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Taxonomische en ecologische groepen
In Drenthe zijn 37 soorten paddenstoelen aangetroffen, die regionaal als 
kenmerkend voor brandplekken worden beschouwd. Hiervan worden 
er 31 ook landelijk als karakteristieke soorten voor brandplekken 
aangemerkt, 65% van alle inlandse soorten van deze ecologische 
groep (Arnolds & Veerkamp, 2008). Het is de enige groep in Drenthe 
waarin bekerzwammen (Pezizales) het grootste aandeel hebben met 
57% van de kenmerkende soorten. Daarna volgen plaatjeszwammen 
met 35% en tenslotte drie ascomyceten uit andere taxonomische 
groepen. 
Brandplekpaddenstoelen kunnen ingedeeld worden naar hun 
belangrijkste substraat. De meeste soorten groeien tussen de as 
en verkoolde houtresten op de grond. Daarbij is het in het veld vaak 
moeilijk uit te maken of ze van de as leven (‘op de grond’) of op 
houtresten (‘op hout’). De verdeling van soorten over deze groepen 
in het afgebeelde diagram is dan ook betrekkelijk arbitrair. Van enkele 
soorten is wel direct duidelijk dat ze op hout groeien, zoals bij de 
Glanzende houtskoolzwam (Daldinia vernicosa) die rechtstreeks 
op verbrande stammetjes voorkomt. Sommige zakjeszwammen 
zijn gebonden aan mossen die na brand verschijnen, bijvoorbeeld 
het Breedsporig mosschijfje (Octospora roxheimii) aan Krulmos. 
Enkele soorten vormen mycorrhiza met boomwortels, onder meer het 
Gewoon brandplekkelkje (Geopyxis carbonaria) (Kuyper, 2007). De 
Oliebolzwam (Rhizina inflata) parasiteert op wortels van naaldbomen.
In Denemarken heeft Petersen (1970) baanbrekend onderzoek verricht 

naar de ecologie en successie van paddenstoelen op brandplekken. 
Hij constateerde dat na een brand de concentratie van carbonaten, 
sulfaten en sommige mineralen in de verbrande houtresten sterk 
verhoogd is en in verband daarmee ook de zuurgraad. De aslaag 
is direct na een brand sterk basisch met een pH tussen 9 en 10, die 
na twee jaar gedaald is tot omstreeks 7. Ook de verhitting van de 
bodem op zich is een belangrijke factor doordat veel schimmelsporen 
daartegen niet bestand zijn, maar van brandpleksoorten wordt de 
sporenkieming door verhitting juist bevorderd, zoals experimenteel is 
aangetoond voor de Oliebolzwam (Rhizina inflata) (Dix & Webster, 
1995). Op brandplekken treedt een snelle successie op waarin 
soorten elkaar volgens een vast patroon opvolgen (Petersen, 1970; 
Geesink, 1972). Na twee jaar zijn de meeste kenmerkende soorten 
weer verdwenen, maar sommige kunnen tot vijf jaar na de brand 
vruchtlichamen vormen. Houtskoolbekertjes (Anthracobia spp.) zijn 
pioniers die al na enkele weken fructificeren en reeds na een jaar 
verdwenen zijn; de Brandplekbundelzwam (Pholiota highlandensis) 
verschijnt na een paar maanden en kan drie jaar na een brand 
nog aanwezig zijn. Brandplekpaddenstoelen kunnen zich slechts 
handhaven door telkens nieuw ontstane biotopen te koloniseren of 
door langdurig in de grond te kunnen overleven.
Binnen de paddenstoelen op brandplekken onderscheidt Petersen 
(1970) vier groepen: (1) obligate brandpleksoorten die uitsluitend 
op brandplekken voorkomen, zoals alle houtskoolbekertjes 
(Anthracobia spp.); (2) facultatieve brandpleksoorten die van 

Verkoolde houtresten en as vormen een specifiek substraat voor een groep paddenstoelen die in Nederland 48 soorten 
telt (Arnolds & Veerkamp, 2008). Alleen het regelmatig optreden van bosbranden als onderdeel van de natuurlijke 
milieudynamiek kan het bestaan van zo veel gespecialiseerde soorten verklaren. Geschikte milieuomstandigheden 
voor deze paddenstoelen ontstaan zowel grootschalig op brandvlaktes na bosbranden als kleinschalig op plekken 
waar snoei- en resthout geconcentreerd wordt verbrand. De hele groep wordt verder gemakshalve aangeduid als 
brandplekpaddenstoelen (Veerkamp, 1998). Ze treden alleen op nadat de bodem sterk verhit is en de achterblijvende 
aslaag voldoende dik is. Bij heidebranden of na het verbranden van kleine takkenhopen wordt in het algemeen niet aan 
deze voorwaarden voldaan. Vanwege het voorhanden zijn van hout liggen de meeste brandplekken in bossen, maar ze 
kunnen in elke andere biotoop liggen. Tegenwoordig zijn ze In de praktijk het meest te vinden op kampeerplekken en 
andere recreatieterreinen vanwege (clandestiene) houtvuurtjes van recreanten, in Drenthe soms ook op de restanten 
van paasvuren, maar deze worden gewoonlijk zorgvuldig opgeruimd. Brandplekpaddenstoelen zijn zeer sterk 
achteruitgegaan doordat het verbranden van hout in de open lucht bijna niet meer voorkomt.
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nature uitsluitend op brandplekken groeien, maar die incidenteel 
ook op door mensen verstoorde plaatsen voorkomen, bijvoorbeeld 
kuddeschijfjes (Pyronoma spp.) op gestoomde grond en soorten als 
Splijtplaat (Myxomphalia maura) en Violette brandplekbekerzwam 
(Peziza subviolacea) op sterk bekalkte bosbodems met een pH 
die vergelijkbaar is met die van brandplekken; (3) facultatieve 
brandpleksoorten die algemeen zijn op brandplekken, maar die 
van nature soms buiten deze biotoop te vinden zijn, zoals de 
Oliebolzwam (Rhizina inflata); (4) toevallige brandpleksoorten die op 
brandplekken kunnen voorkomen maar daarbuiten met even hoge of 
hogere frequentie, bijvoorbeeld het Roodbruin trechtertje (Omphalina 
pyxidata). In dit hoofdstuk beperken wij ons tot de groepen 1-3.

Verspreiding, frequentie en trend
Alle karakteristieke soorten van brandplekken zijn in Drenthe min 
of meer zeldzaam. Slechts twee soorten vallen in de categorie vrij 
zeldzaam, de Brandplekbundelzwam (Pholiota highlandensis) en de 
Dwergvaalhoed (Hebeloma anthracophilum). Ruim de helft (56%) 
is uiterst zeldzaam of verdwenen, het hoogste percentage van alle 
onderscheiden ecologische groepen. Een vergelijkbaar deel van de 

soorten vertoont een zwakke tot sterke achteruitgang. Daar staat 
slechts één soort tegenover die een lichte toename laat zien, naast 
enkele soorten die pas sinds 1999 uit Drenthe bekend zijn en dus 
ook als toegenomen zouden kunnen worden beschouwd. Gezien de 
bescheiden aandacht voor paddenstoelen in Drenthe vóór 1970, en 
zeker voor soorten van een microhabitat als brandplekken, ligt het 
echter meer voor de hand dat deze nieuwkomers ook vroeger al in 
de provincie voorkwamen, maar dat er toen niemand was om dat te 
registreren. 
Uit de kaart met het aantal soorten per kilometerhok blijkt goed hoe 
droevig het in Drenthe met brandplekpaddenstoelen is gesteld. In nog 
geen 5% van alle hokken zijn ooit één of meer soorten aangetroffen. 
Slechts vier hokken herbergen 10-12 soorten. Twee daarvan liggen 
in Hoekenbrink bij Diever (km 217-544, 218-544), waar Hans Geesink 
eind jaren zestig brandplekken onderzocht (Geesink, 1972). Andere, 
meer recente soortenrijke terreinen zijn het Boekweitenveentje 
bij Gieten (km 245-557, 2000-2001) en Schepping bij Beilen (km 
233-540, 2001-2010). De verspreiding van Rode-lijstsoorten heeft 
eenzelfde patroon doordat bijna alle soorten van deze groep op de 
Rode Lijst staan. 

Fikkie stoken voor de Rode Lijst

Eerlijk gezegd zit ik een beetje in mijn maag met de titel van deze 
column. Moet het nu zijn: vóór, tegen of dòòr de Rode Lijst? In 
ieder geval niet mét de Rode Lijst. Maar ik zal de lezer niet langer 
lastig vallen met linguïstische beslommeringen.
In 1998 heeft Mirjam Veerkamp er in De Levende Natuur al op 
gewezen dat het slecht gaat met de brandplekpaddenstoelen in 
Nederland. Op de toen geldende Rode Lijst uit 1996 stonden 45 
van de 48 soorten genoteerd. Op de herziene Rode Lijst uit 2008 
is er nog een soort bijgekomen. Maar liefst 96% van de soorten 
is dus zeer zeldzaam of in meerdere of mindere mate bedreigd! 
Daarmee vormen deze ecologische specialisten de meest be-
dreigde groep binnen de Nederlandse mycoflora. De oorzaak van 
de achteruitgang is in dit geval glashelder: Vroeger werd er veel 
snoeihout verbrand en recreanten mochten graag een vuurtje sto-
ken op een open plek in het bos. Door milieuwetgeving zijn deze 
praktijken nu taboe. Bovendien is het aantal onbedoelde bos-
branden sterk afgenomen. Daardoor is geschikt substraat voor 
deze paddenstoelen, zoals verkoold hout en asresten, schaars 
geworden. Voordat iemand mij verkeerd begrijpt: ik wil lezers 
niet aanmoedigen om nu maar de Veluwe of het Drents-Friese 
Wold aan te steken. Alleen al uit mycologisch oogpunt zou zo’n 
daad een wandaad zijn; er zouden veel meer bedreigde soorten 
verloren gaan dan dat er ooit gewonnen kunnen worden. Maar je 
kunt subtielere wegen bewandelen.
Zelf bezit ik een nogal ruime ‘tuin’ van bijna 6 hectares. Met het 
opgroeien van de oorspronkelijk geplante bomen is er jaarlijks 
heel wat takafval dat op een of andere wijze verwerkt moet wor-
den. Roodborstjes en winterkoninkjes nestelen graag in de opge-
zette takkenrillen en af en toe huist er zelfs een bunzing. Maar als 
die tevreden zijn, blijft er nog genoeg over voor een paar vuurtjes. 
Probleempje: het mag niet volgens de gemeentelijke milieuver-
ordening, althans niet zonder vergunning. En die zou ik met mijn 
motieven ook stellig niet krijgen. Nu ben ik in de jaren zeventig 
groot geworden met het begrip ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’; 
het negeren van een overheidsverbod als dat je ridicuul of on-
rechtvaardig voorkomt. En dat is met deze verordening het geval. 
Het verbranden van snoeihout levert even veel CO2 en mineralen 

