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Mycocrisis? 
 
De avond valt vroeg. Nu ik dit voorwoord zit te schrijven zijn we aangeland in de donkere 
dagen voor kerstmis: grijs, kil en met een flintertje ijs op de plassen achter het huis. Gisteren 
zag ik bij het opharken van gevallen blad nog een Elfenschermpje. Mooi roze van kleur, 
maar stijf bevroren. De uitgestelde PWD-excursie naar de sparrenwouden van Veenhuizen 
van 28 november was de laatste van dit seizoen. Toen stonden er ook al weinig 
paddenstoelen, maar wel een paar fraaie soorten. Zoals de nietige Varenmycena op dode 
bladstelen van Wijfjesvaren. Voor wie aandachtig kijkt, een juweeltje met zijn tere roze tinten 

aan steel en lamelsnede. Maar daarover meer in Cantharellus van volgend jaar met de 

excursieverslagen van het afgelopen seizoen. 
Zoals in het vorige nummer van ons tijdschrift werd aangekondigd, bevat deze extra 
aflevering twee artikelen over actuele onderwerpen. Het eerste is een opiniestuk van ons 
bestuurslid Rob Chrispijn over de stikstofproblematiek die nu al maanden een heet hangijzer 
is in de landelijke politiek. De stikstofcrisis gaat ons, paddenstoelenliefhebbers, zeker aan. 
Lang geleden is immers al aangetoond dat heel veel paddenstoelen gevoelig zijn voor de 
stikstofverbindingen die decennia door landbouw, industrie en verkeer over het landschap 
worden uitgestrooid en zich in de bodem ophopen. Het is oorzaak nummer één van de lange 
Rode Lijst van bedreigde paddenstoelen die in ons land ruim 1600 soorten telt. We zouden 
in dit verband, de huidige ‘crisismode’ volgend, met recht kunnen spreken van een 
mycocrisis. Opvallend is dat natuurorganisaties hun stem weinig laten horen in het 
stikstofdebat. Rob geeft in dit nummer zijn persoonlijke visie op de stikstofproblematiek. Zijn 
relaas wordt onderschreven door de overige bestuursleden van de PWD. 

Het tweede onderwerp in deze Cantharellus is de door ons uitgevoerde mycologische 

inventarisatie van Boswachterij Gees. Het betreft een tussentijdse rapportage over de 
bevindingen in het eerste jaar veldwerk, 2021. De afgelopen herfst is het onderzoek 
voortgezet. Dat heeft veel aanvullende gegevens opgeleverd, die echter nog moeten worden 
uitgewerkt. Een eindrapport over dit project wordt volgend jaar (2023) verwacht. Ook dit 
artikel sluit aan bij een actueel thema: het nieuwe bosbeleid zoals geformuleerd in de 

Bossenstrategie van de Rijksoverheid. Deze nota is al herhaaldelijk in Cantharellus ter 

sprake gebracht en bekritiseerd. De daarin geformuleerde doelstellingen leiden tot intensieve 
en grootschalige ingrepen in bossen die de huidige natuurwaarden en belevingswaarde sterk 
aantasten, terwijl de doelmatigheid ervan door tal van deskundigen en natuurgroeperingen in 
twijfel wordt getrokken. Ook dit beleid draagt bij aan de mycocrisis.  
We hopen dat onze inventarisaties ertoe bijdragen dat de relatief gave en mycologisch 
waardevolle bossen in Boswachterij Gees in essentie in de huidige staat behouden blijven.  
 
Holthe, 11 december 2022, 
Eef Arnolds, voorzitter Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe 

 

 
 

Kleverige aardtong (Geoglossum glutinosum) in Schepping, 30 november 2022 (foto Eef Arnolds)
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STIKSTOF 

Rob Chrispijn 
met bijdragen van Eef Arnolds 

Summary. Rob Chrispijn (with contributions by Eef Arnolds). Nitrogen. Cantharellus 26: 

3 - 9. 2022. 
In the Netherlands the ‘nitrogen crisis’ is at present one of the hottest political topics. In this 
paper this crisis is discussed from a naturalist point of view, with special attention to the 
detrimental effects of high nitrogen loads for fungi. The ‘nitrogen crisis’ is caused by the 
urgent need for a firm reduction of the deposition of nitrogen in nature areas in the context of 
national and European laws and directives, also due to verdicts of the supreme court in the 
Netherlands. This goal should be mainly realised by a reduction of ammonia emission from 
agriculture, in fact by a considerable reduction of livestock. This proposal has caused strong 
resistance from individual farmers (symbolised by hanging the national flag upside down, as 
in the photograph below), the influential farmer’s union and the mighty agro-industrial 
complex in the background.  

 
 
De onvermijdelijke uitkomst van een aangekondigde crisis, zo zou je de huidige 
stikstofcontroverse kunnen samenvatten. Want dat het een keer mis moest gaan, kon 
elke natuurliefhebber en politicus die zich enigszins in deze materie verdiept heeft, 
zien aankomen. De economische belangen zijn groot en de speelruimte is voorlopig 
klein. In dit opiniestuk probeer ik een en ander op een rijtje te zetten, omdat de afloop 
van dit geschil direct van invloed is op de organismen die ons aan het hart gaan: 
paddenstoelen. 
 
De eerste keer dat ik iets las over de negatieve rol die stikstofverbindingen spelen in de 
natuur was in 1987. Ik was net lid van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) 
geworden om mijn latente interesse in paddenstoelen nou eens serieus uit te bouwen. De 
eerste NMV-uitgave die ik onder ogen kreeg, was een publicatie onder redactie van Eef 
Arnolds, met de titel ‘Veranderingen in de Paddenstoelenflora’, in 1985 uitgegeven in de 
reeks Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV. Het werd meteen duidelijk dat ik als 
beginnend paddenstoelenliefhebber eigenlijk twintig jaar te laat was, omdat veel bijzondere 
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soorten op de rand van uitsterven stonden of al uit ons land waren verdwenen. Natuurlijk 
bleven er nog heel wat soorten over, maar het zou tot het jaar 2000 duren voor ik eindelijk de 
Roodschubbige gordijnzwam (Cortinarius bolaris) kreeg te zien, evenals een aantal soorten 
stekelzwammen.  
Dat jaar was een keerpunt: de uitstoot van stikstofverbindingen was in de negentiger jaar 
door overheidsingrijpen met een derde afgenomen en dat resulteerde in de terugkeer van 
sommige voor stikstof gevoelige paddenstoelen. Een hoopvol teken. De enorme 
achteruitgang van sommige soorten blijkt dus deels terug te draaien. In de twintig jaar die 
volgden, werd qua vermindering van de vermesting in de natuur weinig succes geboekt. 
 

 
 

De Roodschubbige gordijnzwam (Cortinarius bolaris), een paddenstoel die na reductie van de 

stikstofbelasting rond 2000 een krachtig herstel liet zien (foto Eef Arnolds). 

