


Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe

Eef Arnolds, Rob Chrispijn & Roeland Enzlin (red.)

Deze  ecologische  atlas  behandelt  de  resultaten  van  een  inventarisatie  van
paddenstoelen in  Drenthe in  de jaren 1999-2010 door  de Stichting Paddestoelen
Werkgroep  Drenthe.  In  die  periode  werden  alle  2844  kilometerhokken  van  de
provincie  geïnventariseerd  volgens  van  te  voren  opgestelde  normen;  een  unieke
aanpak, die wereldwijd niet eerder is toegepast. De resultaten van jaren veldwerk zijn
weergegeven  in  drie  boeken,  tezamen  ruim  1700  pagina’s.  Ook  vroegere
waarnemingen uit de provincie worden in de atlas besproken.

Deel  1  bevat  algemene hoofdstukken over  onder  meer  de historie  van de
mycologie in Drenthe; de gebruikte methodiek voor het veldwerk; de verwerking van
de  gegevens;  veranderingen  in  de  Drentse  mycoflora;  typisch  Drentse
paddenstoelen; bedreigingen voor de mycoflora en het gebruik van paddenstoelen
als  milieu-indicatoren;  beschrijvingen  van  twaalf  mycologische  topgebieden  in
Drenthe;  soorten die  uit  Drenthe beschreven zijn  als  nieuw voor  de wetenschap;
aanwinsten voor de Drentse mycoflora in de jaren 2011-2014; een lijst van gebruikte
termen en afkortingen; een literatuurlijst en een index.

In deel 2 en deel 3 van deze atlas worden volgens een vast stramien de 2304
soorten paddenstoelen behandeld, die in Drenthe tot en met 2010 zijn vastgesteld.
Elke beschrijving begint met kwantitatieve gegevens over de status van de soort in
Drenthe: de verschijningstijd; de frequentie, uitgedrukt in het aantal kilometerhokken;
toename of  afname sinds 1999;  de  status op de Nederlandse Rode Lijst  en  het
eerste jaar van waarneming in Drenthe. Bij voldoende waarnemingen zijn gegevens
opgenomen over de verdeling van vondsten over diverse habitattypen, substraten en
waardplanten.  Daarna  volgt  een  karakteristiek  van  de  soort,  indien  zinvol  met
inbegrip  van  microscopische  kenmerken.  Vervolgens  wordt  de  verspreiding  in
Drenthe  besproken.  Voor  soorten  met  zeven  of  meer  vindplaatsen  is  een  kaart
opgenomen met de huidige en vroegere verspreiding op basis van kilometerhokken.
Van zeldzamere soorten worden de vindplaatsen in de tekst genoemd. Van iedere
soort  wordt  een  karakteristiek  gegeven  van  de  standplaatsen  in  Drenthe.  De
verspreiding en ecologie worden vergeleken met gegevens uit binnen- en buitenland.

Overeenkomstig  de  ecologische  invalshoek  van  deze  atlas  zijn  de
soortbeschrijvingen gegroepeerd in 32 (deel)hoofdstukken die gewijd zijn aan een
bepaald habitattype, bijvoorbeeld voedselarme loofbossen, bemeste graslanden of
bermen  van  schelpenpaden.  In  de  algemene  tekst  van  elk  hoofdstuk  worden
ecologische eigenschappen van de kenmerkende soorten besproken, alsmede het
verspreidingspatroon  van  de  groep  in  Drenthe  in  relatie  tot  het  landschap,  de
vegetatie en de bodem. Ook wordt aandacht besteed aan de bedreigingen voor de
ecologische  soortengroep  en  de  relaties  tussen  mycologische  rijkdom  en
natuurbeheer. In deel 2 worden de paddenstoelen behandeld van open en half-open
landschappen,  zoals  heiden,  moerassen,  graslanden,  lanen  en  de  stedelijke
omgeving, alsmede de kenmerkende soorten van moerasbossen. Deel 3 is helemaal
gewijd aan paddenstoelen van vochtige en droge bossen.



Illustraties vormen een zeer belangrijk onderdeel van deze atlas. De boeken
bevatten  meer  dan  2000  afbeeldingen  van  circa  1600  soorten  paddenstoelen,
voornamelijk  niet  eerder  gepubliceerde foto’s  van Drentse natuurfotografen,  maar
ook tientallen aquarellen en tekeningen. Daarnaast zijn in de algemene hoofdstukken
tientallen foto’s van karakteristieke habitats voor paddenstoelen opgenomen.

Voorintekening/bestelling Ecologische Atlas van Paddenstoelen in
Drenthe

Specificatie: Drie gebonden boekdelen. Formaat 29,5 x 21 cm. Deel 1 circa 300 pagina’s,
deel 2 circa 700 pagina’s, deel 3 circa 700 pagina’s. Totaal circa 2000 illustraties. Gewicht
circa 8 kg. Uitgever: Paddestoelen Werkgroep Drenthe, Beilen. De delen zijn niet afzonderlijk
verkrijgbaar.

Tot en met 15 februari 2015 geldt voor deze publicatie een intekenprijs van € 75,- per set
onder de volgende voorwaarden:

 Het  verschuldigde  bedrag  voor  de bestelde  exemplaren  moet  uiterlijk  15 februari
overgemaakt  zijn  op  bankrekening  NL65INGB0006745491  van  Stichting
Paddestoelen Werkgroep Drenthe te Beilen.