op als tijdens het wat langduriger proces van biologische afbraak. 
Hoezo slecht voor het milieu? Bovendien is het stoken van 
houtkachels wel toegestaan en op de gemiddelde camping stik 
je ’s zomers zowat in de rook van ontelbare barbecues. Zonder 
gewetensbezwaren stook ik dus de laatste jaren op een windstille 
lentedag een paar bescheiden vreugdevuurtjes die elk één tot 
twee vierkante meter as en verkoolde houtresten achterlaten.
U bent nu uiteraard nieuwsgierig of mijn subversieve activiteiten 
wat hebben opgeleverd. Dat hebben ze inderdaad. In totaal heb 
ik op zeven brandplekken tot nu toe twaalf kenmerkende pad-
denstoelen waargenomen, bijna een kwart van het Nederlandse 
assortiment! Voor mij is de meest verrassende conclusie dat zeld-
zaam geworden brandplekpaddenstoelen kennelijk nog steeds zo 
veel sporen produceren dat ze in staat zijn om minieme plekjes 
geschikt substraat in het landschap te bereiken en te koloniseren. 
Dit experiment rechtvaardigt de veronderstelling dat we ons over 
de toekomst van brandplekpaddenstoelen vooralsnog niet al te 
veel zorgen hoeven te maken, ook al staan ze bijna allemaal 
op de Rode Lijst. Herstel is een kwestie van verantwoord fikkie 
stoken. Daarbij moeten overigens natuurbeheerders eigenlijk het 
voortouw nemen en niet ondeugende particulieren.

Ongepubliceerde column van Eef Arnolds, bestemd voor Coolia, het blad 

van de Nederlandse Mycologische Vereniging
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De verspreiding van brandplekpaddenstoelen wordt in Drenthe en 
elders door het voorkomen van geschikt substraat bepaald en is dus 
eigenlijk willekeurig. In de toekomst kunnen concentraties soorten in 
geheel andere terreinen optreden. 

Bedreiging en beheer
Van alle soorten uit deze groep staat 96% op de Rode Lijst. (Arnolds 
& Veerkamp, 2008). Daarmee is het statistisch gezien de meest 
bedreigde groep organismen in Nederland! In de eerste helft van 
de vorige eeuw waren brandplekkken en hun paddenstoelen een 
gewoon verschijnsel in het landschap, onder andere als neveneffect 
van het toen nog bestaande ambacht van houtskool branden. Bij 
mycologen befaamd was in dat opzicht het Epserbosch bij Gorssel, 
waar in 1935 en 1940 op één excursie meer dan tien soorten 
brandplekpaddenstoelen gevonden werden (Swanenburgh-De Veye, 
1935). Tot in de jaren zeventig was het verbranden van takhout na het 
vellen van bossen gebruikelijk. Geesink (1972) deed zijn observaties 
aan successie op 175 brandplekken in Hoekenbrink ten noorden 
van Diever, nadat Staatsbosbeheer een open dennenbos had 
gekapt ten behoeve van heideregeneratie. Hij trof daar destijds 14 
karakteristieke soorten aan. Een dergelijke situatie is tegenwoordig 
onvoorstelbaar. Door strengere brandveiligheidseisen en verscherpte 
milieubepalingen is het verbranden van hout in de open lucht, op 
enkele uitzonderingen na, in de ban gedaan. In plaats daarvan blijven 
gesnoeide takken liggen of het hout wordt versnipperd en ter plaatse 
uitgestrooid of afgevoerd.
Bosbranden als gevolg van blikseminslag of brandstichting komen 
de laatste decennia minder voor en zijn door betere detectie- en 

bestrijdingsmogelijkheden minder uitgebreid dan vroeger (Veerkamp, 
1997; Veerkamp 1998). Grote aantallen brandplekpaddenstoelen 
zijn in Nederland recent alleen gevonden na een paar omvangrijke 
bosbranden, bijvoorbeeld 14 soorten in Kootwijk na een brand in 
1995 (Bos, 1998, 2001) en 20 soorten op de Strabrechtse Heide na 
een brand in 2010 (Lammers, 2011, 2012).
De landelijke afname van brandplekpaddenstoelen is al in de vijftiger 
en zestiger jaren ingezet. De achteruitgang is dramatisch: 60% 
van de soorten is in de periode 2000-2007 landelijk minstens 75% 
afgenomen ten opzichte van de periode 1900-1983 en 81% van de 
soorten vertoont een achteruitgang van minstens 50% (Arnolds & 
Veerkamp, 2008). 
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In Drenthe is de ontwikkeling vergelijkbaar, maar door schaarste aan 
oude mycologische gegevens minder aantoonbaar dan in de rest 
van ons land. De teruggang betreft alle groepen: (1) zowel soorten 
die vroeg na een brand verschijnen als soorten die later optreden; 
(2) soorten met een verschillende levenswijze: mycorrhizasoorten, 
parasieten en saprotrofe soorten en (3) soorten van loof- en naaldbos. 
De afname van soorten uit deze groep is een direct gevolg van 
biotoopverlies: een drastische afname van het aantal brandplekken 
en brandvlaktes (Veerkamp, 1998).
Uiteraard moeten we ten behoeve van het behoud van 
brandplekpaddenstoelen niet pleiten voor meer bosbranden. 
Maatschappelijk zal dit grote weerstand oproepen en er gaan bij een 
brand veel natuurwaarden verloren. Voor gecontroleerd branden 
in bossen is echter in sommige gevallen wel wat te zeggen, vooral 
in dennenbossen, en niet alleen ten behoeve van paddenstoelen. 
Een bijkomend voordeel is dat op deze manier voedselarme 
bosgemeenschappen in stand kunnen worden gehouden, omdat de 
strooisellaag en jonge opslag in rook opgaan (Koop & Van der Werf, 
1995). In noordelijke dennenbossen maken incidentele bosbranden 
ten gevolge van droge bliksem van nature deel uit van het ecosysteem. 
Daarbij blijft meestal een groot deel van de volgroeide bomen in leven 
en na een brand treedt massale kieming van dennen op. In Nederland 
hebben recente bosbranden een meer verwoestende uitwerking op 
volgroeide bomen door de accumulatie van dikke strooisellagen, 
waardoor een grondvuur heviger wordt en soms de boomkruinen kan 
bereiken. 
Door onachtzaamheid van mensen en blikseminslag zullen 
ongeplande bosbranden ook in Nederland altijd blijven voorkomen, 
zodat mycologen af en toe kunnen genieten van lokale explosies 
van brandplekpaddenstoelen. We willen er wel voor pleiten 
om op geschikte plaatsen opnieuw snoeihout gecontroleerd te 
verbranden. Het verbranden van onbehandeld hout levert nauwelijks 
milieubezwaren; het stoken van houtkachels en open haarden is 
immers nog wel toegestaan (zie ook het kader).
Hoewel brandplekken zeldzaam zijn geworden, weten karakteristieke 
paddenstoelen ze nog altijd te vinden, zij het vermoedelijk met 
een geringere diversiteit dan voorheen. Dit wordt gewoonlijk 
toegeschreven aan een permanente sporenvoorraad in de bosbodem 

die na verhitting snel zou kiemen (Lammers, 2012). 
Ook in terreinen met jonge bodems blijken deze paddenstoelen 
echter in staat om brandplekken goed te koloniseren, zoals in 
natuurontwikkelingsgebied Schepping bij Beilen waar in 1990 de 
complete bouwvoor is afgevoerd zodat er geen sporenbank achter 
kan zijn gebleven. Toch zijn een paar brandplekken op kale leem 
en onbegroeid zand in de periode 2004-2011 bezet door in totaal 
twaalf kenmerkende soorten die het terrein toch via de lucht moeten 
hebben bereikt (Arnolds, n.p.). Een buitengewone prestatie van deze 
soorten gezien de bijzonder karige verspreidingsbronnen in de wijde 
omgeving! Om een indicatie te krijgen van het belang van verhitting 
voor deze paddenstoelen werden buiten de brandplekken drie in 
omvang vergelijkbare plekken gecreëerd met afgekoelde as uit een 
houtkachel. Hierop werd nooit een brandpleksoort gevonden.
We kunnen dus concluderen dat de meeste brandplekpaddenstoelen 
weliswaar in Nederland zeer sterk achteruit zijn gegaan, maar dat ze 
toch niet écht bedreigd zijn gezien de gemakkelijke hervestiging als 
zich lokaal weer geschikte milieuomstandigheden aandienen.

Restanten van barbecue-vuurtjes in recreatiegebieden vormen in 
Nederland een belangrijke biotoop voor brandplekpaddenstoelen.

Het aantal soorten paddenstoelen (links) en het aantal Rode-lijstsoorten (rechts) per kilometerhok van brandvlaktes en brandplekken.
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Anthracobia macrocystis Oranjerood houtskoolbekertje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1968.

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

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

Houtskoolbekertjes worden gekenmerkt door vrij kleine, tot 12 mm 
brede, schotelvormige apotheciën met aan de buitenzijde korte, 
stompe, bruine haren en microscopisch door elliptische sporen van 
17-20 x 8-10 µm met twee oliedruppels. Ze groeien in dichte groepjes 
op brandplekken. Het Oranjerood houtskoolbekertje valt op door de 
oranje tot oranjerode binnenzijde. In Drenthe is hij op twee plekken 
gevonden, in Berkenheuvel bij Diever (km 217-544, 1968, herb. L) 
en in natuurontwikkelingsterrein Schepping bij Beilen (km 233-540, 
2009). In het laatste gebied verscheen hij na vijf maanden op een plek 
waar takken van loofbomen waren verbrand (Arnolds, n.p.). Hij kan al 
twee maanden na een brand fructificeren, bereikt zijn optimum na vier 
maanden en kan zich iets langer dan een jaar handhaven (Petersen, 
1970). De soort is in Nederland van oudsher zeldzaam, maar 
wijdverspreid (NMV, 2013). Zoals de meeste soorten van deze groep 

Anthracobia melaloma Gewoon houtskoolbekertje

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 4, n>99: 1, trend ---, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1954.

