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De roodnetboleet (Boletus rho- 
doxanthus) is een zeer kleurrijke 
boleet, die ondanks zijn opvallende 
verschijning slechts zelden wedt  
herkend. Hij is zeldzaam en 
gemakkelijk te verwisselen met de 
eveneens kleurrijke satansboleet 
(Boletus safanas). In het veld zijn 
de opvallendste verschillen met de 
satansboleet het netwerk op de 
steel, dat bij de roodnetboleet sterk 
contrasteert met de gele kleur van 
de ondergrond, de geur van het 
vlees, die als aangenaam wordt 
ervaren bij de jonge vruchtlichamen 
van de roodnetboleet, terwijl de 
satansboleet in alle stadia stinkt en 
tenslotte de rode kleur onderaan de 
steel van de roodnetboleet, die ont- 
breekt bij de satansboleet. 
Beide soorten staan op de Rode 
Lijst in ons land in de categorie EB , 
dat wil zeggen dat ze bedreigd 
worden met uitsterven. De roodnet- 
boleet lijkt ook sterk op de in 
Zuid-Europa voorkomende Boletus 
splendidus, die overigens nooit in 
ons land is waargenomen. De rood- 
netboleet is vooral een mediterrane 

soort, die naar het noorden toe 
zeldzamer wordt en zijn noordgrens 
heeft in Zuid-Zweden. Overigens is 
de soort overal schaars . 
De laatste drie jaar zijn er l l rood- 
netboleten gevonden in de omge- 
ving van Bergen (NH). Dat inspi- 
reerde mij om eens uit te zoeken, 
hoe het de soort landelijk is ver- 
gaan. Grote boleten zijn soms lastig 
te determineren, omdat ze uiterlijk 
variabel zijn en microscopisch sterk 
op elkaar kunnen lijken. 

De eerste waarnemingen 
in Nederland 
In 1938 werd de soort voor 
Nederland ontdekt. In oktober van 
dat jaar trof Pieter Schouw de soort 
aan op het landgoed Raaphorst tus- 
sen Den Haag en Wassenaar (bron: 
database NMV). Het waarnemin- 
genbestand van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging bevat tot 
en met 2006 inmiddels 25 waarne- 
mingen van deze soort. 
De meeste meldingen van Boletus 
rhodoxanthus komen vanouds van 

twee gebieden die we gemakshalve 
°kerngebieden 7 noemen. Dit zijn 
het reeds genoemde gebied binnen 
de driehoek Den Haag, Wassenaar 
en Voorschoten, met veel oude 
lanen en landgoederen en een 
gebied tussen Bergen (NH) en 
Bergen aan Zee. Dit tweede kem- 
gebied bestaat uit kalkrijk zand 
met een overgang naar een kalkarm 
duingebied en oude lanen binnen 
de bebouwde kom. 
Een aparte categorie "nieuwe loca- 
ties" betreft drie gebieden waar 
rhodoxanthus voor 1999 niet eerder 
was waargenomen, namelijk te 
Zeist, in de omgeving van Drieber- 
gen en bij Heerenveen in Friesland. 
Dit wijst op een duidelijke uitbrei- 
ding van zijn verspreidingsgebied. 

De roodnetboleet in 
Noord-Holland 
De ontwikkeling van de roodnetbo- 
leet in het tweede kerngebied in de 
duinen van Noord-Holland ver- 
schilt opmerkelijk van die in het 
eerste kerngebied bij Den Haag. In 
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In de jaren 
dezelfde bijna 

tachtig werd de soort op 
locatie met meerdere 
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kalkrijke tot kalkarme en vøedsel- 
rijke tot voedselarm klei of zand. 
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door 
1982 werd de soort 

Schouw aangetroffen 
nabij 

Zee 
van de Zeeweg naar 

aan in de buurt van een 
Bergen 

eiken- 

oktober 2007 in het PWN gebied te In Bergen (NH) werd hij tweemaal 

Alle vondsten te Bergen werden steeds op 
nieuwe plaatsen gedaan 

soort . Bergen (NH) werden twee exem- gezien aan de rand van een ruiter- 
1 2004 vonden Kees 

de bocht van de zeer 

in 't Hof, in de buurt van deze 
locatie door Kees Roobeek , 

Ook in 2007 zijn weer 
vondsten gedaan, op maar liefst 

paren 
Met 

gezien. 
zoveel exemplaren voorhanden 

ontstonden ideale 
voor het bekijken van de 

omstandigheden 
variatie 

binnen de soort en voor het verge- 
lijken van de soort met aanverwan- 
te soorten zoals de satansboleet. 