  Effecten van reactieve stikstofverbindingen 
Stikstof (N2) in zuivere vorm is een reukloos en kleurloos gas dat ongeveer 78% van de lucht 
uitmaakt. In deze vorm heeft stikstof geen effecten op het milieu. Dat geldt wel voor 
stikstofverbindingen als ammoniak (NH3), vooral afkomstig van de veehouderij, en stikstofoxides 
(NOx), voornamelijk geproduceerd door verkeer en industrie. Van deze twee heeft ammoniak de 
grootste negatieve invloed op de biodiversiteit, waaronder paddenstoelen. Voor het leesgemak 
worden deze reactieve stikstofverbindingen in dit artikel aangeduid als ‘stikstof’.  
Het is belangrijk om je te realiseren dat stikstof zich ophoopt in allerlei organismen en in de 
bodem. Zelfs een beetje te veel draagt dus nog steeds bij aan een toename van stikstof in het 
milieu, waardoor stikstof minnende organismen worden bevorderd, zoals bramen en Grote 
brandnetel. Dit leidt ook tot een versnelde verzuring van bodem en water en een onbalans in de 
nutriëntenhuishouding van planten en planteneters. Uiteraard blijft het negatieve effect van de 
hoge stikstofdepositie niet beperkt tot afname van veel soorten paddenstoelen. Ook planten 
hebben ervan te lijden, evenals tal van diergroepen, van insecten tot vogels. Een bekend 
neveneffect op vogels is een gebrek aan kalk, waardoor eierschalen te dun worden en vogelbotten 
zo broos dat jonge koolmezen al in het nest botbreuken hebben.  
Door de overdaad aan stikstof zijn hele levensgemeenschappen compleet verdwenen, waaronder 
het mycologisch bijzonder rijke Korstmossen-dennenbos, eertijds wijd verbreid op voormalige 
beboste stuifzanden. In feite zijn alle levensgemeenschappen van voedselarme gronden sterk 
verarmd, zoals heidevegetaties, schrale graslanden en hoogvenen. Ze lopen groot gevaar om 
eveneens uit ons land te verdwijnen. De stikstofkwestie wordt steeds urgenter nu steeds meer 
bossen degraderen en afsterven als gevolg van een combinatie van stikstofovermaat, verzuring en 
verdroging. Het duidelijkste voorbeeld vormen de massaal afstervende sparrenbossen, maar ook 
andere naaldbomen, zomereik en beuk zitten regionaal in de gevarenzone.  
Recent is een mooi overzicht van de effecten van stikstof op de natuur gepubliceerd door de 
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij in een boekje onder redactie van Prof. Erisman en 
vier andere vooraanstaande hoogleraren (2021). Het draagt de titel: ‘Stikstof. De sluipende 
effecten op natuur en gezondheid.’ Van harte aanbevolen, ook als je goede achtergrondinformatie 

zoekt om gesprekken over dit onderwerp aan te gaan met boeren, natuurorganisaties en overheid. 
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Eerst de WAV, toen de PAS 
De pogingen van de regering om de agrarische stikstofuitstoot te beteugelen, waren altijd 
halfslachtig. Twintig jaar geleden kwam ze ter bescherming van natuurgebieden met de WAV, 
de Wet Ammoniak en Veehouderij (zie het kader hieronder). Nadat het effect ervan door 
gebrek aan toezicht en handhaving tot nul was gedaald, kwam men een paar jaar later met 
de PAS – het Programma Aanpak Stikstof. Het systeem werd me uitgelegd door een 
boswachter in Schoorl. Die uitleg moest hij tweemaal herhalen voordat ik het nog niet 
begreep. De PAS is namelijk niet te begrijpen. Het is een boekhoudertruc: je belooft jezelf 

dat je binnen afzienbare tijd de hoeveelheid stikstof in de atmosfeer gaat verminderen, zodat 
er ruimte ontstaat om nu de uitstoot van stikstof te verhogen. Behalve deze loze belofte werd 
er door het Rijk geld uitgetrokken voor extra maatregelen om de negatieve gevolgen van 
stikstofdepositie in natuurgebieden te compenseren. In Boswachterij Schoorl betrof dat het 
plaatselijk verwijderen van de toplaag van de bodem, waarin de meeste stikstof wordt 
vastgehouden. Naar mijn idee raar om dat in deze boswachterij te doen, want Schoorl kent 
een lage stikstofbelasting in vergelijking met delen van Brabant of de Gelderse vallei. Ik 
begon te lachen om de onzinnigheid van deze plannen, maar de boswachter bleef serieus. 
Hij bekende dat ze bij Staatsbosbeheer blij waren dat ze na jaren van bezuinigen weer eens 
extra geld kregen voor afplaggen van vergraste delen in deze boswachterij. 
Diezelfde maand verscheen er in de plaatselijk pers een reactie van naburige boeren dat, nu 
de stikstofbelasting in de boswachterij door maatregelen gecompenseerd ging worden, zij 
hun veestapel alsnog konden uitbreiden. Een teken aan de wand! Hun reactie maakte 
duidelijk dat uitsluitend economische belangen leidend zijn en dat die hele natuur veel 
boeren geen reet kan schelen. Dat blijkt dit jaar ook uit de beweringen van de grootste 
schreeuwers tijdens de boerenprotesten: hen treft geen enkele blaam, want het is allemaal 
de schuld van de politici in Den Haag. Die laatste uitspraak klopt in zo verre dat de regering 

schaalvergroting en verhoging van de productiviteit steeds sterk gestimuleerd heeft. 

  WAV 

Een eerste poging van de overheid om de negatieve effecten van door de landbouw 
geproduceerde stikstof op voor vermesting en verzuring gevoelige natuurgebieden en 
bossen verder in te perken was de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) uit 2002. 

Uitbreiding of vestiging van veehouderijen nabij zulke gebieden kon daarmee worden 
gereguleerd. De gevoeligheid van natuurgebieden voor stikstof werd door provincies 
vastgesteld op grond van het aantal gevoelige Rode-lijstsoorten. Doordat hierbij ook 
paddenstoelen meetelden, hebben Eef en ik in vier provincies (Drenthe, Overijssel, 
Noord-Brabant, Limburg) in de jaren 2006-2011 in het kader van de WAV tal van bossen 
geïnventariseerd. Vooral in Noord-Brabant is ons toen met eigen ogen duidelijk geworden 
hoe sterk de invloed van ammoniak uit veehouderijen is. In de directe omgeving van 
grote varkenshouderijen was niet alleen de stank ondraaglijk, maar bestond de 
ondergroei van bossen alleen uit brandnetels, bramen en ruige exoten als Japanse 
duizendknoop en karmozijnbes. Paddenstoelen waren daar nauwelijks te vinden. 
Verzuring- en vermestinggevoelige Rode-lijstsoorten waren in Noord-Brabant vrijwel 
beperkt tot zandige plekjes in grote boscomplexen met veehouderijen op afstand en tot 
schrale bermen van wegen en paden. 
De uitvoering van de WAV was echter een probleem. De meeste provincies maakten 
geen haast om de bescherming van volgens de WAV gekwalificeerde gebieden tegen 
een overmaat stikstof daadwerkelijk ter hand te nemen. Dat lag daar politiek te gevoelig. 
De rijksoverheid lette ook niet op naleving van de WAV. Bovendien werd in 2007 de WAV 
afgezwakt door de definitie van te beschermen gebieden sterk in te krimpen en het 
toegestane stuks vee bij kwetsbare natuurgebieden fors te verruimen. Het is niet toevallig 
dat deze maatregel samen ging met het in 2007 aangekondigde voornemen om 
melkquota in de Europese Unie op te heffen. Uitbreiding van melkveebedrijven werd nu 
economisch aantrekkelijker.  
De Wet Ammoniak en Veehouderij is, inclusief latere wijzigingen, overigens nog steeds 
van kracht. Dat wordt in de huidige stikstofdiscussie wel eens vergeten.  
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De Jodenweg langs mijn huis in ZW-Drenthe bestond ooit uit een zandweg met een smal 
schelpenfietspad; in de bermen een ijle en schrale vegetatie. Nu, veertig jaar later, groeien er distels, 
brandnetels en andere ruigtekruiden, indicatoren van een stikstofrijke bodem (foto Rob Chrispijn). 

Boerenbelang 
De achtereenvolgende Nederlandse kabinetten hebben altijd de boerenbelangen gediend en 
die werden in Europees verband te vuur en te zwaard verdedigd. Zo bleef ons land bij 
milieumaatregelen een uitzonderingspositie innemen en mocht er veel meer mest worden 
uitgereden dan in andere landen, met als argument dat door de hoge productiviteit van de 
Nederlandse landbouw die extra mest door de geteelde gewassen opgenomen werd. Daarbij 
beloofde de regering dat technische oplossingen uiteindelijk de te grote stikstofuitstoot 
zouden terugdringen. Dat is nooit gelukt. In 2019 kwam de Raad van State met de uitspraak 
dat het gebruik van de PAS bij vergunningverlening aan veehouderijen ongeldig was vanwege 
het vooruitlopen op toekomstige vermindering van de stikstofdepositie. Daarmee begon de 
stikstofcrisis. Onlangs heeft de Raad van State ook de vergunningen voor enkele zogenaamde 
emissie-arme stallen nietig verklaard omdat uit onderzoek is gebleken dat deze stallen in de 

praktijk lang niet zo efficiënt zijn als op papier beloofd. Dit jaar werd ook bekend dat de 
Europese Commissie niet langer genoegen neemt met steeds maar weer diezelfde beloftes 
en dat Nederland haar uitzonderingspositie zal verliezen.  
Deze besluiten vormden voor het vierde kabinet Rutte een groot probleem. Omdat nieuwe 
uitvluchten verzinnen zinloos leek, besloot ze dit probleem eindelijk eens serieus aan te 
pakken. Zoals bekend, reageerde een deel van de boeren furieus. 

