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Noordlaren (province of Groningen). Coolia 56(2): 59‒96.
We give an impression of the autumn fungus foray of the Netherlands Mycological Society in the north
of The Netherlands. Nearly 30 participants visited about 70 sites, resulting in 3700 records of in total 858
taxa (incl. Myxomycetes), among which many species that are considered rare in (or even new for) the
country. Characteristic landscape elements in the province of Groningen are the estates (“borgen”, fortified
farm houses in a park-like setting), the relatively young forests on reclaimed land in the Lauwersmeer, and
numerous small elements like old churchyards, road sides with ectomycorrhizal trees and copses. Forays
are discussed on the basis of floristic character of the sites, and many rare species are illustrated by colour
photos. Several participants contribute to the paper by shorter or longer personal impressions of their favourite collections during this foray.

Z

o’n 30 NMV-leden hadden zich uiteindelijk ingeschreven voor deze werkweek in de laatste
week van oktober. Aanvankelijk leek het erop dat we het met 20 personen zouden moeten
doen, maar er meldden zich steeds weer nieuwe deelnemers. We waren gehuisvest in het
Nivonhuis De Hondsrug te Noordlaren, een ca. 12 kilometer ten zuiden van de stad Groningen
en aan de rand van het Noordlaarderbos gelegen
verblijf. Nog net in de provincie Groningen, maar al
“Nog voor dat ik het Nivonhuis binnenkwam viel de
grote paddenstoel op die op de tafel bij de ingang lag.
aardig Drents (Enzlin & De Vries 2011).
Verschillende mensen hadden zich er over gebogen. Er
Hoewel de ruimte voor 30 mensen met al hun
werd gefluisterd. Verbazing alom want het ging om de
apparatuur en boeken wat krapjes was ‒ eten deden
Toverchampignon die zomaar uit het niets op de tafel
we met de borden op schoot ‒ was de sfeer opperlag. De werkweek was nog niet eens officieel begonnen…”
best. We werden fantastisch verzorgd door de vrijwilligers van het huis, die voor ons eenvoudig doch
zeer smakelijk kookten, afruimden, wijn en speciale
biertjes klaarzetten, ontbijt verzorgden, noem maar op. Figuur 1. De werkruimte in “De
Op hun beurt vonden zij het weer fantastisch waar wij Hondsrug”. (Foto: Roeland Enzlin)
mee bezig waren. Geregeld kwamen ze even buurten
om te horen en te zien wat er nu weer was gevonden.
In de weken die aan de werkweek vooraf gingen
was er geen gebrek aan vocht geweest. We zagen dat
aan de paddenstoelen die geregeld over hun hoogtepunt heen of zelfs flink beschimmeld waren. Je zou dan
kunnen denken dat er niet veel viel te beleven. Toch
was er voor iedereen nog heel wat te vinden tijdens de
excursies zoals uit dit verslag zal blijken. Dagelijks
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waren er drie excursies. Deze werden de avond daaraan voorafgaand toegelicht, zodat iedereen rustig een keus kon maken waar de volgende dag naar toe te gaan. Soms wat verder, zeg
maar ver weg, soms wat dichter bij. Voor sommige deelnemers kon het haast niet ver genoeg
zijn, mits dan wel de toeristische route werd genomen. Pittoreske wierdendorpjes met heel
oude kerkjes, kronkelweggetjes, stukjes dijk midden in een oud cultuurlandschap. Zelfs de
Veenkoloniën hebben zo hun bekoring, maar dat moet je dan wel willen zien. Teruggekomen
van de excursie stonden de thee en koffie met koek klaar en was het eerst even bijkomen.
Over het weer hadden we weinig te klagen. Warm was het niet echt, gelukkig weinig regen
en alleen de laatste dag moesten er ijslaagjes van paddenstoelen getikt worden.
De eerste avond verzorgde Inge Somhorst een korte lezing getiteld ‘Groningen op de
kaart’ over de werkweek en de terreinen die er bezocht zouden worden. Ook vertelde ze over
het vernieuwde karteringsproject Groningen dat in 2011 van start was gegaan. De andere
avonden werd onder leiding van Chiel Noordeloos een nabespreking gehouden. Naast het
geven van een globale indruk van het verloop van de excursies door een van de deelnemers,
werden één of meerdere bijzondere vondsten of opvallende zaken besproken. Veelal werden
daarna de bijzonderheden op de demotafel gelegd, zodat men de soorten nog eens op z’n
gemak kon bekijken en eventueel aantekeningen kon maken. Na de bespreking sloeg vrijwel
iedereen weer aan het werk. Er moest gedetermineerd worden tot laat in de avond! En voor
‘die-hards’ tot vroeg in de nacht.
In het eerste artikel in de nieuwe reeks ‘Paddenstoelennieuws uit Groningen’ (Raangs
& Somhorst 2012) werd Groningen in vogelvlucht aan de hand van plantengeografische
districten met enkele biotopen en voorbeelden daarvan voorgesteld. In dit artikel gebruiken
we dezelfde indeling om interessante vondsten en plekken die tijdens de werkweek bezocht
werden te bespreken.

DNA-bibliotheek met vingerafdrukken van paddenstoelen (Chiel Noordeloos)
Het Rijksmuseum Naturalis, waar ook het ‘oude’ Nationaal Herbarium onderdeel van uitmaakt,
is in 2010 een groot project gestart met als doel barcodes te verzamelen van alle in Nederland
levende organismen. Zo’n barcode is feitelijk een soort vingerafdruk, en kan mede dienen tot
identificatie van een soort. Het project moet leiden tot een betrouwbare bibliotheek met DNAprofielen van Nederlandse planten, dieren en paddenstoelen. Tevens is hiervoor in 2010 een
DNA-lab opgezet. De bibliotheek dient als referentie voor de herkenning van soorten op basis
van hun DNA. Het is nu nog toekomstmuziek, maar wellicht leidt dit ooit tot de ontwikkeling
van een klein apparaat dat een micromonster neemt en in dit monster de DNA-barcode bepaalt.
Maar zover is het nog lang niet. Eerst moet de bibliotheek worden gevuld. De NMV is gevraagd
aan dit project mee te werken door het leveren van betrouwbaar gedetermineerd materiaal van
paddenstoelen. In 2013 zal de NMV daar gehoor aan geven, en is dit onderwerp ook het thema
van de Floradag op 6 april. Tijdens de werkweek in Noordlaren heeft Chiel Noordeloos een pilot
uitgevoerd. Hij heeft van rond de 150 soorten paddenstoelen kleine stukjes hymenium in een
klein buisje met speciale DNA-buffer gedaan. Hieruit zal DNA worden geëxtraheerd, waarna
een klein stuk van het z.g. ITS-gen zal worden gesequenceerd, zodat de DNA-base-volgorde kan
worden afgelezen. Het ITS-gen is internationaal geaccepteerd als een geschikt gen voor dit doel.
