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Inleiding 
In 1974 is dit natuurterrein in eigendom overgegaan van het landgoed Enghuizen naar de Vereni 
ging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Het Heekenbroek vormt echter één on 
verbrekelijk geheel met de landgoederen Enghuizen, de UIenpas en Keppel. Het Heekenbroek is 
65 ha. groot, waarvan 36 ha. bos en 28 ha. cultuurland. 

Het landschap 
Het Heekenbroek maakt deel uit van een gevarieerd landschap, met grote en kleine bossen, hoge 

. ~ . 
en lage weilanden, akkers, heggen, houtwallen, singels en lanen, en her en der verspreid staande 
bomen en struiken. 
De overgangen van de uiterwaarden van de Oude IJssel naar de enken tussen Hoog- en Laag 
Keppel en Hummelo dragen ook in belangrijke mate bij tot de aantrekkelijkheid van het land 
schap. 
Dit landschap heeft verder een afwisselend karakter door de fraaie oude dorpskernen van Hum 
melo, Hoog- en Laag-Keppel en Drempt, alsmede door enkele oude boerderijen en de reeds eer 
der genoemde landgoederen. 

De bodem 
Het Heekenbroek is zoals de naam al aanduidt een laaggelegen gebied in het overgangsgebied 
van het dal van de Gelderse IJssel naar de hogere zandgronden nabij Doetinchem. Het ligt op 
oude rivierkleigronden, die ontstaan zijn tijdens het einde van de laatste ijstijd, -het laatglaciaal-, 
toen de Rijn hier nog als een vlechtende rivier een gradiëntrijk patroon van stroomgeulen, 
stroomruggen en rivierduinen heeft gevormd. Van deze oude stroomgeulen zijn in het gebied en 
ook in het Heekenbroek nog resten te vinden. De ontstaanswijze van de ondergrond heeft geleid 
tot een grote afwisseling in de bodemgesteldheid op korte afstand. Hogere, minder vocht- en 
voedselhoudende bodems gaan over in lagere, nattere en voedselrijkere bodems. De bovengrond 
bestaat grotendeels uit lieht zavel (8-17,5% lutum) tot zware klei (meer dan 30% lutum). Op eni 
ge diepte gaat de bodem dan over in zand. 
De bodem is over het algemeen vrij zuur, hoewelook meer basischer gedeelten aanwezig zijn. 

Vegetatie enflora 
De afwisseling in de ondergrond heeft geleid tot een grote afwisseling in de vegetatie. Droge, 
arme bostypes gaan op korte afstand over in rijkere bostypes, terwijl op de natste gedeelten 
broekbosachtige vegetatietypes aanwezig zijn. Het gebied ligt op de overgang van twee planten 
geografische districten, het Fluviatiel District en het Subcentreuroop District, die beide een ken 
merkende flora hebben. Van beide districten zijn bijzondere elementen in het Heekenbroek aan 
wezig. 
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Het grootste gedeelte (20 ha.) van het bosgebied uit 70 - 80 jarig eikenbos, dat ontstaan is als 
spaartelgenbos, toen in het begin van deze eeuw het toenmalige hakhout werd omgezet in op 
gaand bos. In deze gedeeltes treffen we de best ontwikkelde vegetaties aan. 
Op de hoogste gedeeltes zijn vegetaties van het eiken-berkenbostype (Querco rob oris - Betule 
turn) ontwikkeld. Hier wordt de ondergroei over vrij grote oppervlaktes bepaald door het domi 
nant voorkomen van de adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), die plaatselijk een bedekking haalt 
van 100%. Hierbij groeit het grootste deel van het jaar weinig anders dan bosbraam (Rubus fru 
ticosus) afgewisseld met bochtige smele (Deschampsia flexuosa). In het voorjaar komt de bosa 
nemoon (Anemone nemorosa) in grote aantallen voor. De struiklaag bestaat voornamelijk uit 
lijsterbes (Sorbus aucuparia), in de liaanlaag groeit veel wilde kamperfoelie (Lonicera pericly 
menurn). 
Op plaatsen waar de adelaarsvaren minder hoge dichtheden heeft is de flora rijker met o.a. soor 
ten als bosviooltje (Viola riviniana), grootbloemmuur (Stellaria holostea), valse salie (Teucrium 
scorodonia), dalkruid (Maianthemum bifilium) en liggend walstro (Galium hercynicym). 

Op de overgang naar de lagere gedeeltes treffen we een verscheidenheid aan vegetatietypes aan. 
Met name overgangen tussen de eiken-berkenbossen (Querco roboris betuletum) en beuken 
eikenbossen (Fafo - Quercetum) enerzijds en elzen-essenbossen (Ulmion-carpinifoliae) ander 
zijds. 
Op sommige plaatsen bestaat de vegetatie voornamelijk uit bomen en struiken, zoals zomereik 
(Quercus robur), hazelaar (Corylus avellana), één- en tweestijlige meidoorn (Crataegus monogy 
na en - laevigata), bosgierstgras (Milium effusum) en andere. Een bijzondere plantensoort in deze 
bossen is de schaduwzegge (Carex reichenbachii). 
Op andere plaatsen is de kruidlaag rijker ontwikkeld met soorten als gele dovenetel (Lamium ga 
leobdolon), veelbloemige salomonszegel (Polygonatum multiflorum), gevlekte aronskelk (Arum 
maculatum), grote keverorchis (Listera ovata), bosandoorn (Stachys sylvatica), bosgierstgras 
(Milium effusum) en andere. 