 
Nooit meer honger 

Aan de Nederlandse boeren werd na de ellende van de Tweede Wereldoorlog door de 
toenmalige regering gevraagd om er voor te zorgen dat er nooit meer honger zou zijn. In 
luttele jaren werd de productiviteit steeds verder opgevoerd dankzij mechanisering, 
schaalvergroting en ruilverkaveling. Er ontstond een hoogproductief, doelmatig ingericht 
landschap, ontdaan van franje als heggen, houtwallen en overhoekjes. Zeventig procent van 
het landelijk gebied is hierbij op de schop gegaan. Er wordt wel gezegd dat boeren de 
afgelopen vijfhonderd het Nederlandse landschap gevormd hebben en dat zij, samen met 
het agro-industrieelcomplex, het de laatste vijftig jaar weer even hard hebben afgebroken. 
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Er is geprobeerd om de nadelige effecten van deze ontwikkeling te beteugelen middels 
fosfaatreductie, melkquota, stikstofplafond, mestinjectie, luchtwassers, emissiearme vloeren 
in stallen, noem maar op. Maatregelen waar boeren op den duur gek van werden. Niet alleen 
joeg het hen op hoge kosten, maar de verschillende maatregelen volgden elkaar soms zo 
snel op omdat het werkelijke probleem niet aangepakt werd. Dat echte probleem is natuurlijk 
de enorme intensivering van het boerenbedrijf, waarbij veel boeren meer onderaannemers 
zijn geworden van bedrijven waar groothandelaars en multinationals de dienst uitmaken; van 
diervoederbedrijven als Food for Farmers en chemiegiganten als Bayer en BASF. In een 
krantenartikel stond dat de omzet van boeren slechts 13% is van de totale omzet in de 
agrarische sector. Plat gezegd: de boeren doen het werk en de multinationals verdienen het 
grote geld. Het lijkt erop dat de boeren die zo hard protesteren geen oog hebben voor deze 
enorme scheefgroei, alsof het belang van de grote spelers in deze sector automatisch ook 
het belang van de boeren zou zijn.  
 

Bewuste onwetendheid 

Boeren hebben in de Nederlandse samenleving altijd een uitzonderingspositie ingenomen en 
het is voor het eerst in zeventig jaar dat die positie ter discussie komt te staan. Daarom zijn 
de voormannen van de protesten zo verontwaardigd en schreeuwen ze zo hard. Ze voelen 
dat hen iets wordt afgenomen. Vandaar dat ze erop hameren dat wij trots moeten zijn op de 
boer die ons burgers van voeding voorziet. Of zoals een slogan luidde: zonder boer geen 
voer! 
 

 
 

Spandoek bij Wijster (foto Eef Arnolds) 

 
Op die stelling valt veel af te dingen. Moderne boeren produceren voor de wereldmarkt, daar 
gaat bijna 90% van hun producten naar toe. Nederland exporteerde in 2021 voor meer dan 
honderd miljard aan landbouwgoederen, maar importeerde tegelijkertijd ruim zeventig 
procent aan landbouwproducten. We fungeren dus eigenlijk als doorvoerland. Voor Brazilië 
zijn wij wereldwijd de grootste afnemer van landbouwgoederen, voornamelijk soja voor de 
veevoedersector die daarmee verantwoordelijk is voor een groot deel van de ontbossing van 
het Amazonegebied. Via onze intensieve veehouderij wordt al die soja omgezet in 
vleesproducten, waarvan het grootste deel geëxporteerd wordt. Terwijl wij als burgers van 
Nederland blijven zitten met de mest. Dit is niet bepaald een verdienmodel om trots op te zijn. 
Een dergelijke uitspraak jaagt heel wat mensen op de kast. Want boeren vormen nog steeds 
een bijzondere bevolkingsgroep. Dat is te zien aan de coulante manier waarop het 
boerenprotest tegemoet wordt getreden. Trekkers op het Malieveld of op de snelweg, het 
wordt gedoogd. Ondanks tientallen kilometers file treedt de politie zelden echt op. Dat 
zouden slachtoffers van de Groningse aardbevingsschade eens moeten proberen. Of de 
jongelui van Extinction Rebellion en mensen die protesteerden tegen het opzij schuiven van 
de grondwet tijdens de Coronacrisis. Daar weet de politie wel raad mee.  
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Erger is dat de protesten zo plat zijn, zonder enige zelfreflectie en ogenschijnlijk zonder 
enige kennis van de natuur. Dan krijg je kreten als ‘stikstofnonsens’ en uitspraken als zouden 
juist boeren bij uitstek weten hoe je met de natuur moet omgaan. Blijkbaar zijn veel boeren 
zo vervreemd van de natuur dat ze niet meer kunnen zien dat natuur en intensieve landbouw 
allang niet meer samengaan. Natuur is meer dan een strook met wilde bloemen langs een 
veld met voederbieten of bloembollen. Of is het een kwestie van voorgewende onwetendheid? 
Zoals je bijvoorbeeld ook tegenkomt bij bedrijven van Big Pharma die graag de grenzen 
opzoeken van wat nog legaal is en schadelijke effecten van hun producten zoveel mogelijk 
negeren.  
 

 

Wat ’stkstofnonsens’ doet: gemengd bos in ZO-Drenthe, geheel verbraamd en sinds kort zelfs met 
verspreide brandnetels (foto Rob Chrispijn). 

Vóór boeren 
Boeren genieten nog altijd veel goodwill onder de Nederlandse bevolking. Misschien wel 
dankzij de zonnige reclamefilmpjes voor kaas en melkproducten waarin het boerenland 
wordt afgeschilderd zoals het er vijftig jaar geleden uitzag.  
Wie door dit artikel mocht denken dat ik tegen boeren zou zijn, vergist zich. Ik ben juist vóór 
boeren, boeren die houden van hun land en het daarom goed behandelen. Heel wat anders 
dan agrarische ondernemers die de bodem beschouwen als substraat dat geschikt is voor 
een industriële vorm van landbouw die op korte termijn de meeste winst oplevert. In plaats 
dat er ieder jaar boeren er de brui aan geven, zouden er meer boeren bij moeten komen om 
kleinschaliger meer volwaardige producten te kunnen telen, waar de boer een betere prijs 
voor krijgt dan nu het geval is. Dat betekent een grote omslag in de structuur van de 
voedselketen. Supermarkten en consumenten zullen wat meer voor hun voedingsmiddelen 
moeten gaan betalen. De subsidiestromen zullen anders moeten gaan lopen.  
Het grootste deel van Europese subsidies voor de landbouw bestaat uit inkomenssteun voor 
boeren. Die steun wordt uitgekeerd overeenkomstig het aantal hectaren dat een boer bezit, 
ongeacht wat een boer met zijn of haar land doet. Dus krijgt een grote Drentse bollenteler € 
200.000,- subsidie per jaar voor het doodspuiten van de bodem door het jarenlange gebruik 
van heel veel bestrijdingsmiddelen en voor het nalaten aan een volgende generatie van een 
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uitgewoond en afgetakeld stuk land. Steeds opnieuw blijkt hoe moeilijk het is om zulke 
schadelijke praktijken te veranderen. Ook in Europa komt het verzet tegen noodzakelijke 
veranderingen niet alleen van boerenorganisaties maar vooral ook van grote multinationals 
die geen enkel belang hebben bij een wijziging van het systeem zolang ze kunnen profiteren 
van enorme winsten. 
 

Denemarken een voorbeeld? 