Dat hier ook discussie over is, zullen we op de Floradag wel te weten komen.
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Drents district
Ons onderkomen lag aan de rand van het Noordlaarderbos op de Hondsrug, dat uit plantengeografisch oogpunt bezien deel uitmaakt van het Drents district, ruwweg ‘de hogere zandgronden’ inclusief de veenkoloniale gebieden. Excursies naar het Drents district leveren steevast
een (veel) langere soortenlijst op dan excursies naar laagveen of klei. Het Waddendistrict,
met name het mineraalrijke zand van de Lauwersmeer, begint tegenwicht te bieden nu de
bossen daar wat ouder worden, maar de top 5 qua soortenaantallen deze werkweek wordt
geheel in beslag genomen door zandgronden.
We hebben bosgebieden bezocht op de Hondsrug en in het Westerkwartier, landgoederen
op iets rijkere bodem, een gecombineerd recreatie- en natuurgebied in de veenkoloniën en
de onvolprezen Kolhamster sparrenaanplant. Kleinere terreinen als bermen en kerkhoven
werden onderweg aangedaan. Ook gingen enkele excursies naar gerenommeerde paddenstoelengebieden in Drenthe, zoals het Boekweitveentje bij Gieten en de Kleibos bij Roden.
Met name de laatste excursiedag, toen de paddenstoelen er stijf bevroren bijstonden ‒ en
soms niet alleen de paddenstoelen ‒ trokken we ons terug in de beschutting van de pleistocene bossen. Inmiddels was de bosbodem bedolven onder grote hoeveelheden blad, zodat aan
deze werkweek een natuurlijk einde kwam.
Hoewel ook in Drenthe zeer interessante vondsten gedaan zijn, beperken we ons in de
verslaglegging van de excursies grotendeels tot Groningen; over de Drentse highlights is al
meer dan eens geschreven. Een belangrijke vondst uit het Boekweitveentje mag hier echter
niet ontbreken: voor het derde jaar op rij werd een opvallend geelgroen-achtig paddenstoeltje gevonden, waarvan lange tijd zelfs het geslacht onduidelijk bleef. Inmiddels heeft het
kleinood een (voorlopige) naam gekregen: Callistosporium elaeodes. Deze zal in een latere
Coolia worden voorgesteld.
Drents bos in Groningen
Het Noordlaarderbos is een relatief oud gemengd naald- en loofbos op (zwak lemig) zandige bodem met op variabele diepte een keileemlaag, wat verschillen in vochtgehalte van de
bodem tot gevolg heeft. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten. Er zijn enkele
percelen met jonge bomen en er ligt veel dood hout. Er zijn wat hoogteverschillen, aan de
zuidkant ligt een heitje en een deel van het naaldhout is gekapt in de omvormingsdrift. In
het verleden is hier al vaak met mycologische ogen rondgespeurd, met name door Roeland
Enzlin.
Pal naast onze deur liggend vormde dit bos een uitstekende eerste excursielocatie op
zaterdagmiddag en diverse deelnemers hebben er in de loop van de week nogmaals rondgekeken. Dat leverde uiteindelijk een lijst met 144 namen op, het overgrote deel bestaande uit
‘standaard’ pleistocene soorten. Het aandeel mycorrhizasoorten was hoger dan 25 jaar geleden, 37% (n=144) nu tegen 27% (n=192) in 1987. Opvallend is de melding van Cortinarius
flos-paludis, een tamelijk non-discripte kleine bruine Telamonia met een spitse umbo die
in diverse determinatiewerken uitsleutelt (Dam & Kuyper, 2011), maar die nog slechts een
enkele maal in Nederland gevonden is. Verder bestond de oogst grotendeels uit houtafbrekers
in allerlei vormen: plaatjeszwammen, maar ook veel korstvormers en houtzwammen. De
Bruine anijszwam (Lentinellus cochleatus) is al jaren present in het Noordlaarderbos en kon
gelukkig ook nu weer genoteerd worden. Het vochtige heitje leverde nog enkele soorten op
die deze week alleen hier zijn gevonden, zoals de Heideknotszwam (Clavaria argillacea),
de Sneeuwvloksatijnzwam (Entoloma sericellum) en het Puntig kaalkopje (Psilocybe semilanceata).
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Slijmzwammen (Marian Jagers)
Tijdens de werkweek werden zo’n vijftien soorten rijpe slijmzwammen uit diverse geslachten
gevonden. Het waren algemeen voorkomende soorten. Veel soorten hadden zich ontwikkeld op
dode takken en stammen of op gevallen blad, onder andere het Langstelig kroeskopje (Comatricha
nigra) en het Plat kalkschaaltje (Diderma deplanatum). Op het kerkhof van Zoutkamp vonden we
in het gras het Groot kalkschuim (Mucilago crustacea) en het Witdeksel kalkbekertje (Craterium
minutum). En in het voor paddenstoelen bijzondere sparrenbos in Kolham groeiden het Gewoon
IJsvingertje (Ceratiomyxa fruticulosa) en het Fors kalkkopje (Physarum robustum) heel verrassend op ooghoogte op de bemoste en bealgde sparrenstammen.
Een van de deelnemers bracht op een dikke kale beukentak een onrijpe slijmzwam mee naar het
onderkomen. Er waren alleen een aantal wittige slijmerige hoopjes te zien. Nieuwsgierig naar wat
zich daar uit zou ontwikkelen, werd de tak voorzichtig op een beschutte plaats op de grond gelegd.
We hoopten zo te voorkomen dat het materiaal voortijdig zou opdrogen. De volgende morgen
waren de hoopjes veranderd in een grote groep glanzende bolletjes, donker rozebruin gekleurd.
Ze stonden inmiddels op korte zwarte stelen. De tak werd voorzichtig teruggelegd en aan het
einde van de dag nog eens bekeken. Een groot deel van de vruchtlichamen was inmiddels zwart
gekleurd maar de bolletjes glommen nog steeds. Het overige deel was dof en poederig geworden,
donkerbruin gekleurd. Ze waren rijp en konden worden gedetermineerd. Meestal is dat werk voor
de microscoop maar bij deze vondst was dat niet nodig. Aan de bovenzijde van de vruchtlichamen
waren kleine zwarte glanzende schijfjes te zien. Het materiaal was daaraan gelijk te herkennen
als het Papilparapluutje (Enerthenema papillatum). In het geslacht Enerthenema komen nog twee
andere soorten voor. Dit zijn soorten die alleen voorkomen aan randen van sneeuwvelden, op
plaatsen waar de sneeuw gedurende langere perioden blijft liggen. In Nederland komen deze soorten niet voor.