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

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

De schoteltjes van het Gewoon houtskoolbekertje hebben 
een okergele bovenzijde en een bleekbruine onderkant, bezet 
met stompe, bruine haren. De soort is in Drenthe lang niet zo 
algemeen als de Nederlandse naam suggereert. Er zijn slechts vijf 
waarnemingen: uit de omgeving van Wittelte (atlasblok 215-535, 
1954, herb. L), van De Klencke bij Oosterhesselen (km 246-531, 
1960, herb. L), Hoekenbrink ten noorden van Diever (km 218-544, 
1968, herb. L), in Diever (km 217-541, 1972, herb. L) en bij het 
Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 1999). Zoals andere 
houtskoolbekertjes is dit ascomyceetje gebonden aan verkoold 
hout op brandplekken. Het is een van de vroegste pioniers die 

Ascobolus carbonarius Brandplekspikkelschijfje

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

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

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

Voor een spikkelschijfje is het Brandplekspikkelschijfje aan de 
grote kant met schotelvormige vruchtlichamen tot 8 mm breed. Ze 
vertonen gedurende hun rijping een opmerkelijke kleuromslag: 
jonge exemplaren zijn geelgroen van kleur, volgroeide bruin tot 
purperbruin. De bruine vruchtlichamen op bijgaande foto zijn van 
het Brandplekspikkelschijfje; de oranje schijfjes behoren toe aan 
het Gewoon houtskoolbekertje (Anthracobia melaloma) dat op 
dezelfde brandplek groeide. De grote sporen van 17-25 x 12-14 µm 
zijn dicht bezet met purperbruine, afgeronde wratten en daardoor 
zeer kenmerkend. De soort is het enige spikkelschijfje dat aan 
brandplekken is gebonden. Hij is in Noordwest-Overijssel ook 
aangetroffen op bossen halfverbrand riet in laagveenmoerassen 
waar in het kader van de rietcultuur oogstresten worden verbrand 
(mond. meded. R. Chrispijn). Het is een substraat waar verder geen 
brandplekpaddenstoelen op gevonden zijn. De vruchtlichamen 
verschijnen ongeveer twee maanden na een brand, bereiken hun 
maximum aantallen na vier maanden en kunnen iets langer dan 
een jaar fructificeren (Petersen, 1970). Het Brandplekspikkelschijfje 
is in Drenthe twee maal gevonden nabij het Boekweitenveentje bij 

Gieten (km 245-557, 1999, 2001). Na afsluiting van het atlasbestand 
is de soort ook aangetroffen op een halfverbrand takje van loofhout 
op een brandplek in Schepping bij Beilen (km 233-540, 2013). 
In Nederland is dit ascomyceetje tegenwoordig zeldzaam, maar 
wijdverspreid, met de meeste recente vindplaatsen in Flevoland 
(NMV, 2013). Door achteruitgang van het geschikte substraat staat 
het Brandplekspikkelschijfje als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & 
Veerkamp, 2008). 

is hij door de drastische afname van de habitat sterk achteruitgegaan 
en thans ernstig bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008).

al enkele weken na brand kan fructificeren en na twee maanden 
alweer op zijn retour is (Petersen, 1970). In Nederland is het 
Gewoon houtskoolbekertje zeldzaam met een tamelijk willekeurige 
verspreiding maar met de kleinste dichtheid in het noordoosten 
(NMV, 2013). Dit verschil zal wel veroorzaakt worden doordat in 
het verleden, toen brandplekken meer verbreid waren, in deze 
regio weinig naar paddenstoelen is gekeken. In Groot-Brittannië 
en Denemarken geldt de soort als zeer algemeen, respectievelijk 
algemeen (Dennis, 1981; Hansen & Knudsen, 2000) en dat zal 
vroeger in Nederland stellig ook het geval zijn geweest. Nu wordt 
hij als bedreigd beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Conocybe anthracophila Brandplekbreeksteeltje

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

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

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

Het Brandplekbreeksteeltje bebehoort tot de groep breeksteeltjes 
met een donzig behaarde steel zonder bijmenging van kegelvormige 
cystiden. Hij valt in het veld op door het relatief forse postuur met 
een tot 45 mm brede hoed en door het donkerbruine hoedcentrum. 
Bovendien is deze soort het enige breeksteeltje dat regelmatig op 
verbrand hout gevonden wordt. Andere soorten komen daar hooguit 
bij toeval voor. Microscopisch zijn de dikwandige, langwerpige sporen 
van 10-14,5 x 5,5-8 µm een belangrijk kenmerk. In Drenthe is het 
Brandplekbreeksteeltje van twee plaatsen bekend: een bosje ten 
oosten van Zwiggelte (km 236-544, 2002, herb. L) en De Boterpol bij 
Zorgvlied (km 214-547, 2009). Bij Zwiggelte groeide hij een half jaar 
na dato tussen de verkoolde houtresten van het aldaar gehouden 
paasvuur. Het Brandplekbreeksteeltje is overigens niet geheel aan 
dit substraat gebonden maar wordt ook opgegeven van oude mest, 
composthopen, rottend zeewier en basenrijke grond (Hausknecht, 
2009; Knudsen & Vesterholt, 2008). Buiten Drenthe is hij in ons land 

Coprinellus angulatus Brandplekinktzwam

OPN 1995: Coprinus angulatus

Status: Zeldzaam, n= 12, n<99: 5, n>99: 7, trend -, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1968.

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

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

De Brandplekinktzwam bebehoort tot de inktzwammen met een 
schijnbaar kale hoed zonder velum. Onder een loep blijkt de 
oranjebruine, tot 30 mm brede hoed echter wel fijn afstaandbehaard. 
Het is de enige soort uit die groep die op brandplekken groeit. Onder 
de microscoop vallen de bij vooraanzicht mijtervormige sporen 
onmiddellijk op. De Brandplekinktzwam is in Drenthe zeldzaam en 

Bryoscyphus marchantiae Levermoskommetje

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

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

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

Het Levermoskommetje is een zittend schoteltje van 1-1,5 
mm breed en geelbruin van kleur, iets bruiner dan het elders 
besproken Rouwrandmoskommetje (Bryoscyphus atromarginatus). 
Het hymenium kan ook wat roze zijn. De elliptische sporen van 
het Levermoskommetje meten 12-16 x 6-7 µm, veel breder 
dan bij de andere soort. Het Levermoskommetje parasiteert 
op levermossen. Dit ascomyceetje is in Drenthe één maal 

waargenomen op Parapluutjesmos op een oude brandplek ten 
zuiden van Vledderveen (km 209-542, 1995), samen met het 
Levermoskelkje (Crocicreas marchantiae). Elders in ons land zijn 
zes andere geïsoleerde vindplaatsen bekend (NMV, 2013). Het 
Levermoskommetje is volgens Dennis (1981) in Groot-Brittannië 
niet zeldzaam, dus wellicht levert beter zoeken op levermossen 
verrassingen op.

alleen bij Gronsveld en Amsterdam gevonden (NMV, 2013). Mogelijk 
was de soort vroeger wijder verspreid, maar hij is pas recent goed 
gedefinieerd.
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Coprinopsis gonophylla Brandplekvlokinktzwam

OPN 1995: Coprinus gonophyllus

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99:1, n>99: 2, trend ±, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1968.

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

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

Met een tot 15 mm brede hoed is de Brandplekvlokinktzwam 
aanmerkelijk kleiner dan de Brandplekinktzwam (Coprinellus 
angulatus). De hoed is wit en aanvankelijk geheel met compact, wit 
velum bedekt dat op den duur in plakjes openbreekt. De sporen zijn 
met 6-8,5 x 5,5-8 µm opmerkelijk breed. De Brandplekvlokinktzwam is 
een stuk zeldzamer en in Drenthe slechts drie maal gevonden, in alle 
gevallen op brandplekken van enige maanden oud: in de omgeving van 

Diever (atlasblok 215-540, 1968, herb. L), bij het Boekweitenveentje 
bij Gieten (km 245-557, 1999) en in Schepping bij Beilen (km 233-
540, 2001). In Scandinavië wordt de soort ook gemeld van zandige 
en lemige grond en zelfs bij wijze van uitzondering uit bloempotten 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). De Brandplekvlokinktzwam is in 
Nederland wijdverbreid maar tegenwoordig zeldzaam (NMV, 2013) 
en sterk bedreigd (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Coprinopsis jonesii Vals hazenpootje

OPN 1995: Coprinus lagopides

Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 8, n>99: 6, trend --, RL08: Kwetsbaar, eerste 
jaar: 1968.

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

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

De hoed van het Vals hazenpootje is aanvankelijk net als bij het 
Hazenpootje (Coprinopsis lagopus) smal elliptisch en dicht bezet met 
langwerpige, schuin afstaande, witte velumschubjes. Het voornaamste 
verschil met het Hazenpootje zijn de veel kleinere sporen van 6,5-9,5 
x 6-8 µm. Microscopische controle van dit kenmerk is noodzakelijk, 
want het Hazenpootje komt incidenteel ook op brandplekken voor 
en omgekeerd groeit het Vals hazenpootje soms op houtsnippers 
of op humeuze grond (Knudsen & Vesterholt, 2008). Deze soort 
is in Drenthe de meest verbreide van de drie inktzwammen van 

Crocicreas marchantiae Levermoskelkje

OPN 1995: Cyathicula marchantiae

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL 08: Onvoldoende 
gegevens, eerste jaar: 1995.

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

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

Het Levermoskelkje kennen we dankzij het zoekwerk van pionierende 
deelnemers aan de werkweek van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging in de Peel in 1987. Zij ontdekten aan de onderkant (‘Wie 
zoekt daar nou!’) van Parapluutjesmos op een brandplek kleine, 
vaal gekleurde, transparante schoteltjes van 2-4 mm, de rand bezet 
met korte tandjes. De sporen meten 8-10 x 3-4 µm. Sindsdien is het 

Levermoskelkje in Nederland in tien atlasblokken gevonden, waarvan 
één in Drenthe: op een oude brandplek ten zuiden van Vledderveen 
(km 209-542, 1995). Daarnaast is de soort binnen het atlasgebied 
waargenomen in de tuin van ons werkgroepslid Henk Pras aan de 
noordkant van Stadskanaal (km 255-561, 1999, 2002, 2004), net op 
Gronings grondgebied.

min of meer random verspreid. Hij verschijnt vanaf ongeveer drie 
maanden na een brand en bereikt na een half jaar zijn piek, maar het 
mycelium kan twee jaar later nog steeds vruchtlichamen voortbrengen 
(Petersen, 1970; Geesink, 1972). De soort groeit zowel op verbrand 
naaldhout als loofhout en de omgeving laat hem verder betrekkelijk 

onverschillig. Er zijn meldingen van voedselrijke en voedselarme 
loofbossen, wegbermen, droog grasland en levend hoogveen. De 
Brandplekinktzwam was vroeger in Nederland ongetwijfeld vrij 
algemeen, maar is tegenwoordig vrij zeldzaam (NMV, 2013) en als 
bedreigd gerubriceerd (Arnolds & Veerkamp, 2008).

brandplekken, maar nog altijd zeldzaam. Hij kan vrijwel het gehele 
jaar door gevonden worden. Landelijk is het Vals hazenpootje matig 
algemeen en willekeurig verspreid (NMV, 2008).
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Daldinia vernicosa Glanzende houtskoolzwam

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1968.