Terug naar de paddenstoelen, want in dit hele verhaal draait het toch dáár om. Beter gezegd: 
als het met de paddenstoelen goed gaat, gaat het ook beter met de planten, de vlinders en 
alle andere insecten, kortom gaat het beter met de natuur in z’n geheel. Daarom is het 
vreemd dat natuurorganisaties nauwelijks van zich laten horen. Wellicht bang om aan 
populariteit in te boeten, hullen zij zich in het huidige debat in een voorzichtig stilzwijgen. Het 
is moeilijk te voorspellen wie in de strijd tussen regering en groepen als Farmers Defence 
Force aan het langste eind zal trekken. Vermoedelijk komt er een halfhartig compromis waar 
niemand echt blij mee is.  
Het zou een zegen zijn als de opzet van de landbouw grondig zou veranderen. In 
Denemarken is men daar in geslaagd. Tien jaar geleden kwam het inzicht dat dezelfde 
problemen die in ons land spelen op den duur onhoudbaar zouden worden. De regering is 
met boerenorganisaties en banken – over hun rol hebben we het hier nog helemaal niet 
gehad – met tussenhandel en met consumentenverenigingen om de tafel gaan zitten en daar 
is een nieuwe opzet voor de landbouw uitgekomen die schijnt te werken. Deze zomer was ik 
voor het eerst wat langer in dat land en ik was verrast door het boerenlandschap: heel veel 
graanvelden, weinig mais, overal koeien in de wei in plaats van op stal. Niet dat dit per se 
een gevolg is van het landbouwconvenant van tien jaar geleden, maar het oogde 
aanmerkelijk prettiger dan de groene biljartlakens in ons land.  
Alleen al daarom hoop ik dat gezond verstand het bij ons het gaat winnen en dat in plaats 
van te blijven bekvechten we een voorbeeld gaan nemen aan Denemarken. Misschien dat 
op den duur in het bos weer cantharellen zullen groeien en de Avondroodstekelzwam niet 
langer verbannen blijft tot een paar schrale wegbermen! 
 

 

Hier en daar bestaan ze nog, schrale plekken in dennenbossen met korstmossen en een rijke 
mycoflora, zoals hier aan een bosrand in het Drents-Friese Wold (foto Rob Chrispijn). 
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PADDENSTOELENKARTERING IN BOSWACHTERIJ GEES IN 2021 
met suggesties voor het bosbeheer 

Eef Arnolds  
 

 
 

Bosbeeld in Boswachterij Gees, vak 51 (foto Eef Arnolds). 

 
Summary. Eef Arnolds. 2022. Mapping of macrofungi in State Forest Gees in 2021. 

Cantharellus 26: 7-23.  

In 2021 the Mycological Workgroup Drenthe paid special attention in her excursions to 
macrofungi in State Forest Gees east of the town of Hoogeveen, with a surface of nearly 800 
ha. The author did extensive additional field work in order to obtain a more complete picture 
of the maycoflora. The forest has been planted between 1920 and 1940 with both native and 
introduced tree species on reclaimed moist heathlands and bogs. Nowadays we find here 
beautiful mature forest stands and a well-developed mycoflora, rich in rare and threatened 
species. 
Species lists were made for all 71 forest lots, distinguished by the State Forestry Service, in 
order to study correlations between the local mycoflora and environmental characteristics, 
such as dominant tree species, history, actual management and soil characteristics. In 
addition accurate localities of many indicator species have been established with GPS 
coordinates.  
In this paper some preliminary results are presented. In State Forest Gees a total of 489 
species of macrofungi were established in 2021, including 119 rare species and 68 Red-
listed species. Data on species diversity and Mycological Value (based on numbers of rare 
and Red-listed species) in different forest lots are presented in Figures 1 and 2, respectively. 
Figures 3-12 present distribution patterns of selected fungal species from different ecological 
groups.  
Based on the results of our study some recommendations are formulated for forest 
management in near future. The study in State Forest Gees has been continued in autumn 
2022. Complete results of this mycological project will be published in 2023. 
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Speciale aandacht voor Boswachterij Gees 

In de vorige aflevering van Cantharellus zijn de verslagen van de PWD-excursies in 2021 

opgenomen (Arnolds & Chrispijn, 2022). Daarvan vonden er vijf plaats in Boswachterij Gees, 
een bosgebied van bijna 800 ha ten oosten van Hoogeveen. Het bos is aldaar aangeplant 
tussen 1920 en 1940 op voormalige vochtige heide met venige laagtes. In het 
oorspronkelijke programma van de werkgroep waren twee excursies naar Gees opgenomen, 
maar mede onder invloed van de enthousiaste deelnemers werden er tijdens het najaar drie 

ingelast. De verslagen in Cantharellus geven een goede indruk van deze boswachterij en 

de mycoflora aldaar.  
De PWD-excursies maken deel uit van een project in samenwerking met Staatsbosbeheer 
om de mycologische waarden en bosecologische kwaliteiten van het gebied in kaart te 
brengen. Daar kan dan in het toekomstige bosbeheer rekening mee worden gehouden. Dit 
jaar is het mycologisch onderzoek van Gees voortgezet, zowel tijdens PWD-excursies als op 
individuele basis. De resultaten daarvan zijn nog niet uitgewerkt en blijven hier buiten 
beschouwing. Verslagen van de excursies in 2022 zullen in het volgende nummer van 
Cantharellus worden gepubliceerd. 

De inventarisatie van Boswachterij Gees past in een traditie van de PWD om gedurende één 
of meer jaren speciaal aandacht te schenken aan bepaalde gebieden en de resultaten 
daarvan in publicaties vast te leggen, zoals eerder het geval was met bijvoorbeeld landgoed 
Vossenberg (Arnolds, 2018), het Kortewegse Bos (Arnolds & Chrispijn, 2018) en golfbaan 
De Gelperberg (Arnolds, 2020). Meestal was de aanleiding voor dergelijke extra 
inspanningen een combinatie van bijzondere paddenstoelenwaarnemingen, zorgen over het 
behoud van mycologisch waardevolle bossen en voornemens voor nieuwe beheerplannen bij 
terreinbeheerders. Dat geldt ook voor Boswachterij Gees.  
 

Paddenstoelenreservaten of bosreservaten? 

Bij terreinbeheerders als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap 
bestaat vaak een beperkt beeld van de doelstellingen van onze paddenstoeleninventarisaties 
en de interpretatie van de resultaten. Veelal wordt gedacht dat het de PWD gaat om de 
specifieke bescherming van bijzondere paddenstoelen en het instellen van speciale 
paddenstoelenreservaten. Wij beschouwen paddenstoelen echter op de eerste plaats als 
uitstekende indicatororganismen voor de ecologische kwaliteit van (bos)ecosystemen. Een 
bijzondere mycoflora wijst op een bijzondere levensgemeenschap, die vrijwel steeds ook 
voor andere groepen organismen waardevol is. Vandaar dat paddenstoelen wel worden 
betiteld als ‘waarzeggers van het bos’. 

 
  Paddenstoelen als waarzeggers van het bos 

- Paddenstoelen vervullen essentiële functies in levensgemeenschappen, in het bijzonder 
in bossen: afbraak van organisch materiaal, ectomycorrhiza met bomen en struiken, 
parasieten als katalysatoren van bosdynamiek 

- Er is een grote soortendiversiteit, in Nederland > 5500 soorten, waarvan > 4000 vooral in 
bossen 

- Enorme variatie in leefwijze, waaronder veel specialistische soorten met een nauwe 
ecologische reikwijdte 

- Goede indicatoren voor allerlei kenmerken van bosgemeenschappen, zoals 
samenstelling, ouderdom van het bos, leeftijd van de bomen, hoeveelheid dood hout 

- Goede indicatoren voor veel millieufactoren, zoals dikte van strooisellaag, 
waterhuishouding, zuurgraad en stikstofbelasting 

- Groot aantal soorten (ruim 1600) op de officiële Rode Lijst van paddenstoelen (Arnolds & 
Veerkamp, 2008) 

- Informatie over deze waarzeggers is voorhanden. Veel gegevens over verspreiding en 
ecologie van paddenstoelen in Nederland zijn gepubliceerd en openbaar 
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Het Ruig elfenbankje (Trametes hirsuta) groeit op uitgedroogde afgevallen of gesnoeide takken van 
loofbomen die vaak aan zonlicht en wind worden blootgesteld. Het talrijke voorkomen in Boswachterij 

Gees duidt op een bos met veel open plekken en/of kapvlaktes (foto Eef Arnolds). 