Vanwaar de naam “Papilparapluutje”? Het eerste deel van de naam slaat op het zwarte glanzende
schijfje. De rest van de naam kan pas worden verklaard als de sporen uit het rijpe vruchtlichaam
zijn geblazen. Dan wordt het capillitium namelijk pas goed zichtbaar. Het bestaat uit donkere
lange draden die de steel (en columella) omgeven als de baleinen van een paraplu.

a

b

Figuur 2. Links: het kenmerkende plaatje van Papilparapluutje (Enerthenema papillatum), foto
door stereomicroscoop. Rechts: a: foto genomen door de stereomicroscoop; b: foto genomen door
de microscoop. (Foto’s: Marian Jagers)
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Beschrijving: Papilparapluutje (Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf.)
Sporangia: zowel in een vrij dichte groep als verspreid groeiend, gesteeld, bolvormig, tot zo’n 1,5 mm
hoogte en ca. 0,8 mm doorsnede, donkerbruin, dof; met een zwart glanzend schijfje aan de bovenzijde.
Steel: zwart, glanzend, aan de basis verbreed, gegroefd, lengte tot bijna de helft van de totale hoogte.
Hypothallus: schijfvormig of onder de hele groep door groeiend, doorschijnend bruin.
Peridium: snel verdwijnend. Columella: zwart, tot de top van het sporangium doorlopend, onder de top
verbredend, verbonden met het schijfje.
Capillitium: ontspringend aan de top en vast zittend aan het schijfje, bestaande uit lange, bruine draden
die onregelmatig dik zijn met hier en daar korte uitgroeisels, aan het einde dichotoom vertakt.
Sporen: bolrond, 10–12 μm, in opvallend licht donkerbruin, in doorvallend licht lichtgrijsbruin, bezet
met fijne wratjes. Plasmodium: wit.
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Borgen met een rijke inslag
Een borg is de Groningse variant van een kasteel. Borgen ontstonden uit zogenaamde ‘steenhuizen’, versterkte boerderijen van (invloed)rijke boeren, die in afwezigheid van centraal gezag via
een roulerend systeem recht spraken. De steenhuizen hadden voornamelijk een beschermende
functie, vooral voor het graan, als het nodig was ook voor mensen. Later werden ze uitgebouwd
en werden ze, zoals overal, vooral een uiting van bezit, meestal door een uitgestrekt landgoedpark omgeven. En om dat laatste gaat het nu.
Op het zand bezochten we de Coendersborg bij Nuis (in beheer bij Het Gronings Landschap)
en de Fraeylemaborg in Slochteren (Gerrit van Houten-stichting). Op beide excursielijsten
staat een aantal mycorrhizasoorten die je niet op voedselarme zandgrond verwacht. Beide
terreinen liggen op zandruggen temidden van veen en/of kleigebieden. Vooral de voorterreinen en het gedeelte direct achter de borgen liggen op enigszins mineraalrijk, lemig zand. Op
de Coendersborg vonden we onder meer de Purperbruine fluweelboleet (Boletus pruinatus),
een look-alike van de échte Roodstelige
fluweelboleet (Boletus chrysenteron) maar
met geel, eveneens niet of weinig verkleurend vlees en een nauwelijks barstende
hoedhuid, de prachtige Paarse galgordijnzwam (Cortinarius croceocoeruleus) die
deze week vaker opdook, de Grote vaalhoed
(Hebeloma sinapizans) en maar liefst drie
paarsstelige vezelkoppen: de Violetbruine,
de Lilagrijze en de Paarssteelspleetvezelkop
(resp. Inocybe cincinnata, I. griseolilacina
en I. pusio); de laatste vier soorten associëren
we in Groningen eerder met de kleigebieden.
Op de Fraeylemaborg troffen we de Bruine
kleibosgordijnzwam (Cortinarius nemoren- Figuur 3. Purperbruine fluweelboleet
sis) (what’s in a name?), wederom de Paarse (Boletus pruinatus). (Foto: Anneke van der
Putte)
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Figuur 4. Paarse galgordijnzwam (Cortinarius croceocoeruleus). (Foto: Roeland Enzlin)
galgordijnzwam, de Smalplaatrussula (Russula chloroides), en onder oude eiken meerdere
groepen van een intrigerende zwartbruine russula die deed denken aan een groot uitgevallen
Fijnplaatrussula (Russula densifolia) en waarvan het vlees na doorsnijden gelijk zwart werd.
Mee naar ons onderkomen. De smaak werd punt van discussie, zat er nu wel of niet een
scherp tintje in de lamellen? Zowat een hele russula werd verorberd, maar echt scherp wilde
hij niet worden. Het lezen van een sleutel werkt soms suggestief: “roze tint in de lamellen”.
Eigenlijk wel. Anderen vonden dat ook. Zo kwamen we in de buurt van de milde vorm van
de Anthracietrussula (Russula anthracina), hetgeen bevestigd werd door het pigment in de
hoedhuid: als een parelketting liggen grote vacuoles gevuld met zwart pigment aaneengeregen in de hyphen (Kränzlin, 2005; Romagnesi, 1967).
Verder naar achteren in het landgoed worden met name echt pleistocene bossoorten genoteerd. Het achterste deel van de Fraeylemaborg blijft een parkbos in Engelse stijl met
voornamelijk loofhout, de Coendersborg is een meer gevarieerd bos met natte en droge
delen, met percelen naald- en loofhout, een stukje elzenbroek en een verruigd heitje. De
verrassing onder de saprotrofen werd in dit geval met de neus gevonden. In de zichtas van
de Fraeylemaborg die in de lengte door het hele parkbos loopt, werd aan de bosrand een
doordringende knoflookgeur geroken. Tientallen exemplaren van de Bleke knoflooktaailing
(Marasmius querceus) stonden op het uitgebleekte eikenblad. Vele jaren was dit een zeer
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zeldzame paddenstoel in Nederland, maar de laatste jaren duikt hij in het noorden steeds
vaker op, vaak vrij laat in het jaar. De kwalificatie op de Rode Lijst ‘Ernstig bedreigd’ kan
wat ons betreft wel een tandje lager. De excursiegangers naar het Boekweitveentje zullen
daar zeker mee instemmen ‒ er staan daar elke late herfst duizenden vruchtlichamen.
