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De waterplas ,,Karregat" ligt ten zuiden 
van de buurtschap Heescheind (gem. Ros
malen) aan de voet van de noordhelling 
van de spoordijk 's-Hertogenbosch — Nij
megen. Zij heeft de vorm van een gelijk-
benige driehoek, waarvan de top naar het 
zuidwesten is gericht en beslaat een op
pervlakte van ongeveer 2 ha. De water
plas, die op het oog arm lijkt aan planten
groei, is omzoomd door een met mossen 
en kruiden en plaatselijk met struikgewas 
begroeide oever, terwijl dit geheel wordt 
ingesloten door een met Grove den be
bost, heuvelachtig terrein en de genoemde 
spoordijk (fig. 1). 
In oude inventarisatiegegevens van het 
Staatsbosbeheer (Tideman 1943) staat het 

Karregat vermeld als „stuifzand, waarin 
een botanisch belangrijke, gegraven plas 
ligt met elementen uit het Littorellion". 
Vanwege het natuurbeschermingsconsu-
lentschap voor Noordbrabant werd de plas 
in 1961 bezocht om na te gaan in hoeverre 
elementen van het Littorellion uniflorae 
(Oeverkruidverbond) nog aanwezig wa
ren. Het bleek, dat in het water Oever-
kruid (Littorella uniflora) en Waterlobe-
lia (Lobelia dortmanna) rijkelijk groeiden. 
Buiten het water, op de oever, was plaat
selijk een voor deze plas waarschijnlijk 
nieuw gezelschap verschenen, waarin Moe-
raswolfsklauw (Lycopodium inundatum) 
het aspect bepaalde. Dit was een gerede 
aanleiding om in samenwerking met het 

49 



R.I.V.O.N, het bezoek te herhalen, ten
einde na te gaan of aan dit gebied een 
beveiliging kan worden gegeven. Dat de 
eigenaar van het gebied veel belangstel
ling voor de natuur bleek te hebben en 
niets liever wilde dan de waterplas en 
haar omgeving zo goed mogelijk in stand 
te houden was op zichzelf een aansporing 
om naar richtlijnen voor een juist beheer 
te zoeken. 

De plas is waarschijnlijk ontstaan bij de 
aanleg van de spoorlijn 's-Hertogenbosch 
— Nijmegen omstreeks 1880, door het ont
graven van zand voor de spoordijk. Zijn 
naam dankt het Karregat aan de boeren 
uit de omgeving, die met hun karren zand 
kwamen halen voor verbetering van hun 
wegen, enz, 

De huidige eigenaar heeft de taluds wat 
laten bijwerken, zodat de vorm van nu nog 
niet oud kan zijn. De ruim tachtigjarige 
plas heeft door al dit graafwerk weinig 
rust gekend. Deze menselijke activiteiten 
hebben — zoals we zullen zien — een be-

Fig. 1. 
Het Karregat, 
gezien van het 
noordoosten. 

paalde invloed uitgeoefend op de vorming 
van de aard van het milieu. 
Volgens de geologische kaart (1942. blad 
45 I) en de Voorlopige Bodemkaart van 
Nederland (Edelman 1950) heeft de ont
graving plaats gevonden in de noordrand 
van een stuifzandgebied, dat zich als een 
enclave in laagterrasafzettingen van de 
Maas uitstrekt tussen de Schotse heuvel 
ten oosten van Nuland. en Bosduinen in 
de buurtschap Kruisstraat halverwege Nu
land en Rosmalen (fig. 2). In bodemkun-
dig opzicht ligt het Karregat met zijn om
geving in stuifzand (volgens Van Diepen, 
1952, in jonge bosontginningsgronden), 
dat aan de noordzijde omvat wordt door 
oude landbouwzandgronden. Deze plm. 4 
meter lager gelegen gronden hebben nim
mer enige verrijkende invloed kunnen uit
oefenen op de hoge gronden van het on
derhavige gebied. Wel blijkt, dat via het 
van de spoordijk afvloeiende water stoffen 
worden aangevoerd, die op den duur het 
milieu totaal zullen veranderen. 
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De bodem van het Karregat is vlak, be
houdens hier en daar oneffenheden. Zij 
glooit nabij de oevers zwak op. De water-
diepte varieerde op onze bezoekdag, 8 sep
tember 1961, tussen 15 en 40 cm. Volgens 
de bewaker van het terrein kan de diepte 
bij hoge waterstand tot 100 cm bedragen, 
Er treedt een wisselende waterstand op, 
een hoogste stand in de winter en een 
laagste stand in de zomer, met periodieke 
schommelingen, alles afhankelijk van de 
hoeveelheid neerslag en de mate van ver
damping. Hierdoor valt een gedeelte van 
de piasbodem periodiek droog. Als gevolg 
van de vrij open ligging ten opzichte van 
de in ons land overheersende westenwin
den is golfslagerosie op de oostoever mo
gelijk. De bodem is daar overwegend zan-
dig, terwijl in de rustige westelijke helft 
van de plas een 5-10 cm dikke veen-mod
derlaag aanwezig is. Een analoog ver
schijnsel nemen wij bij onze vennen waar 
en we kunnen dus in het onderhavige ge
val spreken van een — zij het dan kunst
matig ontstaan — venmilieu. Bovendien is 