 
Daarnaast is specifieke bescherming van paddenstoelen een onmogelijke opgave. Sommige 
zeldzame planten kunnen worden vertroeteld door uitzaaien, opkweken en uitplanten. 
Sommige dieren, vooral vogels en zoogdieren, kunnen baat hebben bij specifieke 
maatregelen. Denk aan het ophangen van nestkasten voor vogels en het uitzetten van 
(bijna) uitgestorven dieren als bever, hamster, raaf, ooievaar en korhoen. Voor 
paddenstoelen zijn zulke exercities zinloos. Ze laten zich niet sturen. Gelukkig maar! 
Daardoor vertellen paddenstoelen meer over de ware toestand van de natuur dan deze 
gepamperde organismen.  
Het gaat ons dus in de eerste plaats om een systeembenadering: het behoud en zorgvuldig 
beheer van mycologisch waardevolle bossen en andere natuurterreinen, waarmee niet 
alleen de mycoflora is gediend. Een van de concrete resultaten is de instelling van 
sparrenbosreservaten in terreinen van Staatsbosbeheer in Drenthe, vooral op grond van hun 
bijzondere paddenstoelenflora (Chrispijn & Arnolds, 2016). Veel sparrenbossen leggen 
recent het loodje door massale aantasting van een schorskever, de Letterzetter, die vooral 
floreert in de door droogte en milde winters verzwakte opstanden. Bij ingestorte 
sparrenbossen, zoals het bijzonder waardevolle bosvak 206 in Nationaal Park Het Drents-
Friese Woud, zal de specifieke mycoflora grotendeels verdwijnen. Dat is natuurlijk jammer, 
maar niet te voorkomen. Ook met andere boomsoorten heeft dit bosperceel echter hoge 
mycologische potenties vanwege de eigenschappen van zijn standplaats. Wij zijn geen 
voorstanders van kunstgrepen, zoals het opnieuw aanplanten van fijnspar op deze plek. We 
geven de voorkeur aan het toelaten van spontane ontwikkeling van nieuw bos. 
 

Veldwerk in 2021 
Gegevens over paddenstoelen zijn in Boswachterij Gees in 2021 niet alleen verzameld 
gedurende de vijf excursies van de PWD. In het kader van dit project heb ik in het najaar van 
2021 het hele gebied doorkruist tijdens zo’n twintig velddagen. Hierbij zijn afzonderlijke 
soortenlijsten gemaakt voor de 71 genummerde bosvakken die binnen de boswachterij 
worden onderscheiden. Bovendien zijn van 216 indicatorsoorten de exacte vindplaatsen zo 
nauwkeurig mogelijk met GPS vastgelegd. Ook sommige indicatieve vaatplanten zijn 
gekarteerd, bijvoorbeeld Struikhei, Blauwe bosbes, maar ook Grote brandnetel. Daarnaast 
heb ik sommige kenmerken van het bos, de ondergroei en de bodem in ieder vak genoteerd.  
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Elk bosvak kon tussen half september en half november slechts één keer uitgebreid worden 
bekeken, zodat de gegevens over paddenstoelen na één seizoen nog verre van volledig zijn. 
In de late herfst fructificeren immers grotendeels andere soorten dan in de nazomer. 
Sommige delen werden onder optimale omstandigheden bekeken, andere in drogere 
periodes. In dit artikel presenteer ik enkele voorlopige resultaten van het onderzoek. In de 
herfst van 2022 heeft aanvullend onderzoek tot een veel completer beeld geleid. Die 
gegevens moeten nog worden uitgewerkt en zullen in 2023 worden gepubliceerd.. 
 

Soortenaantal  

In Boswachterij Gees zijn in 2021 in totaal 489 soorten paddenstoelen gevonden. Het aantal 
soorten per bosvak is aangegeven in figuur 1. Deze kaart is vervaardigd door boswachter 
Ruben Kuit op grond van door mij verstrekte gegevens, waarvoor mijn hartelijke dank. Het 
soortenaantal per vak ligt tussen 13 tot 136. Een belangrijke bepalende factor is de intensiteit 
van onderzoek. Alle vakken met meer dan 100 soorten zijn bezocht tijdens een PWD-
excursie, waarbij door het grotere aantal ogen een bosvak beter wordt afgezocht dan ik op 
mijn eentje kan doen. Het vak met 13 soorten is bij veldbezoeken per ongeluk overgeslagen. 
Daar werden terloops slechts enkele soorten langs de omringende paden genoteerd. 
Het lijkt er op dat de bosvakken aan de oost- en westkant van de Boswachterij rijker zijn aan 
soorten dan in het centrale gedeelte. Er kunnen diverse factoren een rol spelen. De centrale 
percelen hebben minder variatie in boomsoorten, met een sterke oorspronkelijke dominantie 
van lariks. Het kan ook te maken hebben met de waterhuishouding. Door het gebied loopt 
een flauwe zandrug noord-zuid waar het droger is dan op de flanken. Een andere mogelijke 
verklaring is dat de gebieden op de flanken grenzen aan (voormalig) cultuurland, waardoor 
de variatie in de bossen er groter is. Ze omvatten naast voedselarme bossen randzones die 
door agrarisch gebruik verrijkt zijn. Dat is bijvoorbeeld te zien aan planten als Hazelaar en 
Grote salomonszegel die uitsluitend langs de randen van de Boswachterij voorkomen.  
Bij bosvak 1066 in de noordoosthoek met het hoogste aantal soorten (136) speelt 
heterogeniteit van het bos speelt zeker een rol. Een deel ervan ligt op een voormalig 
boerenerf en heeft een uitgesproken voedselrijk karakter. Bovendien treedt er lokaal 
verrijking met kalk op vanuit de met puin verharde parkeerplaats aldaar. Ook dat levert extra 
soorten op (zie ook het excursieverslag van 25 oktober 2021 in Cantharellus 25).  

 

 
Figuur 1. Aantal soorten paddenstoelen per bosvak in Boswachterij Gees in 2021. 
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Mycologische Waarde 

In figuur 2, eveneens uitgewerkt door Ruben Kluit, is de Mycologische Waarde (MW) van elk 
bosvak weergegeven op grond van de waarnemingen in 2021. Ook deze kaart is uiteraard 
voorlopig. De Mycologische Waarde is gebaseerd op de status op de Rode Lijst en de 
zeldzaamheid van soorten. Soorten die als bedreigd op de Rode Lijst staan krijgen 4 punten, 
kwetsbare soorten 3 punten, gevoelige soorten 2 punten en zeldzame soorten zonder Rode-
lijststatus 1 punt. De Mycologische Waarde is de optelsom van het aantal punten per bosvak. 
In totaal zijn in 2021 in Gees 68 Rode-lijstsoorten en 119 landelijk of regionaal zeldzame 
soorten aangetroffen. 
Het kaartbeeld met de Mycologische Waarde geeft een beter beeld van de mycologische en 
ecologische kwaliteiten van de verschillende delen van het bos dan de kaart van de 
soortenrijkdom. Het patroon is op deze kaart ook meer uitgesproken. De waardevolste delen 
concentreren zich in het centrum en oosten van het gebied. Minder waardevolle bosvakken 
liggen op de wat hogere noord-zuid verlopende rug door de Boswachterij en aan weerszijden 
van het heidegebied De Hooge Stoep in het zuiden. Opvallend is dat het soortenrijkste 
bosvak (nr 1066 in de noordoosthoek) vrij laag scoort wat betreft Mycologische Waarde. De 
soortenrijkdom is daar vooral te danken aan het optreden van veel soorten van voedselrijke 
bodem en die staan zelden op de Rode Lijst. 
 

 
 

Figuur 2. Mycologische waarde per bosvak in Boswachterij Gees in 2021. 

 
Enkele paddenstoelensoorten nader bezien 

Bij 216 soorten paddenstoelen zijn de vindplaatsen in Boswachterij Gees ingemeten met 
GPS. Het betreft alle Rode-lijstsoorten, alle zeldzame soorten, alsmede 83 indicatorsoorten 
die kenmerkend zijn voor bepaalde habitats of substraten. Als voorproefje geven we 
hieronder kaartjes met de huidige vindplaatsen van tien soorten, die hier kort worden 
besproken. Het is te verwachten dat er de komende herfst veel waarnemingen worden 
toegevoegd, waardoor de verspreidingspatronen mogelijk zullen veranderen. 
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Figuur 3 (links). Vindplaatsen van de Holsteelboleet (Suillus cavipes) in Boswachterij Gees in 2021. 
Figuur 4 (rechts). Vindplaatsen van de Gele ringboleet (Suillus grevillei) in Boswachterij Gees in 2021. 

