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In 1984, 1985 en 1986 voerden we 

in 't Heekenbroek slechts algemene in 
ventarisaties uit ; verkenningsvluchten 
zullen we maar zeggen. In het afgelopen 
jaar hielden we er in een deel, onge 
veer 10 ha binnen het strikte bosreser 
vaat(zie kaarten en biotoopbeschrUving 

Spreeuw van 't Heekenbroek), onze eerste broed- 
vogelinventarisatie volgens de uitge 

breide karteringsmethode. Oe inventarisaties vonden plaats volgens onder 
staande tabel. 

Tabel van inventarisaties met de weersomstandigheden. 

nr. dag mnd. begin-eindtijd temp. wind bewolking 

01 22- 03 08.00-10.30 2 weinig wisselend bewolkt 
02 29- 03 06.25-08.30 2 matig wisselend bewolkt 
03 04- 04 08.00-10.00 5 matig bewolkt 
04 13- 04 05.45-07.45 5 weinig bewolkt 
05 17- 04 20.30-21.30 11 geen bewolkt 
06 26- 04 05.30-07.30 10 weinig licht bewolkt 
07 03- 05 21.00-22.00 7 matig dicht bewolkt overgaand in regen 
08 09- 05 05.00-07.15 5 geen mistig later zonnig 
09 22- 05 13.30-15.00 14 weinig onbewolkt 
10 27- 05 07.00-09.30 15 weinig onbewolkt 
11 21- 06 04.30-06.30 8 geen mistig later zonnig 
12 21- 06 07.15-09.30 10 weinig licht bewolkt 
13 28- 06 07.15-08.45 17 weinig zwaar bewolkt 

Onze inspanningen leverden het volgende resultaat op. 

Tabel met broedvogelsoort en aantal broedparen of territoria. 

Wilde Eend 1 rluiter 1 
Fazant 3 Tjiftjaf 11 
Houtduif 4 Fitis 5 
Tortelduif 4 Goudhaantje 6 
Kleine Bonte Specht 1 Staartmees 2 
Grote Bonte Specht 3 Glanskop 4 
Boompieper 3 !'latkop 5 
Winterkoning 8 Zwarte !'lees 2 
Heggemus 4 Pimpelmees 2 
Roodborst 8 Koolmees 5 
Nachtegaal 1 Boomklever 2 
!'lerel 8 Boomkruiper 4 
Zangl ijs te r 4 Vlaamse Gaai 3 
Grote Lijs ter 1 Spreeuw 1 
Bosrietzanger 1 Vink 7 
Spotvogel 1 Goudvink 3 
Grasmus 1 Geelgors 4 
Tuinfluiter 7 Grauwe Vliegenv.1 
Zwertkop B 

Soorten binnen 't proefvlak 37 
Aantal broedparen 139 Grasmus 
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Omdat dit voor 't Heekenbroek onze eerste broedvogelinventari 
satis betrof, kunnen we ten aanzien van de aantallen nog geen conclusies 
trekken.Wel dûidelijk voor ons is, dat door het uitvoeren van een broed 
v,ogelinventarisatie waarbij je een gebied zeer intensief onderzoekt, je 
soorten ziet, die je anders zeker zou missen. Bijzondere waarnemingen 
waren de Fluiter en de Kleine Bonte Specht. 

Oe kwalitatieve vogelinventarisatie, uitgevoerd in de maanden van 
1987, behalve in januari, leverde het volgende beeld op. 

vogelsoort maanden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Blauwe Reiger -- -- ~ 
Wilde Eend 
Havik -- -- Sperwer -- Buizerd 
Torenvalk 
Fazant 
Meerkoet -- Kievit -- - Kokmeeuw 
Holenduif - Houtduif 
Turkse Tortel - Tortelduif 
Koekoek 
Kerkuil - -- Steenuil -- -- Bosuil 
Gierzwaluw - Grote Bonte Specht 
Kleine Bonte Specht '''_ -- Boerenzwaluw ..... 
Huiszwaluw 
Boompieper 
Witte Kwikstaart -- ,- 

Winterkoning 
Heggemus - Roodborst 
Nachtegaal 
Zwarte,Roodstaart 
Merel 
Kramsvogel -- - Zanglijster - Koperwiek 
Grote Lijster 
Bosrietzanger -- Spotvogel 
Grasmus 
Tuinfluiter 
Zwartkop ~ 
Flui ter 
Tjiftjaf --~ 
Fitis 
Goudhaantje 
Grauwe Vliegenvanger 
Staartmees 
Glanskop 
Matkop 
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vogelsoort maanden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kuifmees - - - Zwarte Mees 
Pimpelmees 
Koolmees 
Boomklever 
Boomkruiper 
Wielewaal ...... ~ 
Vlaamse Gaai 
Ekster -- Kauw - ~ 

Roek - Zwarte Kraai - Spreeuw 
Huismus -- - - 
Vink 
Keep 
Groenling - .... 
Sijs - Kneu - - Barmsijs ~ 
Goudvink -- Geelgors 

Het totaal aantal soorten bedroeg 70, dit waren alle vogels die 
aan het terrein gebonden waren. Het aantal soorten broedvogels van 't Hea 
kanbroek met directe omgeving zal zeker 60 bedragen. 