de zandbodem arm aan voedingszouten en 
kalk, zoals we dit in gave vennen van onze 
pleistocene zandgronden aantreffen. 
Het is dus op zichzelf geen bijzonderheid, 
dat in het Karregat venplanten voorkomen, 
die een speciale voorkeur hebben voor in 
de zomermaanden droogvallende of zwak-
geinundeerde zandige oeverstroken. Het 
gezelschap van Oeverkruid en Waterlo-
belia was het meest homogeen ontwikkeld 
in een 4-5 m brede zone langs de noord
oostoever, waar de zandbodem vrijwel vlak 
was, terwijl op andere plaatsen in de oos
telijke helft van de plas de homogeniteit 
werd verbroken tengevolge van de aan
wezigheid van ondiepe kuilen en gleuven 
met een bezinksel van afgestorven plante-
delen. Hierin waren de genoemde soorten 
veel minder aanwezig, hetgeen laat zien 
hoe deze enkele milieufactor al een rem
mende invloed heeft op de ontwikkeling 
van deze twee soorten en hoe hoog de eis 
kan zijn, die een plant aan het milieu stelt. 
De beide soorten bloeiden niet, daarvoor 
waren we al te laat. Volgens een mede-
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Fig. 2. Situatieschets van het Karregat met omgeving. 
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Fig. 3. 
Oeverkruid' 
vegetatie met 
Waternavel en 
veenmos aan de 
spoordijkzijde. 

deling van Reichgelt (Rijksherbarium) nam 
hij hier enkele jaren geleden vanuit de trein 
een groot aantal bloeiende exemplaren van 
Waterlobelia waar. 
Behalve een weinig frequent en zeer ver
spreid optreden van Waterbies (Eleocha-
ris palustris) langs de oevers en van Moe
rasrus (Juncus bulbosus) in het open wa
ter, namen wij overal Sphagnum crassicla-
dum var. obesum (een veenmossoort) waar, 
soms vergezeld van Drepanocladus flui-
tans (een sikkelmossoort). Nergens werd 
ook maar één plantje van Sphagnum cus-
pidatum (een ondergedoken veenmos) 
waargenomen. Uit het optreden van de 
ene en de afwezigheid van de andere veen
mossoort leiden we naar onze ervaring af, 
dat het water van het Karregat minder 