 
De Holsteelboleet (Suillus cavipes, figuur 3) is een exclusieve mycorrhizapartner van lorken 
(Larix spec). Hij kan zowel bij jonge als bij oude bomen voorkomen en is karakteristiek voor 

(zeer) voedselarme, zure zand- en leemgronden. De soort is in Drenthe vrij algemeen, in het 
midden van ons land vrij zeldzaam en in Noord-Brabant en Limburg zeldzaam. In de 
duinstreek is hij alleen op Terschelling aangetroffen. Hoewel in Boswachterij Gees veel oude 
lorken zijn geveld, is de Holsteelboleet hier nog opvallend talrijk. Gewoonlijk is deze 
paddenstoel beperkt tot bosranden, wegbermen en jonge lorken in heidegebieden, maar in 
Gees kan hij ook midden in oude lorkenopstanden worden aangetroffen. Dit wijst op een 
voedselarme bodems en een relatief geringe vermesting. De soort lijkt in het noordelijke deel 
van de Boswachterij te ontbreken, hoewel ook daar veel lariks is geplant. 
De Gele ringboleet (Suillus grevillei, figuur 4) is eveneens een mycorrhizapartner van lorken. 

Landelijk is deze soort veel wijder verbreid dan de Holsteelboleet en in vrijwel alle 
zandgebieden algemeen, ook in de duinen. Hij heeft een wijder ecologisch bereik dan de 
Holsteelboleet en groeit ook op minder zure en matig voedselarme bodems. In vrijwel alle 
bosgebieden is de Gele ringboleet aanmerkelijk talrijker dan de Holsteelboleet, maar in Gees 
is het andersom. De Gele ringboleet groeit hier voornamelijk in grazige bermen van 
boswegen en paden waar sprake is van enige verrijking van de bodem.  
 

 
 

Van de Holsteelboleet (Suillus cavipes) komt naast de gangbare bruine vorm ook de vorm met 
goudgele vruchtlichamen (forma aureus) regelmatig voor (foto Eef Arnolds). 
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Figuur 5 (links). Vindplaatsen van de Citroenstrookzwam (Antrodia xantha) in Boswachterij Gees in 
2021. 
Figuur 6 (rechts). Vindplaatsen van de Koeienboleet (Suillus bovinus) in Boswachterij Gees in 2021. 

 
In Boswachterij Gees is ook de Citroenstrookzwam (Antrodia xantha, figuur 5) vrijwel 

gebonden aan lariks, maar in dit geval als saprotrofe houtpaddenstoel. Hij groeit vrijwel 
uitsluitend op forse stronken van gevelde lorken, een enkele keer op stronken van andere 
naaldbomen. De soort is in de meeste Drentse bossen schaars, maar in Gees opvallend 
talrijk. Dit is het directe gevolg van recente bosbouwkundige ingrepen, waarbij het grootste 
deel van de grote lorken helaas is gekapt. De Citroenstrookzwam komt vooral voor in het 
noorden van het gebied waar de Holsteelboleet en Gele ringboleet juist ontbreken. Dat vormt 
een indicatie voor het geringe aandeel levende lariks in het bos aldaar. 
De Koeienboleet (Suillus bovinus, figuur 6) is verwant aan de Holsteelboleet en Gele 
ringboleet en eveneens kenmerkend voor voedselarme, zure zandgronden. Hij is echter een 
mycorrhizapartner van tweenaaldige dennen, zoals de Grove den en de Zwarte den. In de 
meeste Drentse boswachterijen is de Koeienboleet talrijker dan de twee lariksbegeleiders om 
de simpele reden dat er indertijd meer dennen dan lorken zijn aangeplant. In Gees is veel 
meer lariks geplant. Bovendien zijn sommige dennenpercelen daar sterk vergrast en 
verbraamd, en daardoor voor de Koeienboleet ongeschikt. De Koeienboleet is in Gees 
vooralsnog beperkt tot het centrale en zuidelijke deel. Hij groeit ook bij verspreide dennen in 
de heide van De Hooge Stoep, een karakteristieke standplaats voor deze paddenstoel. 
 

 
 

De Citroenstrookzwam (Antrodia xantha) vormt grote plakkaten op stronken van oude naaldbomen, 

vooral lariks, en valt daardoor al van verre op (foto Eef Arnolds). 
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Figuur 7 (links). Vindplaatsen van de Pagemantel (Cortinarius semisanguineus) in Boswachterij Gees 
in 2021. 
Figuur 8 (rechts). Vindplaatsen van de Roodschubbige gordijnzwam (Cortinarius bolaris) in 
Boswachterij Gees in 2021. 

 
In Boswachterij Gees liggen opvallend veel vindplaatsen van de Pagemantel (Cortinarius 
semisanguineus), een opvallende en karakteristieke gordijnzwam van naaldbossen op 

voedselarme zandgrond (figuur 7). Hij is hier een mycorrhizapartner van Fijnspar, Sitkaspar, 
Hemlockspar en Douglasspar. Elders groeit hij vaak samen met dennen, soms ook met 
berken. Hoewel de soort op de hoge zandgronden niet zeldzaam is, staat hij wel op de Rode 
Lijst vanwege een forse afname in de afgelopen halve eeuw. De vindplaatsen zijn in Gees 
geconcentreerd in de middelste zone van het gebied, waar ook de meeste bosvakken met de 
hoogste Mycologische Waarde liggen (figuur 2). 
Een even opvallende paddenstoel is de Roodschubbige gordijnzwam die mycorrhiza vormt 
met loofbomen en in Gees uitsluitend bij beuken is aangetroffen. Ook deze soort is 
kenmerkend voor voedselarme zandbossen en staat als kwetsbaar op de Rode Lijst. Hoewel 
in Gees veel oude beukenbossen en -lanen aanwezig zijn, is de Roodschubbige 
gordijnzwam aanmerkelijk schaarser dan bijvoorbeeld de Pagemantel. Dat past bij onze 
algemene indruk dat mycorrhizapartners van naaldbomen in Gees beter presteren dan die 
van loofbomen. In veel Drentse bossen is die verhouding omgekeerd. 
 

 
 

De Pagemantel (Cortinarius semisanguineus) is in Gees opvallend talrijk (foto Eef Arnolds). 
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Figuur 9 (links). Vindplaatsen van de Dennenvoetzwam (Phaeolus schweinitzii) in Boswachterij Gees 
in 2021. 
Figuur 10 (rechts). Vindplaatsen van de Echte tonderzwam (Fomes fomentarius) in Boswachterij Gees 
in 2021. 

 
De Dennenvoetzwam (Phaeolus schweinitzii) is een indicatorsoort voor oude naaldbomen 
(figuur 9). Hij parasiteert op de wortels van verzwakte bomen en een aantasting leidt vaak tot 
het afsterven van de boom. De Dennenvoetzwam komt in Gees vooral voor bij lorken, 
sparren en douglasspar maar juist niet bij dennen. Ook elders zijn dennen minder in trek dan 
de naam suggereert. De soort is in Gees opvallend talrijk. De kaart geeft geen volledig beeld 
van de verspreiding want niet alle vindplaatsen zijn ingemeten. Ter vergelijking kan 
verwezen worden naar een vergelijkbare paddenstoelenkartering in 2017 in landgoed De 
Vossenberg van 400 ha, waarvan een aanzienlijk deel bestaat uit oude opstanden van 
sparren en larix. De Dennenvoetzwam is daar toen op slechts zes plekken is gevonden 
(Arnolds, 2018). Een vermoedelijke verklaring is dat als gevolg van de recente droge jaren 
de vitaliteit van naaldbomen op veel plaatsen achteruit is gegaan, waardoor deze 
paddenstoel op verzwakte bomen sterk kon toenemen. 
Een andere zwakteparasiet is de Echte tonderzwam (Fomes fomentarius) die echter beperkt 

is tot loofbomen (figuur 10). In ons land heeft deze paddenstoel een sterke voorkeur voor 
beuken en berken. In Gees is hij ongeveer even vaak aangetroffen op stammen van beuken 
en berken, zelden op Zomereik of andere loofbomen. Ook de Echte tonderzwam is in Gees 
wijd verspreid en talrijk, hetgeen wijst op een lokaal min of meer natuurlijke bosontwikkeling 
waarin plaats is voor oude en kwijnende bomen en voor groot dood hout. Daarvan profiteren 
veel andere organismen, zoals tal van insecten en vogels als de Zwarte specht. 
 

