 
strooisel 8%. – Org (n= 18): spar 67%, Grove den 17%, Douglasspar 17%.

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

0 0 0 0 3 1 0 0 3 28 21 0

De Nederlandse naam verwijst naar het belangrijkste veldkenmerk 
van deze soort: de met fijne donshaartjes bedekte steel. Verder 
heeft hij door zijn slanke vruchtlichamen met een gewelfde, 
oranje- tot okerbruine hoed veel weg van de Dennensatijnzwam 
(Entoloma cetratum; zie aldaar). Microscopisch verschilt de 
Wolvoetsatijnzwam daarvan door de 4-sporige basidiën. Beide 
soorten hebben bovendien een wat verschillende habitatvoorkeur. De 

Dennensatijnzwam groeit vooral in zure, voedselarme naaldbossen, 
terwijl de Wolvoetsatijnzwam opvallend vaak wordt opgegeven van 
fijnsparrenbosjes op voormalige landbouwgrond en van andere 
naaldhoutpercelen op basenhoudende, matig voedselrijke bodems. 
Eén maal troffen we hem zelfs aan in een maïsakker aan de rand 
van een kerstboomkwekerij. Dat is niet in overeenstemming met de 
standplaats die in het Overzicht wordt genoemd: naald- en loofbos 

Discina ancilis
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op droge, zure zand- of leemgrond (Arnolds et al., 1995). Destijds 
stond de Wolvoetsatijnzwam nog als uiterst zeldzaam te boek met 
slechts een paar Nederlandse groeiplaatsen, waardoor het beeld van 
zijn optimale groeiplaats nog niet duidelijk was. Vijftien jaar later is 
deze soort alleen al in Drenthe  57 keer gemeld en daarmee sterk 
in opmars. De verspreidingskaart laat een interessant patroon zien. 
Terwijl de Dennensatijnzwam vooral voorkomt in de boswachterijen, 
is de Wolvoetsatijnzwam juist vaak waargenomen in kilometerhokken 
aan de rand van de grotere bosgebieden. Het ecologische 
onderscheid komt ook tot uiting in opgaven van het substraat: de 
Dennensatijnzwam voornamelijk op strooisel en stukjes dood hout; 
de Wolvoetsatijnzwam op humus. Door zijn voorkeur voor wat 
voedselrijkere bosbodems lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat 
deze satijnzwam bij voortgaande vermesting verder zal toenemen. 

Entoloma reginae Plooiplaatsatijnzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ?, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1994.

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

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

Dit is een wit paddenstoeltje met een 10 mm grote, grauwwitte hoed 
dat eerder aan een mycena doet denken dan aan een satijnzwam. De 
enigszins rudimentaire, wijd uiteenstaande, sterk aflopende lamellen 
zijn zeer afwijkend voor dat geslacht en doen denken aan het 
Plooiplaatzwammetje (Delicatula integrella). Ze zijn nauwelijks roze 
gekleurd. Daarentegen zijn de hoekige sporen typisch die van een 
satijnzwam. In juli 1994 werden in een wat rommelig fijnsparrenbosje 
in Boswachterij Smilde (km 219-545) twee exemplaren van dit 
paddenstoeltje aangetroffen. Het bleek een onbekende soort 
te zijn die door satijnzwammenspecialist Chiel Noordeloos is 
beschreven en van een wetenschappelijke naam werd voorzien 
(Noordeloos, 1996, 2004). De naam ‘reginae’ werd gegeven ter ere 
van Koningin Beatrix vanwege de opening door haar van het Van 
Steenisgebouw in Leiden als nieuw onderkomen van het Nationaal 
Herbarium. Dit merkwaardige satijnzwammetje is in 2001 ook 
verzameld in Zuid-Engeland (New Forest, Beaulieu). Vermoedelijk 
is de Plooiplaatsatijnzwam in Europa uiterst zeldzaam, zonder dat 

duidelijk is welke eisen deze paddenstoel aan zijn groeiplaats stelt. 
De hierboven beschreven vindplaats in een sparrenbos was op het 
oog zo weinig bijzonder dat de Plooiplaatsatijnzwam volgens ons op 
honderden andere plekken zou kunnen staan. 

Gloeophyllum abietinum Sparrenplaatjeshoutzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 7, n<99: 2, n>99: 5, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1956. – Hab (n= 6) droog, voedselarm naaldbos 50%, vochtig, 
voedselarm naaldbos 17%, kapvlakte in naaldbos 17%, droog, voedselarm 
gemengd bos 17%. – Sub (n= 6): dode stammen 50%, bewerkt hout 33%, 
stronken 17%. – Org (n= 6): Fijnspar 83%, Grove den 17%.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1

De taaie, waaiervormige hoeden van de Sparrenplaatjeshoutzwam 
kunnen tot 20 cm lange stroken samengroeien en 3 cm van het 
hout afstaan. Ze zijn van boven fijn viltig, rood- tot donkerbruin 
en zwak of niet gezoneerd. Aan de onderzijde hebben ze buisjes 
die onherkenbaar vervormd zijn tot dunne, ver uiteenstaande, 
lamelachtige dwarswandjes, circa 10 per cm hoedrand. Soms worden 
er helemaal geen hoeden gevormd, maar komen de lamellen vrijwel 
zonder hoedvlees uit scheuren in stammen of balken tevoorschijn. 
De Sparrenplaatjeshoutzwam is in ons land een vrij zeldzame 

soort die verspreid op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg 
voorkomt, sporadisch daarbuiten (NMV, 2013). Hij groeit saprotroof 
op hout, vrijwel uitsluitend van naaldbomen en, zoals de naam 
suggereert, met een voorkeur voor sparren. In Drenthe is er verder 
één melding van Grove den. Ondanks de vele sparrenbossen in deze 
provincie geldt de Sparrenplaatjeshoutzwam hier als zeer zeldzaam, 
omdat in de meeste productiebossen weinig sparrenstammen 
achterblijven. Een uitzondering vormt het ‘Van Tienhovenpark’, de 
onofficiële naam van een fijnsparrenbos in het Drents-Friese Wold 
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Gloeophyllum sepiarium Geelbruine plaatjeshoutzwam

Status: Matig algemeen, n= 188, n<99: 35, n>99: 163, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1943. – Hab (n= 50): droog, voedselarm 
gemengd bos 46%, droog, voedselarm naaldbos 20%, parken en tuinen 8%, 
kapvlaktes in naaldbos 6%, lanen en houtwallen 4%, loofbossen 4%, heide 
2%, rest 10%. – Sub (n= 41): dode stammen 42%, bewerkt hout 22%, dode 
takken 7%, stronken 7%, verbrande stammen 5%, hekpalen 5%, dood hout 
onbepaald 12%. – Org (n= 46): Fijnspar 52%, den 15% (waarvan Grove den 
13%), lariks 2%, naaldbomen onbepaald 31%.

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

3 3 1 7 2 6 7 15 43 89 55 13

Deze taaie, roestbruine houtzwam met opvallend gele groeirand en 
van onderen met grillig gevormde, lamelachtige structuren komt voor 
op dood hout van den en fijnspar. Ook vuren en grenen constructiehout 
kan door de Geelbruine plaatjeshoutzwam aangetast worden, temeer 
daar hij zich door houtbeschermingsmiddelen weinig laat afschrikken 
(Jahn, 1979). Het percentage meldingen op bewerkt hout is het 
hoogste van alle behandelde soorten in deze atlas. Daarbij zijn de 
slagbomen waarmee terreinbeheerders toegangswegen tot bossen 
afsluiten favoriet. Hij is bijvoorbeeld ook aangetroffen op pas twee 
jaar oude, goed geverfde daklijsten in Holthe, waarbij de aantasting 
dus vermoedelijk al in het ongeverfde hout zat. Een bijzonder 
substraat vormen de rotte planken van een aanhangwagentje van een 
bouwmarkt te Beilen. Met zo’n mobiel substraat kan de soort in principe 
in elk kilometerhok in Nederland worden genoteerd, een interessant 
methodisch probleem! De Geelbruine plaatjeshoutzwam heeft een 
duidelijke voorkeur voor open, zonnige, droge plaatsen buiten het bos, 
bijvoorbeeld kapvlakten in naaldbossen. Op dit soort standplaatsen 
kan de Geelbruine plaatjeshoutzwam algemeen voorkomen, vaker 
op dikke takken en stammen dan op stobben. Vrijwel steeds wordt 
naaldhout als substraat opgegeven, maar volgens het Overzicht 
(Arnolds et al., 1995) is hij in Nederland ook een paar maal vermeld 
van loofhout, met name Es. Ook in Zuidwest-Duitsland zijn er enkele 
betrouwbare meldingen van Beuk, eik, berk en Zoete kers, in totaal 
1,4% van de 764 substraatopgaven (Krieglsteiner, 2000). Volgens 
de verspreidingsatlas kan hij in Nederland overal voorkomen waar 

dat tijdens de heftige storm van 1971 massaal tegen de vlakte ging 
en waarvan de stammen sindsdien zijn blijven liggen. Nu is het een 
wirwar van dode stammen waarop soms jonge sparren opschieten. 
De Sparrenplaatjeshoutzwam is daar een van de meest talrijke 
houtzwammen die de grote hoeveelheid dood hout afbreken. Het 
zonnige en sterk uitdrogende substraat aldaar is optimaal voor deze 
soort. In Zuidwest-Duitse naaldbossen is de Sparrenplaatjeshoutzwam 
een algemene soort op dood fijnsparrenhout, zowel in de beginfase 
als in de laatste stadia van vertering (Krieglsteiner, 2000). Hij groeit 
daar nogal eens op bewerkt hout en de twee oudste waarnemingen 
in het Drents bestand hebben ook hierop betrekking, bij Wildervank 
(vermoedelijk op Gronings grondgebied) en in Nieuweroord. Net als 
de hierna behandelde Geelbruine plaatjeshoutzwam (Gloeophyllum 
sepiarium) is de Dunplaathoutzwam een zeer droogteresistente 
bruinrotter en hij kan mede daardoor grote schade aanrichten in 
constructiehout in gebouwen (Jahn, 1979). De rest van de Drentse 
meldingen is afkomstig van naaldbossen, gemengde bossen en 
kapvlaktes. 

naaldbossen aanwezig zijn. Zowel in de duinen als op de hogere 
zandgronden en in Flevoland langs de randmeren komt de Geelbruine 
plaatjeshoutzwam algemeen voor, elders slechts sporadisch (NMV, 
2013). In Drenthe wordt deze soort vaker gemeld van Fijnspar dan van 
den, en slechts zelden van lariks of Douglasspar. Dat komt overeen 
met de situatie in Zuidwest-Duitsland waar zelfs 85% van de vondsten 
afkomstig is van Fijnspar (Krieglsteiner, 2000). Op de Rode Lijst van 
1996 staat deze houtzwam als kwetsbaar (Arnolds & Van Ommering, 
1996). De dip in de voorafgaande periode, vermoedelijk als gevolg van 
stikstofdepositie (Kuyper & Arnolds, 1996), is hij evenwel te boven en 
het aantal waarnemingen is weer op het oude niveau.

Gloeophyllum abietinum
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Gloeophyllum trabeum Dunplaathoutzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 31, n<99: 4, n>99: 27, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1911. – Hab (n= 12): droog, voedselarm naaldbos 42%, droog, 
voedselarm gemengd bos 25%, tuinen en erven 8%, droge heide 8%, 
jeneverbesstruweel 8%, voedselrijke jonge bosaanplant 8%, rest 8%. – Sub 
(n= 11): dode stammen 45%, bewerkt hout 18%, dode stronken 18%, dode 
wortels 9%, dode takken 9%. – Org (n= 12): spar 50%, Grove den 8%, lariks 
8%, naaldbomen onbepaald 33%.

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

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

Deze eenjarige, taaie houtzwam vormt fluwelige tot viltige, geel- 
tot donkerbruine hoeden die vaak tot lange stroken aaneen 
groeien en slechts een paar centimeter van het substraat afstaan. 
Hij lijkt daarmee van boven sterk op de hierboven besproken 
Sparrenplaatjeshoutzwam (Gloeophyllum abietinum). Aan de 
onderzijde heeft de Dunplaathoutzwam eveneens zeer langgerekte 
poriën, maar die zijn hier min of meer doolhofachtig van structuur, 
dunner en ze staan dicht opeen, 20-40 per cm hoedrand. In Nederland 
ontloopt het aantal vindplaatsen van beide soorten elkaar niet zo 
veel. Ook de Dunplaathoutzwam is vrij zeldzaam op het pleistoceen, 
in de duinen, Zuid-Limburg en langs de randmeren in Flevoland 
(NMV, 2013). In Drenthe is de Dunplaathoutzwam evenwel een stuk 
algemener dan de Sparrenplaatjeshoutzwam en deze provincie vormt 
het zwaartepunt in zijn Nederlandse verspreiding. In Drenthe laat het 
aantal waarnemingen na 1999 een sterke toename zien en hij komt nu 
voor in vrijwel alle boswachterijen. Opvallend is dat de soort daarbuiten 
ook in bosarme gebieden is aangetroffen vanwege zijn voorkomen op 
kleine stronkjes in vrij jonge, gedunde sparrenplantages en op bewerkt 
hout, zoals hekpalen en windveren. De Dunplaathoutzwam heeft 
echter een voorkeur voor dode stammen van enige omvang, vooral 
van Fijnspar. Daarnaast is hij één keer op dood hout van Grove den en 
één keer op dat van lariks aangetroffen. In Zuidwest-Duitsland is de 

Dunplaathoutzwam vrij zeldzaam en duidelijk minder algemeen dan 
de Sparrenplaatjeshoutzwam (Krieglsteiner, 2000). Ook in dat gebied 
groeit de Dunplaathoutzwam vooral op Fijnspar in lichte sparren- en 
dennenbossen met een voorkeur voor op het zuiden geëxponeerde 
bosranden en kapvlakten. Dankzij zijn grote droogtetolerantie groeit hij 
buiten het bos in opslagplaatsen van allerlei soorten gebruikshout. Er 
zijn in Zuidwest-Duitsland ook vondsten op loofhout bekend. 

Gomphidius glutinosus Slijmige spijkerzwam

Status: Zeldzaam, n=18, n<99: 5, n>99: 14, trend +, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1946. – Hab (n= 30): droge lanen 60%, droog, voedselarm naaldbos 
30%, droog, voedselarm gemengd bos 7%, parken en plantsoenen 3%. – 
Org (n= 33): Fijnspar 85%, Grove den 15%.

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

0 0 0 0 0 0 1 8 30 20 13 0

De Slijmige spijkerzwam heeft jong een violetgrijze, slijmerige hoed 
die bij ouder worden verkleurt tot vleeskleurig bruin. De grijs wordende 
lamellen lopen sterk af en de witte steel met een slijmerige ringzone 

is aan de basis chromaatgeel. Ondanks dit duidelijke signalement 
kunnen exemplaren die net boven de grond komen bedrieglijk veel 
lijken op jonge vruchtlichamen van de Bruine ringboleet (Suillus 
luteus). De Slijmige spijkerzwam was ooit in ons land vrij algemeen 
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op de hogere zandgronden en daarbuiten groeide hij op enkele 
plekken in de duinen (Cool & Van der Lek, 1935). Van de vroegere 
verspreiding in Drenthe weten we zo goed als niets. Er zijn slechts 
twee geregistreerde waarnemingen van voor 1960. Rond die tijd 
begon deze soort in Nederland sterk achteruit te gaan als gevolg 
van verzuring en vermesting. Omstreeks 1980 was hij reeds zeer 
zeldzaam geworden, al waren er inmiddels wat groeiplaatsen in jonge 
bossen in Flevoland bijgekomen (NMV, 2013). Door de afname van 
luchtverontreiniging is er sinds de eeuwwisseling sprake van een zeer 
voorzichtig herstel, maar de Slijmige spijkerzwam staat nog steeds als 
bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Nu zijn er weer 
wat vindplaatsen op de Veluwe, langs de IJssel, langs de zuidgrens 
van Noord-Brabant, in Flevoland en vooral in Drenthe. De meeste 
vindplaatsen liggen hier in het Drents-Friese Wold en op de Hondsrug. 
In het oosten van de provincie liggen de groeiplaatsen vooral in 
jonge sparrenplantages op voormalige akkers waar tussen de 10-15 
jaar oude sparretjes soms honderden exemplaren van de Slijmige 
spijkerzwam groeien, bijvoorbeeld in het befaamde ‘Buinerbosje’ aan 
de zuidzijde van de Zuideresch van Buinen. In het Drents-Friese Wold 
ligt een vindplaats in het Dieverveld langs een schelpenfietspad door 
naaldbos met vooral Fijnspar, die al vanaf 1987 bekend is. Sinds 1999 
wordt deze plek in het kader van het paddenstoelenmeetnet ieder 
najaar minimaal drie keer bezocht en vrijwel ieder keer is deze soort in 
wisselende aantallen present. De vele vondsten op deze plek leiden tot 
een oververtegenwoordiging van ‘lanen’ (in dit geval een schelpenpad) 
in de vermelde statusgegevens. De Slijmige spijkerzwam heeft zich 
hier kunnen handhaven dankzij uitspoeling van kalk naar de bermen, 
waardoor de nadelige effecten van verzuring worden gecompenseerd. 
Langs dit schelpenfietspad groeit hij binnen een strook van 25-60 cm 
vanaf de schelpenlaag in een zone die zwakzuur is met een pH rond 
5,5 (metingen Rob Chrispijn). In Zuidwest-Duitsland groeit de soort 
bij voorkeur op (zwak)zure bodems, maar hij wordt ook aangetroffen 
op neutrale en lichtbasische grond (Krieglsteiner, 2000). De Slijmige 
spijkerzwam is volgens de meeste literatuur een exclusieve symbiont 
van Fijnspar (Knudsen & Vesterholt, 2008; Michael, Hennig & Kreisel, 
1983). In Zuidwest-Duitsland is deze soort in 94% van de gevallen bij 