zuur en minder voedselarm moet zijn en 
waarschijnlijk tengevolge van de mense
lijke activiteiten al van het begin van zijn 
ontstaan moet zijn geweest. Sphagnum 
crassicladum vulde in het minder aan de 
wind blootgestelde zuidelijke en westelijke 
gedeelte van de plas de waterlaag tussen 
haar oppervlakte en de gasrijke modder
brij op de bodem geheel op. Nabij de zuid
oever merkten we groepjes Veelstengelige 
waterbies (Eleocharis multicaulis) en enige 
exemplaren van Moerassmele (Deschamp-
sia setacea) op, vertegenwoordigers van 
het Eleocharetum multicaulis (Gemeen
schap van de Veelstengelige waterbies), 
dat in minder voedselarme vennen kan 
optreden, 
Wij vermelden thans een minder prettig 
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verschijnsel. Er doet zich een storing in 
het milieu van het Karregat voor. Deze 
wordt veroorzaakt doordat spelbrekers in 
het natuurlijke samenspel van milieufacto
ren de opbouw verstoren. Bepaalde plante-
soorten kunnen hierop wijzen. Zo werden 
aan de spoordijkzijde o.a. Mannagras (G/y-
ceria [luitans). Waternavel (Hydrocotyle 
vulgaris). Kruipend struisgras (Agrostis 
canina) en groenwier waargenomen, ter
wijl in de uiterste zuidwestpunt van de 
plas een dichte rietvegetatie aanwezig was. 
Verder werden in de ,,aanspoelsellijn" op 
de oostoever één rijtje van enkele centi
meters hoge, maar toch bloeiende planten 
van Driedelig tandzaad (Bidens triparti-
tus) vergezeld van Waternavel en stukjes 
wortelstokken van Riet waargenomen. 
Tenslotte vertoonde de vegetatie van Oe
verkruid aan de spoordijkzijde enkele con
centraties van fors uitgegroeide bladrozet
ten met hier tussen in Waternavel en veen-
mos (fig. 3) . Dit uitgroeien van de plant 
en het vormen van mozaiekachtige facies 
namen we ook elders waar, indien milieu
storingen zich voordeden. 
Welke nu precies de oorzaak van de ge
noemde vervuiling is, is ons nog niet ge
heel duidelijk. 

W a t de thans te bespreken vegetaties van 
de periodiek droogvallende oevers betreft. 

nemen we evenals in het open water een 
differentiatie waar, tengevolge van de ex
positie ten opzichte van de wind en onge
lijkheden in het talud. Bovendien speelt 
hier de expositie ten opzichte van de zon 
een rol. De noordoostoever vertoont, mo
gelijk doordat zuidwestenwinden zaden en 
afval naar die zijde drijven, duidelijk een 
vegetatie, die op grotere voedselrijkdom 
wijst dan dit aan de noordwestelijke oever 
het geval is. Het optreden van veel Bosrus 
(Juncus acutiflorus), Driedelig tandzaad, 
Waternavel en Kruipend struisgras wijst 
hierop. Aan de noordwestoever werden 
deze soorten eveneens gevonden, doch in 
veel kleinere hoeveelheden. Deze oever is 
dus in het algemeen minder verontreinigd. 
Het niet helemaal gelijk schuiven van het 
oevertalud heeft tot gevolg gehad, dat er 
enkele kleine horsten zijn blijven staan, 
die gekenmerkt worden door een afwij
kende begroeiing. Op sommige van deze 
verhogingen domineren dwergstruiken, 
waarvan de Kruipwilg (Salix repens) het 
meest talrijk is; verder komen voor de Ge
oorde wilg (Salix aurita) en op de hoogste 
plaatsen Struikhei (Calluna vulgaris) en 
Dophei (Erica tetralix). Evenals elders is 
hier het Pijpestrootje (Molinia caerulea) 
een belangrijk lid van de begroeiing. Op 
wat meer naar het water gelegen ^terras
jes", die ook iets lager zijn, treedt zeer veel 
Moeraswolfsklauw (Lycopodium inunda
tum) op, vergezeld van Rondbladige zon
nedauw (Drosera rotundifolia) en de aar-

oalix nep^ni 

•Polyti-iclium commune' 
or juncus acutiflorus 

Agrostij •-> 
cam'na 

Molinia 
caerulea 

UttorelU uniffonj/ 
5pViayni«n cra>>K-IjA«i' 

Fig, 4. Zonering op de noordoost-oever. 
^/yyy^ 
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dige levermosjes Buidelmos (Gymnocolea 
inflata) en Lichtrandmos (Plectocolea cre-
nulata). De laatste soort, met zijn kenmer
kende rij grote cellen langs de bladrand, 
is gebonden aan kalkarme standplaatsen. 
In vegetatiekundig opzicht is de zuidzijde 
het minst mooi. De plas begint vrijwel on
middellijk aan de teen van de spoordijk, 
die hier begroeid is met wat struiken van 
Vuilboom (Frangula alnus). Geoorde wilg 
en Zachte berk (Betuia pubescens). De 
rand van de plas, van oever is hier nauwe
lijks sprake, is begroeid met Pijpestrootje, 
afgewisseld met veenmos (Sphagnum cras
sicladum) en enkele andere soorten. Het 
Pijpestrootje vormt hier bulten in tegen
stelling tot de meer egale groeiwijze in de 
andere delen van het ven. 
Beschouwen we de vegetatie van de drie 
genoemde oevergedeelten afzonderlijk, dan 
kunnen we bij elk van hen een zonatie on
derscheiden. die verband houdt met de 
langere of kortere duur van de inundatie
periode, 