Rond beide borgen staan nog veel oude loofbomen, voornamelijk Zomereik, Beuk en
linde. Veel van deze bomen zijn aan hun laatste levensfase begonnen en we vonden dan
ook een aantal mooie houtzwammen op het oude dikke hout. Op beide plekken konden de
Biefstukzwam (Fistulina hepatica) en de Eikhaas (Grifola frondosa) genoteerd worden, groeiend op oude eiken. Onder aan een oude linde langs de gracht van de Fraeylemaborg groeide
een tonderzwam, waarvan voor een zekere determinatie een stukje is meegenomen. Het bleek
op grond van onder andere de sporengrootte, de Dikrandtonderzwam (Ganoderma australe)
te zijn, waardoor deze boom uiteindelijk het loodje zal leggen. Enige jaren geleden ging bij
een storm in hetzelfde park een enorme beuk omver waar aan de voet een paar maanden
eerder de Reuzenzwam (Meripilus giganteus) was verschenen. Aan en op de overgebleven
stobbe groeide nu niet alleen de
Reuzenzwam, maar nog zeker zes
Figuur 5. Goudhoeden (Phaeolepiota aurea). (Foto:
andere soorten, waaronder een
Roeland Enzlin)
heel bijzondere en prachtige houtzwam (zie hiervoor de bijdrage
van Eduard Osieck en Hermien
Wassink).
De Coendersborg leverde
deze werkweek van alle bezochte
terreinen de langste soortenlijst.
Uiteindelijk werden 194 soorten
genoteerd, waaronder een flink
aantal korstjes, kleine ascomyceten en slijmzwammen. Een vierbaanszandpad, aangelegd door
fotografen, attendeerde ons op
een prachtige groep Goudhoeden
(Phaeolepiota aurea) in een ruderaal bosje. De volgende dagen reden diverse werkweekdeelnemers
die dit hadden gemist speciaal
om voor een foto. Teruggekomen
bij de auto op het parkeerterrein
viel ons oog op een felgekleurd
breeksteeltje. Er stond er niet één,
maar tientallen die ons tegemoet
schitterden. Het bleek om het
Gouden breeksteeltje (Conocybe
aurea) te gaan. Een zeer zeldzame
en bedreigde soort, die ons bij het
begin van de excursie niet was
opgevallen.
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Ischnoderma resinosum, nieuw voor Nederland! (Eduard Osieck en Hermien Wassink)
Op de Fraeylemaborg (Slochteren) werd aan een stobbe van een enkele jaren geleden omgevallen
beuk een opvallende gaatjeszwam gevonden met een overwegend roodbruine hoed, donkere bandering en een witte, afgeronde rand “versierd” met oranjegele druppels. Deze zwam deed sterk denken
aan de Teervlekkenzwam (Ischnoderma benzoinum), maar die wordt vrijwel (?) alleen aangetroffen
op naaldhout. Huib had een exemplaar meegenomen, en dat lag bij hem op tafel. Door aanraking
werd het vruchtlichaam steeds donkerder van kleur, dus het was maar goed dat er mooie foto’s
beschikbaar waren. Tussen alle andere determinaties door kwam de zwam steeds weer ter sprake.
Maar ja, er is zoveel te doen op zo’n avond en een definitieve conclusie kwam er alsmaar niet. Wil en
Hermien stortten zich echter toch weer steeds op de bijzondere vondst, controleerden de microscopische gegevens en ook een sporee werd gemaakt. De volgende dag lag er een aantal sporen, niet veel,
maar genoeg. Na raadpleging van de boeken gingen de gedachten al gauw uit naar een nauw aan de
Teervlekkenzwam verwante soort die nog niet uit ons land bekend was: Ischnoderma resinosum. Dit
is in Midden-Europa een zeldzame soort, die gebonden is aan loofhout en meestal wordt aangetroffen op beuk. Dat zou dus mooi kloppen. Lang heeft er onzekerheid bestaan of beide “soorten”, die
microscopisch identiek schijnen te zijn (cf. Jahn 1973), niet tot de dezelfde soort behoren. David et
al. (1983) hebben echter met kweekproeven aangetoond dat beide intersteriel zijn, wat betekent dat
ze als twee aparte soorten kunnen worden beschouwd. Deze opvatting wordt door de meeste recente
standaardwerken aangehouden (Jülich 1983, Ryvarden & Gilbertson 1993, Hansen & Knudsen
1997, Bernicchia 2005). Dit is ook het geval in het “Overzicht van de Paddestoelen in Nederland”
(1995), zoals blijkt uit de opmerking onder de Teervlekkenzwam: “Gezien de meldingen op loofhout
zou I. resinosum in Nederland kunnen voorkomen.”
Jahn (1973) heeft de uitwendige verschillen tussen beide soorten uitvoerig beschreven: dikte
vruchtlichaam, kleur vruchtvlees (trama), hoedrand en bovenkant hoed. Het vruchtlichaam is
bij I. resinosum aanmerkelijk dikker (1‒2,5 cm) dan bij I. benzoinum (0,6‒1 cm). De vondst van
Slochteren was aan de basis minstens 3 cm dik (gedroogd). Het beste en meest aangehaalde kenmerk
is de kleur van het trama (van volgroeide vruchtlichamen!), die bij I. resinosum lichter is (bleek
okerbruin) dan bij de Teervlekkenzwam (donker tabaksbruin). Het trama van de (gedroogde) vondst
is inderdaad lichter tot veel lichter dan dat van de Teervlekkenzwam: zeer lichtbruin (Munsell kleurcode 10YR 7/3). Het trama van drie herbariumexemplaren van de Teervlekkenzwam varieerde van
bruinachtig geel tot donker geelbruin (code 10YR 4‒6,5/6). De hoedrand is bij de Teervlekkenzwam
dun en scherp, vaak iets gegolfd en ingekeept, terwijl die van I. resinosum breed afgerond is. Op
de foto hierna is dat laatste mooi te zien. De hoed van de Teervlekkenzwam is ruig en kort behaard,
radiaal gegroefd en meestal met 1-2 doorlopende zwarte banden langs de hoedrand. Bij de ander is
de hoed meer donzig-korrelig (‘flaumig-körnig’), radiaal gerimpeld en vaak met zwarte vlekken.
Deze kenmerken duiden erop dat de vondst in Slochteren inderdaad I. resinosum betreft zoals die
ook elders in Europa wordt aangetroffen. Een ander kenmerk dat in de aangehaalde publicatie van
Jahn wordt vermeld, lijkt niet van toepassing: hoed van I. resinosum zou meestal lichter zijn dan die
van de Teervlekkenzwam. De hoed van de vondst van Slochteren was overwegend donker roodbruin
terwijl Jahn deze beschrijft als roodachtig oker tot okerbruin. Als Nederlandse naam stellen we voor
‘Loofhoutteervlekkenzwam’.