Gymnopus perforans Sparrenstinktaailing

OPN 1995: Micromphale perforans

Status: Algemeen, n= 428, n<99: 57, n>99: 409, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1934. – Hab (n= 121): droog, voedselarm naaldbos 
58%, droog, voedselarm gemengd bos 34%, vochtig, voedselarm naaldbos 
3%, vochtig, voedselarm gemengd bos 2%, rest 3%. – Sub (n= 103): 
strooisel 85%, afgevallen balderen 15%. – Org (= 115): spar 96%, Grove den 
1%, naaldbomen onbepaald 3%

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

5 1 6 7 2 2 16 33 126 314 183 48

Deze taailing heeft een klein, gerimpeld, vleeskleurig hoedje, dat bij 
droogte sterk uitbleekt, en een donker roodbruin tot zwart, berijpt 
steeltje met een lichtere top. Vooral bij wrijven komt er een geur vrij 
van rotte kool. Bij één exemplaar kan daar nog gemakkelijk aan 
worden voorbijgegaan, maar wanneer de Sparrenstinktaailing met 
vele duizenden op sparrennaalden voorkomt, kan het hele bos er 
naar ruiken. Bij uitgedroogde exemplaren kan de rotte kool-lucht 
ontbreken en is verwarring mogelijk met de Paardenhaartaailing 
(Gymnopus androsaceus), maar deze laatste heeft een gladde, 
veel slankere steel zonder lichte top en hij mist het gelatineuze 
laagje in de hoed van de Sparrenstinktaailing dat bij voorzichtig 
doorscheuren van het hoedje goed te zien is. De soort is in Nederland 
vrij algemeen op de pleistocene zandgronden en plaatselijk in 
Flevoland, zeldzaam in de duinstreek. In het zuiden van het land is 
de Sparrenstinktaailing echter vrij zeldzaam; vanaf Noord-Brabant 
neemt hij naar het noorden steeds meer toe en in Drenthe is hij 
tegenwoordig algemeen (NMV, 2013). Dit patroon valt samen 

die boom opgegeven, maar ook soms bij Grove den (6%) en Zilverspar 
(1%) (n= 108, Krieglsteiner, 2000). Watling & Hills (2005) noemen 
daarnaast de Douglasspar als mycorrhizapartner in Groot-Brittannië. 
In het Drentse bestand is als begeleidende boom verhoudingsgewijs 
veel Grove den opgegeven, maar voor een deel van deze opgaven 
kon worden achterhaald dat op de groeiplaatsen ook Fijnspar tussen 
de dennen groeide. Nu de verzuring in ons land sterk is afgenomen, 
blijft vermesting over als negatieve factor die een verder herstel van 
de Slijmige spijkerzwam verhindert. Een nieuwe bedreiging vormt 
de omvorming van sparrenbossen tot loofbossen, waardoor binnen 
het paddenstoelenmeetnet al een aantal groeiplaatsen verloren 
zijn gegaan. Ook in de ons omringende landen heeft de Slijmige 
spijkerzwam het moeilijk. Hij wordt in Vlaanderen zelfs met uitsterven 
bedreigd (Walleyn & Verbeken, 2000). Een foto van deze soort is 
opgenomen in de inleiding van dit deelhoofdstuk.

Gomphidius glutinosus
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met een gradiënt van gemiddeld afnemende stikstofbelasting. 
In de jaren tachtig en negentig was dit paddenstoeltje ook in 
Drenthe lang niet algemeen en het stond zelfs als bedreigd op de 
voorlaatste Rode lijst (Arnolds & Van Ommering, 1996), iets dat 
tegenwoordig nauwelijks meer voorstelbaar is. De laatste twee 
decennia is er in Drenthe sprake van een zeer sterke toename 
en tegenwoordig is hij in vrijwel ieder sparrenbos te vinden, vaak 
met enorme aantallen vruchtlichamen. De Sparrenstinktaailing 
groeit zowel in oude percelen op de zure, voedselarme, vochtige 
bodems van voormalige heidevelden, als in jonge sparrenbosjes op 
voormalig bouwland, op voedsel- en basenrijke, droge zandgrond 
en veraard veen. Daar verschijnt hij zo gauw zich een dunne laag 
naaldenstrooisel heeft gevormd, het voedsel voor deze saprotrofe 
soort. De verspreidingskaart geeft een goed beeld van de ligging 
van sparrenbossen in Drenthe, met uiteraard sterke concentraties in 
de boswachterijen. Volgens het Drentse bestand is hij één maal op 
dennenstrooisel gevonden. Alle andere opgaven zijn afkomstig van 
strooisel van sparren, vooral van Fijnspar en in veel mindere mate 
van Sitkaspar. De Sparrenstinktaailing is ook in de ons omringende 

landen een karakteristieke soort van sparrenbossen. In Zuidwest-
Duitsland is hij algemeen op zure, min of meer voedselarme grond 
en soms ook aangetroffen op naalden van Zilverspar en Grove den 
(Krieglsteiner, 2001). Tijdens een zacht en vochtig voorjaar verschijnt 
deze soort al in maart of april, waarna verschillende vluchten elkaar 
opvolgen tot de eerste flinke nachtvorst de fructificatie stopt.

Hemimycena lactea  Sneeuwwitte mycena

Status: Vrij zeldzaam, n= 53, n<99: 7, n>99: 46, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1964. – Hab (n= 18): droog, voedselarm naaldbos 
56%, jeneverbesstruweel 33%, pijpenstrootjesveld 6%, droge, voedselarme 
lanen 6%. – Sub (n= 10): strooisel 80%, humus 20%. – Org (n= 10): spar 
90%, naaldbomen onbepaald 10%.

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

2 0 0 0 0 0 1 2 6 28 23 14

Zoals de meeste schijnmycena’s (geslacht Hemimycena) zijn de 
vruchtlichamen van deze soort fragiel, klein en wit. Met een hoed van 
5-15 mm is de Sneeuwwitte mycena nog een van de grotere soorten 
van dit geslacht. In het veld vormen de talrijke, goed ontwikkelde, 
bochtig aangehechte lamellen een aanwijzing in de goede richting. 
Voor een zekere determinatie is microscopisch onderzoek nodig. De 
flesvormige cystiden aan de lamelsnede en tweesporige basidiën 
zijn dan belangrijke kenmerken. Ook de standplaats geeft echter een 
indicatie voor de identiteit van deze paddenstoel: De Sneeuwwitte 
mycena is eigenlijk de enige schijnmycena die bij ons plaatselijk 
massaal kan voorkomen op naaldenstrooisel van Fijnspar op min of 
meer basenrijke bodem. Hoewel deze soort volgens de literatuur een 
enkele maal onder loofbomen is aangetroffen, vormen zeker in Drenthe 
sparrenakkers op voormalige bouwgrond de belangrijkste habitat. 
Onder gunstige weersomstandigheden kan de Sneeuwwitte mycena 
daar talrijk zijn en aantallen van vele duizenden vruchtlichamen op 
1000 m2 zijn geen uitzondering. Ook uit Zuidwest-Duitsland wordt 
gemeld dat deze soort een voorkeur heeft voor sparrenplantages 
(Krieglsteiner, 2001). Daarnaast is de Sneeuwwitte mycena tijdens 
mycosociologisch onderzoek in de jaren zestig en zeventig geregeld 

aangetroffen op strooisel in Drentse jeneverbesstruwelen. De soort 
lijkt daar nu geheel verdwenen, vermoedelijk als gevolg van verzuring. 
In Nederland is de Sneeuwwitte mycena vrij algemeen, met name op 
kalkhoudende gronden in de duinen, Flevoland en Zuid-Limburg. Op 
het pleistoceen is de soort aanmerkelijk dunner gezaaid, behalve in 
Drenthe (NMV, 2013). Dat zal wel te maken hebben met de intensieve 
inventarisaties in deze provincie. De verspreiding concentreert zich 
vooral op de Hondsrug, waar de bodems van nature toch al wat lemiger 
en basenrijker zijn dan op veel andere plaatsen in Drenthe. Opvallend 
is ook het vrij frequente optreden in de oostelijke veenkoloniën 
en bij Smilde, waar de laatste decennia verspreid sparrenbosjes 
zijn aangeplant op voormalige akkers op voedsel- en basenrijk, 
veraard veen. Nog opvallender is het vrijwel ontbreken van deze 
soort in boswachterijen, hoewel daar veruit de grootste oppervlakte 
sparrenbossen te vinden is. De omstandigheden zijn hier te zuur 
en te arm voor de Sneeuwwitte mycena, behalve langs een enkel 
schelpenpad.
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Hydnotrya michaelis Olieboltruffel

OPN 1995: Hydnotria michaelis

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 2, n>99: 2, trend --, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1969.

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

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

Deze okerkleurige truffel is ongeveer 3 cm groot, min of meer geplooid 
en voorzien van relatief grote kamers. Hij heeft de neiging om half 
boven de grond uit te komen, hetgeen de trefkans aanzienlijk vergroot. 
De Olieboltruffel is in Drenthe alleen bekend van enkele vindplaatsen 
in het Drents-Friese Wold: ten noorden van Diever (atlasblok 215-540, 
1969, herb. L); Boschoord (km 211-544, 1996, herb. R. Chrispijn; 211-
545, 1997); Park Midzomer bij Diever (km 216-542, 2002, herb. B. de 
Vries) en bij de Oude Willem (216-546, 2008). De Olieboltruffel wordt 
beschouwd als een mycorrhizasymbiont van den, spar en Douglasspar 
(Arnolds et al., 1995). In Drenthe is hij uitsluitend aangetroffen bij 
Fijnspar, hoewel er één maal ook Sitkaspar in de buurt groeide. In 
Boschoord bestaat de groeiplaats uit een bospad door dertig tot veertig 
jaar oud sparrenbos. Bij kapwerkzaamheden zijn hier ooit tot 50 cm 

diepe trekkersporen ontstaan die in de loop der tijd begroeid geraakt 
met verschillende soorten varens, waaronder Dubbelloof. In de diepe 
karrensporen staat vrijwel altijd regenwater en dit vochtige microklimaat 
zorgt voor een rijke groei van Parapluutjesmos. In deze microhabitat 
is een aantal jaren achtereen de Olieboltruffel gevonden, steeds een 
stuk of vijf exemplaren. Inmiddels heeft de beheerder dit pad met zand 
geëgaliseerd en daarmee is deze groeiplaats vermoedelijk verloren 
gegaan. Landelijk gezien is deze soort altijd zeer zeldzaam geweest 
en beperkt tot het pleistoceen (NMV, 2013). Het aantal vindplaatsen 
is de laatste vijftien jaar sterk afgenomen, zodat de soort als ernstig 
bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 2008). Deze 
status zal met het verdwijnen van veel Drentse sparrenbossen niet 
verbeteren.

Hygrophorus agathosmus  Amandelslijmkop

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

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

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

De Amandelslijmkop heeft een lichtgrijze tot grijsbruine, licht slijmerige 
hoed, witte, opvallend wijd uiteenstaande en dikke, aflopende plaatjes 
en een witte steel. Het handelsmerk van deze paddenstoel is de geur 
naar bittere amandelen, al is die niet altijd even sterk. Ondanks het 
weinig opzienbarende uiterlijk ging er een schok door mycologenland 
toen bekend werd dat er van deze uitgestorven gewaande soort 
(Arnolds & Van Ommering, 1996) in 2003 een nieuwe en rijke 
vindplaats was ontdekt in een Gronings sparrenbosje bij Kolham, een 
kilometer of tien van de Drentse grens. Sindsdien is hij daar jaarlijks te 
vinden in wisselende aantallen. De Amandelslijmkop is in Nederland 
altijd al een zeer zeldzame soort geweest, omdat zijn favoriete biotoop, 
fijnsparrenbos op kalkhoudende grond, in ons land heel weinig 
voorkwam. De laatste waarneming dateerde van 1950 en na die tijd 
zullen verzuring en vermesting niet hebben bijgedragen aan nieuwe 
vestigingskansen van deze soort. Het eerder genoemde sparrenbos bij 
Kolham is twintig jaar geleden geplant op een zavelige zandbodem bij 
een vroegere losplaats van landbouwkalk, waardoor de grond lokaal 
basisch is geworden (Arnolds et al., 2004). Enkele jaren later werden 
er ook twee vindplaatsen in Drenthe ontdekt in sparrenpercelen 
van ongeveer dezelfde leeftijd, eveneens op voormalige, zandige 
akkers, en wel bij Eesergroen (km 248-544, 2005) en ten zuiden van 

Klazienaveen (km 262-526, 2004). Ook de verdere samenstelling van 
de mycoflora in die bosjes doet enigszins denken aan die van Kolham. 
Zo komt in de drie terreinen de mycorrhizavormende Harige vlieszwam 
(Amphinema byssoides) veelvuldig voor als witte manchetten rond 
de stambasis van de sparren. Ook de Wolvoetsatijnzwam (Entoloma 
lanuginosipes) groeit in alle drie de bosjes, evenals een aantal 
trechterzwammen, die wijzen op een relatief grote voedselrijkdom 
van de bosbodem. Na de afsluiting van het waarnemingenbestand 
voor deze atlas is de Amandelslijmkop nog ontdekt in Boswachterij 
Veenhuizen (km 223-559, 2011) in een mager bosje met wat Fijnspar 
en Sitkaspar. In 2013 werden in een fijnsparrenbosje op voormalige 
landbouwgrond bij Buinen (km 251-549) meer dan 2000 exemplaren 
van de Amandelslijmkop aangetroffen, nadat deze soort in de jaren 
daarvoor nog ontbrak. De sparren in dit bosje waren op dat moment 19 
jaar oud. Dit bosje wordt door mycologen regelmatig bezocht en de kans 
is zeer klein dat hij eerder over het hoofd is gezien. In aangrenzende 
gebieden in Duitsland en Oost-België is de Amandelslijmkop niet 
zeldzaam (Nauta & Vellinga, 1995). In Zuidwest-Duitsland is deze soort 
behoorlijk algemeen in bossen met Fijnspar op neutrale tot basische 
bodems (Krieglsteiner, 2001). Een foto van deze soort is opgenomen 
in de inleiding van dit deelhoofdstuk.

Hygrophorus pustulatus Stippelsteelslijmkop

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

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 slijmkop heeft een vrijwel droge, licht tot donker grijsbruine hoed 
van 2-5 cm die in fijne, donkere, pukkelige schubjes opbreekt. De 
witachtige steel is vooral naar de top toe bezet met grijze tot zwarte 
wratjes. Samen met de dikke, wijd uiteenstaande lamellen maken deze 
kenmerken de Stippelsteelslijmkop tot een gemakkelijk herkenbare 
paddenstoel. Het verhaal van deze soort lijkt sterk op dat van de 
hierboven besproken Amandelslijmkop (Hygrophorus agathosmus). 
Ook de Stippelsteelslijmkop is een mycorrhizapartner van Fijnspar op 
kalkhoudende grond die vroeger zeldzaam in Nederland voorkwam, 
vooral in het rivierengebied, met een voorlopig laatste vondst in 1979. 

Vervolgens werd hij geruime tijd niet gevonden tot hij pas in deze 
eeuw weer is opgedoken op een paar plekken in Twente en Zuid-
Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is deze soort in 2008 ontdekt in 
een vrij jong sparrenbosje op voormalig bouwland bij de splitsing van 
de N34 en de Odoornerweg ten zuiden van Klijndijk (km 254-537, 
2008, herb. K. Raangs). Na de afsluiting van het atlasbestand is de 
Stippelsteelslijmkop nog met tientallen vruchtlichamen op twee andere 
plaatsen op de Hondsrug ontdekt, bij Westdorp (km 247-548, 2012) 
en bij Eesergroen (km 250-545, 2012, herb. L). Op beide plekken 
gaat het wederom om dichte, aangeplante sparrenbosjes van circa 25 
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jaar oud met mosrijke plekken op voormalig, zandig, tamelijk basenrijk 
bouwland. Deze bosjes zijn in 2004 ook uitgebreid onderzocht en 
toen was deze paddenstoel er beslist afwezig. Blijkbaar vestigt de 
Stippelsteelslijmkop zich niet in zeer jonge percelen. Het verschijnen 
van deze opvallende soort in Drenthe is opnieuw een demonstratie 
van het vermogen van paddenstoelen om geïsoleerde plekken in 
een landschap met succes te koloniseren, zelfs als ze in de wijde 
omtrek uiterst schaars zijn. In het middelgebergte en heuvelland van 
Baden-Württemberg is de Stippelsteelslijmkop algemeen in allerlei 
bossen met Fijnspar op basenrijke, matig voedselrijke bodems, zeer 
zelden op zure bodems (Krieglsteiner, 2001). Hij is daar toegenomen 
als gevolg van de uitbreiding van het areaal sparrenbossen. In het 
laagland is de soort ook daar zeldzaam.

