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't HEEKEN8ROEK 
Broedvogelinventarisatie pr01fvlak 3 

a "IJ" ~ 't Heekenbroek te Drempt, 
eigendom van Natuurmonumenten, ligt in 
het overgangsgebied van het lage IJssel 
dal en de hogere stuifzandgronden van 
Doetinchem, Het is een rijk gevariëerd 
loofbos met wat restanten naaldhout op 
rijke grond. 't Heekenbroek is ruim 65 ha 
groot en bestaat voor bijna 36 ha uit 
bos, de rest is weiland, We inventarise- Goudhaantje. 
ren hiervan 10 ha van het z.g. strikte 
bosreservaat. Ons plotje is extra gevariëerd doordat er een oud stukje kapvlakte in ligt. 
Nog tot in 1986 zijn hier populieren gekapt waarbij de ondergroei zoveel mogelijk gespaard 
bleef. Er werd niets aangeplant, het terreintje bleef min of meer braak liggen. Meerdere 
jaren hadden Boompieper, Bosrietzanger , Grasmus en Geelgors hier hun territorium. Het 
opschietende pioniersbos bereikt nu al een hoogte van meer dan 4 meter. Boompieper, 
Bosrietzanger en Grasmus zijn verdwenen; de Geelgors is nog met 3 paar aanwezig, voor 
hoe lang nog? Zie voor een uitgebreide biotoopbeschrijving in ons jaarverslag van 1987. 

Tabel met inventarisaties en de weersomstandigheden. 

nr. dag mnd begin - eindtijd temp wind bewolking 

01 30 03 07.15 - 08.30 2° geen wind onbewolkt 
02 11 04 11.00 - 13,00 6° harde wind dicht bewolkt 
03 13 04 06.00- 07.30 0° weinig wind onbewolkt 
04 01 05 05.30- 08.00 6° geen wind mistig 
05 08 05 05.10 - 07.15 2° weinig wind aanvankelijk mistig, later helder 
06 15 05 10.30 - 12.30 12° weinig wind licht bewolkt 
07 27 05 04.30- 05.50 6° geen wind iets grondmist, later helder 
08 06 06 05.30- 07.00 7° weinig wind onbewolkt 

't Heekenbroek vormt een onderdeel van de landgoedbossen van : Keppel, Enghuizen 
en UIenpas . Deze landgoedbossen kenmerken zich door hun verwevenheid met de cultuur. 
Bos en bosjes wisselen af met wei en akker. Het weitje, gelegen binnen het Heekenbroek 
grenzend aan ons plotje, wordt de laatste jaren beheerd door de familie Vredevoogd. Het 
wordt alleen nog bemest met ruige stalmest en begraasd door paarden. Het weitje wordt 
steeds kruidenrijker. Toen de pinksterbloemen bloeiden was het weitje één lila-bloemenzee. 
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Onderstaande tabel met broedvogels maakt duidelijk dat in ons plot praktisch 
alleen echte bos- en struweelvogels voorkomen. In de beginjaren van ons onderzoek 
was het plotje gevariëerder door de pas gegraven eendenpoel bij de Houtschuur en 
door het reeds genoemde stukje kapvlakte. De eendenpoel lag vrij en langs de oever 
schoot riet op. De kaalkap lag te stoven in de zon en allerlei grassen en kruiden 
grepen hun kans en bloeiden weelderig. Waterhoen, Kleine Karekiet, Boompieper, 
Grasmus en Bosrietzanger lieten zich horen; de Boompieper zelfs met 3 broedparen! 
Nu het bos binnen het proefvlak tot wasdom komt zijn de laatst genoemde broedvogels 
verdwenen. De echte bosvogels zijn in aantal en soorten toegenomen. De Appelvink 
konden we binnen het plotje verwelkomen. Andere "nieuwe" broedvogels vestigden zich 
niet binnen ons proefvlakje van 10 ha maar wel op het Heekenbroek. De Buizerd was 
dit jaar met 2 paar vertegenwoordigd. Verleden jaar deed de Havik een broedpoging 
en broedde de Sperwer succesvol. Ook de Fluiter was toen aanwezig. 

Tabel met broedvogelsoort en aantal broedparen of territoria. 

1987 1988 1989 1990 1992 1997 
Wilde Eend 1 1 2 
Fazant 3 2 3 5 5 
Waterhoen 1 
Holenduif 1 2 
Houtduif 4- 3 3 4- 6 9 
Zomertortel 4- 2 4- 6 3 3 

Koekoek 2 
Bosuil 
Ransuil 1 1 
Grote Bonte Specht 3 2 2 2 2 
Kleine Bonte Specht 

Boompieper 3 3 3 
_ ~l_\ Winterkoning 8 9 13 12 11 8 Á'~~-;'> 

Heggemus 4- 3 3 2 4- 3 :;>;7.,VI 
Roodborst 8 9 10 5 11 14- 

"'_' I 
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Nachtegaal 
" . 'I 

3 3 - i 

--- II 
Gekraagde Roodstaart - 1 IÎ~~ 
Merel 8 4- 7 5 11 15 

~\. 
Zanglijster 4- 3 3 2 3 7 
Grote Lijster 1 

Sprinkhaanrietzanger 
Bosrietzanger 2 
Kleine Karekiet 
Spotvogel 
Grasmus 

, 
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Vink 7 
Goudvink 3 
Appelvink 
Geelgors 3 --------------------------- 