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Figuur 6. Ischnoderma resinosum, nieuw voor Nederland. (Foto: Huib de Kam)
Kleur in de veenkoloniën
In de noordelijke veenkoloniën is ten zuiden van Sappemeer eind vorige eeuw een gecombineerd recreatie- en natuur(ontwikkelings)terrein aangelegd, met centraal gelegen een grote
plas met een begraasde, niet voor publiek toegankelijke oeverzone, omgeven door percelen
loof- en naaldbos. Het is genoemd naar de ontginner van het veen, Adriaan Trip, en in beheer bij Staatsbosbeheer. Het was even schrikken toen we de auto’s wilden parkeren: de
parkeerplaats lag vol stapels sparrenstammen! En dat terwijl we daar in 2011 een fantastische excursie hadden met onder meer de Gouden pronkridder (Calocybe chrysenteron) en de
Oranje wortelbekerzwam (Sowerbyella imperialis). Weg. De sparren zijn rigoureus ‘gedund’,
autobanen vol achtergelaten sparrentakken doorsnijden het perceel in de lengte, wat zielige doorwaaistroken resteren. We ploeterden ons een weg over de takken. Nevelzwammen
(Clitocybe nebularis) en Paarse en Roodbruine schijnridderzwammen (Lepista nuda en L.
flaccida) waren ons deel, maar ook de Sombere knolparasolzwam (Macrolepiota olivieri),
die goed paste bij onze stemming. Alles wel in grote hoeveelheden en prachtige heksenkringen, om het een beetje goed te maken. Als pleister op de wonde konden na microscopisch
onderzoek nog het Kristalmosklokje (Galerina nana) en de Witte stinkmycena (Hemimycena
delectabilis) genoteerd worden.
Een stap over de draad die zomers het vee moet binnenhouden en de mensen buiten,
verjoeg de sombere stemming. De ruim opgezette ‘oeverzone’ loopt van de hoog en droog
gelegen bosrand heel langzaam af naar de plas, steeds natter wordend. De wat lemige bodem
is begroeid met mossen, grassen, zeggen en kruiden, waartussen talloze eikjes (alleen langs
de bosrand), wilgjes, berkjes en soms een elsje groeien, kort gehouden door het vee. Vrijwel
het hele veld leek bezaaid met Korrelhoeden: naast de Okergele korrelhoed (Cystoderma
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Figuur 7. Karmozijnwasplaat (Hygrocybe phaeococcinea). (Foto: Tjerk Nawijn)
amianthinum) groeide er ook de paarsstelige variëteit van de Oranjebruine korrelhoed
(Cystoderma jasonis var. purpurascens). Het afspeuren van het veld leverde maar liefst vijf
soorten en twee variëteiten wasplaten op. Op de wat hoger gelegen delen vonden we de
Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica f. conica), de gele Elfenwasplaat (H. ceracea)
en als grote verrassing de Verblekende wasplaat (H. luteolaeta), een slank, glibberig, geel
wasplaatje met een gelatineuze snede, dat bijna wit uitbleekt. Verder richting de waterlijn
stonden de kleine ‘moerasvariëteit’ van de Zwartwordende wasplaat (H. conica var. conicopalustris), het Vuurzwammetje in twee kleurvariëteiten (H. miniata var. miniata en var. mollis)
en prachtige groepjes van de Karmozijnwasplaat (H. phaeococcinea) met hun kenmerkende
rode hoedjes met een donkerder centrum, waarover een dun laagje zwarte schoensmeer lijkt
te zijn uitgesmeerd. Bij de berkjes en wilgjes stonden nog enkele mycorrhizavormers, waarvan de meest bijzondere de Kleine berkenboleet was (Leccinum schistophyllum). Dit is een
kleine, slanke berkenboleet met een vrij bleke hoed, fijne grijze of zwarte schubjes op een
bleke steel en meestal een groenverkleuring in de steelbasis na doorsnijden, die groeit op
mineraalrijke vochtige zandige bodems.
Sprookje
Ze bestaan nog, voor het geval u nog twijfelde. Maar dat deed u eigenlijk al niet meer na het
lezen van het tekstkadertje in het begin van dit artikel.
Vanuit het daglicht stap je het donkere sparrenbos in. In eerste instantie zie je even helemaal niets. Je volgt het paadje een klein stukje en gaat op de knieën. Je richt je blik over de
bosbodem en langzaam wennen je ogen: daar, daar, en daar: zover je kijken kunt, doemen
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paddenstoelen op in het mos en op de naalden tussen de stamvoeten van de sparren. Alsof je
naar een donkere sterrenhemel kijkt en steeds meer sterren ziet verschijnen. Grote en kleine,
ranke en plompe, eenlingen en enorme groepen, heksenkringen van Vliegenzwammen (in
sprookjes kan dat), grote groepen kleine tere paddenstoeltjes. Als je je blik iets hoger richt
zie je duizenden Mycena’s als voortijdige kerstversiering op bemoste twijgen staan en als
tenslotte ook de kleuren zichtbaar worden zie je wit, oranje, geel, groen, rood en bruin, veel
bruin, dat wel. O ja, dat is waar ook, paddenstoelen, daar komen we voor. Een namenlijstje,
is dat nog belangrijk? Eigenlijk niet op zo’n moment, maar we beginnen er toch maar aan.
Er is al eerder een artikel in Coolia gewijd aan deze bijzondere sparrenaanplant (Arnolds
et al., 2004). Inmiddels zijn de sparren groter en is er veel meer ruimte onder de bomen, de
laagste takken zijn verdwenen en er lopen paadjes door het bos. De kroonlaag is nog gesloten,
zodat het vocht nog vastgehouden wordt. Er is al wat dood hout en de mycoflora lijkt langzaam te veranderen. Maar liefst 107 soorten werden er genoteerd, en dat is behoorlijk veel
voor zo’n uniforme sparrenplantage. Zo vonden we vier soorten Parasolzwammen waarvan
de Gordijnparasolzwam (Lepiota cortinarius) de meest bijzondere is. Enorme exemplaren
van de Holsteelkluifzwam (Helvella elastica) sierden de bosbodem, gelardeerd met prachtige
exemplaren van de Groenwordende koraalzwam. Dankzij liefhebbers van ‘het kleine spul’
prijken er voor het eerst ook kleine ascomyceten en slijmzwammen op de totaallijst van dit
gebied en werden de korstjes aangevuld met onder andere het Wit franjevlies (Piloderma
byssinum), een korstvormige mycorrhizavormer die pas onlangs voor het eerst in Nederland
is gevonden. Het bosje heeft zijn faam te danken aan de Amandelslijmkop (Hygrophorus
agathosmus) die er in grote hoeveelheden te vinden is. Tijdens de excursie werden geheel
Figuur 8. Sparrenaanplant van Kolham. Op de grond: Groenwordende koraalzwam (Ramaria
abietina) (Foto: Geert de Vries)
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Figuur 9. Mycena’s op en lunchpauze onder de bemoste twijgen in sparrenbos Kolham.