Lachnellula occidentalis  Lariksviltkelkje

Status: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 7, n>99: 1, trend ---, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1978. – Hab (n= 15): droog, voedselarm naaldbos 
80%, droog, voedselarm gemengd bos 7%, jeneverbesstruweel 7%, rest 
7%. – Sub (n= 12): dode twijgen 83%, dode takken 17%. – Org (n= 13): 
lariks 100%.

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

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

Viltkelkjes lijken op franjekelkjes (geslacht Lachnum), maar het 
hymenium is bij viltkelkjes geel tot oranje in plaats van wit. Het 
Lariksviltkelkje is 1-3 mm breed en heeft een witte, behaarde 
buitenzijde. De lariks is de boomsoort met de meeste soorten 
viltkelkjes en dat maakt het riskant om reeds in het veld een naam 
te noemen. Voor het onderscheid van de soorten is het nodig om 
de sporen te meten. Deze zijn van het Lariksviltkelkje 17-20 x 6-8 
µm groot. Het lariksviltkelkje groeit saprotroof op liggende takken en 
twijgen van lariks. Oorspronkelijk was de soort beperkt tot het areaal 
van de Europese lariks in de Centraal-Europese bergen. Door het 
gebruik van deze boom, inclusief hybriden met de Japanse lariks, in 
de bosbouw is het lariksviltkelkje verder in Europa verspreid, alsmede 
in Noord-Amerika. In Nederland was de soort altijd al zeldzaam op 
het pleistoceen en daarbuiten op één plaats bij Schoorl gevonden 
(NMV, 2013). Door een sterke afname is dit ascomyceetje nu landelijk 
zeer zeldzaam en ernstig bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008). In 
Drenthe is de soort bekend van enkele plekken in boswachterijen, 
landgoed De Vossenberg bij Wijster en een lariksbosje bij Holthe 
(Beilen). Ook regionaal is de sterke achteruitgang opvallend. De 
laatste waarneming dateert uit 2000 van het Gasselterveld. De afname 

van het lariksviltkelkje is moeilijk te verklaren. De vruchtlichamen zijn 
vrij opvallend en gezien de toegenomen belangstelling voor kleine 
ascomyceten ligt een waarnemerseffect niet voor de hand. Wellicht 
speelt de luchtverontreiniging in ons land het Lariksviltkelkje parten.

Lachnellula willkommii Larikskankerviltkelkje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 2000.

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

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

Het Larikskankerviltkelkje lijkt sterk op het hierboven besproken 
Lariksviltkelkje (Lachnellula occidentalis), maar onderscheidt zich 
door grotere sporen (18-24 x 7-9 µm) en een andere ecologie. 
Het Larikskankerviltkelkje is een parasiet op lariks en veroorzaakt 
kankerachtige zwellingen aan takken en een vervormde, bochtige 
stamgroei. Aantasting kan tot het afsterven van bomen leiden en 
daarom wordt de soort in de bosbouw als schadelijk beschouwd. 
Ook het Larikskankerviltkelkje was vroeger in Nederland zeldzaam 
op het pleistoceen, met daarbuiten een enkele groeiplek in de 
duinen, maar door onbekende oorzaak is het sterk afgenomen en 
nu ernstig bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe is de 
soort slechts gevonden in twee kilometerhokken: in het Asserbosch 
(km 233-555, 2000, herb. B. de Vries) en in landgoed Terborgh bij 

Eext in de omgeving van het Pinetum (km 243-561, 2007), in beide 
gevallen op afgevallen takjes en twijgen van lariks in gemengd bos. 
Het Larikskankerviltkelkje is in Scandinavië en Zwitserland algemeen 
(Breitenbach & Kränzlin, 1984; Hansen & Knudsen, 2000).
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Lactarius deterrimus Peenrode melkzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 47, n<99: 4, n>99: 44, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1988. – Hab (n= 20): droog, voedselarm naaldbos 
40%, jonge bosaanplant 30%, droog, voedselarm gemengd bos 20%, lanen 
5%, parken en plantsoenen 5%. – Sub (n= 9): humus 100%. – Org (n= 22): 
Fijnspar 86%, den 14% (waarvan Grove den 9%).

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

1 0 0 0 0 0 1 7 14 29 9 8

Deze opvallende, oranje melkzwam krijgt geleidelijk steeds meer 
groene tinten en eindigt als een geheel diepgroene paddenstoel. 
Andere verschillen met de verwante Smakelijke melkzwam (Lactarius 
deliciosus; zie aldaar) zijn de oranje steel zonder verdiepte vlekken en 
het peenrode melksap dat na een minuut of vijftien wijnrood verkleurt 
en uiteindelijk groen wordt. Bovendien is de laatste soort strikt 
aan dennen gebonden, terwijl de Peenrode melkzwam uitsluitend 
mycorrhiza vormt met sparren. Deze melkzwam is in ons land matig 
algemeen op het pleistoceen, in Flevoland, Zuid-Limburg en de 
kalkarme duinen. Op de hogere zandgronden ligt het zwaartepunt 
in Drenthe (NMV, 2013). Hier liggen de meeste vindplaatsen in het 
Drents-Friese Wold, rond Havelte, in Boswachterij Hooghalen en op de 
Hondsrug. Op de Hondsrug en in de veenkoloniën zijn de vindplaatsen 
voornamelijk jonge sparrenbosjes op voormalig zandig tot venig, 
matig voedsel- en basenrijk bouwland. In de boswachterijen en bij 
Havelte vormen bermen van schelpenfietspaden door sparrenbossen 
een gunstige groeiplaats voor de Peenrode melkzwam. Binnenin 
oude sparrenbossen in boswachterijen wordt deze soort niet of nauwelijks aangetroffen. De opgaven in het Drentse bestand van 

voedselarm naald- of gemengd bos als habitat moeten dan ook ruim 
worden geïnterpreteerd. Het valt niet meer te achterhalen of er op 
deze vindplaatsen sprake was van een schelpenfietspad of andere 
wegverharding die zorgde voor de zwakzure tot basische condities 
waar deze soort prijs op stelt. Ook in Zuidwest-Duitsland groeit deze 
melkzwam op neutrale tot basische bodem, die niet te voedselarm 
mag zijn (Krieglsteiner, 2000). De Peenrode melkzwam verdraagt 
daar een eenmalige mestgift en verdwijnt pas als er sprake is van 
langdurige vermesting van de bodem. Volgens alle literatuuropgaven 
is de Peenrode melkzwam als mycorrhizasymbiont strikt aan Fijnspar 
gebonden (Heilmann-Clausen et al., 1998; Krieglsteiner, 2000; 
Knudsen & Vesterholt, 2008). In Drenthe is de soort drie keer bij 
dennen vermeld. Mogelijk is er in die gevallen verwisseling met de 
Smakelijke melkzwam (Lactarius deliciosus) in het spel of stonden er 
toch sparren op enige afstand.

Lactarius helvus Viltige maggizwam

Status: Algemeen, n= 439, n<99: 80, n> 99: 405, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1940. – Hab (n= 203): droog, voedselarm naaldbos 
48%, droge, voedselarme lanen 14%, droog, voedselarm gemengd bos 
13%, droog, voedselarm loofbos 4%, vochtig, voedselarm naaldbos 3%, 
berkenbroekbos 3%, wilgenstruweel 3%, kruipwilgstruweel 3%, rest 9%. – 
Org (n= 129): naaldbomen 65% (waarvan spar 31%, lariks 18%, den 9%, 
Douglasspar 4%, Zilverspar 1%); loofbomen 35% (waarvan berk 12%, eik 
8%, Kruipwilg 4%, Beuk 2%).

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

0 0 0 0 0 0 16 107 317 298 47 3

Deze forse melkzwam met een okerkleurige, viltige hoed is goed te 
herkennen aan zijn sterke geur naar maggi of lavas en het waterige 
melksap. Hij is in Nederland vrij algemeen op de pleistocene 
zandgronden en in de kalkarme duinen (NMV, 2013). In Drenthe is 
de Viltige maggizwam algemeen, met name in de boswachterijen. 
De soort vormt vooral mycorrhiza met naaldbomen en heeft 
daarbinnen een voorkeur voor spar boven lariks en den. Daarnaast 
groeit hij bij diverse loofbomen, het meest bij berken, onder meer 
in berkenbroekbossen in de zuidoosthoek van de provincie. In 
Zuidwest-Duitsland liggen de verhoudingen in dezelfde orde van 
grootte: 56% van de opgaven bij Fijnspar, 28% bij berken en 16% 
bij dennen (n= 50; Krieglsteiner, 2000). De Viltige maggizwam groeit 

meestal bij oudere bomen, maar kan ook bij jonge opslag voorkomen, 
zoals bij achtjarige berkjes in natuurontwikkelingsgebied Schepping 
bij Beilen. Termorshuizen (1991) vond deze melkzwam in enkele 
jonge dennenplantages met boompjes van 4-13 jaar oud. De Viltige 
maggizwam vertoont een zekere gevoeligheid voor vermesting, 
waardoor hij in de laatste decennia van de vorige eeuw landelijk 
is achteruitgegaan en op de vorige Rode Lijst als kwetsbaar stond 
(Arnolds & Van Ommering, 1996). Door de recente vermindering van 
de stikstofdepositie heeft de soort zich goeddeels hersteld en staat hij 
niet langer op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). Wel is de 
bezetting in Noordoost-Nederland nog steeds veel dichter dan in het 
sterker met stikstof belaste Noord-Brabant en Limburg (NMV, 2013). In 
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Drentse bossen treffen we de Viltige maggizwam vooral aan op de net 
wat schralere plekken, bijvoorbeeld de berm van een bospad, maar 
ook een mosrijk deel van een overigens vergrast lariksbos. Daarmee 
is deze paddenstoel, net als bijvoorbeeld de Rossige melkzwam 
(Lactarius rufus), een indicator voor plekken binnen een terrein 
die relatief voedselarm zijn. In Zuidwest-Duitsland wordt de Viltige 
maggizwam gekarakteriseerd als een soort van vochtige tot natte, 
zure, uitgesproken basen- en voedselarme bodems (Krieglsteiner, 
2000). De paddenstoel is als indicatorsoort opgenomen in het 
paddenstoelenmeetnet (Arnolds & Veerkamp, 2008). 

Lactarius trivialis Forse melkzwam

Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 1, n>99: 16, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1993. – Hab (n= 9): voedselarm naaldbos 78%, voedselarm 
gemengd bos 22%. – Sub (n= 9): humusarm zand 44%, humus 33%, veen 
11%, strooisel 11%. – Org (n= 14): Fijnspar 71%, lariks 21%, naaldbomen 
onbepaald 7%.

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

0 0 0 0 0 0 0 3 9 9 0 0

De Forse melkzwam is een grote paddenstoel met een aanvankelijk 
donker violetgrijze, gezoneerde hoed die via vleeskleurig bruin tot 
oker verbleekt en bij vocht kleverig is. De kleur van de steel is een 
blekere variant van die van de hoed en de wittige lamellen scheiden 
bij beschadiging wit, scherp smakend melksap uit dat aan de lucht 
langzaam geelachtig verkleurt en op de lamellen grijsgroene vlekken 
achterlaat. Zoals de wetenschappelijke naam ‘trivialis’ suggereert, is 
de Forse melkzwam in Scandinavië een zeer algemene paddenstoel 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). Het is in ons land echter een zeldzame 
soort die na een sterke terugval in de tweede helft van de vorige eeuw 

bezig is om uit het dal omhoog te kruipen. Stond de soort in 1996 
nog als ernstig bedreigd op de Rode lijst (Arnolds & Van Ommering, 
1996); tegenwoordig is de categorie verzacht tot kwetsbaar (Arnolds 
& Veerkamp, 2008). De digitale verspreidingsatlas laat verspreide 
vindplaatsen zien op de hogere zandgronden, met iets meer stippen 
in de Achterhoek, Noord-Brabant en Drenthe (NMV, 2013). In het 
Overzicht (Arnolds et al., 1995) worden als mycorrhizapartners 
berk en mogelijk ook Grove den genoemd. Dit beeld is inmiddels 
grondig gewijzigd. De soort is in Drenthe op de eerste plaats een 
symbiont van Fijnspar in oude, sterk bemoste sparrenbossen op 

vochtige tot natte, zure, (matig) voedselarme zand- en veengrond. 
Daarnaast zijn er drie betrouwbare waarnemingen bij lariks onder 
vergelijkbare omstandigheden. Waarnemingen bij berken ontbreken, 
maar zijn wel bekend uit andere delen van Nederland. Buitenlandse 
auteurs noemen de Forse melkzwam steeds van berken en 
Fijnspar (Heilmann-Clausen et al., 1998; Knudsen & Vesterholt, 
2008). Krieglsteiner (2000) vermeldt voor deze soort in Zuidwest-
Duitsland 54 vondsten onder Fijnspar, zes onder berken en één 
onder Grove den. De eerste vondst in Drenthe dateert van 1993. 
Pas met het ouder worden van de fijnsparrenbossen op voormalige 
vochtige heidevelden ontstond plaatselijk in boswachterijen een 
geschikte habitat voor deze paddenstoel, onder meer bij Ruinen, 
Hooghalen, in het Drouwenerveld en Sleenerzand. Inmiddels worden 
deze groeiplaatsen weer bedreigd doordat veel sparrenbossen 
worden omgezet in loofbossen en gemengde bossen in het 
kader van bosomvorming (zie inleiding tot dit deelhoofdstuk). In 
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sparrenplantages op bouwland is de Forse melkzwam nog nooit 
gezien, en ook niet te verwachten gezien zijn voorkeur voor vochtige, 
zure, voedselarme grond. De soort geldt in Zuidwest-Duitsland als 
bedreigd door verlaging van de grondwaterstand, bekalking en 

vermesting van de bosbodem. Ook het jaren achtereen uitblijven van 
sneeuw in de winter wordt daar als een mogelijke negatieve factor 
genoemd, omdat de bodem daardoor ’s winters sterker uitdroogt 
(Krieglsteiner, 2000).

Lepiota felina Panterparasolzwam

Status: Zeer zeldzaam, n=4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1948.

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

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

Deze kleine, fraai vormgegeven parasolzwam heeft een donkerbruin 
tot zwart geschubde hoed, sterk contrasterend met de witte 
ondergrond. Onder de vliezige ring met een opvallend donker randje 
is de steel voorzien van fijne vlokjes in de kleur van de hoed. De geur 
is geraniumachtig of naar cederhout. De vindplaatsen van deze vrij 
zeldzame soort liggen vooral in duinen, Flevoland en Zuid-Limburg, 
maar recent is het aantal vondsten op de hogere zandgronden 
toegenomen (NMV, 2013). In Drenthe is de Panterparasolzwam op 
vier plekken gevonden: in de omgeving van het Biologisch Station te 
Wijster (km 230-537, 1948, herb. BSW); langs een schelpenfietspad 
door een sparrenbos in het Dieverveld in het Drents-Friese Wold, 
(km 216-545, 2000, herb. Chrispijn); in landgoed Kleuvenveen 
bij Anderen (km 243-557, 2006-2009) en ten zuiden van Klijndijk 
(km 254-537, 2008). Over de standplaats van de oude vondst bij 

Wijster is niets bekend. De laatste twee vindplaatsen liggen in jonge 
sparrenplantages, aangelegd op voormalig zandig, basenhoudend, 
tamelijk voedselrijk akkerland. In soortgelijke sparrenbosjes is deze 
soort op diverse plaatsen in Groningen aangetroffen en kennelijk 
is dit de favoriete habitat in Noordoost-Nederland. In het Overzicht 
wordt voor de Panterparasolzwam een groter palet aan habitats 
beschreven, namelijk loof- en naaldbos op kalkrijk zand, maar ook 
leemafgravingen en mijnstorten met opslag van wilg en berk (Arnolds 
et al., 1995). De Drentse standplaatsen komen goed overeen 
met die in Zuidwest-Duitsland. Daar groeit deze soort in jonge tot 
middeloude fijnsparrenbossen op basische bodem, in mindere mate 
ook op zuurdere, voedselrijke bodems (Krieglsteiner, 2003). Deze 
auteur noemt de Panterparasolzwam zelfs een van de weinige 
parasolzwammen die in loofbossen grotendeels ontbreekt.

Lepiota ochraceofulva Okerbruine parasolzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 0, n>99: 2, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2009.

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

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

Reeds in het veld is de Okerbruine parasolzwam goed te 
herkennen. De vruchtlichamen zijn vrij fors met een oranjebruin 
tot donkerbruin geschubde hoed van 3-7 cm met een roodbruin 
centrum en een 0,5-1 cm dikke steel met een bleekgele, zwak 
ontwikkelde ringzone. Kenmerkend is de oranje tot oranjerode 
verkleuring van alle onderdelen bij beschadiging. De elliptische 
sporen meten 6-8,5 x 4-5 µm en hebben geen uitsteeksel (spoor), 

zoals de Stinkparasolzwam (Lepiota cristata; zie aldaar). In ons 
land is de Okerbruine parasolzwam in 1994 voor het eerst gevonden 
en nu van vijf atlasblokken in Zuid-Limburg bekend. Daarbuiten is 
de soort gevonden bij Den Haag, Deventer en recent op één plek 
in Drenthe, namelijk in De Lange Slagen bij Veenoord (km 252-
525, 2009, herb. L). Een flinke groep van deze fraaie paddenstoel 
groeide hier op naaldenstrooisel in een oude sparrenopstand 
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is raadselachtig waarom de Okerbruine parasolzwam zo zeldzaam 
is, aangezien er in Drenthe genoeg sparrenbossen op humus- en 
voedselrijke grond zijn die sprekend op het bos in de Lange Slagen 
lijken.