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

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

Evenals andere houtskoolzwammen vormt de Glanzende 
houtskoolzwam bolle, zwarte vruchtlichamen die op doorsnede een 
fraaie afwisseling vertonen van talrijke donkere en lichte, zijdeachtig 
glanzende, concentrische zones. Hij verschilt van andere soorten 
vooral door de sterk glanzende, gesteelde vruchtlichamen en door 
het specifieke substraat: staande stammetjes van loofbomen die 
door een bosbrand beschadigd en gedeeltelijk verkoold zijn. De 
Glanzende houtskoolzwam ontbreekt dus op klassieke brandplekken 
waar geconcentreerd hout is verbrand. In Drenthe is de paddenstoel 
aangetroffen in het Bargerveen (atlasblok 265-525, 1968, herb. L) 
en bij het Ronostrand ten westen van Steenbergen (km 220-568, 
2006). In het laatste gebied groeide de Glanzende houtskoolzwam 
op enkele verbrande berkenstammetjes op een stukje dichtgroeiende 
heide. Ook elders in Nederland is deze soort zeldzaam op verspreide 
vindplaatsen (NMV, 2013) en vermeld van Brem, berken en eiken 
(Arnolds et al., 1995). In Scandinavië zou hij vooral op populieren 
groeien (Hansen & Knudsen, 2000). Door minder natuurbranden is de 

Glanzende houtskoolzwam afgenomen en staat hij als bedreigd op de 
Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Galerina carbonicola Brandplekmosklokje

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

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

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

Het Brandplekmosklokje lijkt sterk op het zeer algemene Geelbruin 
mosklokje (Galerina hypnorum; zie aldaar), maar de hoed is 
donkerder, roest- tot roodbruin, en voorzien van een opvallende 
papil. Bovendien ontbreken een melige geur en smaak. De sporen 
zijn ongeveer even groot maar bij het Brandplekmosklokje voorzien 
van opvallend sterke blazen van de buitenste sporenwand. In 
Drenthe is dit paddenstoeltje één maal verzameld op een oude, 
bemoste brandplek bij camping De Noordster bij Lhee (km 221-

536, 1983, herb. WBS). Vermoedelijk groeit het Brandplekmosklokje 
eerder samen met mossen op brandplekken, zoals Purpersteeltje 
(Ceratodon purpureus), dan op het verbrande hout zelf. De soort is in 
Nederland verder slechts bekend van Bergen (Limburg), Winterswijk 
en Kootwijk, waar de laatste vondst werd gedaan in 1996. Hij staat 
dan ook als ernstig bedreigd op de Rode Lijst. Ook in Vlaanderen 
is het Brandplekmosklokje zeer zeldzaam en sinds 1986 niet meer 
waargenomen (De Haan & Walleyn, 2009).

Geopyxis carbonaria Gewoon brandplekkelkje

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1968.

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

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

Het Gewoon brandplekkelkje is wellicht het fraaiste bekerzwammetje 
op brandplekken. De kortgesteelde, urnvormige apotheciën worden 
ongeveer een cm groot en groeien in dichte groepjes bijeen. Ze zijn 
oker- tot roodbruin en voorzien van een opvallend licht, fijngekarteld 
randje. Gewoon is dit ascomyceetje allerminst. Uit Drenthe is slechts 
één oude waarneming bekend van een brandplek in Berkenheuvel 
ten noorden van Diever (km 217-544, 1968, herb. L). Het Gewoon 
brandplekkelkje groeit alleen op verbrand naaldhout, verschijnt 
meestal vier tot zes maanden na een brand en kan het dan soms 
twee jaar volhouden (Petersen, 1970). Recent is gebleken dat de 
soort tevens mycorrhiza vormt met naaldbomen (Kuyper, 2007). 
De soort was vermoedelijk vroeger in Nederland algemeen, zoals 
nu nog in Scandinavië (Hansen & Knudsen, 2000). Bij een studie 
van brandplekpaddenstoelen in vier gebieden in Denemarken 
werd het Gewoon brandplekkelkje op 58-80% van de onderzochte 
brandplekken waargenomen (n= 165) (Petersen, 1970). Hij is 
in Nederland na 2000 met 95% afgenomen vergeleken met de 
periode 1900-1983 en daarom landelijk ernstig bedreigd (Arnolds & 
Veerkamp, 2008).
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Gymnopilus odini Bosbrandvlamhoed

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 3, n>99: 2, trend --, RL08: Gevoelig 
(zeldzaam), eerste jaar: 1971.

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

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

De Bosbrandvlamhoed heeft een helder oranjegele tot roestbruine, 
vrijwel gladde, tot 3 cm brede hoed en een bittere smaak. De sporen 
zijn eivormig en 6,5-8 x 4-5 µm groot. Hij heeft een dubbelganger 
in de Geurloze bosbrandvlamhoed (Gymnopilus decipiens; zie 
aldaar). De Bosbrandvlamhoed is in Drenthe wat minder zeldzaam 
dan de laatste soort en gezien op twee plekken in het Asserbosch 
(km 233-556, 1971; km 233-555, 2004), in het Lheederzand bij Lhee 
ten noorden van de Davidshoeve (km 221-536, 1987, 1989), bij het 
Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 1994, herb. Enzlin) en in 
het Schoonloërveld ten zuiden van Schoonloo (km 243-546, 1999). 

De vondst bij Lhee was van een oude brandplek; van de andere 
groeiplaatsen zijn geen details bekend. Deze soort kan na bosbranden 
massaal optreden, zoals recent op de Strabrechtse Heide (Lammers, 
2011). Hij is echter niet aan brandplekken gebonden en groeit ook op 
humeuze grond en veen in naaldbossen, heidevegetaties en venen 
(Knudsen & Vesterholt, 2008). In ons land is de Bosbrandvlamhoed 
zeldzaam op de hogere zandgronden, met een zwaartepunt op de 
Veluwe en Utrechtse Heuvelrug, en daarbuiten één plek op Vlieland 
(NMV, 2013). De soort staat als bedreigd op de Rode Lijst.

Hebeloma birrus Dwergvaalhoed (ook als Brandplekvaalhoed)

OPN 1995: ook als Hebeloma anthracophilum

Status: Vrij zeldzaam, n= 37, n<99: 20, n>99: 21, trend -, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1961. – Hab (n= 28): voedselarm naaldbos en gemengd bos 
29%, droog, voedselarm loofbos 22%, jeneverbesstruweel 14%, lanen 14%, 
parken en tuinen 7%, heide en pijpenstrootjesveld 7%, kruipwilgstruweel 4%, 
elzenbroekbos 4%. – Sub (n= 7): humus 57%, brandplekken 43%

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

0 0 0 0 1 0 0 1 13 21 14 2

Zoals de meeste vaalhoeden heeft de Dwergvaalhoed een kleverige, 
geel- tot roodbruine hoed met een lichtere randzone en een witte, 
berijpte steel. De afmetingen van de vruchtlichamen zijn buitengewoon 
variabel met een hoedbreedte van 1-7,5 cm en een steeldikte van 
3-14 mm. In Drenthe worden voornamelijk exemplaren gevonden 
aan de kleine kant van dit spectrum. Een belangrijk veldkenmerk van 
de Dwergvaalhoed is het ontbreken van enige radijsgeur of –smaak; 
in plaats daarvan hebben de vruchtlichamen een zwakke, zoetige 
geur. Het is de enige vaalhoed die op brandplekken groeit, maar hij 
komt ook daarbuiten geregeld voor. De vorm op brandplekken werd 
dikwijls als een aparte soort onderscheiden, de Brandplekvaalhoed 
(Hebeloma anthracophilum), maar tegenwoordig worden beide 
soorten doorgaans als synoniem beschouwd (Vesterholt, 2005; 
Knudsen & Vesterholt, 2008). Buiten brandplekken is een wortelende 
steel een goede aanwijzing voor de identiteit, maar ook dan is 
microscopische controle geboden. De amandelvormige sporen 
meten 8-13 x 5-7 µm en hebben een sterk gerimpelde, loslatende 
buitenwand. In Drenthe is de Dwergvaalhoed vrij zeldzaam en na de 
Brandplekbundelzwam (Pholiota highlandensis) de meest verbreide 
brandplekpaddenstoel, met een voorkeur voor zandgebieden. 
Hij ontbreekt in hoogveenontginningen en de laagveengebieden 
in het noorden en zuidwesten van de provincie. In de successie 

op brandplekken is de Dwergvaalhoed een laatkomer. Op de door 
Geesink (1972) gevolgde brandplekken in Hoekenbrink bij Diever 
verschenen vruchtlichamen pas in klein aantal 2,5-3 jaar na het 
verbranden van dennentakken. Er zijn in Drenthe helaas slechts 
enkele notities gemaakt van het substraat. Op grond daarvan is de 
frequentie op brandplekken en daarbuiten min of meer gelijk. Buiten 
brandplekken groeit de soort op humeuze bodem in diverse bostypen, 
lanen en parken, doorgaans in de nabijheid van loof- of naaldbomen. 
Volgens Vesterholt (2005) groeit de soort daar op stikstofrijke 
plekken, bijvoorbeeld door verrijking met urine. Hij is in Scandinavië 
zelfs één keer op paardenmest gevonden. In Drenthe zijn daarvoor 
geen concrete aanwijzingen. Alle andere vaalhoeden vormen 
mycorrhiza met boomwortels, maar de Dwergvaalhoed is af en toe 
in boomloze vegetaties waargenomen en daarom is het de vraag of 
het ook voor deze soort geldt. De ecologie van deze paddenstoel 
vergt dus nadere studie. In Nederland is de Dwergvaalhoed (inclusief 
Brandplekvaalhoed) vrij zeldzaam en wijdverbreid (NMV, 2013), maar 
recent sterk achteruitgegaan en daardoor als bedreigd op de Rode 
Lijst beland (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Hydropus moserianus Trechtersapsteel

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1969.