Ecologie 
Vruchtlichamen van de roodnetbo- 

en tweemaal langs een kaal 
tussen buntgras en wat mos in 

ken 
nabijheid 

(kalkarm 
Veel 

van twee kleine zomerei- 
en voedselarm). 

mycorrhizavormers 
vruchtlichamen 

vormen 
op de grens van 

zogenaamde 
zoals 

verstoringszones , 
wegrenden en op plaatsen 

waar de grond is omgewoeld, zoals 
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aan de rand van ruiterpaden of op 
plaatsen in het duin, waar graaf- 
werkzaamheden worden verricht. 
Rhodoxantlms werd zonder uitzon- 
dering aangetroffen in verstorings- 
zones, op kale plaatsen, zoals de 
rand van een ruiterpad of de rand 
van een duinueg. Ook de locatie 
langs de drukke Eeuwigelaan in 
Bergen is als zo9n verstoringszone 
te beschouwen. Het zand langs 
deze drukke weg is tot onbepaalde 
diepte verzadigd met roet (monsters 
onderzocht), terwijl er iets verder 
van de weg af, een Nora met bijzon- 
dere planten groeit. 
De locaties in de duinen aan de 
rand van een duinweg (lees versto- 
ringszone), bevonden zich onder 
aan een open glooiende duif helling 
met wat buntgras in de nabijheid 

I 

zomereiken . 
E( voedselarm 

of f  ,„ .Floor de plaat- 
selijke omstandigheden geen blad 
liggen en vindt dus ook geen 
humusvorming plaats. 
Alle vondsten te Bergen werden 
steeds op nieuwe plaatsen gedaan. 
We hielden in eerste instantie de 
plek van de eerste waarneming van 
1966 scherp in de gaten, echter 
zonder resultaat. In 2004 vonden 
we de soort bij toeval op een ande- 
re plaats. Drie jaar later werden 
alle vondsten weer op totaal ver- 
schillende plaatsen gedaan en dat is 
vreemd voor een mycorrhizavormer. 
Een micorrhizavormer leeft name- 
lijk samen met de aardboor (in 
dit geval dus beuk en eikensoor- 
ten), meestal tot wederzijds voor- 

• Roodnetboleten 

deel en bij de meeste micorrhiza- 
vormende paddenstoelen, zoals 
boleten, is sprake van een duurzame 
verbinding, die onder gelijkblijven- 
de omstandigheden jaren kan 
voortduren. De roodnetboleet is 
kennelijk een uitzondering of zijn 
ecologie is ingewikkelder dan we 
denken. 

Conclusie 
De laatste vijf jaar neemt de rood- 
netboleet in aantal en versprei- 
dingsplaatsen toe. Het stemt ons 
hoopvol, dat deze Rode-Lijstsoort 
toeneemt, al is nog niet duidelijk 
waar die toename door wordt ver- 
oorzaakt. Mogelijk heeft deze trend 
te maken met de warmere en natte- 
re seizoenen van de laatste jaren . 
Wat standplaats betreft lijkt 
B. rlzodoxanthus een tolerante soort 
en hij is te vinden op voedselrijk, 
maar ook voedselarme plaatsen op 
zand of klei. Hij heeft een duide- 
lijke voorkeur voor verstoorde en 
kale plekken, wanneer er veel 
humusvorming plaats heeft, komt 
de soort niet tot het vormen van 
vruchtlichamen. 
Met de weinige gegevens die we 
hebben, lijkt rhodoxanthus een 
zich snel verplaatsende mycorrhi- 
zavormer, die bij ongunstige 
omstandigheden jaren kan wegblij- 
ven maar door zijn onverwachte 
verschijning de gemoederen onder 
mycologen altijd zal blijven beroeren . 
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