Leptosporomyces fuscostratus Bruinwit matje

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 0, n>99: 6, trend +++, RL08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 2001.

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

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

Het Bruinwit matje is ook beschreven als Confertobasidium 
olivaceoalbum en zeer verwant aan vliesjes (Athelia en verwanten). 
Het vruchtlichaam is dus min of meer losliggend, dun en wit tot 
crèmekleurig. Een goed veldkenmerk is dat de basale hyfen en 
de rhizomorfen lichtbruin zijn. In droge staat komen er barstjes in 
het hymenium. De sporen zijn ellipsvormig en meten 3,5-4 x 2-2,5 
µm. In Drenthe is het Bruinwit matje pas sinds 2001 bekend en 
inmiddels in zes kilometerhokken vastgesteld: De wijken van Eleveld 
bij Tiendeveen (km 231-539, 2001, herb. B. de Vries), Boswachterij 
Schoonloo (km 244-547, 2006, herb. B. de Vries), het Sleenerzand 
(km 245-539, 2007; km 247-537, 2009, herb. Somhorst), Oldengaerde 

bij Dwingeloo (km 219-536, 2007) en in het Drents-Friese Wold bij 
Wateren (km 216-547, 2010, herb. B. de Vries). Buiten Drenthe is de 
soort in ons land alleen bij Helmond waargenomen (NMV, 2013). Het 
Bruinwit matje groeit saprotroof op verterend hout van naaldbomen 
en heeft in Drenthe een duidelijke voorkeur voor lariks met vier 
vondsten. Daarnaast is deze soort twee maal op onbekend naaldhout 
aangetroffen. Krieglsteiner (2000) en Bernicchia & Gorjon (2010) 
vermelden de soort van Fijnspar; Breitenbach & Kränzlin (1984) 
van Grove den. Ook Jülich (1972) vermeldt in zijn monografie van 
vliesjes een sterke voorkeur van het Bruinwit matje voor naaldhout 
met daarnaast incidentele vondsten op loofhout, varens en grond. 

Lyophyllum boudieri Vloksteelgrauwkop

OPN 1995: Tephrocybe boudieri

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2004.

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

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

Zoals veel grauwkoppen heeft deze paddenstoel een 
grijsbruine, hygrofane hoed met een gestreepte rand, 
grauwwitte lamellen, een grijze tot grauwbruine steel en een 
sterke meelgeur. Karakteristiek voor de Vloksteelgrauwkop 
zijn de talrijke witte vlokjes op de steel, zoals de Nederlandse 
naam aangeeft. Het is in deze lastige groep echter altijd 
verstandig om de sporen te controleren, die ongeveer 6-8,5 
x 3-4,5 µm meten. De Vloksteelgrauwkop is in Nederland 
zeer zeldzaam op verspreide vindplaatsen en ondanks 
intensiever inventariseren is het aantal bezette atlasblokken 
na 1990 niet toegenomen (NMV, 2013). Datzelfde geldt voor 
Drenthe waar deze soort in de atlasperiode slechts één keer 
is waargenomen in een fijnsparrenbosje bij Nieuwlande (km 
236-523, 2004). Zeer recent werd de Vloksteelgrauwkop ook 
ontdekt in een twintigjarige sparrenplantage op voormalig, 
tamelijk voedsel- en basenrijk bouwland bij Drouwen (km 
248-552, 2013). In Groningen is deze grauwkop recent in 
diverse sparrenbosjes op voormalig bouwland gevonden, 
dus zijn er ook in Drenthe nog wel meer vondsten te 
verwachten. In Zuidwest-Duitsland is de Vloksteelgrauwkop 

zeldzaam in beukenbossen en Eiken-Haagbeukenbossen op kalkrijke 
grond en worden naaldbossen niet genoemd (Krieglsteiner, 2001), maar in 
Scandinavië groeit hij zowel in naald- als loofbossen op basenrijke grond 
(Knudsen & Vesterholt, 2008).

op zwart, veraard veen, samen met een aantal soorten van 
voedselrijke grond, zoals  de Roodbruine schijnridderzwam (Lepista 
flaccida) in grote hoeveelheden. Kalkindicatoren ontbraken ter 
plekke. Daarnaast is de Okerbruine parasolzwam aangetroffen 
in een grenshok aan de Overijsselse kant van de Reest bij 
Den Huizen (km 222-514, 2010). Hij groeide hier op humus- en 
voedselrijke bodem onder loofbomen in een beschaduwde tuin. 
De Okerbruine parasolzwam is in Zuid-Limburg aangetroffen op 
humeuze, kalkrijke, lemige grond in Eiken-Haagbeukenbossen op 
krijthellingen, maar is in de ons omringende landen ook regelmatig 
waargenomen in jeneverbesstruwelen (Huijser & Vellinga in 
Arnolds et al., 1995; Vellinga in Noordeloos et al., 2001). Knudsen 
& Vesterholt (2008) vermelden deze soort van loof- en naaldbossen 
en struwelen op rijke grond, ook van mierenhopen. Krieglsteiner 
(2003) kent de Okerbruine parasolzwam in Zuidwest-Duitsland van 
twee vindplaatsen, beide in strooisel van sparren, respectievelijk 
in een park en een rivierbegeleidend ooibos. Deze laatste 
opgaven stemmen meer met de Drentse vindplaats overeen. Het 
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Mycena rapiolens Raapmycena

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

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

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

Deze mycena heeft een kegelvormig tot gewelfd, grijsbruin hoedje 
van 1-1,5 cm met een wat lichtere randzone; opstijgend aangehechte, 
bleekgrijze lamellen en een droge, grijsbruine steel. Kortom, de 
Raapmycena lijkt sterk op diverse algemene grijsbruine mycena’s, 
bijvoorbeeld op de Donkerbruine mycena (Mycena sepia; zie aldaar). 
Daarmee heeft hij tevens de knotsvormige, wrattige cheilocystiden 
gemeen. Zoals de naam al aangeeft ruikt de Raapmycena echter 
sterke radijsachtig, terwijl de Donkerbruine mycena in het veld geurloos 
is en bij opdrogen een jodoformgeur ontwikkelt. Wat geur betreft, 
lijkt de Raapmycena meer op de Grijsbruine grasmycena (Mycena 
aetites), maar die soort heeft compleet andere, gladde, spoelvormige 
cystiden. Ook ecologisch zijn er aanzienlijke verschillen. Beide ter 
vergelijking genoemde soorten groeien in graslanden, maar de 
Raapmycena is oorspronkelijk beschreven van strooisel van Fijnspar 
in vochtige sparrenbossen in de Zwitserse Jura (Maas Geesteranus, 
1992) en ook in Drenthe is hij gevonden op sparrennaalden. De soort 
is bekend van twee jonge aangeplante sparrenbosjes op droog, 
zandig, voormalig bouwland, en wel nabij Schoonloo bij camping 
Boszicht (km 243-547, 2004) en ten noorden van Westdorp (km 
247-548, 2004, L). Dat zijn tevens de enige vondsten in ons land. In 
recente paddenstoelenflora’s wordt de Raapmycena niet genoemd 
(Knudsen & Vesterholt, 2008; Krieglsteiner, 2001), maar hij wordt wel 

uitgebreid beschreven en afgebeeld in de mycenamonografie van 
Robich (2007) op grond van Italiaans materiaal. De soort is kennelijk 
internationaal erg zeldzaam, maar ongetwijfeld ook wel over het 
hoofd gezien wegens oppervlakkige gelijkenis met andere soorten.

Neolentinus adhaerens Harsige taaiplaat

OPN 1995: Lentinus adhaerens

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1988.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 1 0

De hoed van de Harsige taaiplaat begint bleek, maar wordt al spoedig 
oker- tot roodbruin en is bedekt met een kleverige, harsig laagje. 
De lamellen zijn grofgezaagd, eerst nog wit, maar al gauw stro- tot 
leerkleurig en de bruinige steel zit met een wortelachtige verlenging 
diep in het substraat. De geur van deze taaie paddenstoel is 
aangenaam harsachtig. Met dit tableau aan kenmerken is de Harsige 
taaiplaat een opvallende en gemakkelijk herkenbare paddenstoel. 
Hij is in ons land zeer zeldzaam op verspreide plekken op het 
pleistoceen, in de duinen en Oost-Flevoland (NMV, 2013). Twee 
daarvan liggen in Drenthe. In het Asserbosch (km 233-556, 1988-
2002, herb. BSW ) is de soort al bekend sinds 1988 en vertoont hij 
een opmerkelijke plaatstrouw, want de laatste bekende waarneming 
dateert van 2002. De Harsige taaiplaat groeide hier in flinke bundels 

op een immense, halfvergane stronk van een ooit reusachtige 
Fijnspar dichtbij de kinderboerderij. Waarschijnlijk is het hout nu zo 
ver afgebroken dat het substraat is uitgeput. Bij Vledder (km 209-
542) groeide deze soort in 1998 en 1999 op een minder romantisch 
substraat: een dikke, vijf jaar oude, met creosoot bewerkte paal van 
naaldhout langs een fietspad. De Harsige taaiplaat is vrij algemeen 
in naaldbossen in Centraal-Europa, vooral op halfverteerde stronken 
van Fijnspar en Zilverspar, bij uitzondering van Grove den, op allerlei 
bodemtypen, maar vooral op zure grond (Nauta & Vellinga, 1995; 
Krieglsteiner, 2001). Vermoedelijk is de Harsige taaiplaat in ons land 
zo zeldzaam, omdat omvangrijke, halfverrotte stronken van sparren 
schaars zijn. Wanneer Drentse sparrenbossen zich verder kunnen 
ontwikkelen, zou deze soort zich wellicht kunnen uitbreiden.

Omphalina peltigerina Leermostrechtertje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, <99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2009.

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

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

Op zich is het Leermostrechtertje een onopvallend, grijsbruin tot bruin 
trechtertje, dat veel gelijkenis vertoont met het Pelargoniumtrechtertje 
(Omphalina velutipes, zie aldaar). Het heeft dezelfde geraniumgeur en 
microscopisch zijn er nauwelijks verschillen. Het Leermostrechtertje 
valt echter op door zijn leefwijze: Het parasiteert op de grote, 
bladachtige thalli van Leermos (Peltigera spp.). De vruchtlichamen 
komen tevoorschijn op geheel uitgebleekte plekken van dit licheen. 
Er bestaat bij sommige mycologen wel twijfel of deze ecologische 
specialisatie voldoende is voor het onderscheiden van een aparte 

soort (mond. meded. Thom Kuyper). Het Leermostrechtertje is in 2009 
ontdekt in jonge sparrenplantages op droge, zandige, basenhoudende, 
voormalige landbouwgrond in landgoed Hoogveld bij Anderen en 
is daar ook in de daaropvolgende jaren aangetroffen (km 243-555, 
2009-2012, herb. L). De soort is er vrij talrijk op de uitgestrekte 
leermosplakkaten in de mosrijke banen tussen de stroken met sparren. 
Het is tevens de eerste vindplaats in Nederland. In Europa is het 
Leermostrechtertje verder waarschijnlijk alleen uit Scandinavië bekend 
(Knudsen & Vesterholt, 2008) en ook daar is het zeer zeldzaam.
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Osmoporus odoratus Korianderzwam

OPN 1995: Gloeophyllum odoratum

Status: Zeldzaam, n= 13, n<99: 5, n>99: 12, trend ±, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1965. – Hab (n= 8) droog, voedselarm gemengd bos 75%, droog, 
voedselarm naaldbos 13%, droog, voedselarm loofbos 13%. – Sub (n= 
8): dode stronken 75%, dode stammen 25%. – Org (n= 8): Fijnspar 75%, 
Douglasspar 13%, naaldbomen onbepaald 13%.

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

2 0 0 0 0 0 0 4 8 7 7 2

De Korianderzwam vormt taaie, onregelmatige, bobbelige, 
roestbruine korsten met dikke, halfcirkelvormige hoeden met een 
warmgele groeirand. De vruchtlichamen zijn meerjarig en hebben een 
sterke, aangenaam kruidige geur. In Nederland is deze vrij zeldzame 
houtzwam grotendeels beperkt tot de hogere zandgronden, met 
daarnaast een paar vindplaatsen in Zuid-Limburg, de duinstreek en 
de IJsselmeerpolders (NMV, 2013). In Drenthe is de Korianderzwam 
een zeldzame soort van naaldbossen en gemengde bossen, waar 
hij vooral op matig tot sterk verteerde stronken van Fijnspar groeit. 
Er is verder één waarneming bekend op Douglasspar. Het Drentse 
bestand van deze soort bevat veel (39) waarnemingen van weinig 
(13) locaties. Zo zijn er vier opgaven uit het Asserbosch (km 233-
556, 1991-2004), zes uit het Noordlaarderbosch (km 239-570, 

1965-1970), zeven uit het Sterrebos bij Roden (km 225-572, 1981-
2009) en acht uit het Mensingebos bij Roden (km 225-571, 1981-
2005). Blijkbaar kan de Korianderzwam op een groeiplaats lang 
standhouden, vaak jaren lang op eenzelfde stronk. Bovendien trekt 
deze soort kennelijk de aandacht van paddenstoelenliefhebbers. De 
genoemde vindplaatsen en de meeste andere groeiplekken liggen niet 
in boswachterijen, zoals doorgaans bij sparrenbegeleiders in Drenthe 
het geval is, maar in bossen met een landgoedachtig karakter. De 
Korianderzwam heeft behoefte aan zeer oude sparrenstronken in 
een laat verteringsstadium (Krieglsteiner, 2000) en die zijn in de 
meeste boswachterijen (nog) niet voorhanden. In naaldbossen in het 
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Otidea leporina Echt hazenoor

Stat: Zeer zeldzaam, n= 8, n<99: 0, n>99: 8, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2001. 

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

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

De tot 4 cm hoge vruchtlichamen van het Echt hazenoor zijn 
langwerpig-oorvormig en aan één kant ingesneden. Ze hebben een 
warm okerbruine tot licht roodbruine binnenzijde. De buitenkant 
heeft dezelfde kleur, maar verbleekt onder droge omstandigheden. 
De algehele indruk van deze soort is rossiger dan van andere, erop 
gelijkende Otidea-soorten. In Nederland komt deze soort vrij zeldzaam 
en verspreid over het gehele land voor (NMV, 2013), bij voorkeur in 
naaldbos, maar ook wel in loofbos (Maas Geesteranus, 1967; Arnolds 
et al., 1995). Het Echt hazenoor is landelijk sterk achteruitgegaan en 
staat als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). In 
Drenthe is een tegengestelde trend te zien: De soort is hier pas vanaf 
2001 bekend en nu al op acht verspreide vindplaatsen gevonden. De 
meeste groeiplaatsen liggen in sparrenopstanden. In Boswachterij 
Schoonloo, Boswachterij Grollooo en bij het Aekingerbroek in het 

zuidwesten van Duitsland is dit een algemene soort, die eveneens 
bijna uitsluitend op stronken van Fijnspar groeit. Daar wordt hij meestal 
aangetroffen in de beschutting van een dicht bos met een relatief hoge 
luchtvochtigheid; veel minder vaak langs bosranden of op kapvlaktes 
(Krieglsteiner, 2000). Daarin onderscheidt de Korianderzwam zich 

van de verwante plaatjeshoutzwammen (Gloeophyllum spp.), die juist 
droge, geëxponeerde standplaatsen verkiezen. Wanneer Drentse 
sparrenbossen de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen, en 
minder sterk gedund worden dan nu vaak het geval is, zou deze 
interessante soort in de toekomst wat algemener kunnen worden. 

Drents-Friese Wold groeit het Echt Hazenoor in mosrijke, volgroeide 
fijnsparrenbossen op voormalige heidevelden op van oorsprong 
voedselarme, vochtige, zure zandgrond met een dunne strooisellaag. 
Zoals bij de meeste sparrenbossen heeft hier ongetwijfeld bij de 
aanplant een minerale bemesting plaatsgevonden. In het Buinerveld 
bij Buinen en landgoed het Kleuvenveen bij Anderen is hij aangetroffen 
in jonge fijnsparrenbosjes op voormalig zandig bouwland onder 
meer basen- en voedselrijke omstandigheden. Bij het Zandgat van 
Jansen, ten noordoosten van Emmen groeit het Echt Hazenoor in een 
afwijkende habitat: eikenbos op zeer schrale, humusarme zandgrond.

Phaeolus schweinitzii Dennenvoetzwam

Status: Vrij algemeen, n= 317, n<99: 50, n>99: 299, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1932. – Hab (n= 85): voedselarm gemengd bos 
46%, voedselarm naaldbos 34%, droge, voedselarme lanen 7%, parken en 
plantsoenen 3%, houtwallen en houtsingels 4%, jeneverbesstruweel 1%, 
rest 5%. – Sub (n= 59): levende boomvoeten 37%, dode stronken 32%, dode 
wortels 25%, dode stammen 3%, wondplekken in levende bomen 2%. – Org 
(n= 81): naaldbomen 91% (waarvan spar 44%, lariks 31%, Douglasspar 7%, 
Grove den 2%); loofbomen 9% (waarvan eik 2%, prunus1%). 