(Foto’s: Marian Jagers)
witte exemplaren aangetroffen, H. agathosmus var. alba, die nog niet uit Nederland bekend was. Bovendien werd een tweede soort Slijmkop gevonden, de Stippelsteelslijmkop
(Hygrophorus pustulatus) die sinds 2008 in diverse sparrenbosjes in het noorden opgedoken
is en nu dus ook in Kolham. Enigszins verontrustend was de aanwezigheid van grote groepen
Grauwkoppen (Tephrocybe). Determinatiepogingen leiden nogal eens tot een gefrustreerde
mycoloog en geen naam voor de collectie; hier kon na enig speurwerk de Vloksteelgrauwkop
(Tephrocybe boudieri) genoteerd worden: een sterk naar meel ruikende Grauwkop met witte
vlokjes op een donkergrijze steel, smal aangehechte lamellen en vrij grote, relatief slanke
sporen. Toch is het wel erg bijzonder: Grauwkoppen zijn zeldzaam, en niet alleen omdat
ze lastig op naam te brengen zijn. Als uitsmijter werden nog enkele vruchtlichamen van
de Oliebolzwam (Rhizina undulata) gevonden, mogelijk een gevolg van de vuurtjes die de
jeugd hier op zomeravonden stookt: ‘Kolham’ blijkt niet alleen voor Grauwkoppen the place
to be....
Laagveendistrict
Mede dankzij de overvloedige regenval in voorgaande weken waren de omstandigheden op
de werkweek bijna ideaal. Deze nattigheid pakte echter voor één van de te bezoeken milieus
verkeerd uit: de natte terreinen in het laagveengebied. Bij de eerste de beste excursie naar één
van deze terreinen, de Petten aan de Lauwers op de grens met Friesland, ging het mis. Door
het hoge water was slechts een smalle strook land min of meer begaanbaar. Eén deelnemer
die kans had gezien enkele meters een moerasbosje binnen te dringen ging bij terugkeer naar
de kudde bijna kopje onder. Hoewel het landschappelijk een prachtige excursie was, bestond
er weinig animo om door te gaan en werd de rest van de dag een hoog en droog gelegen bos
op de zandgronden bezocht.
Toch staan er op het bijzonder korte soortenlijstje nog enkele typische soorten voor dit
milieu: de Spoelsporige en de Grootsporige vaalhoed (Hebeloma fusisporum en H. gigaspermum) zijn twee soorten uit het complex van de Oranjebloesemzwam (Hebeloma sacchariolens). Alle soorten uit deze groep dragen een zeer opvallende zware, zoete geur. De
Oranjebloesemzwam sensu stricto kan in allerlei milieus op rijkere bodem groeien, vaak bij
eik. In een natte omgeving is het oppassen geblazen: daar kunnen ook de Viltige vaalhoed
(H. hetieri, niet gevonden), herkenbaar aan de viltige hoed, en beide hier genoteerde soor-
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ten gevonden worden. Alle drie vormen ze mycorrhiza met wilg en/of els. Zoals hun naam
al aangeeft, worden de Spoelsporige vaalhoed en de Grootsporige vaalhoed voornamelijk
onderscheiden op grond van sporenvorm en sporengrootte. Ook kon de Violetvlekkende
moerasmelkzwam (Lactarius aspideus) worden genoteerd: een vrij kleine, bleekgele melkzwam die bij beschadiging witte melk afgeeft die spectaculair violetroze verkleurt. Dit is
een soort van goed ontwikkelde wilgenstruwelen, die hier ook in de werkweek van 1996 is
gevonden. Het is verheugend dat hij nog steeds in het gebied aanwezig is, temeer daar de
Violetvlekkende moerasmelkzwam in het laagveengebied een zeer zeldzame verschijning is
(Arnolds & Veerkamp, 2008).
De andere excursie naar een laagveengebied, op diezelfde maandag, had meer geluk. De
groep bezocht een kleine fraaie ‘postzegel’ in een kaal agrarisch landschap bij Slochteren,
luisterend naar de minder fraaie naam “Baggerputten”. Wellicht dat deze naam mede oorzaak
was van het geringe aantal deelnemers dat deze excursie trok: slechts 5 deelnemers genoten
hier van het zonnetje. De Baggerputten is een goed toegankelijk, voormalig petgatencomplex, beheerd door Staatsbosbeheer, waar oude legakkers genoeglijke wandelpaden vormen
tussen visplassen, rietlandjes, wilgen(hakhout)struwelen, elzenbroekbosjes en essenbosjes.
Centraal liggen twee natte graslanden: een nat bloemrijk grasland met een hogere, vrij dichte
begroeiing van voornamelijk grassen en zeggen en een vochtig tot nat schraal grasland op
geplagde bodem met lage zeggen, veel moeraswolfsklauw en zonnedauw op kale grond
waartussen kruipwilg en jonge elsjes, berkjes en wilgjes groeien.
Vooral op dit laatste terrein wemelde het van de paddenstoelen. De meest voorkomende
mycorrhizapaddenstoelen waren daar de Greppelmelkzwam (Lactarius lacunarum), die fructificeerde met opvallend kleine vruchtlichamen, en de Zwartrode russula (Russula olivaceoviolascens), waarvan er enkele geheel overgroeid waren door de Groene zwameter (Hypomyces
viridus). Ook opvallend klein waren hier de vruchtlichamen van de Sterspoorsatijnzwam
(Entoloma conferendum), een fenomeen dat satijnzwammenspecialist Chiel Noordeloos al
Figuur 10. Groene zwameter (Hypomyces viridus) op Zwartrode russula (Russula olivaceoviolascens). (Foto: Anneke van der Putte)
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vaker in soortgelijke milieus had waargenomen. Er verdwenen enkele zwavelkoppen in het
verzameldoosje, waaronder de zeldzame Heidezwavelkop (Psilocybe ericaea). En maar liefst
vier soorten wasplaten sierden het veldje: de kleine gele Elfenwasplaat (Hygrocybe ceracea),
de Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica), het Veenmosvuurzwammetje (Hygrocybe
coccineocrenata) met zijn aflopende lamellen en donkere hoedschubjes en de Verblekende
wasplaat (Hygrocybe luteolaeta), die de dag ervoor ook al in het Adriaan Tripbos gevonden
was.