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

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

De Trechtersapsteel is een gedrongen, grijsbruin paddenstoeltje, 
waarvan de maximaal 18 mm brede hoed een ingedrukt centrum 
heeft en ver uiteen staande, wat verdikte, kort aflopende lamellen. 
Daardoor kan hij in het veld gemakkelijk worden verward met diverse 
trechtertjes (Omphalina spp.), maar de microscopische kenmerken 
zijn geheel verschillend: de traanvormige sporen zijn amyloid, de 
lamellen zijn op de snede en vlakken bezet met flesvormige cystiden 
en de hoedhuid bevat talrijke bruine pileocystiden. Dit opmerkelijke 
paddenstoeltje is langgeleden in Drenthe gevonden tijdens het 
onderzoek aan de successie op brandplekken door Geesink op enkele 

brandplekken van ruim een jaar oud in Hoekenbrink bij Diever (km 
217-544, 218-544, 1968, herb. L). Hij publiceerde ook een beknopte 
beschrijving van deze soort die indertijd nog geen naam had (Geesink, 
1972). De Trechtersapsteel is niet strikt aan brandplekken gebonden. 
Hij is in Nederland verder beschreven van een kruipwilgstruweel in 
de kalkarme duinen bij Petten en van lemige grond in een loofbos bij 
Breda (Bas in Bas et al., 1999), een opmerkelijke variatie aan habitats 
voor zo’n extreem zeldzame soort. Verder is er een opgave van de 
zuidpunt van Texel (NMV, 2013). De Trechtersapsteel is ook bekend 
van een paar plaatsen in Vlaanderen en Frankrijk.

Lyophyllum anthracophilum Rondsporig pekzwammetje

OPN 1995: Tephrocybe anthracophila

Status: Zeldzaam, n= 28, n<99: 12, n>99: 16, trend -, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1964. – Hab (n= 14): jeneverbesstruweel 36%, voedselarme lanen 21%, 
hoogveen 14%, zandverstuiving 7%, voedselarm naaldbos 7%, droge heide 
7%, vochtig, voedselrijk loofbos 7%. – Sub (n= 6): brandplekken 100%.

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

0 0 0 0 0 0 0 1 8 12 13 1

De tamelijk kleine vruchtlichamen van het Rondsporig pekzwammetje 
zijn geheel bruingrijs, waarbij de lamellen wat lichter zijn gekleurd 
dan hoed en steel. Smaak en geur zijn melig. Voor een zeker 
onderscheid van het Gladsporig pekzwammetje (Lyophyllum atratum) 
is het bekijken van de sporen noodzakelijk. Die zijn rond en glad met 
een diameter van 4,5-6,5 µm. De soorten zijn lange tijd met elkaar 
samengenomen, onder meer tijdens de studies naar successie op 
brandplekken door Petersen (1970) in Zweden en Geesink (1972) 
in Hoekenbrink bij Diever. Dat is niet zo vreemd aangezien beide 
pekzwammetjes niet zelden op één brandplek voorkomen en er 
dan al gauw aan één variabele soort wordt gedacht. Toch zijn ze 
op grond van de sporenvorm onder de microscoop gemakkelijk 
uit elkaar te houden. Om de zaak te compliceren onderscheiden 
sommige auteurs nog een derde soort met even grote, bolronde 
sporen als het Rondsporig pekzwammetje, maar dan voorzien van 
zeer fijne wratjes. Knudsen & Vesterholt (2008) gebruiken voor dit 
pekzwammetje de naam Lyophyllum ambustum, maar die naam 
wordt in ons land gebruikt voor een geheel andere soort met sterk 
knobbelige sporen die slechts incidenteel op brandplekken groeit (zie 
aldaar). In Nederland is aan deze kwestie nog onvoldoende aandacht 
geschonken, maar uit de uitvoerige beschouwing van Geesink (1972) 
blijkt dat hij ook de soort of vorm met fijnwrattige sporen in Hoekenbrink 
heeft waargenomen. Het Rondsporig pekzwammetje is in Drenthe 
weliswaar een van de talrijkste obligate brandplekpaddenstoelen, 
maar door de schaarste van verbrand hout is hij toch zeldzaam. De 
soort kan in allerlei biotopen opduiken, van nat tot droog, voedselarm 
tot voedselrijk en open tot beschaduwd, mits het geschikte substraat 
aanwezig is. Hij groeit zowel op resten van loof- als naaldhout. Op 
275 onderzochte brandplekken in Denemarken was het Rondsporig 
pekzwammetje (inclusief het Gladsporig pekzwammetje) de meest 
frequente paddenstoel met een presentie van 98% (Petersen, 1970). 
Hij fructificeerde daar tussen een half jaar en drie jaar na de brand. 
Geesink (1972) meldt dat dit soortencomplex in Hoekenbrink op 
‘alle 175 brandplekken in grote hoeveelheden voorkwam’, eveneens 
vanaf een half jaar na het verbranden van takafval. Het Rondsporig 
pekzwammetje was in Nederland wijdverspreid, voornamelijk op het 
pleistoceen (NMV, 2013), maar is nu matig algemeen en bedreigd 
(Arnolds & Veerkamp, 2008).
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Lyophyllum atratum Gladsporig pekzwammetje

OPN 1995: Tephrocybe atrata

Status: Zeldzaam, n= 16, n<99: 9, n>99: 7, trend --, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1965. – Hab (n= 10): jeneverbesstruweel 20%, droog, schraal grasland 
10%, voedselarme lanen 10%, loofhoutsingels 10%, voedselarm gemengd 
bos 10%, droge heide 10%, vochtig, voedselrijk loofbos 10%, voedselarme 
kapvlakte 10%, rest 10%.

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

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

Het Gladsporig pekzwammetje lijkt sprekend op het hierboven 
besproken Rondsporig pekzwammetje (Lyophyllum anthracophilum), 
maar de hoed van jonge exemplaren is vaak donkerder, bijna zwart, 
en de gladde sporen zijn elliptisch, 5-8 x 3-4 µm. Beide soorten zijn 
in het verleden vaak samengenomen; zie verder bij het Rondsporig 
pekzwammetje. In Nederland is het Gladsporig pekzwammetje altijd 
schaarser geweest dan de laatste soort, maar hij heeft hetzelfde 
verspreidingspatroon (NMV, 2013). Ecologisch lijken beide soorten 

sprekend op elkaar. Ook het Gladsporig pekzwammetje is een obligate 
brandpleksoort die in allerlei biotopen ongeveer een half jaar na een 
brand kan opduiken. Niet zelden groeien de soorten door elkaar op 
één brandplek, bijvoorbeeld op drie van de zeven onderzochte kleine 
brandplekken (circa 2 m2) in Schepping bij Holthe (Arnolds, n.p.). Het 
Gladsporig pekzwammetje staat eveneens als bedreigd op de Rode 
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Met zijn genavelde tot trechtervormige, hygrofane, grijs- tot 
zwartbruine hoed lijkt de Splijtplaat sterk op een trechterzwam 
(Clitocybe), maar de vruchtlichamen zijn taaier, bijna elastisch, 
en de hoedhuid is gelatineus en aftrekbaar. De soort heeft zijn 
naam te danken aan een uniek kenmerk: bij het doorbreken van 
een vruchtlichaam splijten de lamellen op het breukvlak vaak in 
twee helften. In Drenthe is de Splijtplaat zeer zeldzaam en alleen 
in het zuidwesten gevonden, maar hij is in principe ook elders 

Myxomphalia maura Splijtplaat

Status: Zeldzaam, n= 10, n<99: 5, n>99: 6, trend -, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1969.

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

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

te verwachten. Hij is voornamelijk aangetroffen op houtas op 
brandplekken, met een sterke voorkeur voor verbrand naaldhout, en 
is daar een laatkomer. Vruchtlichamen verschijnen vanaf een jaar 
na het vuur en bereiken pas na drie jaar hun maximale uitbreiding 
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Het Vroeg krulmosschijfje is oorspronkelijk beschreven als variëteit 
aestivalis van het Breedsporig mosschijfje (Octospora roxheimii, 
zie aldaar) van een brandplek in de Doubs, Frankrijk (Caillet & 
Moyne, 1987). Onder die naam is hij ook opgenomen in de nieuwe 
Standaardlijst (Arnolds & Van den Bergh, 2013). Hij verschilt evenwel 
in de verschijningstijd in de zomer, maar vooral in de aanmerkelijk 
langere sporen van 20-27 x 12-16 µm. Daarom wordt het Vroeg 
krulmosschijfje door ons als zelfstandige soort opgevat. Hij is in 
Drenthe aangetroffen in Schepping bij Holthe (km 233-540, 2006, 
herb. L) op een plek waar ongeveer anderhalf jaar daarvoor takken 
van loofbomen waren verbrand. De vruchtlichamen groeiden tussen 
Krulmos (Funaria hygrometrica) en dit ascomyceetje parasiteert 
hoogstwaarschijnlijk op dit mos. Het Vroeg krulmosschijfje is dan ook 
vermoedelijk geen obligate brandplekpaddenstoel, want Krulmos is 
niet aan die biotoop gebonden. De soort is elders in Nederland nog 
niet waargenomen (NMV, 2013).

Octospora aestivalis Vroeg krulmosschijfje

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

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

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

De apotheciën van het Breedsporig mosschijfje verschijnen in de late 
herfst en winter. Ze worden slechts tot 5 mm breed maar vallen door 
de oranje bovenzijde toch op. De soort heeft relatief breed elliptische, 
gladde sporen van 17-21 x 12-15 µm. Een variëteit met langere en 
smallere sporen (var. aestivalis) is hier behandeld als aparte soort (zie 
hierboven). In Drenthe is hij alleen gevonden in Schepping bij Holthe 
(km 233-540, 2009, herb. L) op een plek waar ongeveer twee jaar 
daarvoor takken van loofbomen waren verbrand. De vruchtlichamen 
parasiteren op Krulmos (Funaria hygrometrica) dat dikwijls op oudere 

brandplekken voorkomt maar ook veel daarbuiten. Het Breedsporig 
mosschijfje is niet aan brandplekken gebonden. In Nederland was de 
soort lange tijd slechts bekend van een collectie van Best uit 1989, 
maar de laatste jaren is het aantal vondsten sterk toegenomen. 
Thans is het Breedsporig mosschijfje vrij zeldzaam en vooral in 
Brabant en de omgeving van Nijmegen gevonden. Dit is, evenals de 
toename, een waarnemerseffect dat veroorzaakt wordt door een bij 
specialisten toegenomen kennis van geschikte standplaatsen van dit 
ascomyceetje (Brouwer, 1999).