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

2 5 5 3 1 0 10 43 143 188 90 21

Jong kan de Dennenvoetzwam met zijn heldergele, viltige 
vruchtlichamen van een grote schoonheid zijn, ook al zal de 
naaldboom aan wiens voet hij staat dat ongetwijfeld anders beleven, 
want deze zwam is een wortelparasiet die oude, verzwakte bomen 
aantast. Het nog levende, aangetaste hout ruikt naar terpentine 
(Jahn, 1979). De eenjarige vruchtlichamen van de Dennenvoetzwam 
kunnen wel 30 cm groot worden en oude exemplaren worden 
violetzwart en kurkachtig van structuur. Merkwaardigerwijs worden 
volwassen en oude vruchtlichamen wel eens verward met zeldzame 
stekelzwammen (Arnolds, 2002). Dat komt doordat de poriën aan de 
onderzijde geleidelijk doolhofachtig worden en splijten, waardoor op 
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(Krieglsteiner, 2000). Uit onderzoek is gebleken dat kolonisatie van 
een boom door de Dennenvoetzwam via sporen pas succesvol kan zijn 
wanneer eerst de honingzwam (Armillaria mellea sensu lato) het hout 
heeft geïnfecteerd (Barrett, 1970).

Pholiota spumosa Sparrenbundelzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 2, n>99: 3, trend ±, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1976. 

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

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

De Sparrenbundelzwam heeft een heldergele hoed met oranjebruin 
centrum, in jonge toestand groengele lamellen en een vezelig 
geschubde, bleekgele steel die vanaf de basis bruin wordt. De 
elliptische sporen meten 6-8,5 x 3,5-4,5 µm en zijn niet boonvormig 
gekromd. Voor een juiste determinatie is microscopische controle 
noodzakelijk, tenzij iemand goed vertrouwd is met deze soort. 
Dat laatste is in ons land lastig, omdat de vroeger al vrij zeldzame 
Sparrenbundelzwam inmiddels zeer zeldzaam is geworden. Het 
grootste deel van de vindplaatsen in de digitale verspreidingsatlas 
dateert van vóór 1990 (NMV, 2013) en de soort wordt als ernstig 
bedreigd beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008). In het Drentse 
bestand zitten vijf waarnemingen, waaronder twee oude vondsten 
uit 1976, ten noorden van Hoogeveen (km 231-529, 1976, herb. 
L) en ten oosten van Hollandscheveld (atlasblok 235-525, 1967, 

herb. L). Recentere vondsten komen van Hoogeveen (km 224-525, 
1999), Zuiderveen ten westen van Ter Apel (km 264-544, 2008) en 
Weiteveen (km 263-521, 2009). Alleen van de vondst bij Hoogeveen 
zijn enige details over de standplaats bekend. Hier groeide de soort 
op een naaldhoutstronk in een boomkwekerij. In Scandinavië is 
de Sparrenbundelzwam algemeen op houtresten in naaldbossen 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland is deze soort 
weinig algemeen in naaldbos op zure bodem op stukjes hout, 
zelden op stronken, bij voorkeur van Fijnspar, maar soms ook van 
den en Zilverspar (Krieglsteiner, 2003). Buiten het bos groeit deze 
paddenstoel soms op zaagsel of bewerkt hout, zoals spoorbielzen 
(Bas et al., 1999). Daardoor kan er in de digitale verspreidingsatlas 
een stip van de Sparrenbundelzwam staan in het aan naaldbomen 
arme Amsterdam. 

Pluteus pouzarianus Naaldhouthertenzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 45, n<99: 1, n>99: 44, trend +++, Rl08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1989. – Hab (n= 12): droog, voedselarm naaldbos 
83%, droog, voedselarm gemengd bos 17%. – Sub (n= 14): dode stronken 
en stobben 93%, dode stammen 7%. – Org (n= 20): Fijnspar 65%, Grove den 
20%, naaldbomen onbepaald 15%.

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

0 0 0 0 0 0 1 0 8 32 8 0

Met zijn meest donker grauwbruine hoed en witte, vezelig 
bruingestreepte steel lijkt deze hertenzwam sterk op de veel 
algemenere Gewone hertenzwam (Pluteus cervinus; zie aldaar). Het 
belangrijkste veldkenmerk is dat bij de Naaldhouthertenzwam de 
geur van rauwe aardappelen ontbreekt of veel minder sterk is dan 
bij de Gewone hertenzwam. Bovendien zijn altijd grijze tinten in de 
hoed aanwezig, terwijl de Gewone hertenzwam vaak lichtbruin of 
warmbruin getint is. Tenslotte is de Naaldhouthertenzwam gebonden 
aan naaldbomen, terwijl de Gewone hertenzwam hoofdzakelijk op 

den duur de onderzijde bezet kan zijn met platen en stekels, die echter 
altijd veel grover en onregelmatiger zijn dan van stekelzwammen. De 
Dennenvoetzwam is in Nederland op basis van atlasblokken algemeen 
op de hogere zandgronden en daarnaast lokaal te vinden in de duinen 
en de IJsselmeerpolders (NMV, 2013). De dichtheden in het landschap 
zijn echter over het algemeen gering. De eerste vondst in Drenthe 
dateert uit 1932 in De Braak bij Paterswolde. Na 1990 is er sprake van 
een sterke toename. De Dennenvoetzwam is hier nu vrij algemeen en 
waargenomen in alle grotere bosgebieden. Vooral in de centraal gelegen 
boswachterijen is deze soort goed vertegenwoordigd. De toename 
hangt uiteraard samen met het ouder worden van de aangeplante 
naaldbossen in de provincie. Het meest is hij aangetroffen aan de voet 
van levende naaldbomen, vooral van spar en lariks. In tegenspraak tot 
zijn Nederlandse naam wordt de den als gastheer zelden genoemd. 
Volgens het Overzicht zou de Dennenvoetzwam een duidelijke voorkeur 
hebben voor Douglasspar (Arnolds et al., 1995), maar deze boomsoort 
is in het Drentse bestand slechts in 7% van de gevallen opgegeven. 
Daarentegen is het aantal waarnemingen bij loofbomen opvallend hoog 
voor een soort die als een vrijwel obligate naaldboomparasiet te boek 
staat. Of al deze meldingen correct zijn is de vraag, want soms is het 
verschil tussen een stronk van een loof- en naaldboom in het veld niet 
duidelijk. Ryvarden & Gilbertson (1994) noemen echter elf geslachten 
van loofbomen waarop de soort in Europa wel eens is waargenomen. 
In Zuidwest-Duitsland zou de Dennenvoetzwam vooral voorkomen 
in sparrenbossen met een min of meer verhoogde stikstofbelasting 
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hertenzwam had verdrongen (Kuyper in Arnolds et al., 1995). Door de 
verhoging van de pH kwam daar veel stikstof vrij en trad verruiging 
van de ondergroei op, zoals kenmerkend is voor het merendeel van 
de Drentse vindplaatsen.

loofhout groeit en slechts zelden op naaldhout (in Drenthe 2,5% van 
het aantal opgaven). Een essentieel microscopisch verschil is dat de 
Naaldhouthertenzwam op zijn hoedhuidhyfen gespen heeft die bij zijn 
dubbelganger ontbreken. Deze hertenzwam was tot voor kort in ons 
land een zeer zeldzame, althans weinig bekende paddenstoel (Arnolds 
et al., 1995). Tegenwoordig is de verspreiding beter bekend en geldt 
hij landelijk als matig algemeen, voornamelijk langs de randmeren in 
Flevoland, op het pleistoceen en in Zuid-Limburg; zeer zeldzaam in de 
kalkrijke duinen (NMV, 2013). Op het pleistoceen ligt het zwaartepunt 
in Drenthe, ongetwijfeld een waarnemerseffect dankzij een betere 
herkenning en intensiever inventariseren. De eerste vondst in de 
provincie dateert van 1989, de tweede pas uit 2003 en daarna gaat het 
snel. Nu geldt de Naaldhouthertenzwam in Drenthe als vrij zeldzaam. 
Hij is vrijwel beperkt tot de grote heidebebossingen. De soort groeit 
overwegend op sterk verrotte stronken, zelden op dode stammen, 
van naaldbomen. Hij is in Drenthe veel vaker gevonden op stronken 
van Fijnspar als die van Grove den. Deze hertenzwam heeft een 
sterke voorkeur voor sparrenpercelen die bij aanplant een mestgift 
hebben meegekregen of sterk zijn beïnvloed door stikstofdepositie 
vanuit naburige landbouwgebieden. Ze worden gekenmerkt door 
een dikke strooisellaag en een ondergroei van stekelvarens en 
bramen. Deze voorkeur voor voedselrijke naaldbossen zou ook 
het grote aantal meldingen in Flevoland kunnen verklaren. Na 
bekalkingsproeven in een Grove dennenbos bij Harderwijk bleek 
dat de Naaldhouthertenzwam de oorspronkelijk aanwezige Gewone 

Postia balsamea Jeneverbeskaaszwam

OPN 1995: Oligoporus balsameus

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

Evenals bij de Bittere kaaszwam (Postia stiptica; zie aldaar) smaken 
de vruchtlichamen van de Jeneverbeskaaszwam bitter, maar de 
smaak is minder sterk. Bovendien is de hoed bij de laatste soort niet 
zuiver wit, maar grijzig of lichtbruin gezoneerd. Microscopisch zijn 
de met kristallen bezette cystiden nabij de opening van de buisjes 
kenmerkend (De Vries & Arnolds, 1994). Deze houtzwam is in Drenthe 
uiterst zeldzaam met twee vondsten, in Boswachterij Appelscha bij 
Oude Willem (km 218-547, 1984, herb. L) en in Boswachterij Odoorn 
(km 251-541, 1999, herb. Glazenburg). De Jeneverbeskaaszwam is in 

Nederland in de jaren zeventig en tachtig in twee jeneverbesstruwelen 
gevonden (De Vries & Arnolds, 1994), maar doet in Drenthe zijn 
naam geen eer aan. Beide waarnemingen zijn hier gedaan op 
dode, verrotte stammen van Fijnspar in oude, geplante opstanden 
op vochtige, zure bodem. Ook in Zuidwest-Duitsland is het een 
karakteristieke soort van sparren (Krieglsteiner, 2000). In Nederland 
is de Jeneverbeskaaszwam zeer zeldzaam en sterk achteruitgegaan 
(NMV, 2013). Door de kap van oude sparrenopstanden wordt de soort 
in haar voortbestaan bedreigd.

Postia guttulata Zwetende kaaszwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 0, n>99: 6, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2004.

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

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

Deze kaaszwam vormt op naaldhoutstronken forse, sappige, maar 
toch vrij stevige, vuilwitte, bobbelige vruchtlichamen, die aan de 
bovenkant zwak gezoneerd zijn. Ze scheiden in jonge toestand 
kristalheldere druppels uit, die bij indrogen bruine vlekjes achterlaten. 
De zeer kleine poriën zijn wit met een kenmerkende groenige zweem 
en produceren eveneens druppels vanuit verdiepte plekjes tussen de 
buisjes. De smaak is bitter. De Zwetende kaaszwam is pas in 1998 voor 
het eerst in ons land gevonden bij Apeldoorn (Bos, 2001). Inmiddels 
is de soort uit elf atlasblokken bekend op de Veluwe, in Twente en 
in Drenthe (NMV, 2013). In Drenthe is hij voor het eerst gevonden in 
2004 in een sparrenbos in de Heerenkamp bij Schoonoord, onderdeel 
van Boswachterij Sleenerzand (km 244-541, 2004, 2005, herb. L). 
Vier andere vindplaatsen liggen eveneens in boswachterijen op de 
Sleenerrug en de Hondsrug: het Noordbargerbosch bij Emmen (km 
253-532, 2007; km 255-532, 2009), het Drouwenerveld in Boswachterij 
Schoonloo (km 246-552, 2009) en het Sleenerzand bij Noord-Sleen 

(km 250-536, 2009). Daarnaast is de Zwetende kaaszwam aangetroffen 
aan de zuidkant van de Bosweg in Boswachterij Smilde (km 220-547, 
2010). Na afsluiting van het bestand voor de Atlas zijn er in 2011 en 
2012 in Drenthe nog vijf vindplaatsen bij gekomen, vooral in het Drents-
Friese Wold. De expansie van de Zwetende kaaszwam gaat dus nog 
steeds door. De soort groeit saprotroof op nog vrij harde stronken van 
naaldbomen. Hij is in Drenthe zes keer genoteerd op Fijnspar en één 
maal op lariks en Douglasspar. Ook volgens de literatuur heeft de 
Zwetende kaaszwam een voorkeur voor spar (Hansen & Knudsen, 
1997; Ryvarden & Gilbertson, 1994). De soort was tot voor kort 
beperkt tot Oost-Europa (Jülich, 1984) met een westgrens die door het 
oosten van Duitsland liep (Krieglsteiner, 2000). Ryvarden & Gilbertson 
(1994) noemen deze uit Noord-Amerika beschreven soort een ‘typisch 
oostelijke immigrant’, daarmee suggererend dat hij oorspronkelijk 
zou zijn ingevoerd. In ieder geval heeft de Zwetende kaaszwam zich 
succesvol verder westwaarts weten uit te breiden tot in Nederland.

Pluteus pouzarianus
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Postia ptychogaster Boompuist

OPN 1995: Oligoporus ptychogaster

Status: Vrij algemeen, n= 358, n<99: 37, n>99: 342, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1966. – Hab (n= 66): droog, voedselarm naaldbos 
44%, droog, voedselarm gemengd bos 42%, parken en tuinen 5%, kapvlakte 
naaldbos 3%, rest 8%. – Sub (n= 47): dode stronken 62%, dode stammen 
21%, dode wortels 4%, snippers 2%, hekpalen 2%, dode takken 2%, levende 
wondplekken 2%, dood hout onbepaald 4%. – Org (n= 55): spar 60%, den 
11%, Douglasspar 7%, lariks 5%, naaldbomen onbepaald 11%, berk 4%, 
rest 2%.

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

3 2 1 3 0 1 10 31 116 238 125 24

Boompuist is eigenlijk niet zo’n gelukkige naam voor deze harige 
houtbewoner. ‘Boommuis’ zou meer recht doen aan de ruigbehaarde, 
kussenvormige structuren, die wel iets van een opgerold knaagdiertje 
hebben. Deze wittige, later door sporenvorming meer bruine kussens 
zijn de anamorf (imperfect stadium) van een buisjeszwam die tot 
de kaaszwammen behoort. De teleomorf (perfect stadium) wordt 
uiterst zeldzaam gevonden in de vorm van kleine, buisjesdragende 
hoeden of een resupinate buisjeslaag op of naast de harige kussens. 
Dit stadium is in Drenthe slechts twee maal waargenomen, in 
Boswachterij Ruinen (km 222-528, 2004) op spar en bij Wateren (km 
215-547, 2011, herb. L) aan de voet van een den.Op de rechter foto 
zijn beide stadia zichtbaar. De hoofdverspreiding van de Boompuist 
ligt in de naaldbossen op de zandgronden van Oost-Nederland. Het 
verspreidingspatroon in Drenthe is onregelmatig: veel vondsten in de 
grote, meer centraal gelegen boswachterijen, minder in het Drents-
Friese Wold en relatief schaars in het Dwingelderveld. Mogelijk 
berust dit deels op een artefact, maar het kan ook een gevolg zijn 
van de schaarste aan sparrenbossen in dit gebied. Uit het Drentse 
bestand blijkt namelijk dat de Boompuist vooral op groot dood hout 
van Fijnspar wordt gevonden. De sterke toename van het aantal 
vondsten na 1999 is maar gedeeltelijk een effect van verhoogde 
zoekinspanning, want ook in enkele ouder wordende sparrenbossen 
die al vele jarenlang gevolgd worden, laat de Boompuist zich vaker 
zien dan vroeger (Arnolds & Chrispijn, 2011). In Zuidwest-Duitsland 

blijkt deze soort veel schaarser voor te komen dan in ons land. De 
reden daarvoor blijkt uit de beschrijving die Krieglsteiner (2000) 
van de habitat van deze kaaszwam geeft: vooral in geëutrofieerde 
(stikstofrijk geworden), (vrij) vochtige naaldbossen, voornamelijk op 
Fijnspar (83%), op afstand gevolgd door Grove den (5%) (n= 58). 
Het lijkt er dus op dat vermesting een gunstige invloed heeft op de 
vestiging van de Boompuist, zodat de toekomst er voor deze zwam 
goed uitziet. Het kappen van sparrenbossen is op korte termijn ook in 
zijn voordeel, maar kan op den duur roet in het eten gooien.

Postia wakefieldiae Gezoneerde kaaszwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 1, n>99: 5, trend +++, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 2008.