Langs de grazige paden tussen de elzenbroekbosjes werden nog twee wasplaten gevonden: het Vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) en de Kabouterwasplaat (Hygrocybe insipida). Daar stonden bovendien onder de elzen prachtige groepen van de bijzonder fraaie Lila
melkzwam (Lactarius lilacinus). Dit is een soort die echt thuis hoort in het laagveendistrict;
hij groeit in ongestoorde elzenbroekbossen op venige grond en is gevoelig voor vermesting
en verdroging waardoor hij als bedreigd op de Rode Lijst staat (Arnolds en Veerkamp 2008).
De Baggerputten worden wel vaker door mycologen bezocht maar de Lila melkzwam was
hier nog nooit gevonden.
Hoewel deze excursie alleszins de moeite waard was, hebben we gezien de ervaringen
in het Westerkwartier voor de rest van de werkweek afgezien van verdere excursies in het
laagveengebied. Jammer, maar er bleef nog genoeg boeiends over…
Hoogte- en dieptepunten van een werkweek in Groningen (Stip Helleman)
De werkweek begon goed, het weer was aangenaam en de ambiance van het Natuurvriendenhuis De Hondsrug vriendelijk. Op de dag van aankomst eerst maar eens even
de directe omgeving van het huis verkennen. Al vrij snel was het raak, op de rand van
een Peniophora die zich tegoed deed aan een Lijsterbes-tak vond ik kleine geel-grijze
bekertjes en onder de omliggende schors verscholen nog een groter groepje. Bij het microscopisch onderzoek des avonds bleek het hier te gaan om het Schorszwamrijpkelkje,
Hyphodiscus theiodeus, die een grote voorliefde heeft voor Peniophora.
De eerste dag ging vol goede moed van start, hiep-hoi we gaan naar de Lauwersmeer!
Maar dichter bij de eindbestemming gekomen, begon vanonder de motorkap een onrustbarend geluid te komen als waren de dwergen de mijnen van Moria weer aan het exploiteren, en nog maar net de parkeerplaats van bestemming opgedraaid of er was doodse stilte.
Helaas geen excursie maar Wegenwacht en Afsleepdienst. Een geluk was dat de stilaan
terugkerende deelnemers gezellig met de autoambulance mee terug naar Groningen konden.
De volgende dag: the show must go on. Tijdens de excursie bij Coendersborg te Nuis,
waar afgevallen eikenschors verbazingwekkend genoeg de normaal dennenschorsbewonende Ascocorticium anomalum opleverde, werd mij door Marjo een Hulstblaadje gepresenteerd waar wat op zat. Het bleek een alleraardigste Nectria-achtige te zijn, fel geel en
duidelijk ruw of behaard met een donkere ostiole (door de loupe gezien), dus draaiden
we nog wat blaadjes om, tot we er vier verzameld hadden. Bij microscopisch onderzoek
bleek al gauw dat het niet zo gemakkelijk werd, er werd geen positieve match met een
soortbeschrijving gevonden. Wegens tijdgebrek werd de collectie gedroogd voor eventuele latere identificatie.
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Na de werkweek werd deze collectie vanwege de drukte al gauw vergeten, tot in de laatste
week van december het jaarlijkse bulletin van de Société Mycologique du Massif d’Argenson
in de bus viel, waarin een aantal ‘Nectria’-genera afgebeeld stond, waaronder één die wel heel
erg sprekend op mijn collectie leek. Na enig e-mail verkeer met de auteur van het artikel, C.
Lechat, kwamen we er uit: het was inderdaad Calonectria lauri Lechat & Crous, die in 2010 als
nieuwe soort beschreven was (Lechat et al., 2010). Deze soort heeft sporen met 3 septen, 60100 × 7-7,5 μm en een anamorf die 200 μm lange zweepjes heeft met peervormige uiteinden
en staafvormige conidiënsporen, die 4-cellig zijn met een gemiddelde van 75 × 6,5 μm. Ook
bleek bij het secundaire onderzoek dat er nog een tweede Nectria-achtige op het blad zat, met
gladde oranje-bruine inzakkende peritheciën; waar deze, of de anamorf, op doorbreken staan,
kleuren gedeeltes van het blad purperrood. Dit is Hydropisphaera erubescens (Roberge ex
Desm.) Rossman & Samuels.
Maar hoe diep kun je gaan in het hoge noorden zult u zich afvragen? Het antwoord op deze
vraag is geheel afhankelijk van de diepte van de petgaten, die, met afgevallen blad gecamoufleerd, verspreid in het terrein aanwezig zijn, om argeloze mycologen te ‘verslinden’ en een nat
pak te bezorgen.
Literatuur
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Figuur 11. Linkerkolom: Hyphodiscus theiodeus; H. theiodeus, randharen; H. theiodeus, asci. Rechterkolom: Calonectria lauri; C. lauri, ascospores; C. lauri, conidiospores.
(Foto’s: Stip Helleman)
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Noordelijk kleidistrict
In het Groningse kleigebied, dat overwegend agrarisch is ingericht, liggen tal van mycologisch interessante plekken, een paar grote en vele kleine. Naast met bomen begroeide terreinen kunnen dit ook schrale graslanden zijn, of zelfs een enkel ruderaal plekje. Fructificatie op
de klei is, nog sterker dan op de zandgronden, wispelturig en sterk afhankelijk van voldoende
regen. Maar áls de omstandigheden goed zijn, is het een feest.
Kleibosjes
Aan de rand van een tiental dorpen, op overhoekjes langs wegen en soms zelfs midden in het
landbouwgebied, liggen relatief jonge loofbosjes. De dorpsbosjes hebben een gecombineerde
natuur- en recreatieve functie, de overige bosjes zijn vooral ontstaan als geriefbosje of opvulling van een stukje overgebleven of ongeschikte landbouwgrond; het beheer is meestal in
handen van Staatsbosbeheer. Soms bestaat zo’n bosje voornamelijk uit essen, al dan niet met
esdoorns, vaak is er meer variatie met meidoorn, lijsterbes en vlier in de ondergroei en/of
gecombineerd met diverse waardbomen voor mycorrhizapaddenstoelen zoals hazelaar, wilg,
els, populier en abeel en soms zelfs wat eiken en een enkele beuk.