 De boeken worden,  eventueel  via een andere persoon,  afgehaald  bij  een van de
volgende drie gelegenheden: op vrijdag 13 maart 2015 tijdens de presentatie van het
boek in Zwiggelte; op zaterdag 4 april op het kantooradres van de werkgroep, Holthe
21,  9411TN,  Beilen;  op  zaterdag  11  april op  de  Floradag  van  de  Nederlandse
Mycologische Vereniging in Naturalis in Leiden (voor leden van de NMV). Dit  kan
hieronder worden aangegeven.

 Verzending per post is bij voorintekening niet mogelijk.

Na 15 februari 2015 kan de Atlas alleen nog worden besteld door het overmaken van €
105.-  (€ 90,- en € 15,- kosten voor post  en verpakking) op bovenstaande bankrekening,
onder vermelding van het bezorgadres. De set wordt dan per pakketpost toegezonden.

Voorintekening

Ondergetekende  bestelt  hierbij  ..  exemplaren  van  de  Ecologische  Atlas  van
paddenstoelen  in  Drenthe voor  een  bedrag  van  €  75,-  per  set  en  gaat  akkoord  met
bovengenoemde voorwaarden, waaronder betaling van het verschuldigde bedrag uiterlijk op
15 februari 2015 op bovenvermelde bankrekening en het afhalen van de boeken.

Naam:

Adres: 

E-mail:



Bankrekening (IBAN)*:

ten name van*:  te*

*invullen alleen nodig indien afwijkend van eerder vermelde naam en adres

Afhalen/bezorgen van boeken (Keuze graag aangeven met X achter het nummer van
keuze).

1.      Ik kom de Ecologische atlas persoonlijk ophalen op:   13 maart (Zwiggelte) /     4 april
(Holthe) /    11 april (Leiden) (graag aangeven met X voor datum). 

OF:

2.        Ik machtig (naam .... ,plaats….     )  om de  atlas  namens  mij  op  bovengenoemde
datum in ontvangst te nemen.

OF bestelling zonder voorintekeningskorting:

3.      Ik wens de publicatie per pakketpost  te ontvangen op het hierboven aangegeven
adres en betaal per set een bedrag van € 105 (inclusief porto en verpakking).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ingevuld  formulier  graag  mailen  naar  drenthe@paddestoelenkartering.nl   of  uitprinten  en  per  post
verzenden naar Werkgroep Paddenstoelenkartering Drenthe, Holthe 21, 9411 TN Beilen.

Vrijdag 13 maart 2015. Presentatie van de Ecologische Atlas van
Paddenstoelen in Drenthe in Zwiggelte.

Het bestuur van de Paddestoelen Werkgroep Drenthe nodigt je uit om aanwezig te zijn bij de
presentatie van het driedelige boekwerk ‘Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe’.
Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan Rein Munniksma, gedeputeerde van de
provincie  Drenthe.  Deze  feestelijke  gebeurtenis  wordt  omlijst  met  een  minisymposium,
waarin het boek en zijn makers van verschillende kanten worden belicht. Het programma
wordt  hieronder  vermeld.  Na  afloop  van  de  bijeenkomst  is  er  gelegenheid  om  bij
voorintekening  bestelde  boeken  in  ontvangst  te  nemen  (voor  voorintekening,  zie  apart
formulier).

Iedereen die aan deze bijeenkomst wil deelnemen, dient zich uiterlijk  5 maart op te geven
door het opsturen per post van onderstaand formulier naar Eef Arnolds, Holthe 21, 9411TN
Beilen, of door aanmelding per e-mail op het mailadres  drenthe@paddestoelenkartering.nl,
onder vermelding van naam, adres en het aantal personen. Je aanwezigheid wordt zeer op
prijs gesteld.

mailto:drenthe@paddestoelenkartering.nl


Plaats: Restaurant De Klipper, Hoofdstraat 24, 9433 PC Zwiggelte. Telefoon 0593-331215.
Ruime parkeergelegenheid voorhanden.

Programma

13.00 uur. Inloop en ontvangst met koffie.

13.25 uur. Opening door de dagvoorzitter, Joop Verburg (PWD) 

13.30-14.00 uur. Eef Arnolds (voorzitter PWD): Paddenstoelenpassie. 

Aansluitend overhandiging van het eerste boek aan Rein Munniksma, gedeputeerde 
van de provincie Drenthe.

14.00-14.10 uur. Rein Munniksma  (gedeputeerde van Drenthe): Paddenstoelen 

culinair.

14.10-14.40 uur. Rob Chrispijn (bestuurslid PWD): Superlatieven.

14.40-15.00 uur. Herman Sieben (Staatsbosbeheer): Paddenstoelen in Drenthe zijn 

exoten!

15.00-15.20 uur. Geert de Vries (PWD): Paddenstoelen, luchtig verbeeld.

15.20-15.40 uur. Aad Termorshuizen (voorzitter Nederlandse Mycologische 

Vereniging): Het volkje van de paddenstoelenzoekers.

15.40-16.00 uur. Eric van der Bilt (directeur Stichting Het Drentse Landschap): Licht 

in de duisternis.

16.00-17.00 uur. Napraten, hapje, drankje en gelegenheid om bestelde boeken af te 

halen.
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Aanmelding presentatie Ecologische Atlas van Paddenstoelen in Drenthe 
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