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

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

Van enige afstand kunnen de vruchtlichamen van de Gezoneerde 
kaaszwam aan die van het Gewone elfenbankje (Trametes versicolor) 
doen denken: zijdelings aangehechte hoeden op hout die afwisselend 
bleek okerkleurig en donkerder oranjebruin tot tabaksbruin gezoneerd 
zijn. Van dichtbij zijn de hoedjes van de Gezoneerde kaaszwam 
onregelmatig gegolfd, zacht en buigzaam, met een spierwitte 
porielaag die bij beschadiging vaak een blauwzweem krijgt. Ook zijn 
er exemplaren die van boven vuil crèmekleurig zijn met een bleekroze 

zonering en dan helemaal niet op een elfenbankje lijken. Deze 
houtzwam is weinig bekend, mede omdat hij ontbreekt in veelgebruikte 
handboeken, zoals van Jülich (1984) en Hansen & Knudsen (1997). 
Een goede beschrijving van Nederlands materiaal met afbeeldingen 
is recent gepubliceerd door Jagers (2008). De eerste Nederlandse 
vondst komt uit Drenthe en wel van Berkenheuvel bij Diever, 
(atlasblok 215-540, 1984, herb. L). Deze collectie is pas veel later 
correct gedetermineerd, want de Gezoneerde kaaszwam was nog niet 
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opgenomen in het Overzicht (Arnolds et al., 1995). Daarna heeft het 
lang geduurd voordat deze kaaszwam zich weer in ons land liet zien, 
of althans als zodanig herkend werd. In de laatste paar jaar van het 
veldwerk zijn er in Drenthe vijf meldingen bijgekomen: in landgoed De 
Vossenberg bij Wijster, (km 233-537, 2008), Boswachterij Grollooo 
bij Elp (km 238-548, 2009), het Uffelterzand bij Uffelte (km 213-534, 
2009), Boswachterij Ruinen ten noorden van Echten (km 222-526, 
2010) en het Drents-Friese Wold bij Hoogersmilde (km 221-547, 
2010). De Gezoneerde kaaszwam lijkt dus aan een bescheiden 
opmars bezig, ook in Noord-Brabant en Twente (NMV, 2013). 
De expansie is te vergelijken met die van de hiervoor beschreven 
Zwetende kaaszwam (Postia guttulata). Vooralsnog is het gissen naar 
de oorzaak daarvan. De Gezoneerde kaaszwam groeit saprotroof op 
dode stammen en stronken van diverse naaldbomen in naaldbossen 
en gemengde bossen, soms in meterslange stroken dakpansgewijs 

boven elkaar. Hij is in Drenthe drie keer opgegeven van Fijnspar en 
één maal van Grove den en lariks.

Psathyrella pertinax Naaldhoutfranjehoed

OPN 1995: Psathyrella chondroderma  

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend?, RL08: Verdwenen, 
eerste jaar: 1977.

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

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

Veel franjehoeden zijn tamelijk anonieme, grijsbruine padden-
stoeltjes, maar de Naaldhoutfranjehoed valt op door de stevige 
vruchtlichamen met een kastanje- tot dadelbruine, ongestreepte, 
fluwelig aandoende, vaak gerimpelde hoed. Deze paddenstoel is 
in Drenthe langgeleden één maal gevonden op dood hout van een 
Jeneverbes in een dicht struweel op het Balingerzand bij Mantinge 
(km 238-534, 1977, herb. BSW). In Nederland is deze soort zeer 
zeldzaam op het pleistoceen. Ten tijde van het opstellen van de 
Rode Lijst dateerde de laatste melding uit 1984 en daarom werd 
de Naaldhoutfranjehoed als uitgestorven beschouwd (Arnolds & 

Veerkamp, 2008). Hij werd echter in 2008 herontdekt in het Drents-
Friese Wold, op een halfvergane sparrenstronk in een donker 
fijnsparrenperceel in Boswachterij Smilde (km 219-545). Zoals 
de naam suggereert wordt de Naaldhoutfranjehoed voornamelijk 
aangetroffen op naaldhoutstronken, met een sterke voorkeur voor 
Fijnspar, zeer zelden op berken of Beuk (Knudsen & Vesterholt, 
2008; Krieglsteiner & Gminder, 2010). Jeneverbes wordt elders niet 
als substraat gemeld. Boosdoener van de achteruitgang is zeer 
waarschijnlijk het toegenomen stikstofgehalte van naaldhout als 
gevolg van luchtverontreiniging.

Pseudoplectania nigrella  Zwarte bekerzwam 

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 2, n>99: 2, trend -, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1919. 

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

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

De Zwarte bekerzwam is een voorjaarssoort die groeit in naalden-
strooisel en op halfvergaan hout in mosrijke naaldbossen. De 
pikzwarte, schotelvormige vruchtlichamen meten 1-2,5 cm en zijn 
aan de buitenzijde uiterst fijnbehaard. Vóór 1990 was deze soort in 
ons land uit elf atlasblokken bekend. Deze lagen verspreid op het 
pleistoceen en daarbuiten bij Schoorl, in de Noordoostpolder en in 
Zuid-Limburg (NMV, 2013). In Drenthe is de Zwarte bekerzwam 
langgeleden gevonden bij Hollandscheveld (atlasblok 230-525, 1919) 
en bij Assen, mogelijk in het Asserbosch (atlasblok 230-555, 1931). 
Bijna 30 jaar lang, tussen 1979 en 2008, zijn er geen vondsten uit ons 
land gemeld, totdat de soort in 2008 herontdekt werd door Robbert 
Vlagsma in Nationaal Park het Drents-Friese Wold. Hij stond toen 
langs een schelpenfietspad in een droog, mosrijk fijnsparrenbos in 
het Dieverveld, waar meer bijzondere paddenstoelen voorkomen 
(km 216-545, 2008). In 2010 zijn in het Drents-Friese Wold twee 
andere rijke vindplaatsen van deze ernstig bedreigde soort ontdekt: 
in Boswachterij Smilde nabij het Beuzeveen (km 219-545, 2010, herb. 
L) en in Boswachterij Appelscha, net over de grens met Friesland (km 
218-549, 2010). Deze terreinen zijn de enige recente vindplaatsen 
in Nederland. De beheerder, Staatsbosbeheer, heeft dan ook een 
bijzondere verantwoordelijkheid voor het behoud daarvan. De 
groeiplaatsen van de Zwarte bekerzwam liggen in vochtige, matig 
voedselrijke fijnsparrenbossen van zeventig jaar oud met een vrijwel 
gesloten kroonlaag en een vochtig microklimaat, waar de bodem 
bedekt is met een rijke, gevarieerde mosvegetatie. In Boswachterij 

Smilde kwam hij in 2010 uitbundig voor met enkele honderden 
exemplaren, verspreid over tientallen groeiplekken (Arnolds & 
Chrispijn, 2011). De euforie was van korte duur, want het grootste deel 
van deze bosopstand is nog in hetzelfde jaar zo sterk gedund dat er nu 
sprake is van een kapvlakte met een paar sparren; een habitat waar 
de Zwarte bekerzwam zich onmogelijk kan handhaven. Op aandrang 
van mycologen heeft Staatsbosbeheer een kleine kern van het bos 
gespaard. Het is de vraag of dit voldoende is voor het voortbestaan 
van deze soort. In het voorjaar van 2012 fructificeerde de Zwarte 
bekerzwam hier slechts spaarzaam en met kleine exemplaren.

Postia wakefieldiae
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Resinicium bicolor Kristalstertandjeszwam

Status: Matig algemeen, n= 83, n<99: 9, n>99: 75, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1982. – Hab (n= 26): droog, voedselarm naaldbos 
65%, droog, voedselarm gemengd bos 19%, parken en tuinen 8%, droog, 
voedselarm loofbos 4%, rest 4%. – Sub (n= 63): dode takken 44%, dode 
stammen 14%, dode stronken 11%, bewerkt hout 2%, dood hout onbepaald 
29%. – Org (n= 68): spar 24%, den 19% (waarvan Grove den 15%), lariks 
15%, Douglasspar 7%, naaldbomen onbepaald 33%, loofbomen onbepaald 
3%.

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

3 2 3 4 1 0 2 12 13 23 14 10

De Kristalstertandjeszwam is een vrij forse, geheel aangegroeide, 
roomwitte tot okergele korstzwam met een fijngestekeld oppervlak 
zonder gedifferentieerde randzone, vaak met groene plekken waar 
algen zijn ingesloten. Hij ziet er uit als een Tandjeszwam (Hyphodontia), 
maar verschilt daarvan doordat de tandjes iets verder uit elkaar staan, 
wat kleiner zijn en in volgroeide exemplaren een bruin harsdruppeltje 
dragen. Daaraan is de Kristalstertandjeszwam met enige oefening in 
het veld herkenbaar. Ook is verwarring mogelijk met de Harstandzwam 
(Dacryobolus sudans), maar die draagt grotere harsdruppels en is in 
Drenthe nog niet vastgesteld. Onder de microscoop wordt pas duidelijk 
waar het voorvoegsel ‘kristalster’ vandaan komt. Het hymenium is 
getooid met vele korte cystiden in de vorm van schaakpionnetjes 
die voor een deel gekroond zijn met stervormig uitstaande kristallen 
en voor een deel met ronde, bruine hoedjes van een harsachtige 
substantie. In ons land is de Kristalstertandjeszwam matig algemeen 
op het pleistoceen en zeldzaam in de duinen, Zuid-Limburg en langs de 
randmeren van Flevoland (NMV, 2013). Ook in Drenthe is het een matig 

algemene soort die hoofdzakelijk voorkomt in grote boscomplexen 
op zandgrond; bij Hollandscheveld en Barger-Oosterveld ook op ten 
dele vergraven, verdroogd veen. De enorme toename van het aantal 
waarnemingen is vooral te danken aan betere herkenning in het veld. 
De Kristalstertandjeszwam groeit saprotroof op meestal ontschorste, 
liggende, tamelijk sterk verrotte stammen, stronken en dikke takken 
van allerlei naaldbomen. Een krappe meerderheid van de vondsten 
in Drenthe komt van Fijnspar, maar dat betekent toch een duidelijke 
voorkeur voor die boom gezien het beperkte areaal aan sparrenbossen 
in deze provincie. Hij groeit ook regelmatig op Grove den en lariks, 
minder op Douglasspar en er zijn geen waarnemingen bekend van 
Jeneverbes. De Kristalstertandjeszwam is slechts twee maal op niet 
nader gedetermineerd loofhout aangetroffen. In Zuidwest-Duitsland is 
70% van de waarnemingen afkomstig van spar (n= 480) (Krieglsteiner, 
2000). 

Russula nauseosa Kleine sparrenrussula

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1999.

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

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

Deze kleine, breekbare russula heeft een hoedkleur die kan 
variëren van violet, via wijnrood tot geel of groenig, maar het 
hoedcentrum is meestal olijfbruinachtig. De aanvankelijk bleke 
lamellen worden botergeel en de witte steel wordt meestal hol. 
De vruchtlichamen zijn mild van smaak, alhoewel de lamellen 
enigszins scherp kunnen zijn. Een dubbelganger van de Kleine 
sparrenrussula is de Duinbosrussula (Russula cessans, zie 
voor verschillen aldaar), die uitsluitend bij dennen voorkomt. 
Daarentegen is de Kleine sparrenrussula een obligate symbiont 
van Fijnspar op neutrale tot basische, vaak kalkhoudende bodem. 
In Nederland is deze soort vrij zeldzaam. Veel waarnemingen 
zijn afkomstig uit Flevoland. Op het pleistoceen is de soort hier 
en daar gemeld, evenals in de duinen (NMV, 2013). Die laatste 
meldingen hebben mogelijk toch (grotendeels) betrekking op 
de Duinbosrussula aangezien sparren in de duinen weinig 
zijn aangeplant. In Drenthe is de Kleine sparrenrussula uiterst 
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zeldzaam. Er is binnen de atlasperiode slechts één betrouwbare 
waarneming, in een perceel van Fijnspar in het Dwingelderveld 
ten oosten van Lhee (km 224-538, 1999). Zeer recent is de Kleine 
sparrenrussula in vrij groot aantal gevonden in een dicht, 25-jarig 
fijnsparrenbos op voormalig bouwland met een dunne strooisellaag 
van naalden ten oosten van Eesergroen (km 250-545, 2012, herb. 
L), samen met enkele andere basenminnende soorten, zoals de 
Spikkelsteelslijmkop (Hygrophorus pustulatus). Daarnaast zijn er 
twee Drentse meldingen van de Kleine sparrenrussula in wijde zin 
(Russula nauseosa sensu lato, inclusief Russula cessans) uit de 

omgeving van Lhee (atlasblok 220-535, 1940) en van Kampsheide 
bij Balloo (km 237-537, 2004). De identiteit daarvan is niet meer te 
achterhalen. In andere delen van Europa met meer sparrenbossen 
op basenrijke bodems is de Kleine sparrenrussula een stuk 
algemener dan bij ons. In Zuidwest-Duitsland bijvoorbeeld komt 
hij voor in alle typen bos met Fijnspar op zwakzure tot alkalische 
bodems, boven kalkgesteente, mergel en basenrijk oergesteente. 
De soort wordt hier tamelijk stikstoftolerant genoemd (Krieglsteiner, 
2000), hetgeen overeenstemt met de recente Drentse vondst op 
voormalig bouwland.

Sistotrema subtrigonospermum Triangelurnkorstzwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL 08: 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 1 0 0

De Triangelurnkorstzwam ziet er uit als een zeer dun, bleekgrijzig 
schimmelkorstje. Bij 400x vergroting of meer zijn pas de urnvormige 
basidiën met zes tot acht sterigmen te zien, kenmerkend voor 
urnkorstzwammen (geslacht Sistotrema). En de sporen? Die doen 
denken aan de sporen van een satijnzwam (Entoloma): Ze zijn 
glad, drie- tot vierhoekig, met een diameter van 3-5 µm, uniek onder 

de korstzwammen. De enige vondst in ons land was in Drenthe, 
en wel op een dode twijg van lariks in een voedselarm lariksbos 
in Berkenheuvel bij Diever (km 216-543, 1985, herb. BSW). De 
Triangelurnkorstzwam is in Europa wijdverbreid op zowel naald- 
als loofhout, maar overal zeldzaam (Hansen & Knudsen, 1997; 
Bernicchia & Gorjon, 2010). 

Spathularia flavida  Spatelzwam

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Verdwenen, 
eerste jaar: 1955.

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

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

De Spatelzwam is onmiskenbaar met zijn duimgrote, heldergele 
vruchtlichamen die bestaan uit een steel met aan de top een zijdelings 
samengedrukt, fertiel deel, de spatel. In naaldbossen in Noord-
Europa en Centraal-Europese gebergten is deze soort niet zeldzaam. 
Vóór 1955 was er in ons land een tiental vindplaatsen bekend van 
de Veluwezoom, Noord-Brabant, Zuid-Limburg en Drenthe (NMV, 
2013). In het Drentse bestand bevindt zich één waarneming uit 1955, 
zonder details over de standplaats, uit een atlasblok in het noordelijke 
deel van het Drents-Friese Wold, mogelijk op Fries grondgebied 
(atlasblok 215-545, 1955, herb. L). De Spatelzwam groeit saprotroof 

op naaldenstrooisel in naaldbossen en gemengde bossen (Dennis, 
1980; Hansen & Knudsen, 2000). Over details van het substraat en de 
overige milieuomstandigheden is weinig informatie te vinden. Maas 
Geesteranus (1964) meldt voor ons land als substraat naalden van 
lariks en spar, evenals Enderle (2004) voor Duitsland. In Nederland 
geldt de Spatelzwam op de meest recente Rode Lijst als uitgestorven 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). In 2010 is deze soort echter weer ontdekt 
in een aangeplant perceel met Fijnspar en lariks van vijftien jaar oud 
op voedsel- en basenrijke bodem in het Vledderbos, een recreatiebos 
bij Stadskanaal (km 262-557, Groningen). Deze groeiplaats met vele 
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Strobilurus esculentus Sparrenkegelzwam

Status: Vrij algemeen, n= 284, n<99: 21, n>99: 273, trend +++, RL08: 
Thans niet bedreigd, eerste jaar: 1981. – Hab (n= 61) droog, voedselarm 
naaldbos 80%, droog, voedselarm gemengd bos 12%, vochtig, voedselarm 
naaldbos 3%, parken en plantsoenen 2%, rest 3%. – Sub (n= 51): kegels 
van naaldbomen 98%, humus 2%. – Org (n= 60): Fijnspar 87%, Douglasspar 
12%.