De meeste van deze kleibosjes zijn inmiddels zo’n 30 tot 50 jaar oud en sommige beginnen mycologisch interessant te worden. Abelen van deze leeftijd zijn volgroeid; in abelenbossen ligt al veel dood hout. Zo’n twintig jaar geleden leverden de toen piepjonge bosjes vaak
maar enkele tientallen soorten op maar nu waren de gevonden aantallen soorten veel groter.
Zo werden zowel in het Bedumerbos,
een dorpsbos aan de rand van Bedum,
als in een bosje met abelen midden in
het bouwland bij Rasquert, 83 soorten genoteerd, en op Starkenborg, een
bos op een voormalig borgterrein bij
Wehe-den Hoorn, werden 64 soorten
gevonden. Tussen 55 en 85% van
deze soorten zijn nieuw voor de verschillende terreinen.
Overigens waren sommige excursiedeelnemers al snel uitgekeken
in dit soort bosjes. De verspreid
staande soorten waren vaak slechts
in kleine aantallen aanwezig en
veel van de aangetroffen soorten
zijn ook nog eens onopvallend qua
grootte en kleur. Lang niet iedereen werd enthousiast van typische
klei(bos)soorten als Breeksteeltjes
(Conocybe), Vezelkoppen (Inocybe)
en andere kleine bruintjes. Niet
Figuur 12. Wantsenwasplaat (Hygrocybe obrussea). (Foto: Tjerk Nawijn)
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Figuur 13. Papegaaizwammetjes (Hygrocybe psittacina). (Foto: Tjerk Nawijn)
geheel terecht, want er zaten echte juweeltjes tussen, zoals bijvoorbeeld het Bruinkorrelig
vloksteeltje (Flammulaster granulosus), dat in vrijwel ieder kleibosje te vinden is. Enkele
bijzondere vondsten zijn het Berijpt breeksteeltje (Conocybe pilosella), de Valse radijsvaalhoed (Hebeloma lutense) en de Witplaatveldridderzwam (Melanoleuca albifolia).
Kerkhoven
Er werden 15 kerkhoven op de klei bezocht. Daar waar een verschralend beheer wordt
gevoerd, werden veel bijzondere graslandpaddenstoelen gevonden, zoals wasplaten, knotszwammen en satijnzwammen, en waar linden of beuken aangeplant zijn, stonden ook mycorrhizasoorten. Helaas waren er ook kerkhoven waar de schrale grasmat van weleer vervangen
bleek door een donkergroen biljartlaken waar geen paddenstoel het waagde te verschijnen;
zo kan het dat er één terrein op de lijst prijkt, het kerkhof van Saaxum, met 0 waarnemingen.
Ook het kerkhof van Baflo viel dankzij het omvormingsbeleid zwaar tegen. Jammer van
de vele leuke vondsten van weleer. Eén van de toppers was het kerkhof van Garmerwolde,
waar de Wantsenwasplaat, Hygrocybe obrussea, in grote groepen werd aangetroffen tussen talloze grasgroene Papegaaizwammetjes (Hygrocybe psittacina). Op het kerkhof van
Sauwerd stond de Grauwe wasplaat (Hygrocybe unguinosa) en er zijn een paar bijzondere
satijnzwammen gevonden: de Fijngestreepte satijnzwam (Entoloma cryptocystidiatum) en
de Vloksteelsatijnzwam (Entoloma dysthales). De Gestreepte satijnzwam (Entoloma subradiatum) en Entoloma transvenosum werden gevonden onder een linde bij de kerk van
Onderdendam. Over de mycoflora van kerkhoven op de klei is veel meer te melden; we
komen er in een latere Coolia met een apart artikel op terug.
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Figuur 14. Stinkende wasplaat (Camarophyllopsis foetens). (Foto: Rob Chrispijn)
Myco-hoppen langs dijken en bermen
Het kleigebied van Groningen is erg geschikt voor het zogenaamde myco-hoppen: per
fiets of per auto via binnenwegen door het agrarisch productielandschap rijden totdat er een
mycologisch interessante snipper wordt waargenomen. Een kwartiertje tot een half uurtje
soorten noteren, fotograferen, verzamelen en dan weer verder. Zo zijn op het Hogeland van
Groningen al heel wat wegbermen, oprijlanen, kerkhofjes, gehuchtjes en (zee)dijken geïnventariseerd.
Tijdens de werkweek ging een enkeling na de gezamenlijke excursie nog wat hoppen.
Zo vond Rob Chrispijn bij Kommerzijl op de Hoge Dijk, een slaperdijk uit 1660 langs het
Reitdiep, de Bleke barsthoed (Dermoloma josserandii var. josserandii), en aan de voet van
de dijk tussen Termunterzijl en Delfzijl de Stinkende wasplaat (Camarophyllopsis foetens).
Over deze laatste vondst schrijft hij: “Ze groeiden aan de wadkant in een dichte en ruige vegetatie van onder meer rietgras en wilgenroosje. Op het oog een onwaarschijnlijke plek voor
paddenstoelen, maar als je de begroeiing opzij duwde, bleek zich daaronder een heel eigen
wereld op te houden van mossen en kleine paddenstoeltjes, zoals het Oranjegeel trechtertje (Rickenella fibula), het Halmruitertje (Marasmiellus vaillanti) en de Stinkende wasplaat
(Camarophyllopsis foetens). Niet alle exemplaren stonken, dus het duurde even voor ik door
een sterke geur van hondenpoep in de gaten kreeg dat ik met deze soort van doen had. Hij
bleek hier heel algemeen te zijn: na enig zoeken vond ik hem overal waar ik goed tussen de
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Figuur 15. Vaaggegordelde
melkzwam (Lactarius evosmus). (Foto: Anneke van der
Putte)
vegetatie keek. En een keer op
een iets meer open plek waar
ik zonder alles te vertrappen
deze foto kon maken.”
De abelenbermen waren
een lust voor het oog. De
Gegordelde
gordijnzwam
deed zijn wetenschappelijke
naam eer aan: Cortinarius
trivialis was letterlijk een triviale soort. In elke bezochte
abelenberm stonden grote
hoeveelheden vaak prachtig verse vruchtlichamen.
Daarnaast waren ook de Populierridderzwam (Tricholoma populinum), de Vaaggegordelde
melkzwam (Lactarius evosmus) en de Harde populierboleet (Leccinum duriusculum) vaste
bewoners. Een enkele keer vonden we ook de Rosse populierboleet (Leccinum rufum) en,
opmerkelijk, de Lila gordijnzwam (Cortinarius alboviolaceus), die we beter kennen uit
eikenbermen op het pleistoceen.
Figuur 16. Gegordelde gordijnzwam (Cortinarius trivialis). (Foto: Nico Dam)
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