 
 
Jonge Dennenvoetzwammen (Phaeolus schweinitzii) worden vaak niet herkend (foto Eef Arnolds). 
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Figuur 11 (links). Vindplaatsen van de Nevelzwam (Clitocybe nebularis) in Boswachterij Gees in 2021. 
Figuur 12 (rechts). Vindplaatsen van de Witte kluifzwam (Helvella crispa) in Boswachterij Gees in 
2021. 

 
De Nevelzwam is een saprotrofe soort die leeft op strooisel van loof- en naaldbomen. Het is 
een indicatorsoort voor dikke strooiselpakketten die rijk zijn aan stikstof (figuur 11). Vroeger 
was deze paddenstoel vooral te vinden in bossen op van nature voedselrijke grond en in 
wegbermen. Tegenwoordig is de Nevelzwam als gevolg van aanhoudende stikstofdepositie 
ook talrijk in veel bossen op van oorsprong voedselarme zandgronden. De soort kan daar als 
een storingsindicator worden beschouwd. In Gees is de soort opvallend schaars. De 
Nevelzwam is hier vrijwel beperkt tot bermen van zandwegen aan de randen van het gebied, 
waar de bosrand beïnvloed wordt door het aangrenzende bemeste cultuurland. Daarnaast is 
er een cluster vindplaatsen in het centrum van de boswachterij. Dit betreft het 
natuurkampeerterrein met de aangrenzende houtsingels en een bosperceel aan de zuidzijde 
van de Tilweg dat omstreeks 1960 is aangeplant in een sterk bemest grasland. Het 
nagenoeg ontbreken van de Nevelzwam in de bosvakken van Gees is een indicatie voor de 
hoge ecologische kwaliteit van deze boswachterij. Het oorspronkelijke voedselarme, zure 
karakter van een heidebebossing is hier nog grotendeels intact.  
In Drenthe heeft een grote groep paddenstoelen een voorkeur voor bermen van (voormalige) 
schelpenpaden en met puin verharde wegen in bossen. In de Atlas van Drentse 
paddenstoelen is hieraan zelfs een apart hoofdstuk gewijd (Arnolds et al., 2015). Het zijn 
soorten die karakteristiek zijn voor bossen op basenrijke, zwak zure tot basische bodems; 
een bostype dat in Drenthe van nature nauwelijks voorkomt. Door uitspoeling van kalk uit de 
verharding van wegen en paden ontstaat lokaal in de bermen een milieu dat geschikt is voor 
deze groep paddenstoelen. Een van de meest verbreide basen minnende soorten is de Witte 
kluifzwam die mycorrhiza vormt met loofbomen (figuur 12). In Gees zijn slechts enkele 
groeiplaatsen: langs een met kalkhoudend materiaal fietspad aan de westzijde, bij het met 
puin verharde parkeerterrein bij de Anne de Vrieshoek en op één plek langs de met keien 
bestrate Tilweg. Evenals het schaarse voorkomen van de Nevelzwam bevestigt de 
zeldzaamheid van de Witte kluifzwam het weinig gestoorde, voedselarme en zure karakter 
van deze boswachterij. 
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De Nevelzwam (Clitocybe nebularis) is een indicator van dikke strooisellagen die rijk zijn aan stikstof 

(Foto Eef Arnolds). 

 
Voorlopige conclusies 

De gedetailleerde paddenstoelenkartering in Boswachterij Gees bevestigt de waarde van 
paddenstoelen als indicatorsoorten in bosgemeenschappen. Op grond van de voorlopige 
resultaten van één jaar kan de Boswachterij gekarakteriseerd worden als een zeer 
waardevol, aangeplant bos met een grote variatie aan boomsoorten, inclusief exoten, op van 
oorsprong voedselarme, zure, vochtige tot matig droge grond. Veel kenmerken van de 
oorspronkelijke heidebebossing zijn er nog terug te vinden, onder meer door het veelvuldig 
optreden van struikhei en dophei in de ondergroei van verschillende bostypen. Dat komt ook 
tot uiting in de mycoflora, bijvoorbeeld in het massale optreden van de Holsteelboleet en 
diverse wolvezelkoppen (Inocybe lanuginosa groep). Er zijn opmerkelijk weinig plekken met 
storingsindicatoren, bijvoorbeeld soorten die gebonden zijn aan stikstofrijke bodems, 
bijvoorbeeld van de Nevelzwam en diverse schijnridderzwammen (Lepista spp.). Er zijn ook 

weinig groeiplaatsen van soorten met een voorkeur voor basische bodems, uitsluitend langs 
verharde wegen en met kalkpuin verharde fietspaden. Dit kan volgens ons gezien worden als 
een signaal van de hoge kwaliteit van de bossen die in balans is met de oorspronkelijke 
bodemomstandigheden. 
Voorts blijkt uit de paddenstoelengegevens dat de boswachterij een zeer gevarieerde 
samenstelling heeft van de boomlaag met zowel inheemse loofbomen als ingevoerde 
(naald)bomen in alle leeftijdsklassen en met relatief veel groot dood hout in de vorm van 
zowel stammen als stronken.  
 

Aanbevelingen voor het beheer 

Vooruitlopend op het definitieve rapport willen wij hier alvast enkele suggesties geven voor 
het beheer van het gebied in de nabije toekomst. Het kost immers doorgaans veel overleg en 
tijd om eventuele aanpassingen in het beheer door te voeren en op grond van de huidige 
gegevens kunnen al duidelijke conclusies worden getrokken.  
De Paddenstoelen Werkgroep Drenthe is van mening dat het zeer de moeite waard is om 
het van oorsprong voedselarme en zure karakter van Boswachterij Gees als heidebebossing 
te koesteren, in samenhang met de huidige afwisseling van inheemse en ingevoerde loof- en 
naaldbomen en de variatie in structuur. Daarin is de Boswachterij Gees in Drenthe 
uitzonderlijk. Wij pleiten er daarom in het algemeen voor om ingrepen in het bos en de 
bodem zoveel mogelijk te beperken. Meer specifiek komen we tot de volgende 
aanbevelingen: 
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- Vermindering of afbouwen van de houtoogst. Er zijn ook de laatste jaren veel oude bomen 

uit het bos verwijderd, vooral van de oorspronkelijk dominante Japanse lariks en 
Amerikaanse eik. Het aantal omvangrijke stronken van deze soorten overtreft inmiddels ruim 
het aantal oude levende bomen. De kap daarvan is niet alleen bestemd voor de houtmarkt, 
maar ook om de dominantie van deze bomen terug te dringen. Het effect daarvan is 
doorgaans echter gering. Op de meeste groeiplaatsen slaan na het verwijderen van oude 
bomen dezelfde soorten massaal uit zaad op. De indrukwekkende bomen van weleer 
worden in die gevallen slechts ingeruild door een jong, dicht stakenbos, waarbij 
natuurwaarden en belevingswaarde voor lange tijd grotendeels verloren gaan. Verdere kap, 
ook selectieve uitkap, zal het natuurlijke aanzien van het bos, de ecologische kwaliteit en de 
belevingswaarde steeds meer schaden. Zonder grote bomen geen volwaardig bos. We 
pleiten dan ook voor terughoudendheid bij verdere kap van grote, beeldbepalende bomen, 
ook van lariks en Amerikaanse eik. 
 

 
 

Een van de stapels geoogste lariksstammen in Boswachterij Gees, 2022 (foto Eef Arnolds). 