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

7 2 2 5 0 0 0 2 46 151 118 37

Deze paddenstoel heeft een donkerbruine tot bleekgrijsbruine, 
soms bijna witte hoed van 1-4 cm met aan de onderkant witte, vrij 
ver uiteenstaande lamellen. De steel is slank, glad, zeer taai en 
wortelend, lichtbruin met een bleke top. Zoals de Nederlandse 
naam aangeeft, groeit deze paddenstoel op kegels van sparren die 
soms op de bosbodem liggen, maar meestal enkele centimeters 
in de strooisellaag begraven zijn. Daardoor kan het lijken alsof 
de vruchtlichamen op strooisel of humus staan. Overal waar in 
Nederland sparren oud genoeg zijn voor het produceren van 
kegels, en voldoende dicht op elkaar staan voor een beetje vochtig 
microklimaat, is de Sparrenkegelzwam te verwachten. De soort is vrij 
algemeen, voornamelijk op het pleistoceen, in Zuid-Limburg en de 
IJsselmeerpolders; zeldzaam in de duinen en in recreatiegebieden rond 
de grote steden in het westen van ons land (NMV, 2013). In Drenthe 
is het een vrij algemene soort die in alle boswachterijen gevonden 
wordt, doch ook uit veel kleinere percelen naaldbos is gemeld. Het 
overgrote deel van de waarnemingen is afkomstig van kegels van 
Fijnspar, maar er zijn er ook een paar van de veel kleinere kegels 
van Douglasspar. Omdat dit als een uitzondering geldt, en daarom 
vermoedelijk altijd genoteerd wordt, is het percentage meldingen 
van 12% aan de hoge kant. Wellicht ligt dit eerder in de orde van 
één procent. In Baden-Württemberg worden kegels van Douglasspar 

niet genoemd als substraat voor de Sparrenkegelzwam, maar deze 
boomsoort is daar nauwelijks aangeplant. Er zijn geen opgaven 
van dennenkegels, waarop twee andere soorten kegelzwammen 
gespecialiseerd zijn (zie deelhoofdstuk 28b). De opgaven uit Baden-
Württemberg zijn afkomstig van sparrenbossen op alle bodemtypen, 
zolang ze niet te droog zijn (Krieglsteiner, 2001). Dat komt overeen 
met de situatie in Drenthe, waar de Sparrenkegelzwam zowel in 
zure, voedselarme heidebebossingen groeit als in plantages op 
voedselrijke, basische landbouwgronden. Alle kegelzwammen staan 
te boek als voorjaarspaddenstoelen, maar de Sparrenkegelzwam is 
dat veel minder uitgesproken dan de twee soorten op dennenkegels. 
In Zuidwest-Duitsland is driekwart van de meldingen afkomstig uit 
de periode februari tot en met mei, met een veel lagere piek in de 
late herfst (n= 909; Krieglsteiner, 2001). In het Drentse bestand is 
daarentegen meer dan 90% van de waarnemingen afkomstig uit het 
najaar en zijn voorjaarswaarnemingen een uitzondering. Dit verschil 
met Centraal-Europa is ongetwijfeld grotendeels reëel, maar kan 
voor een deel ook het gevolg zijn van het feit dat er in Drenthe in het 
voorjaar minder naar paddenstoelen in naaldbossen wordt gekeken.

Suillus cavipes Holsteelboleet

OPN 1995: Boletinus cavipes

Status: Matig algemeen, n= 105, n<99: 24, n>99: 93, trend +++, RL08: 
Kwetsbaar, eerste jaar: 1923. – Hab (n= 45): droog, voedselarm naaldbos 
33%, lanen 33%, droog, voedselarm gemengd bos 25%, droge, voedselarme 
loofhoutsingels 7%. – Org (n= 34): lariks 97%, spar 3%.

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

0 0 0 0 0 0 2 15 68 113 23 1

De Holsteelboleet heeft gewoonlijk een kastanjebruine, droge, viltige 
tot iets schubbige hoed en grove, langgerekte, gele tot olijfgroene 
poriën. De bruine, holle steel is voorzien van een ring of de resten 
daarvan. Daarmee is de Holsteelboleet een gemakkelijk herkenbare 
paddenstoel, die tot voor kort veelal tot een apart geslacht (Boletinus) 
werd gerekend. Er bestaat een zeldzame vorm, waarvan de hoed 
stralend goudgeel is (forma aureus). De mycelia hiervan zijn ruimtelijk 

honderden exemplaren ligt maar een paar kilometer van de grens met 
Drenthe, dus is het niet denkbeeldig dat deze bijzondere soort zich 

nog een keer vestigt in deze provincie, bijvoorbeeld in een van de 
aangeplante sparrenbosjes op bouwland.

gescheiden van de bruine standaardvorm en leveren jaar in jaar uit 
gele vruchtlichamen. De Holsteelboleet is landelijk matig algemeen op 
de hogere zandgronden (NMV, 2013). Er bestaat een duidelijk gradiënt 
in talrijkheid: In Noord-Brabant en Limburg is de soort zeldzaam, in 
Midden-Nederland algemener, maar het zwaartepunt ligt in Drenthe 
en Oost-Friesland. Dit verloop is gecorreleerd met een gemiddeld 
afnemende stikstofdepositie, een factor waarvoor de Holsteelboleet 
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zeer gevoelig is (Kuyper & Arnolds, 1996). Daardoor is de soort in 1996 
als bedreigd op de Rode lijst beland (Arnolds & Van Ommering, 1996). 
Sindsdien hebben de populaties zich gedeeltelijk hersteld, zodat hij in 
de laatste editie als kwetsbaar is opgenomen (Arnolds & Veerkamp, 
2008). Ook in Drenthe is de Holsteelboleet vanaf 1999 toegenomen 
en nu met een dikke honderd kilometerhokken een matig algemene 
soort. De soort is in Drenthe vrijwel beperkt tot boswachterijen en 
zijn toekomstperspectief ligt dan ook grotendeels in handen van 
Staatsbosbeheer. Dankzij de verminderde luchtverontreiniging 
heeft tevens een ecologische verschuiving plaatsgehad. Terwijl de 
Holsteelboleet in de jaren tachtig en negentig eigenlijk alleen maar 
langs boswegen en bosranden voorkwam, groeit hij tegenwoordig 
ook weer middenin de betere larikspercelen, dat wil zeggen weinig 
vergrast en met mosrijke stukken. Deze boleet is strikt aan lariks 
gebonden. Weliswaar is er een opgave in het Drentse bestand van 
Fijnspar uit 1958, maar wellicht was er op de opgegeven vindplaats 
toch een lariks in de buurt. De Holsteelboleet kan al mycorrhiza en 
vruchtlichamen vormen met jonge lariksen van een halve meter 
hoog, zoals blijkt in diverse natuurontwikkelingsgebieden waar 
lariksen zijn opgeslagen op vochtige, minerale, voedselarme grond. 
De al genoemde goudgele vorm (forma aureus) is aanmerkelijk 
zeldzamer en komt binnen ons land vooral in Drenthe voor. In deze 
provincie is hij pas in 2006 voor het eerst opgemerkt en sindsdien 
in 13 kilometerhokken waargenomen. In Baden-Württemberg zou 
deze gele vorm uitsluitend op zure zandgrond voorkomen, terwijl de 
gewone vorm van de Holsteelboleet (forma cavipes) als bodemvaag 
wordt omschreven (Krieglsteiner, 2000). Bij recente inventarisaties 

Suillus grevillei Gele ringboleet

Status: Vrij algemeen, n= 234, n<99: 39, n>99: 223, trend +++, RL08: Thans 
niet bedreigd, eerste jaar: 1918. – Hab (n= 102): droge, voedselarme lanen 
40%, voedselarm naaldbos 22%, voedselarm gemengd bos 20%, droge, 
voedselarme loofhoutsingels10%, droge, voedselrijke lanen 4%, parken 
en plantsoenen 2%, rest 2%. – Sub (n= 73): humus 92%, strooisel 4%, 
humusarm zand 1%, grond onbepaald 3%. – Org (n= 94): lariks 100%.

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

1 0 0 0 1 4 20 50 174 195 21 0

Met zijn goudgele of oranje- tot roodbruine, slijmerige hoed fleurt 
deze boleet het herfstbos op. Dat kan alleen als er lariks in de buurt 
staat, want daar is de Gele ringboleet als mycorrhizapartner strikt 
aan gebonden. De buisjes zijn aanvankelijk geel, evenals de steel 
die voorzien is van een smalle, geelachtige, slijmerige ring. De soort 
wordt door beginners nogal eens verward met de Bruine ringboleet 
(Suillus luteus) die een overlap vertoont in hoedkleur, maar steeds 
bij dennen groeit. Andere verschillen worden bij laatstgenoemde 
soort besproken. De Gele ringboleet is een vroege soort die onder 
gunstige omstandigheden al in juli of augustus gevonden kan worden 
en een enkele keer zelfs in mei. Omdat de Gele ringboleet alleen bij 
lariks groeit, werd Nederland pas bewoonbaar voor deze soort toen 

in de loop van de negentiende eeuw bij het bebossen van de ‘woeste 
gronden’ ook lariks werd gebruikt. Dit was meestal een kruising van 
de Europese lariks met de Japanse lariks. Deze heeft als voordeel 
snel te groeien en is daarom zeer geschikt voor de bosbouw. De Gele 
ringboleet is een van de symbionten van Europese lariks die ook bij de 
genoemde kruising groeit en Nederland vermoedelijk op eigen kracht 
bereikt heeft, aangezien het natuurlijke areaal van de Europese lariks 
hemelsbreed minder dan 600 km verwijderd ligt. De paddenstoel 
kan ook met plantmateriaal hier terechtgekomen zijn, want hij kan 
al met plantgoed mycorrhiza vormen en bij achtjarige boompjes 

in het Drents-Friese Wold, waar de gele vorm ook enkele keren 
is waargenomen, is van een dergelijk standplaatsvoorkeur niets 
gebleken (Arnolds & Chrispijn, 2011). Integendeel, de twee vormen 
groeien soms vlak bij elkaar, zonder zich overigens met elkaar 
mengen. Een foto van de Holsteelboleet is opgenomen in de inleiding 
tot dit hoofdstuk.

Suillus cavipes
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vruchtlichamen produceren. In Nederland is de Gele ringboleet vrij 
algemeen, vooral op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg; 
zeldzaam in Flevoland en de duinen en sporadisch in stadsbossen 
in Laag-Nederland (NMV, 2013). In de duinen is hij sterk afgenomen, 
waarschijnlijk door verwijdering van de gastheer, op de streek rond 
Schoorl na. De eerste melding van deze soort in Drenthe dateert 
van 1918. Sindsdien heeft hij zich verspreid over alle boswachterijen 
en hij was in de jaren zestig ongetwijfeld overal algemeen. De Gele 
ringboleet heeft, net als zoveel andere symbionten, veel last gehad 
van de verzuring en vermesting die na 1960 toenamen. Daardoor 
ontvluchtte deze paddenstoel het bos met zijn veel dikker geworden, 
stikstofrijke strooisellaag en liet zich vrijwel uitsluitend nog langs 
paden zien, en dan nog sporadisch. In de jaren tachtig was een 
waarneming van deze soort een bijzonderheid geworden en hij stond 
in 1996 als kwetsbaar op de Rode lijst (Arnolds & Van Ommering, 
1996). Het laatste decennium is er sprake van een sterke opleving 

in het gehele land dankzij de vermindering van de gemiddelde 
stikstofdepositie, zodat de Gele ringboleet inmiddels van de Rode 
Lijst is afgevoerd (Arnolds & Veerkamp, 2008). Evenals de hiervoor 
besproken Holsteelboleet (Suillus cavipes) wordt de Gele ringboleet 
tegenwoordig weer vaker in het lariksbos zelf gezien als dit weinig 
vergrast is en een moslaag overheerst. In Zuidwest-Duitsland stelt 
deze larikssymbiont geen speciale eisen aan de bodem, en komt hij 
evenveel voor op basische als op neutrale en zure grond, zolang die 
maar niet al te droog is. Naast de ruim 600 opgaven bij Europese lariks 
is er in dat deel van Duitsland één opgave bij een Japanse lariks, die 
in een tuin groeide (Krieglsteiner, 2000). Hoewel de Gele ringboleet 
nu in alle Drentse boswachterijen veelvuldig wordt gesignaleerd, lijkt 
een achteruitgang in de nabije toekomst onvermijdelijk, aangezien 
in het kader van bosomvorming veel lariks wordt gekapt om plaats 
te maken voor loofbos. Jammer voor deze fraaie paddenstoel en de 
wandelaars die er in de herfst van genieten.

Suillus viscidus Grauwe ringboleet

OPN 1995: Suillus laricinus

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 2007.

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

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

De Grauwe ringboleet lijkt habitueel op de hierboven besproken 
Gele ringboleet (Suillus grevillei) en is evenals die soort een trouwe 
begeleider van lariks. Hij is echter direct daarvan te onderscheiden 
doordat de vruchtlichamen okergrijs tot grijsbruin van kleur zijn. 
In Nederland is de Grauwe ringboleet altijd zeldzaam geweest 
op verspreide groeiplaatsen (NMV, 2013). Hij is bovendien sterk 
achteruitgegaan en anders dan de Gele ringboleet vertoont deze 
lariksbegeleider nog geen duidelijk herstel. Daarom staat de Grauwe 
ringboleet nog steeds als ernstig bedreigd op de Rode lijst (NMV, 2013). 
Ecologisch verschilt hij van zijn gele kompaan door een sterke voorkeur 
voor lemige, neutrale tot basische bodems. De sterkere achteruitgang 

van de Grauwe ringboleet wordt dan ook vermoedelijk veroorzaakt 
doordat deze soort niet alleen last heeft gehad van vermesting, maar 
ook van verzuring. In Zuidwest-Duitsland, is deze soort vrij algemeen 
en wordt hij als een kalkindicator beschouwd (Krieglsteiner, 2000). In 
ons land zou hij vooral in Zuid-Limburg en het rivierengebied kunnen 
gedijen, maar daar zijn nauwelijks lariksen te vinden. Geen wonder 
dus dat hij hier een tamelijk marginaal bestaan lijdt. Dat geldt helemaal 
voor de zure, Drentse zandgronden. Hier is slechts één keer één 
vruchtlichaam van de Grauwe ringboleet gesignaleerd, onder lariks 
langs een schelpenfietspad in het Dwingelderveld ten noordwesten 
van de Davidsplassen (km 220-536, 2007).

Tapinella atrotomentosa Zwartvoetkrulzoom

OPN 1995: Paxillus atrotomentosus

Status: Vrij zeldzaam, n= 65, n<99: 23, n>99: 51, trend ±, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1963. – Hab (n= 35): droog, voedselarm gemengd bos 37%, 
droog, voedselarm naaldbos 29%, vochtig, voedselarm gemengd bos 9%, 
droog, voedselarm loofbos en bossingels 9%, parken 6%, voedselarme 
lanen 6%, vochtig, voedselarm naaldbos 3%. – Sub (n= 21): dode stronken 
en stobben 67%, levende stammen 14%, grond 10%, dode wortels 5%, rest 
4%. – Org (n= 24): Fijnspar 62%, lariks 8%, naaldbomen onbepaald 25%, 
rest 4%.

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

1 0 0 0 0 1 5 25 26 19 3 0

Deze forse paddenstoel met een bruine hoed van soms wel 25 
cm breed is gemakkelijk te herkennen aan de sterk aflopende 
en afwisbare, roomgele lamellen en de korte, dikke, bruinzwart 
viltige steel. De Zwartvoetkrulzoom is in ons land matig algemeen. 
Het grootste deel van de vindplaatsen ligt langs de kust en op de 
hogere zandgronden in het binnenland (NMV, 2013). In Drenthe is 
deze soort vrij zeldzaam, met bijna de helft van de vindplaatsen in de 
boswachterijen op de Hondsrug. Dit wijst op een voorkeur voor iets 
basenrijkere, leemhoudende bodems. De Zwartvoetkrulzoom groeit 
saprotroof op dood naaldhout, gewoonlijk op stronken, soms aan de 
voet van levende bomen en dan vermoedelijk op dode wortels. Hij heeft 
in Drenthe een uitgesproken voorkeur voor tamelijk sterk verteerde 
stronken van Fijnspar. Ook in Baden-Württemberg is dat het geval met 
82% van alle meldingen (n= 265; Krieglsteiner, 2000). In de Hollandse 
duinen groeit de Zwartvoetkrulzoom juist vooral op stronken van 
Zwarte den. In Drenthe zijn helemaal geen meldingen van den, een 
opmerkelijk verschil. Het aantal vondsten is regionaal over de jaren 
heen vrij stabiel gebleven, maar landelijk is de Zwartvoetkrulzoom 

sinds 1960 sterk achteruitgegaan. Hij stond daarom als bedreigd op 
de vorige Rode Lijst (Arnolds & Van Ommering, 1996). Door een licht 
stijgende lijn van het aantal meldingen wordt hij tegenwoordig als 
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Thelephora palmata Stinkende franjezwam

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

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

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

Deze paddenstoel is nauw verwant aan de bekende Gewone 
franjezwam (Thelephora terrestris; zie aldaar), maar hij ziet er 
heel anders uit. De Stinkende franjezwam vormt koraalachtig 
vertakte vruchtlichamen met vanuit een smalle stronk vrij grote, 
platte, violetbruine vertakkingen, terwijl de jonge punten grijswit 
zijn. De textuur is taai en leerachtig, heel anders dan van echte 
koraalzwammen. De geur is zeer onaangenaam, als van rotte 
kool. De Stinkende franjezwam is een mycorrhizasymbiont van 
naaldbomen, vooral Fijnspar, en volgens Nauta & Vellinga (1995) 
in Europa niet zeldzaam in naaldbossen op basenrijke bodems. In 
Nederland was de soort in de eerste helft van de vorige eeuw vrij 
zeldzaam (Donk, 1933). Hij kwam vooral voor op het pleistoceen en 
in de kalkrijke duinen (NMV, 2013). Vanaf 1955 werd de Stinkende 
franjezwam in ons land steeds zeldzamer (Nauta & Vellinga, 1995), 
zodat hij nu als bedreigd op de Rode lijst staat (Arnolds & Veerkamp, 
2008). De groeiplaatsen in de duinen zijn bijna verleden tijd en op 
de zandgronden in het binnenland liggen nog slechts zeer weinig 
vindplaatsen (NMV, 2013). Uit Drenthe is maar één waarneming 
bekend, op een bospad in het Noordsche Veld bij Zeijen (km 230-
565, 2001). In Zuidwest-Duitsland is de Stinkende franjezwam vrij 

kwetsbaar beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008). De achteruitgang 
is zeer waarschijnlijk te wijten aan vermesting van de bossen (Kuyper 
& Arnolds, 1996; Arnolds & Veerkamp, 1999). Volgens Krieglsteiner 
(2000) groeit de Zwartvoetkrulzoom in Baden-Württemberg zowel op 
zure als op neutrale en basische bodems, met een voorkeur voor 
licht stikstofhoudende grond. De soort verdwijnt evenwel zodra het 
stikstofgehalte te hoog wordt en dat is blijkbaar in grote delen van ons 
land aan de orde.

algemeen in het middelgebergte, vooral tussen 500 en 700 m hoogte, 
maar zeldzaam in het laagland. Hij groeit daar in naaldbossen op 
zure, matig vochtige bodems, voornamelijk bij Fijnspar. Ook hier is 
sprake van een (lichte) achteruitgang waarvoor geen oorzaak kan 
worden aangegeven (Krieglsteiner, 2000).