Octospora roxheimii Breedsporig mosschijfje

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

De geelbruine tot donker roodbruine vruchtlichamen van de Zemelige 
brandplekbekerzwam worden tot 7 cm breed en zijn aanvankelijk 
bekervormig met een ingebogen rand, later worden ze schotelvormig. 
Onder de microsoop vallen de smal elliptische, dicht met fijne 
stekels bezette sporen op. In Drenthe is deze soort zeer zeldzaam 
met vondsten op diverse plekken in gekapt heide-dennenbos in 
Hoekenbrink bij Diever (km 217-544, 218-544, 1968, 1969, herb. L), 
in een droge wegberm ten zuiden van Spier (km 227-535, 1984, herb. 
WBS), ten oosten van Eemster (km 223-541, 1999, herb. R. Chrispijn) 
en in een nat wilgenstruweel in het Achterste Veen bij Taarlo (km 236-
560, 2002, herb. L). In deze geheel verschillende milieus groeide de 
Zemelige brandplekbekerzwam altijd op vrij verse brandplekken, in 
Hoekenbrink vanaf 3 maanden na het verbranden van takafval van 

Peziza echinospora Zemelige brandplekbekerzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 5, n<99: 3, n>99: 2, trend --, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1968.

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

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

(Petersen, 1970). Ook Geesink (1972) trof de soort op Hoekenbrink 
pas aan vanaf 18 maanden na het verbranden van takken. De 
Splijtplaat is een facultatieve brandplekpaddenstoel die profiteert 
van de tijdelijk sterk verhoogde pH in de houtas. Hij is in Drenthe 
ook waargenomen in een dennenbos in Boswachterij Smilde na een 
forse, experimentele kalkbemesting (km 216-544, 1987-1989) en 

langs schelpenpaden door sparrenbos bij de Gijsselterkoelen (km 
233-529, 2002) en in het Dieverveld (km 216-545, 2007). Landelijk is 
de Splijtplaat tegenwoordig vrij zeldzaam op het pleistoceen en in de 
kustduinen, maar hij was een halve eeuw geleden vermoedelijk nog 
vrij algemeen (NMV, 2013). Vanwege de sterke achteruitgang wordt 
hij als bedreigd beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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De Olijfkleurige bekerzwam heeft kleine, tot 15 mm brede, 
schotelvormige apotheciën met een opvallend gekartelde rand, 
een gladde, olijfgele tot olijfbruine binnenkant en een zemelige, 
okergele buitenzijde. De gladde sporen meten 17-22 x 9-12 µm. 
Deze soort is in Drenthe waargenomen op een brandplek bij het 
Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 2000, 2001) en tussen 
Grote brandnetel in een voedselrijk deel van het Tonckensbos ten 
noorden van Huis ter Heide (km 228-561, 2009). De Olijfkleurige 

bekerzwam is een facultatieve bewoner van as en verbrand hout. 
De vruchtlichamen verschijnen daar reeds na drie maanden en 
kunnen zich iets langer dan twee jaar handhaven. Hij is ook 
bekend van voedselrijke grond in bossen en van mest (Kuyper in 
Arnolds et al., 1995; Hansen & Knudsen, 2000). De Olijfkleurige 
bekerzwam is in Nederland vrij zeldzaam, maar wijdverbreid, 
met zwaartepunten in Zuid-Limburg, Oost-Flevoland en rond 
Eindhoven (NMV, 2013).

Peziza granularis Olijfkleurige bekerzwam

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

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

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

De Paarse brandplekbekerzwam heeft tot 3 cm brede, gelijkmatig 
schotel- tot schijfvormige apotheciën met een bleekviolette tot 
purperbruine bovenkant en een kale, grijsblauwe buitenzijde. Hij 
heeft gladde sporen van 11-16 x 7-10 µm. In Drenthe zijn slechts 
twee vondsten bekend: bij Gasselternijveen (km 252-556, 2004) en 
één exemplaar op een verse brandplek van loofhouttakken in een 
eikenbosje in Schepping bij Beilen (km 233-540, 2009, herb. L), 
zeven maanden na het vuur. Hij kan al tien weken na een brand 
zijn opwachting maken en wordt tot drie jaar daarna gevonden 
(Hansen & Knudsen, 2000), met een voorkeur voor beschaduwde 
plekken (Petersen, 1970). De Paarse brandplekbekerzwam is geen 
obligate brandplekpaddenstoel, want hij groeit soms ook in bekalkte 
dennenbossen en reageert kennelijk vooral op de sterk verhoogde 
pH op brandplekken (Maas Geesteranus, 1967). Hij kwam vroeger 
zeldzaam en verspreid door het gehele land voor, maar is sterk 
achteruitgegaan en nu zeer zeldzaam (NMV, 2013) en sterk bedreigd 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). In Scandinavië is deze soort nog vrij 
algemeen (Hansen & Knudsen, 2000, als Peziza lobulata).

Peziza moseri Paarse brandplekbekerzwam

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 1 0 1 0

De Violette brandplekbekerzwam lijkt sterk op de Paarse 
brandplekbekerzwam (Peziza moseri; zie aldaar), maar heeft wat 
geelbruine vlokjes langs de gelobde buitenrand en bij doorbreken 
komt er vaak waterig wit melksap vrij. Het meest betrouwbare verschil 
zit hem evenwel in de sporen die bij de Violette brandplekbekerzwam 
niet glad zijn, maar dicht bezet met afgeronde wratjes. Ook deze 
soort is in Drenthe maar op enkele plaatsen gesignaleerd: in de 
omgeving van Spier (atlasblok 225-535, 1963, herb. L), Hoekenbrink 
ten noorden van Diever (km 218-544, 1968), Diever (km 217-541, 
1968, herb. L), een droge wegberm ten zuiden van Spier (km 
227-535, 1984, herb. WBS), bij het Boekweitenveentje bij Gieten 

Peziza subviolacea Violette brandplekbekerzwam

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 3, n>99: 3, trend --, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1963.

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

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

dennen (Geesink, 1972). In Denemarken was hij al 10 weken na het 
vuur present. Hij bereikte daar een maximum presentie na een half 
jaar en was na twee jaar vrijwel verdwenen (Petersen, 1970). Deze 
obligate brandplekpaddenstoel komt over het gehele land verspreid, 
maar vrij zeldzaam voor (NMV, 2013) en wordt door een sterke 
achteruitgang als bedreigd beschouwd (Arnolds & Veerkamp, 2008). 

De Zemelige brandplekbekerzwam is in Scandinavië algemeen 
(Hansen & Knudsen, 2000). Tijdens mycologisch onderzoek aan 
brandplekken in Denemarken werd de soort maar liefst op 63% van 
de 275 bestudeerde plaatsen aangetroffen (Petersen, 1970). Dat zal 
een halve eeuw geleden vermoedelijk ook in Nederland het geval zijn 
geweest.
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(km 245-557, 1991), in de Emmerdennen (km 257-535, 2006) 
en ten zuiden van Een-West (km 218-565, 2007). Tijdens het 
successie-onderzoek door Geesink (1972) in de Hoekenbrink 
was de Violette brandplekbekerzwam de eerste paddenstoel 
die verscheen, ongeveer twee maanden na het verbranden 
van dennentakken. Ook in Denemarken is hij een vroege soort 
in de successie, maar hij kan zich wel in kleiner wordende 
aantallen handhaven tot drie jaar na de brand (Petersen, 
1970). Hij behoorde daar tot de gewone soorten die op 63% 
van de onderzochte brandplekken werd aangetroffen (n= 275). 
De Violette brandplekbekerzwam is vrijwel tot brandplekken 
beperkt, maar Maas Geesteranus (1967) vermeldt één vondst 
op metselspecie op een afvalhoop. Hij is in heel Scandinavië 
algemeen (Hansen & Knudsen, 2000), in tegenstelling tot ons 
land waar hij vrij zeldzaam, maar wijdverbreid voorkwam. De 
soort is sterk afgenomen, nu zeldzaam en bedreigd door het 
bijna verdwijnen van de geschikte microhabitat (Arnolds & 
Veerkamp, 2008).

De Brandplekbundelzwam heeft een gele hoed met oranjebruin 
centrum en groeit, zoals de naam aangeeft, vaak in bundels. 
Daardoor lijkt hij bij oppervlakkige beschouwing op het Gewoon 
zwavelkopje (Hypholoma fasciculare), maar het hoedoppervlak 
van de Brandplekbundelzwam is bij vochtig weer slijmerig en 
de lamellen zijn eerst geelachtig en vervolgens roestbruin. 
Bovendien is de groeiplaats op verbrand hout karakteristiek. 
Bij uitzondering komt hij ook voor zonder herkenbare verkoolde 
houtresten en dan is het verschil met verwante soorten als 
de Sparrenbundelzwam (Pholiota spumosa; zie aldaar) en 
de Bospadbundelzwam (P. mixta) soms lastig. In Drenthe 
is de Brandplekbundelzwam de meest verbreide soort van 
brandplekken, maar desalniettemin vrij zeldzaam. Hij is 
het gehele jaar door overal te verwachten waar een flinke 
hoeveelheid hout verbrand is, op verkoolde resten van zowel 
loof- als naaldbomen, niet zelden op nog overeind staande, 
halfverbrande stammen. De Brandplekbundelzwam is gemeld 

Pholiota highlandensis Brandplekbundelzwam

Status: Vrij zeldzaam, n= 36, n<99: 15, n>99: 21, trend -, RL08: Kwetsbaar, 
eerste jaar: 1968. – Hab (n= 17): hoogveen 23%, heide en heischraal 
grasland 18%, zandverstuiving 12%, bermen en lanen 12%, loofhoutsingels 
12%, droog, schraal grasland 6%, droog, voedselarm loofbos 6%, 
voedselarm naaldbos 6%. – Sub (n= 18): brandplekken 100% (waarvan 
oude brandplekken 33%, verse brandplekken 28%, verbrande stam 11%, 
verbrande houtresten 6%).