 
- Geen maatregelen nemen om bodemtoestand te veranderen. Bosbouwkundige 

maatregelen als het aanplanten van ‘strooiselverbeteraars’ of/en het aanbrengen van 
mineralen in de bossen, zoals bepleit wordt in de Bossenstrategie van het rijk (Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020), is in deze boswachterij ons inziens onnodig 
en schadelijk. Ze zullen leiden tot een ernstige en onomkeerbare aantasting van het karakter 
van deze boswachterij als geslaagde heidebebossing en tot verlies van de huidige 
natuurwaarden, zoals de grote betekenis voor paddenstoelen. Deze ingrepen zijn in Gees 
bovendien niet nodig omdat de variatie aan bomen binnen de meeste bosvakken reeds aan 
de normen voldoet en de vitaliteit van bomen in het algemeen goed is. Zoals overal in 
Nederland vormen sommige sparrenopstanden hierop een uitzondering vanwege aantasting 
door de letterzetter. In de afgestorven sparrenpercelen vindt een snelle spontane regeneratie 
van gemengd bos plaats, zodat aanplant van jonge bomen ook hier niet nodig is. Een 
belangrijke gunstige factor in Gees is de aanwezigheid van keileem op veel plekken binnen 
de wortelzone, waardoor vocht wordt vastgehouden en er voor de vegetatie meer mineralen 
beschikbaar zijn dan in bossen op hoge zandgronden. De huidige bossen kunnen zich hier 
zeer waarschijnlijk handhaven zonder ingrepen die de bodemchemie beïnvloeden. 
- Terughoudendheid bij het dempen van sloten. Er bestaan binnen Staatsbosbeheer plannen 

om diepe water afvoerende sloten te dempen ten einde de grondwaterstand te verhogen. 
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Vanuit bosecologisch en mycologisch oogpunt heeft dit geen urgentie. Het huidige bos is wat 
beworteling, ondergroei en mycoflora betreft aangepast aan de actuele hydrologische 
situatie. Ingrepen in de waterhuishouding zullen lokaal tot verstoring en boomsterfte leiden. 
Op de langere termijn kan vernatting van het bos evenwel positieve effecten hebben op de 
natuurwaarden van het bos en de omgeving, zoals het aangrenzende beekdal van de 
Geeserstroom. 
Een punt van zorg is de potentiële verstoring door de benodigde grondwerkzaamheden, 
waarbij zwaar materieel grond moet aanvoeren, vaak dwars door waardevol bos. Dit kan 
leiden tot omvangrijke en lang zichtbare littekens in het nu vaak zo harmonieuze 
boslandschap. Terughoudendheid is volgens ons geboden, bijvoorbeeld door watervoerende 
sloten alleen op strategische punten te dempen. Hiervoor moet voedselarm materiaal 
worden gebruikt, bij voorkeur keileem wegens het water vasthoudend vermogen, eventueel 
geel zand. Aanvoer van voedsel- en humusrijke grond zou leiden tot veel storingsplekken 
met ruigtevegetaties, waardoor het unieke voedselarme karakter van Boswachterij Gees 
onomkeerbaar zou worden aangetast. 
- Terughoudendheid bij het afsluiten van wegen. Er bestaan eveneens plannen om ten 
behoeve van de rust in het gebied een deel van de boswegen af te sluiten door ze te 
beplanten met bomen en struiken. Dit is toe te juichen, vooral voor de fauna in het bos, maar 
langs en op de boswegen groeien veel bijzondere planten en paddenstoelen. Het zou te 
overwegen zijn om de op te heffen zandwegen slechts aan begin en einde visueel af te 
sluiten met beplanting en de rest te laten zoals het nu is. We zouden de beplanting laten 
aansluiten bij de samenstelling van het bos in de omgeving en experimenten met nieuwe 
soorten bomen en struiken te vermijden. Ook hier kan gebruik van groot materieel veel 
schade veroorzaken. 
- Het sparen van bomen rond veentjes. De in de boswachterij gelegen veentjes vertonen nu 

een geleidelijke overgang van gesloten bos naar open veen via een zone met kleine berken 
en dennen. Deze zonering is de natuurlijke situatie in boshoogvenen en heeft grote 
mycologische betekenis wegens het voorkomen van specifieke, zeldzame 
mycorrhizavormers bij bomen in hoogveen. Wij pleiten ervoor om bij eventuele verwijdering 
van opslag uit veentjes een deel van de bosopslag te laten staan. Bij verdergaande 
veenvorming zullen de meeste bomen vanzelf in hun groei worden belemmerd en uiteindelijk 
afsterven. 
- Bevorderen van natuurlijke boomsterfte en groot dood hout. Een van de doelstellingen van 
het bosbeleid is het bevorderen van groot dood hout in het bos, volgens deskundige 
schattingen goed voor 50% van de biodiversiteit. Dit streven staat op gespannen voet met 
het kappen en verwijderen van dikke bomen uit het bos. Het natuurlijke verouderen en 
afsterven van bomen levert veel meer biodiversiteit op dan van stronken of het achterlaten 
van enkele afgezaagde stammen. Natuurlijke veroudering en sterfte lijdt tot een versterking 
van natuurlijke processen in het bos, inclusief natuurlijke verjonging op open plekken van 
gevallen woudreuzen. 
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Het belang van groot dood hout in bossen: op deze spontaan afgestorven en omgevallen beuk in 
Boswachterij Gees vonden we tijdens de PWD-excursie van 19 oktober 2022 dertig soorten 

paddenstoelen. Op deze foto zichtbaar onder meer Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense), 
Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor) en Porseleinzwam (Oudemansiella mucida).  

(Foto Eef Arnolds). 
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WAT DOET DE STICHTING PADDESTOELEN WERKGROEP DRENTHE (PWD)? 
 
De doelstellingen van de PWD zijn: 
- Het organiseren en stimuleren van paddenstoelenonderzoek in Drenthe, vooral door middel   
van excursies, inventarisaties van terreinen en bijeenkomsten. 
- Het verzamelen van paddenstoelengegevens in Drenthe in een databestand in 
samenwerking met de Nederlandse Mycologische Vereniging. 
- Het publiceren over paddenstoelen in Drenthe in een nieuwsbrief, rapporten en boeken.  
- Het beschikbaar stellen van gegevens aan terreinbeheerders en het verstrekken van 
beheeradviezen om mycologische waarden te behouden of te vergroten. 
- In voorkomende gevallen het uitvoeren van al dan niet betaalde opdrachten wat betreft 
veldonderzoek aan paddenstoelen. 
- Educatie op het gebied van paddenstoelenkennis en -bescherming door het organiseren 
van openbare excursies en lezingen, en het verlenen van medewerking aan natuureducatie. 
- Het verstrekken van informatie over paddenstoelen aan geïnteresseerden, 
terreinbeheerders en provinciale media. 
 
Ook belangstellenden uit andere delen van Nederland zijn van harte welkom om deel te 
nemen aan de activiteiten van de werkgroep! 
De Activiteiten van de Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe worden 

ondersteund door een subsidie van de Provincie Drenthe. 

 
 

CANTHARELLUS, DE NIEUWSBRIEF VAN DE PWD 
 

De Paddestoelen Werkgroep Drenthe verzendt ten miste één keer per jaar een aflevering 

van het tijdschrift Cantharellus aan haar medewerkers, organisaties actief in natuurstudie, 

natuurbescherming en natuurbeheer, en andere belangstellenden. Met ingang van 2013 
wordt dit tijdschrift, tevens nieuwsbrief van de PWD, in principe alleen digitaal verspreid. 
Geïnteresseerden kunnen de digitale aflevering kosteloos ontvangen door zich schriftelijk of 
per e-mail op te geven bij onderstaand contactadres. 

 Cantharellus en eerder verschenen nieuwsbrieven van de PWD kunnen kosteloos 

worden gedownload op de website van de PWD. Hier kan men ook terecht voor actuele 

informatie over het programma en publicaties van de PWD.  
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CONTACTGEGEVENS VAN DE PADDESTOELEN WERKGROEP DRENTHE 
 
Contactadres: Eef Arnolds, Holthe 21, 9411 TN Beilen, eefarnolds@hetnet.nl. 
Website: https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/. 
Bankrekening NL65INGB0006745491 t.n.v. Stichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe 
 
Men wordt dringend verzocht om wijzigingen in postadres of e-mailadres tijdig door te 
geven aan het contactadres! 
 
Also interested mycologists from abroad have free access to our website and can receive our 

digital journal Cantharellus free of charge by sending an e-mail to: eefarnolds@hetnet.nl. 
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