De Bosuil, die zijn.nestkast dicht bij ons proefvlak heaft, had 
dit jaar 2 jongen. De Kerkuil, ook broedend in de directe omgeving, had 
6 eieren. Uiteindelijk vlogen 3 jongen uit, het nestdotje kreeg waarschijn 
lijk te weinig voedsel en 2 volgroeide jongen verdronken in een gieropslag 
plaats. Hoewel de Havik zich diverse keren liet horen, hebben we geen 
horst kunnen ontdekken. Wel hebben we een pas uitgevlogen jonge Havik waar 
genomen. Het nest zal gezeten hebben in het bosgebied van de UIenpas. 
Ook een paartje Torenvalken bracht 4 jongen groot, hun kast hing achter 
een "oelegat" en was bestemd voor de Kerkuil. Bij de revisie van twee Steen 
uilpijpen, zat er beide keren een uiltje in de kast. Er waren hier geen 
jongen. 

Al met al een geslaagd "vogeljaar" in het Heekenbroek. 
Tijdens onze wandelingen hebben niet alleen vogels onze aandacht. Aangenaam 
verrast waren we bij de ontdekking van een orchidee! De soortnaam konden we 
niet meer achterhalen omdat ze reeds was uitgebloeid. Van de zoogdieren za 
gen we behalve ree, konijn, haas en eekhoorn ook een vleermuis. 

Bosmuis 
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KAARTEN EN BIOTOOPBESCHRIJVING VAN 

't HEEKENBROEK 

I. Ligging en grootte. 

Het Heekenbroek in de gemeente 
Hummelo en Keppel is in 1974 aangekocht 
door de Vereniging tot Behoud van Natuur 
monumenten in Nederland. Het gebied is 
ruim 65 ha groot en bestaat voor bijna 
36 ha uit bos, de rest is weiland.( Zie 
de topografische kaart op de volgende bladzijde.) De nummers van het At 
lasblok zijn 40-17 met de kilometerblokken 31 en 32 • 

Ons onderzoeksterreintje is ongeveer 10 ha groot, ligt centraal 
binnen het bosgebied van de Ulenpas en het Heekenbroek. Het behoort tot 
het z.g. strikte bosreservaat van het laatste gebied. 

Grauwe Vliegenvanger 

II. Fysisch-geografische gesteldheid van het terrein. 

A. Geomorfologie en bodemgesteldheid. 

Het Heekenbroek is gelegen in het overgangsgebied van het lage 
IJsseldal naar de hogere zandgronden van Ooetinchem.Oude rivierklei 

afzettingen en drogere stuifzandgronden wisselen elkaar kleinschalig af. 
Hoewel grote niveau-verschillen ontbreken gaan hogere, minder vocht- en 
voedselhoudende bodems over in lagere, nattere en voedselrijkere bodems. 

De bodem in ons proefvlak bestaat uit lemige zandgrond. In een groot 
gedeelte is in het verleden ten behoeve van de ontwatering een uitge 
breid greppelsysteem aangelegd, met de vrijkomende grond zijn de tussen 
liggende delen opgehoogd. Zo zUn de z.g. rabatten ontstaan. 

B. Oppervlaktewater en waterhuishouding. 

Door de normalisering van de Roode Beek, die aan de noord- en 
westzijde van het Heekenbroek stroomt, is het grondwaterpeil de laatste 
15 jaar ongeveer aD cm gedaald. De huidige diepte van het grondwater 
variäert van 0 tot 100 cm beneden het maaiveld. Het eerder genoemde 
greppelsysteem staat dan ook bijna het hele jaar droog. Op de grens van 
het Heekenbroek en de UIenpas is bij de houtschuur een vijver gegraven. 
Deze vijver kan een belangrijke functie krijgen voor de paddenpopulatie 
van de omgeving; ook bezit de vijver "staleenden" ten behoeve van de 
jacht. Het water van zowel de beek als de vijver is voedselrijk. Na flinke 
regenval blijft op vele paden langdurig water staan. De lemige bodem 
laat het regenwater slecht door. Het Heekenbroek doet zijn naam nog steeds 
eer aan. Door deze nattigheid ~ordt het bos niet massaal bezocht door 
recreanten. Gelukkig maar! De weinige wandelaars doen geen inbreuk op de 
rust van het gebied. 