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

1 0 1 1 0 1 2 1 6 12 21 1

uit allerlei biotopen, zoals hoogvenen, zandverstuivingen, 
heidevegetaties, graslanden, wegbermen, bossingels en diverse 
bostypen. De vruchtlichamen verschijnen vanaf vier maanden 
na een brand en bereiken na ongeveer een jaar hun maximum. 
Na drie jaar is de soort vrijwel verdwenen (Petersen, 1970). Op 
de door Geesink (1972) gevolgde brandplekken in Hoekenbrink 
bij Diever verscheen de Brandplekbundelzwam in groten getale 
tussen een half jaar en anderhalf jaar na het verbranden 
van dennentakken. Op 275 onderzochte brandplekken in 
Denemarken was de Brandplekbundelzwam na het Rondsporig 
pekzwammetje (Lyophyllum anthracophilum) de meest frequente 
paddenstoel met een presentie van 90%. In Nederland was 
de Brandplekbundelzwam vroeger algemeen, vooral op het 
pleistoceen, maar ook deze soort is afgenomen en tegenwoordig 
matig algemeen (NMV, 2013). Hij is dientengevolge als kwetsbaar 
op de Rode Lijst beland (Arnolds & Veerkamp, 2008).
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De apotheciën van de Zwarte brandplekbekerzwam zijn met een 
diameter tot 2 cm vrij klein, spoedig schotelvormig en geheel zwart 
van kleur. Voor het onderscheid met de verwante Purperbruine 
brandplekbekerzwam (Plicaria trachycarpa; zie hieronder) is 
microscopisch onderzoek van de sporen nodig. Die zijn bij beide 
soorten bolrond, maar bij de Zwarte brandplekbekerzwam voorzien 
van kegelvormige, tot 2 µm hoge stekels. De laatste soort is in Drenthe 

alleen waargenomen op een minstens een jaar oude, beschaduwde 
brandplek in een dennenbos in het Dieverzand (km 218-542, 2007, 
herb. L). Hij verschijnt al tien weken na een brand en kan het 
bijna vier jaar volhouden (Hansen & Knudsen, 2000). De Zwarte 
brandplekbekerzwam is in ons land verder alleen waargenomen op 
twee plekken op de Veluwe, één in Het Gooi en één in Zuid-Limburg 
(NMV, 2013).

Plicaria anthracina Zwarte brandplekbekerzwam

OPN 1995: Peziza anthracina

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

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 bekervormige vruchtlichamen van de Beroete brandplek-
bekerzwam zijn 2-8 cm breed en een stuk groter en meer verdiept 
dan van de twee andere Plicaria-soorten op brandplekken. Bovendien 
zijn ze lichter, grijsbruin tot bruin van kleur. Door de gladde, ronde 
sporen is de soort onder de microscoop onmiskenbaar. Deze soort 
is in Drenthe aangetroffen op een brandplek van snoeihout van 
dennen in Hoekenbrink ten noorden van Diever (km 218-544,1968, 
herb. L) en op halfverbrande dennenstammetjes op een stuifzandplek 
in dennenbos in het Oosterveld bij Westerbork (km 239-540, 2005, 
herb. L). Bij Diever verscheen hij ongeveer 9 maanden na het vuur 
met een optimum tussen 12 en 18 maanden nadien (Geesink, 
1972, als Peziza leiocarpa). In Denemarken trad hij op vanaf vijf 
maanden na branden tot ruim twee jaar daarna, met een voorkeur 
voor beschaduwde plekken (Petersen, 1970). In Nederland kwam de 
Beroete brandplekbekerzwam vrij veel voor op de Veluwe en Utrechtse 
Heuvelrug en op een enkele plaats in Brabant, maar tegenwoordig is 
hij overal zeer zeldzaam (NMV, 2013) en ernstig bedreigd (Arnolds 
& Veerkamp, 2008). In Denemarken en Groot-Brittannië is de soort 
evenwel algemeen (Hansen & Knudsen, 2000; Dennis, 1981).

Plicaria endocarpoides Beroete brandplekbekerzwam

OPN 1995: Peziza endocarpoides

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1968.

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

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

Door de zeer donkere, tot 2 cm brede, schotelvormige 
vruchtlichamen lijkt de Purperbruine brandplekbekerzwam sterk 
op de Zwarte brandplekbekerzwam (Plicaria anthracina; zie 
hierboven). Hij is alleen microscopisch met zekerheid daarvan 
te onderscheiden door de bolronde sporen met afgeronde, tot 
1 µm hoge wratten. Ook de Purperbruine brandplekbekerzwam 
is gebonden aan verbrande houtresten en in Drenthe bekend 
van de omgeving van Wittelte (atlasblok 215-535, 1954, herb. 
L), Hoekenbrink ten noorden van Diever (km 217-544 en 218-
544, 1968, herb. L), Laaghalerveen (km 230-555, 2005, herb. 
L), bij Witten, Assen (km 230-555, 2005) en een wegberm in 

Berkenheuvel bij Diever (km 217-543, 2009). In de successie op 
brandplekken is het in Denemarken een van de vroegste soorten 
die al na drie maanden verschijnt, maar hij kan het wel een jaar 
of twee volhouden (Petersen, 1970). Op Hoekenbrink werd hij 
door Geesink (1972) alleen in een vroeg stadium waargenomen, 
3-4 maanden na het branden en ook bij Witten ging het om 
zeer verse overblijfselen van een kampvuurtje. De Purperbruine 
brandplekbekerzwam was vroeger vermoedelijk matig algemeen 
op de hogere zandgronden en in de kalkarme duinen, maar ook 
deze soort is sterk afgenomen en thans zeldzaam en ernstig 
bedreigd (NMV, 2013; Arnolds & Veerkamp, 2008).

Plicaria trachycarpa Purperbruine brandplekbekerzwam

OPN 1995: Peziza trachycarpa

Status: Zeer zeldzaam, n= 6, n<99: 3, n>99: 3, trend --, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1954.

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

0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0
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Door het goed ontwikkelde witte velum op de hoed dat later in 
vlokjes uiteenvalt, lijkt de Brandplekfranjehoed sterk op de algemene 
Wollige franjehoed (Psathyrella artemisiae; zie aldaar). Hij verschilt 
daarvan voornamelijk in microscopische kenmerken, zoals de 
kleine sporen (6-8 x 3,5-4,5 µm) zonder kiempore. Bovendien is de 
Brandplekfranjehoed de enige franjehoed die kenmerkend is voor 
brandplekken. In Drenthe is hij slechts drie maal waargenomen: op 
het Doldersumerveld (km 213-546, 1989), bij de Havixhorst nabij De 
Wijk (km 213-521, 1991) en in landgoed Mensinge bij Roden (km 
225-570, 2005). Landelijk was deze paddenstoel vrij zeldzaam en 
bijna beperkt tot het pleistoceen (NMV, 2013). Hij is na 2000 met 
96% afgenomen vergeleken met de periode 1900-1983 en daarmee 
een van de meest achteruitgaande brandplekpaddenstoelen. De 
Brandplekfranjehoed staat dan ook als ernstig bedreigd op de Rode 
Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Psathyrella pennata Brandplekfranjehoed

Status: Uiterst zeldzaam, n= 3, n<99: 2, n>99: 1, trend ---, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1989.

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

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

Evenals het minder zeldzame Spinragkuddeschijfje (Pyronema 
omphalodes; zie hieronder) heeft het Grootsporig kuddeschijfje 
kleine, zachte, onregelmatig gevormde vruchtlichamen met een 
oranjerode bovenzijde die in dichte groepen groeien. De laatste 
soort verschilt in het veld door de aanwezigheid van spaarzame 
spitse, dunwandige haren aan de rand van de apotheciën en de 
afwezigheid van fijne witte hyfen (subiculum) op het substraat; 
microscopisch door de grotere sporen van 16-20 x 10-12 µm. Het 
Grootsporig kuddeschijfje is in Drenthe alleen bekend van een 
verse brandplek bij het Boekweitenveentje bij Gieten (km 245-557, 
2000). De soort is een uitgesproken pionier en kan al één of twee 
weken na een brand verschijnen (Hansen & Knudsen, 2000). Hij is 
echter niet aan brandplekken gebonden, maar groeit ook op aarde 
na een hittebehandeling, onder meer in kassen (Maas Geesteranus, 
1969; Hansen & Knudsen, 2000). Waarschijnlijk profiteert deze 
soort van de uitschakeling van concurrerende schimmels bij hoge 
temperaturen. Landelijk is het Grootsporig kuddeschijfje zeldzaam 
zonder duidelijk patroon (NMV, 2013). Het is een van de zeer weinige 
brandplekpaddenstoelen die niet is afgenomen, maar daarentegen 

Pyronema domesticum Grootsporig kuddeschijfje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 1, n<99: 0, n>99: 1, trend +++, RL08: Thans niet 
bedreigd, eerste jaar: 2000.

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

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

Het Spinragkuddeschijfje heeft zachte, schijf- tot kussenvormige, 
oranjerode vruchtlichamen die tot 2 mm breed worden. Ze groeien 
altijd in groepen op een netwerk van witte myceliumdraden 
(subiculum) en vaak zo dicht op elkaar dat ze door wederzijdse 
druk hoekig worden of met elkaar versmelten tot grotere plakkaten. 
De gladde sporen meten 13-17 x 8-10 µm. In Drenthe is het 
Spinragkuddeschijfje zeer zeldzaam met vier vindplaatsen: de 
omgeving van Diever (atlasblok 215-540, 1972, herb. L), Het 
Vagevuur bij Roden (km 223-573, 1981), De Mussels ten zuidwesten 
van Beilen (km 229-541, 2002) en Schepping bij Holthe (km 233-

Pyronema omphalodes Spinragkuddeschijfje

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 2, n>99: 2, trend--, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1972.

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

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

een lichte vooruitgang vertoont (Arnolds & Veerkamp, 2008). Het 
is onbekend hoeveel vondsten afkomstig zijn van brandplekken en 
hoeveel van gesteriliseerde aarde. 
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De Oliebolzwam is een forse, roodbruine, onregelmatig gevormde 
zakjeszwam met een bolle oppervlakte die op verbrande houtresten 
of naaldenstrooisel groeit. Deze onmiskenbare soort is in Drenthe 
zeldzaam en hoofdzakelijk gevonden in boswachterijen en andere 
grote bosgebieden. De paddenstoel is gebonden aan naaldbomen, 
waar hij op wortels parasiteert. In Drenthe is de Oliebolzwam twee 
maal bij lariks, twee maal bij Fijnspar en twee maal bij Grove den 
genoteerd. De vruchtlichamen worden hoofdzakelijk aan de rand 
van brandplekken gevonden, in Denemarken 3-18 maanden na een 
brand (Petersen, 1970). Ook in Hoekenbrink bij Diever verscheen 
deze paddenstoel ongeveer drie maanden na het verbranden van 
dennentakken en wel meteen in groten getale (Geesink, 1972). 
Een jaar later was hij weer vrijwel verdwenen. Experimenteel 
is aangetoond dat verhitting de kieming van de sporen van de 
Oliebolzwam stimuleert (Dix & Webster, 1995). De soort is echter 
niet strikt aan brandplekken gebonden en kan ook op strooisel in niet 
door brand verstoorde naaldbossen groeien (Petersen, 1970). Dit 
was in Drenthe onder meer het geval in sparrenopstanden bij Peize 
en Westerbork. In kringen van bosarbeiders staat de Oliebolzwam 
bekend als Koffievuurtjeszwam, omdat hij vaak groeide op plekken 
waar in de goede oude tijd onder het werk een vuurtje werd gestookt 

Rhizina undulata Oliebolzwam

Status: Zeldzaam, n= 14, n<99: 5, n>99: 9, trend ±, RL08: Bedreigd, eerste 
jaar: 1940.