Tuinfluiter 
Zwartkop 
Fluiter 
Tjiftjaf 
Fitis 

1987 
7 
7 

Goudhaantje 6 
Grauwe Vliegenvanger 
Staartmees 2 
Glanskop 4 
Matkop 5 

Kuifmees 
Zwarte Mees 2 
Pimpelmees 2 
Koolmees 5 
Boomklever 4 
Boomkruiper 4 

Wielewaal 
Vlaamse Gaai 3 
Zwarte Kraai 
Spreeuw 

Aantal soorten 37 
Aantal broedparen 139 

11 
5 

1988 
11 
11 

1 
11 
7 

1989 1990 
10 5 
10 7 

13 13 
8 5 

4 
2 

6 4- 

4 
5 

1 
3 4 
2 2 

1 
2 
2 
2 

1 2 
2 2 
2 3 
3 4 
2 2 
2 2 

1 1 
2 2 

1 
2 

8 
2 

7 8 
2 4 

2 2 2 

39 
130 

36 36 
134 125 

Kleine Bonte Specht, 
T orenvalk en Wielewaal broedden buiten 
ons proefvlak . Bijzonder verrast waren 
we op onze achtste inventarisatie door 
de aanwezigheid van een Kruisbek die 
twee jongen voerde. Door de criteria van 
SOYON bleek hij niet met zekerheid een 
broedvogel van 't Heekenbroek. 

Op de laatste inventarisatie zag 
Erik een Kruisbek met 2 jongen. 

tek.: Robert Scholz 

1992 
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12 
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10 
12 

13 
3 

15 
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3 3 

2 
3 
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3 
2 
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2 
1 
4 
6 
2 
3 

5 
7 
2 
5 

1 
2 
2 

2 
2 

6 
2 

7 
2 
2 
4- 3 

35 
141 

34 
162 



De grote natuurwaarde van het Heekenbroek spreekt niet alleen uit 
het hoge aantal broedvogels, tijdens onze inventarisaties zagen we ook veel zoogdieren 
waaronder vaak minder algemene soorten . Naast konijn, haas en eekhoorn ontmoetten 
we ook ree, vos en bunzing. Vooral de ontmoeting met de bunzing verraste ons. De 
marter verraadde zich op de 2e inventarisatie door bladgeritsel. Toen Wij doodstil 
bleven staan kwamen twee bunzings onze richting uit. Op ongeveer acht meter kregen 
ze "lucht van ons" en verdwenen in het braamstruweel. Op de 7e wandeling hadden 
we een soortgelijke ontmoeting met een derde exemplaar. Deze naderde ons zelfs tot 
op drie meter alvorens haastig te vertrekken. Heel sprekend was zijn "Zorro-masker". 
We hadden gehoopt op een ontmoeting met onze grootste marterachtige : de das. 
Tegen ons proefvlak bevindt zich namelijk sinds een paar jaar een bewoonde dassenburcht. 
Het uitgebreide hol ligt op het terrein van landgoed Enghuizen ten oosten van de 
Tolstraat. De ontmoeting met de das was ons echter niet gegund, misschien dat de 
Roode Beek een natuurlijke barrière vormt. 

De Roode Beek ontspringt op het landgoed Keppel en kan in het voorjaar veel 
water vervoeren. Ze kan misschien een "wapen" zijn de verdroging op het landgoed 
Keppel, UIenpas en Heekenbroek te stuiten. In 1916 schrijft Jac. P. Thijsse in zijn 
boek De IJsel nog : " Nu gaan we verder onder de beuken. Rechts krijgen we den 
grintweg naar den UIenpas en een eindje verder bij De Zwaan het pad naar Hoog 
Keppel. Als we ons niet voorgenomen hadden, om vandaag nog tot de Duitsche grens 
te komen, dan zouden we hier den weg verlaten, om te gaan rondzwermen door de 
lanen en bosschen, de akkers, de beemden en moerassen van UIenpas, Enghuizen en 
Hummelo. Verscheidene zomers hebben we hier doorgebracht en altijd was het even 
mooi: de eeuwenoude, alleenstaande, zware eiken midden in de graanvelden, de effen 
wegen, omzoomd met thym, het beekje bij De Reuze met zijn moerassige bloemrijke 
oevers en de plasjes, geel door het bloeiend blaasjeskruid, dat met zijn urnvormige 
blaadjes de kleine waterdieren vangt." De verdroging werkt de bossterfte in de hand 
en gaat ten koste van veel bijzondere flora en fauna. De Nachtegaal treffen we sinds 
1990 ais broedvogel niet meer aan en hoewel we op het Heekenbroek nog kunnen 
genieten van klaverzuring en tweebladig dalkruid daalt het aantal vindplaatsen en 
worden de groeiplaatsen steeds kleiner! Op 5 juni 1992 overhandigde mr. C.N. de 
Boer, directeur Externe Zaken van Natuurmonumenten, aan mevr. M. Nagel-Cornelissen, 
gedeputeerde van de Provincie Gelderland, het rapport "Natuurontwikkeling Graafschap". 
Het schetst de mogelijkheden om de natuur in de Graafschap meer ruimte te geven. 
De verdroging krijgt in dit rapport veel aandacht. Volgens ons liggen er goede mogelijk 
heden om in de gemeente Hummelo & Keppel de plannen tegen de verdroging om te 
zetten in daden. Op landgoederen zijn deze plannen sneller te verwezenlijken, bovendien 
ligt Hummelo & Keppel binnen een milieuzorggebied waardoor de financiële middelen 
groter zijn. 

Tot tweemaal toe hadden 
we een ontmoeting met de bunzing. 
Sprekend was het "Zorro-mesker". 
tekening: Marius Kotvoort. 
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