Aan de noordoostoever (fig. 4) wordt het 
aspect van boven naar beneden bepaald 
door: 
1. Een zone van in hoofdzaak Kruipwilg. 
2. Een strook met Gewoon haarmos (Po-

lytrichum commune), plaatselijk afge
wisseld door Bosrus. 

3. Een vegetatie, waarin Kruipend struis
gras overheerst. 

4. Een contactzone tussen „nat" en 
„droog" binnen het bereik van de zo-
merwaterstand met Pijpestrootje en met 
langs de waterlijn het reeds vermelde 
veelvuldig voorkomen van Driedelig 
tandzaad en Waternavel, aansluitend 
op de submerse begroeiingen. 

Aan de noordwestzijde (fig. 5) vindt men: 

1. Een dwergstruweel van Struikhei en 
Dophei. 

2. Een zone met Pijpestrootje, Bosrus en 
weinig Kruipwilg. 

3. Lage planten van Pijpestrootje. waar
tussen Sphagnum crassicladum na het 
terugtrekken van het water is achter 
gebleven. 

4. Op de hoogste horsten een begroeiing 
met Pijpestrootje, Kruipwilg en spora
disch Geoorde wilg. 

4a. Op de lagere horsten voornl. Moeras
wolfsklauw, begeleid door Rondbladige 
zonnedauw en een dicht pakket van 
de folieuze levermossen Buidelmos en 
Lichtrandmos. 

De zuidzijde (spoordijkzijde fig. 6) ziet 
er, voorzover er een echte oeverbegroeiing 
is, als volgt uit: 
1. Een vrijwel eensoortig dek van Pijpe

strootje. 
2. Een combinatie van het Pijpestrootje, 

Kruipwilg en veenmos. 

Calluna vulgarij, ' 
Erica tetra lU 

Salo. neperis/ 
Juncuï acutiflorus, 

Molmu Caerulea Molinia co«ru 
Jpliagnum cratsic 

Molinia caerulea, 
.Salix repent , 
Sa\ut aurt'i> 

Fig. 5. Zonering op de noordwest-oever 
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r ig . 6. Zonering op de zmd-oever. 

Veenbry' 

3. Een zone met veenmos, Veelstengelige 
waterbies en Waternavel, afgewisseld 
met: 

3a. Zware bulten van Pijpestrootje. 

De typen 3 en 3a liggen deels al op water
hoogte en kunnen dus met evenveel recht 
tot de eigenlijke venbegroeiing gerekend 
worden. 

Uit het vorenstaande moge blijken, dat het 
Karregat in het Heescheindse Veld in ve
getatiekundig opzicht een interessant ob
ject is, dat ons belangrijke gegevens kan 
verschaffen betreffende de plantengroei 
in betrekking met milieufactoren, terwijl 
het verder voor de langzamerhand zeer 
zeldzaam geworden Waterlobelia een vei
lige standplaats kan blijven bieden. 
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Twee zeldzame zwammen, Suillus aeruginascens 
(Secr.) Snell. „var. albus" en Agaricus augustus Fr. 

CH. H. ANDREAS en L. S. WILDERVANCK. 

In de Harense Hortus „De Wolf" zijn de 
hogere fungi van 1935 tot 1939 geïnven
tariseerd door G. D. Swanenburg de Veije. 
Van 1948 af werd dit onderzoek door ons 
en anderen hervat; tot op heden zijn er 
327 soorten gevonden, In september 1959 
vond de eerste van ons er onder larixen, 

op zandige kleigrond, tussen gras en mos, 
temidden van reeds vele jaren aldaar voor
komende Gele ringboleten (Boletus, Ixo-
comus, Suillus flavus syn, elegans) voor 
het eerst een vijftal, in al hun onderdelen 
volkomen witte slijmerige, geringde bole
ten, die op het eerste gezicht niet thuis 
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