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

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

De Roze brandbekerzwam is een onmiskenbare soort met tot 4 cm 
brede, aanvankelijk bekervormige, later schotelvormige apotheciën 
met een roze tot purperroze binnenzijde en een bleekroze 
buitenkant. Deze paddenstoel is ruim een halve eeuw geleden 
één keer in de omgeving van Dalerveen verzameld (atlasblok 250-
520, 1961, herb. L). Hij is alleen bekend van brandplekken, in het 

bijzonder van verbrand veen (Maas Geesteranus, 1967). De Roze 
brandbekerzwam was vroeger bekend van acht atlasblokken in het 
oosten van het land (NMV, 2013), maar de laatste vondst dateert van 
1971, zodat hij nu in Nederland als uitgestorven wordt beschouwd 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). Ook elders in Europa is deze soort 
zeer zeldzaam. 

Rhodotarzetta rosea Roze brandbekerzwam

OPN 1995: Tarzetta rosea

Status: Verdwenen, n= 1, n<99: 1, n>99: 0, trend ---, RL08: Verdwenen, 
eerste jaar: 1961.

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

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

540, 2007). De soort is alleen op verse brandplekken gevonden, bij 
Holthe drie maanden na het verbranden van takken van loofbomen. 
De vruchtlichamen kunnen al één of twee weken na een brand 
verschijnen (Hansen & Knudsen, 2000). Evenals het Grootsporig 
kuddeschijfje (Pyronema domesticum) is het Spinragkuddeschijfje 

een facultatieve brandplekpaddenstoel die soms ook is aangetroffen 
op aarde die een hittebehandeling heeft ondergaan (Hansen & 
Knudsen, 2000). Landelijk is dit ascomyceetje zeldzaam, maar 
wijdverbreid (NMV, 2013). Hij is sterk afgenomen en staat als 
bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). 

om de handen te warmen en verse koffie te zetten. Hij was vroeger 
vrij algemeen op pleistocene zandgronden en zeldzaam in de 
duinen (Nauta & Vellinga, 1995; NMV, 2013). De soort kon massaal 
fructificeren op voedselarme zandgronden waar hout verbrand was. 
Dan kunnen zowel kiemplanten van bomen als oudere bomen aan 
de rand van brandplekken worden aangetast door de Oliebolzwam. 
Deze schade voor de houtproductie was een van de redenen waarom 
het verbranden van houtresten in het bos in de zestiger jaren sterk 
is afgenomen. Het plaatselijk afsterven van bomen als gevolg van 
aantasting door de Oliebolzwam kan ook bijdragen aan de variatie in 
bosstructuur, uit een oogpunt van meer natuurlijk bos een gunstige 
ontwikkeling. Ook deze soort ontkomt niet aan de malaise van 
deze soortengroep. De Oliebolzwam is na 2000 landelijk met 84% 
afgenomen vergeleken met de periode 1900-1983 en staat daarom 
als bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008). In Drenthe 
is de soort ongeveer stabiel gebleven.
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De schotelvormige vruchtlichamen van het Bruin ballonbekertje groeien in 
dichte groepen bijeen en zijn minder dan 1 cm groot. Ze zijn vleeskleurig 
tot kastanjebruin en aan de buitenkant bezet met bruine, kronkelige haren; 
de randharen zijn aan de top toegespitst (Medardi, 2006). Verschillen 
met het nauw verwante Rossig ballonbekertje (Sphaerosporella 
hinnulea) worden onder die soort besproken (hoofdstuk 27b). Het Bruin 
ballonbekertje groeit volgens de literatuur uitsluitend tussen verkoold 
hout op brandplekken en is op dat substraat in Drenthe gevonden in 

Sphaerosporella brunnea Bruin ballonbekertje

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 1, n>99: 3, trend +, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1969.

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

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

de omgeving van Diever (atlasblok 215-540, 1969, herb. L) en op twee 
plaatsen in het Buinerveld bij Buinen (km 251-548; 251-549, 2007). Hij 
vormt volgens recente inzichten ectomycorrhiza met bomen (Kuyper, 
2007). In Rolde (km 239-556, 2010) groeide het Bruin ballonbekertje niet 
op een brandplek, maar in een groentetuin, met Hazelaar en Beuk in de 
nabijheid. De soort is in Nederland tegenwoordig zeldzaam, voornamelijk 
op de hogere zandgronden en in Zuid-Limburg (NMV, 2013). Hij wordt als 
ernstig bedreigd aangemerkt (Arnolds & Veerkamp, 2008).

De schotelvormige vruchtlichamen van het Vroeg pelsbekertje 
verschijnen doorgaans in het voorjaar. Ze zijn tot 2 cm breed, van buiten 
bleekbruin en voorzien van puntige bruine haren. De geelachtige tot 
oranjebruine binnenkant is opvallend genoeg om de soort reeds in 
het veld te herkennen. Het Vroeg pelsbekertje is in Drenthe bekend 
van een brandplek in Berkenheuvel bij Diever (km 217-544, 1969, 
herb. L; Geesink, 1972) en van oude, sterk verteerde schapenmest 
in vochtige heide op het Eexterveld bij Anderen (km 243-558, 1976, 

herb. WBS; beschrijving in Arnolds, 1983). De soort wordt in het 
algemeen opgegeven voor brandplekken (Dennis,1981; Hansen & 
Knudsen, 2000), maar is in Nederland ook van een vuilnisbelt gemeld 
(Maas Geesteranus, 1969). Het optreden op belegen mest past in dit 
stramien. Het Vroeg pelsbekertje is zeer zeldzaam in het noordelijke 
deel van het land, maar alle Nederlandse vondsten dateren van voor 
1990. De soort staat dan ook als ernstig bedreigd op de Rode Lijst 
(Arnolds & Veerkamp, 2008). 

Tricharina praecox Vroeg pelsbekertje

Status: Verdwenen, n= 2, n<99: 2, n>99: 0, trend ---, RL08: Ernstig bedreigd, 
eerste jaar: 1969.

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

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
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Het Bol pelsbekertje verschilt van het Brandpelsbekertje (Trichophaea 
abundans; zie hierboven) in de grotere, dieper bekervormige 
vruchtlichamen met een diameter van 5-15 mm; de lichtere, 
grijswitte kleur van het hymenium en de langere bruine haren (tot 
500 µm) aan de buitenkant. In Drenthe is het Bol pelsbekertje van 
vier plaatsen bekend: de Hoekenbrink ten noorden van Diever (km 
217-544, 1968, herb. L), ten noorden van Midlaren (km 241-570, 
1993), het Oosterzand bij Uffelte (km 215-537, 2001, herb. B. de 
Vries) en het Reijntjesbos bij Westerbork (km 239-540, 2005, herb. 
L). In drie gevallen groeide hij op resten van verbrand dennenhout 
in droge heide of op open, droog zand. Van de vondst bij Midlaren 

zijn geen details bekend. Het Bol pelsbekertje verschijnt vanaf drie 
maanden na een brand, bereikt zijn maximum na ruim een jaar en is 
na ruim twee jaar weer verdwenen (Petersen, 1970). In Hoekenbrink 
was hij een half jaar na het verbranden van takken zeer talrijk, maar 
daarna snel verdwenen (Geesink, 1972, als Trichophaea abundans). 
De soort is niet strikt aan brandplekken gebonden en wordt ook wel 
gevonden op verstoorde, basenrijke grond (Maas Geesteranus, 
1969; Petersen, 1970). De soort vormt mogelijk mycorrhiza met 
bomen (Tedersoo et al., 2006). In Nederland is het Bol pelsbekertje 
zeldzaam en wijdverbreid (NMV, 2013). Hij staat als bedreigd op de 
Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 2008).

Trichophaea hemisphaerioides Bol pelsbekertje

Status: Zeer zeldzaam, n= 4, n<99: 2, n>99: 2, trend --, RL08: Bedreigd, 
eerste jaar: 1986.

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

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

De bleekgrijs- tot zwartbruine schijfjes van het Brandpelsbekertje 
worden hoogstens 5 mm breed en vallen niet op tussen verkoolde 
houtresten. De rand van de apotheciën is bezet met korte, kleurloze 
haren; de buitenzijde met langere (tot 200 µm), gesepteerde, 
dikwandige, bruine haren met een spitse top. De soort werd vroeger 
verward met het Bol pelsbekertje (Trichophaea hemisphaerioides; zie 
hieronder) en bijvoorbeeld de beschrijving van Trichophaea abundans 
door Maas Geesteranus (1969) heeft betrekking op die laatste soort. 
Het Brandpelsbekertje is in Drenthe alleen gevonden op de Hoeken-
brink ten noorden van Diever (km 218-544, 1968, herb. L) op resten 
van verbrande dennentakken en bij het Kibbelveen in het Lheederzand 

bij Lhee (km 225-536, 2006) op verbrande naaldhoutresten na een 
brandweeroefening op een kapvlakte. De soort verschijnt zeer snel 
na een brand (Hansen & Knudsen, 2000) en wordt tot de obligate 
brandplekpaddenstoelen gerekend (Petersen, 1970). Landelijk was 
het Brandpelsbekertje zeldzaam op het pleistoceen (NMV, 2013). Hij 
is na 2000 met 90% afgenomen vergeleken met de periode 1900-1983 
en staat als ernstig bedreigd op de Rode Lijst (Arnolds & Veerkamp, 
2008). De soort vormt volgens recent onderzoek mogelijk mycorrhiza 
met bomen (Tedersoo et al., 2006; Kuyper, 2007), hetgeen opmerkelijk 
zou zijn voor een obligate brandplekpaddenstoel die vaak ver van 
levende bomen gevonden wordt.

Trichophaea abundans Brandpelsbekertje

Status: Uiterst zeldzaam, n= 2, n<99: 1, n>99: 1, trend ?, RL08: Ernstig 
bedreigd, eerste jaar: 1986.

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

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