Tricholoma aestuans Scherpe gele ridderzwam 

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 1, n>99: 1, trend?, RL08: Verdwenen, 
eerste jaar: 1975.

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

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

Deze ridderzwam heeft een vezelige tot fijnschubbige, geelachtige 
tot olijfgroene hoed, vaak met olijfbruine tot oranje vlekken en op den 
duur met een bruin centrum. De lamellen zijn diep- tot citroengeel, 
evenals de vezelige tot fijnschubbige steel. De soort verschilt van 
andere geelgroene ridderzwammen door de smaak die eerst 
bitter is en na lang kauwen peperachtig scherp wordt. In de meest 
recente Rode Lijst van 2008 staat de Scherpe gele ridderzwam als 
uitgestorven te boek (Arnolds & Veerkamp, 2008), maar in datzelfde 
jaar werd een rijke vindplaats ontdekt in het Drents-Friese Wold in 
landgoed Boschoord ten noorden van Vledder (km 212-545, 2008, 
herb. L). Hij groeide daar met meer dan veertig exemplaren in een 
zeer voedselarm bos van Sitkaspar op rabatten, vooral langs de 
randen van de greppels. In 2010 waren het er zelfs meer dan zestig 
(mond. meded. R. Vlagsma). Het is eigenlijk een wonder dat deze 
kritische soort nog in Nederland wil groeien en dan ook nog eens bij 

Tapinella atromentosa
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Tricholoma psammopus Lariksridderzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n = 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 2006.

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

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

Voor een ridderzwam is dit een kleine soort met een okergele tot 
okerbruine hoed van 1,5-5 cm die in jonge toestand met fijne, purperen 
vezeltjes bedekt kan zijn. De lamellen van de Lariksridderzwam zijn 
crème tot strogeel en de geelbruine steel heeft een karakteristiek 
korrelig-vezelig oppervlak. Er bestaan twee variëteiten. De typische 
variëteit psammopus is een obligate mycorrhizapartner van lariks met 
sporen van 5-6,5 x 4-5 µm. Daarnaast is er een var. macrosporus 
die bij dennen groeit en sporen van 7-8,5 x 5,5-7 µm bezit. De 
Lariksridderzwam was tot voor kort uit Nederland alleen bekend van 
twee belegen vondsten bij Noordwijk (1957) en Delden (1974). In beide 
gevallen betrof het var. macrosporus (Noordeloos in Bas et al., 1999). 
Van variëteit psammopus zijn pas na 2000 enkele vondsten gemeld in 
Overijssel en Drenthe (NMV, 2013). De enige Drentse vondst dateert 
van 2006 en werd gedaan in Boswachterij Hooghalen ten oosten 
van het Hingsteveen (km 237-549, 2006, herb. L), langs een bospad 
tussen een sparren- en lariksbos op vochtig, humeus zand. De 
Lariksridderzwam is in het natuurlijke areaal van de Europese lariks in 
de Alpen niet zeldzaam en daalt vrij vaak af tot in aangeplante bossen 

in het Centraal-Europese heuvelland en Scandinavië (Krieglsteiner, 
2001; Knudsen & Vesterholt, 2008). In het Noord-Duitse laagland is 
de soort echter zeer zeldzaam (Krieglsteiner, 1991), net als in ons 
land dus. Volgens genoemde auteurs heeft de Lariksridderzwam een 
voorkeur voor neutrale tot basische, basenrijke bodems. 

Tricholoma pseudonictitans Sparrenridderzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n=1 n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2006.

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

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

De Sparrenridderzwam lijkt heel erg veel op de Berkenridderzwam 
(Tricholoma fulvum; zie aldaar), een niet ongewone 
mycorrhizasymbiont van berk en eik. Het voornaamste verschil 
is dat de Sparrenridderzwam volgens de literatuur uitsluitend 

mycorrhiza vormt met Fijnspar en Zilverspar. Dat leidt uiteraard 
gemakkelijk tot een cirkelredenering. Volgens Krieglsteiner 
(2001) zou de Sparrenridderzwam echter ook verschillen door de 
nauwelijks kleverige hoed met een ongevoorde rand, het vrijwel witte 

de uit Noord-Amerika ingevoerde Sitkaspar, een boomsoort die niet 
bekendstaat om zijn vele symbionten. De Scherpe gele ridderzwam 
is in ons land altijd uiterst zeldzaam geweest. Er zijn slechts twee 
geregistreerde oude vondsten, waarvan één in Drenthe, in een 
zeer voedselarm, zuur eikenbosje op stuifheuvels in het Zuid-
Hijkerzand (km 227-538, 1975, herb. BSW) (Jansen, 1984). De 
andere waarneming stamt eveneens uit 1975, in een eikenbos bij 
De Lage Vuursche (Noordeloos in Bas et al., 1999). Deze habitat 
is zeer uitzonderlijk, want de soort wordt in Midden-Scandinavië 
uitsluitend als mycorrhizapartner van den en spar genoemd 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). In Zuidwest-Duitsland is de Scherpe 

gele ridderzwam een zeer zeldzame symbiont van Fijnspar die, net 
als in de rest van Duitsland, als sterk bedreigd geldt (Krieglsteiner, 
2001). De recente vindplaats bij Sitkaspar in Boschoord is in handen 
van de Maatschappij van Weldadigheid die haar bezittingen beheert 
als houtproducent, hetgeen niet altijd even weldadig uitpakt voor het 
bos. Daarbij is dit bos onderdeel van Nationaal Park Het Drents-
Friese Wold, waar het officiële beleid is om de hoeveelheid naaldbos 
zo veel mogelijk terug te dringen. Bij een dunning in 2012 heeft de 
Maatschappij van Weldadigheid toch rekening gehouden met de 
bijzondere mycologische waarde en het desbetreffende perceel 
ontzien. Hulde!

Tricholoma inamoenum Stinkende ridderzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n = 1, n<99: 0, n>99: 1, trend ?, RL08: Niet 
beschouwd, eerste jaar: 2008.

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 Stinkende ridderzwam heeft een crème tot vuil bleekgrijze, 
satijnen hoed met een iets gelig centrum en hij ruikt sterk naar 
lichtgas, zoals de Narcisridderzwam (Tricholoma sulphureum). Hij 
is te verwarren met soorten uit de groep van de Witte ridderzwam 
(Tricholoma album) maar heeft een andere geur en grotere sporen. 
In Noord-Europa en Centraal-Europese gebergtes kan de Stinkende 
ridderzwam plaatselijk algemeen zijn (Knudsen & Vesterholt, 2008). 
Hij vormt daar hoofdzakelijk mycorrhiza met spar en in mindere mate
met den in naaldbossen op zure of oppervlakkig ontkalkte bodem. 
De enige waarneming uit Drenthe komt uit landgoed De Schipborg 

ten noorden van Anloo (km 240-563, 2008, herb. L), alwaar grote 
oppervlaktes bouwland recent zijn ingeplant met gevarieerd bos. De 
begeleidende boomsoort is niet genoteerd, maar het boscomplex 
omvat ook sparrenpercelen. Vier andere, oude, meldingen uit 
Nederland zijn uit het rivierengebied op vochtige voedselrijke klei of 
leem (NMV, 2013). Hier groeien nauwelijks naaldbomen en er is geen 
herbariummateriaal bewaard gebleven, zodat deze waarnemingen 
als twijfelachtig beschouwd worden (Noordeloos in Bas et al., 
1999). Mogelijk betreft de recente vondst bij Anloo de eerste zekere 
waarneming voor ons land.
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Tricholoma virgatum Scherpe ridderzwam

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1966.

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

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

De Scherpe ridderzwam draagt deze naam met recht: Hij smaakt 
brandend scherp. In combinatie met de grijze, vezelige tot schubbige 
hoed met typisch puntige umbo is hij goed herkenbaar. Verwarring 
kan optreden met de nog niet uit Drenthe bekende Bitterscherpe 
ridderzwam (Tricholoma sciodes), die eerst vooral bitter smaakt en 
pas na langere tijd scherp wordt en waarvan de hoed een meer 
afgeronde umbo heeft. In Nederland wordt de Scherpe ridderzwam 
beschouwd als een mycorrhizasymbiont van naaldbomen, met 
name Fijnspar, op zure, voedselarme bodem; de Bitterscherpe 
ridderzwam daarentegen als een symbiont van loofbomen, vooral 
Beuk, op basenrijkere, lemige bodems (Bas et al., 1999). Dit is in 
overeenstemming met de bevindingen in Scandinavië (Knudsen & 
Vesterholt, 2008) en Zuidwest-Duitsland (Krieglsteiner, 2001). Er 
zijn twee oude meldingen van de Scherpe ridderzwam in Drenthe, 
bij Eext (km 245-559, 1966) en bij Annen (km 244-564, 1967), 
zonder verdere gegevens over de standplaats. In Nederland was 
deze soort vóór 1975 vrij zeldzaam op het pleistoceen, met name 
op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, maar sinds 1990 is hij nog 

maar op vier plaatsen in de duinen en twee plaatsen op de Veluwe 
waargenomen (NMV, 2013). De achteruitgang wordt, zoals bij andere 
ridderzwammen, toegeschreven aan vermesting en verzuring (Kuyper 
& Arnolds, 1996). In dit geval is van herstel nog geen sprake. Hij staat 
als ernstig bedreigd op de Rode lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Trichophaea gregaria Opalen pelsbekertje

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 1, n>99: 4, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 1996.

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

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

vlees in de steel en de zwakkere meelgeur. Die auteur beschouwt 
deze paddenstoel overigens slechts als een variëteit van de 
Berkenridderzwam, terwijl Knudsen & Vesterholt (2008) ze zelfs 
als identiek beschouwen. DNA onderzoek moet te zijner tijd maar 
aantonen wie er gelijk heeft. De Sparrenridderzwam is in Drenthe 
één keer gevonden en wel in het Gietenerveld bij Gieten ten noorden 
van het Zwarte Water (km 244-556, 2006, herb. Enzlin), zoals het 
hoort in een sparrenbos, en wel in een tamelijk jonge opstand van 
20-25 jaar oud op voormalig bouwland. Dat was tot voor kort de 

enige vondst in ons land. In 2013, dus na de atlasperiode, werd de 
Sparrenridderzwam evenwel op een andere plek in het Gietenerveld 
aangetroffen (km 245-556), in een perceel met oude Zilverspar. 
Deze boomsoort uit Centraal-Europese gebergten is in Drentse 
boswachterijen weinig aangeplant, maar droeg hier bij aan een 
fraai ontwikkeld, mosrijk naaldbos met veel Blauwe bosbes, maar 
ook bijzondere planten als Stekende wolfsklauw en Riempjesmos. 
Behalve deze ridderzwam groeiden hier opvallend veel exemplaren 
van de zeldzame Kamfergordijnzwam (Cortinarius camphoratus).
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Tylospora asterophora Knobbelsporig zilvervlies

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, 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 0 0 0 1 1 2 0

Het Knobbelsporig zilvervlies is een onopvallend, spinnenwebachtig, 
wit vliesje, waarvan de identiteit in het veld niet kan worden 
vastgesteld. Ook is er met het blote oog niets zilverachtigs te zien. 
Bij een vergroting van tenminste 400x wordt dat anders. Dan wordt 
duidelijk dat de geslachtsnaam Zilvervlies is ingegeven door de sterke 
lichtbreking van de iets verdikte wand van de basale hyfen. Bovendien 
zijn die bezet met kleine kristallen. De sporen van 4-5 µm hebben drie 
knobbels, waardoor ze driehoekig lijken; een vorm die doet denken 
aan rouwkorstjes (Tomentella spp.). In Drenthe is het Knobbelsporig 
zilvervlies van vier kilometerhokken bekend: Boswachterij Dwingeloo 
(km 227-538, 1983, herb. BSW), landgoed Hooghalen (km 230-547, 
2000, herb. B. de Vries), bij Anderen (km 243-557, 2004, herb. Enzlin) 
en aan de Boschoordweg in Boschoord bij Doldersum (km 210-545, 
2009, herb. B. de Vries). De soort groeit saprotroof op hout, voornamelijk 
aan de onderzijde van sterk verrotte takken van naaldbomen. Hij is in 
Drenthe twee maal van Fijnspar opgegeven, één maal van mossen 
in een jonge sparrenaanplant en één maal van onbekend naaldhout. 
Elders in ons land is het Knobbelsporig zilvervlies bekend van vier 
atlasblokken in Gelderland en Utrecht (NMV, 2013). De soort is in heel 

Europa zeldzaam. Uit Italië worden drie vondsten vermeld, alle op 
sparrenstronken (Bernicchia & Gorjon, 2010); uit Zuidwest-Duitsland 
zes waarnemingen: drie op naaldhout, waarvan twee op Fijnspar, twee 
op mossen en één op essenhout (Krieglsteiner, 2000). De voorkeur 
voor sparrenhout lijkt dus wijdverbreid.

Tylospora fibrillosa Wratsporig zilvervlies

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, 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 0 0 0 0 1 3 0

Het Wratsporig zilvervlies lijkt veel op het hierboven behandelde 
Knobbelsporig zilvervlies (Tylospora asterophora), met dit verschil 
dat de sporen op de drie knobbels ook nog wratten hebben en iets 
groter zijn (5-6 µm). De verspreiding en ecologie van beide soorten 
zijn vergelijkbaar. In Drenthe is ook het Wratsporig zilvervlies van vier 
vindplaatsen bekend, alle gelegen in boswachterijen: Boswachterij 
Dwingeloo bij Smalbroek (km 228-539, 1983, 1984, herb. BSW), 
Boswachterij Odoorn bij de brandtoren (km 251-543, 2000, herb. B. 
de Vries), het Oldenhaverveld in Boswachterij Ruinen (km 220-527, 
2005) en Boswachterij Appelscha bij Wateren (km 216-548, 2006, 
herb. B. de Vries). Alle vondsten zijn afkomstig van sterk vergaan 
naaldhout in naaldbossen op droge, zure, voedselarme zandgrond, 
waarbij twee maal Fijnspar en één maal Douglasspar als substraat 
is genoteerd. In Italië wordt het Wratsporig zilvervlies opgegeven 
van spar en Zilverspar (Bernicchia & Gorjon, 2010); uit Zuidwest-
Duitsland zijn negen waarnemingen gedocumenteerd: vijf op 
naaldhout, waarvan drie op Fijnspar en twee op Zilverspar, twee op 
varens of strooisel en twee op loofhout (Krieglsteiner, 2000).

Deze soort vormt 3-8 mm grote, grauwwitte, platte bekertjes met 
een dichte krans van okerbruine randharen die ruim 0,5 mm lang 
kunnen worden. Hij is van andere pelsbekertjes te onderscheiden 
aan de spoelvormige sporen van 22-27 x 12-14 µm, gevuld met vele 
oliedruppeltjes. Het Opalen pelsbekertje is in ons land zeldzaam, met 
relatief veel vindplaatsen in de buurt van Eindhoven, waarschijnlijk een 
waarnemerseffect (NMV, 2013). Het aantal bezette atlasblokken is 
sinds 1990 meer dan verdubbeld, mogelijk ook een waarnemerseffect 
doordat er recent meer op kleine ascomyceten wordt gelet. In 
Drenthe is deze soort van vijf kilometerhokken bekend: in Boschoord 
bij Vledderveen (km 211-544, 1996), ten noorden van Emmer-
Erfscheidenveen (km 261-537, 1999), in het Dieverveld bij Diever 

(km 216-545, 2000, 2005), in landgoed Kleuvenveen bij Anderen (km 
243-557, 2005) en in het Buinerveld bij Borger (km 251-549, 2006, 
2007). Al deze waarnemingen zijn afkomstig van fijnsparrenbossen 
en -bosjes op basenrijke bodems. Vindplaatsen van dit pelsbekertje 
betreffen onder meer kale leem op een pad met diepe trekkerssporen 
door sparrenbos; een mosrijke berm van een schelpenfietspad door 
fijnsparrenbos en de bemoste bodem van jonge fijnsparrenbosjes op 
voormalige landbouwgrond. Maas Geesteranus (1969) beschrijft het 
Opalen pelsbekertje van rottende coniferennaalden op leemhoudende 
grond. Dit suggereert een saprotrofe levenswijze, maar tegenwoordig 
worden pelsbekertjes als mycorrhizavormers beschouwd (Kuyper, 
2007). 