III. Landschap en vegetatie. 

De afwisseling in de bodemgesteldheid komt tot uiting in de ve 
getatie, vooral in het bosgebied. Droge, voedselarme bostypes worden af 
ge~isseld met natte, rijkere varianten. Door ingrepen van vroegere eige 
naren, zoals de omzetting van een gedeelte van het bos in produktiebos 
en door de huidige verlaging van de waterstand evenals de verzuring van 
ons milieu, is wel wat van de waarde van het bos verloren gegaan. 
De grote af~isseling in de begroeiing is toch grotendeels gebleven en 
spreekt uit het vegetatie-kaartje met zijn beschrijving. 
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Beschrijving van de vegetatie behorende bij de kaart op de volgende blad 

zijde. 
In de vakken 1 , 3 , 9 en 11 zijn gedurende enige jaren tot in 

1986 de aangeplante populieren gekapt. Oe ondergroei is toen zo veel mo 
gelijk gespaard.De kapvlaktes zUn niet opnieuw ing~plant, spontane opslag 
mocht zijn gang gaan. 
Vak 1 : hier en daar flinke eiken, verder hazelaar,lijsterbes,sleedoorn, 

berk en vlier. 
larix-aanplant ( ± 8 m hoog ) met ondergroei van adelaarsvaren 
en langs de paden opschietende lijsterbes. 
berk met ondergroei van braam en kamperfoelie. 
mooi uitgedund sparrenperceeltje ( ± 6 m hoog) 
beuk( ± 10 m hoog) , geen, o~dergroei. 
larix( ± 10 m hoog) met ondergroei van wat adelaarsvaren en veel 
kamperfoelie. 
sparrenvakje. 
eik( ± BO jaar en ruim 10 m hoog) met ondergroei van manshoge 
adelaarsvaren en braam. 
berk,eik,esdoorn en beuk met veel kamperfoelie, enkele hazelaars 
en meidoorns, aan de noordzijde aansluitend aan vak 8 een 40 tal 
meters manshoge adelaarsvaren. 
larix(± 9 m hoog) met hier en daar opslag van berk,eik en vogel 
kers, enige ondergroei van braam en veel grassen. 
berk en uitlopende stobben van populier en els, veel sleedoorn, 
braam, framboos en grassen. 
sparrenperceeltje van uitgegroeide exemplaren, sommige zijn omge 
waaid en blijven liggen. 

Vak 2 

Vak 3 
Vak 4 
Vak 5 
Vak 6 

Vak 7 
Vak 8 

Vak 9 

Vak10 

Vak11 

Vak12 

Langs de rand van het proefvlak hebben we steeds een strook van 
ongeveer 2 meter betrokken'bij ons onderzoek, vandaar dat van deze strook 
de volgende gegevens zijn opgenomen. 

a eik 
b spar 
c eik 
d weiland 
e eik 
f spar 
g eik 
h spar 
i eik waaronder weelderig groeiend 

koninginnekruid,jonge wilg en 
riet 

j kapvlakte met aanplant van popu- 
lier in 1986 

k dicht sparrenvak(+ 4 m hoog) 
I larix(+ 10 m hoog) Braam 

IV. Relaties met omliggende gebieden. 

Het Heekenbroek maakt deel uit van een kleinschalig gevariëerd 
landschap met grote en kleine bossen, weilanden, akkers, heggen, houtwal 
len, her en der verspreid staande boomgroepen en bomen. Bovendien sluit 
het terrein aan bij de bosgebieden en landerijen van de landgoederen: Kep 
pel, Enghuizen en de UIenpas. Oe grote vogelrijkdom van het Heekenbroek 
~ordt mede bepaald door deze landgoederen. 

V. Beheer. 

Natuurmonumenten beheert het Heekenbroek zo, dat het langzamer 
hand evolueert naar een meer natuurlijk aandoend bos met zijn grote ver 
scheidenheid aan planten en dieren: de rabatten worden verwaarloosd, 
omgewaaide bomen blijven liggen, dood hout mag een rol ~pelen, de popu 
lierenaanplant is gekapt, de percelen met even oude eiken en larixen 
zUn gedund om een natuurlijke verjonging een kans te geven. 



Naa~ proarvlak 3 't HEEKENBROEK 
S~n Croott. :t 10 h. 0 30 60 • 

Kaart met nummering behorende bij de 
beschrijving van de vegetatie. 

Legenda : 
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