Op de laagste plekken heeft zich een wilgenstruweel ontwikkeld met naast enkele wilgensoorten 
(o.a. Salix aurita en Salix cinerea), zomereik, zwarte en grauwe els (Alnus glutinosa en - incana) 
vele soorten uit de sleedoorn-orde (Prunetalia spinosae) en het elzen-vogelkersverbond (Alno 
Padion), zoals: drienerfmuur (Moehringia trinervia), hondsdraf (Glechoma hederacea), Yle zegge 
(Carex remota), en hondsroos (Rosa canina). Verder komen verschillende vochtminnende soor 
ten voor zoals: moeraswalstro (Galium palustre), pinksterbloem (Cardamine pratensis), gewone 
engelwortel (Angelica sylvestris) en verschillende zegge-soorten. 

Na de tweede wereldoorlog is een gedeelte van het bos, dat toen nog geheel uit eiken bestond ver 
vangen door naaldhout- en populierenopstanden. 
De naaldhoutopstanden komen voornamelijk voor op de meest voedselarme gedeeltes en zijn erg 
arm aan soorten. De meeste soorten horen thuis in de eiken-berken-bossen. Deze gedeeltes zor 
gen enerzijds voor een bepaalde mate van afwisseling in het voor de rest uit loofhout bestaande 
bos, anderzijds zijn deze gedeeltes zo arm en slecht ontwikkeld, dat ze de waarde van het bos in 
zijn geheel sterk doen verminderen. 

Ook de populierenopstanden horen er van nature niet thuis. Daar tegenover staat dat sommige 
delen daarvan botanisch rijk ontwikkeld zijn en dat er op de meeste plaatsen ook veelopslag te 
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zien is van ter plaatse van nature thuis behorende houtsoorten, zoals es, eik, els en berk (Betula 
pendula), die aan het einde van de omloop van de populier wellicht zorg kunnen dragen voor de 
continuïteit in de begroeiing met bos. 
Bij de aanplant van de populieren is door de mens sterk ingegrepen op het abiotische milieu: de 
bodem en de waterhuishouding. Deze ingrepen, zoals bemesting (voornamelijk kalk en stikstof), 
vertikale ontwatering (door doorbreking van de slecht doorlatende leemlaag) en het gebruik van 
zware machines zijn de oorzaak van een in hoge mate wisselend maar sterk gestoord mikroreliëf. 
Daardoor groeien er op zeer korte afstand van elkaar vocht- en droogteminnende soorten en 
soorten uit voedselrijke milieus naast soorten uit arme milieus. Op den duur kan deze begroeiing 
zich wellicht in goede richting ontwikkelen. 
Op plaatsen waar de populieren het meest recent aangeplant zijn wordt de vegetatie naast de op 
slag van berk voornamelijk bepaald door allerlei grasachtigen, waarvan gewoon struisgras (Ag 
rostis tenuis) en gladde witbol (Holcus mollis) de belangrijkste zijn. Ook komen veel voor: braam 
en framboos (Rubus idaeus). 

De gedeeltes van de populierenopstanden, die staan op rabatten, liggen meestal in overgangszo 
nes tussen hogere en lagere terreingedeelten en worden gekenmerkt door een zeer dichte vegetatie ~ . 
van allerlei struiken, zoals eik, hazelaar, berk, els, meidoorn, hondsroos en andere. 
Op plaatsen waar de struiklaag iets meer open is en op grazige gedeeltes is de kruidlaag rijk ont 
wikkeld. Een van de bijzonderheden in dergelijke overgangszones is de bergnachtorchis (Platan 
thera chlorantha), die buiten Zuid-Limburg zeer zeldzaam is. Een twintig jaar geleden was deze 
plant hier voor het eerst ontdekt. Hij verdween wellicht door de grondbewerking toen de popu 
lieren geplant werden. In 1975 is de bergnachtorchis echter opnieuw gevonden. 

In het gedeelte waar de populieren het oudst zijn, is de ondergroei slecht ontwikkeld. De vegetatie 
wordt bepaald door braam en andere storingssoorten. Het voorspellen van de verdere ontwik 
kelingen van de populierenopstanden is daarom een hachelijke zaak. 

.. Van bijzondere natuurwetenschappelijke betekenis zijn enkele bosranden, waar goed ontwikkel 
de mantelgemeenschappen voorkomen. De rijkdom van deze bosranden is te danken aan de ver 
scheidenheid aan milieufactoren, zoals lieht, vocht en bodemgesteldheid. Met name de bosran 
den, vooral in de gedeeltes met rabatten, zijn goed ontwikkeld. De aanwezige hoogteverschillen, 
vochtverschillen, helling en expositie en de tijdelijke verrijkende invloed van grondverzet zijn 
daarvan de oorzaak. 
De meeste bosranden kunnen gerekend worden tot de sleedoorn-orde, maar er komen ook veel 
soorten voor van aanverwante bosgemeenschappen, zoals bijvoorbeeld uit de beuken-orde 
(Fagetalia sylvaticae). 
In de kruidlaag langs enkele van deze bosranden komt de buiten Zuid-Limburg uiterst zeldzame 
aardbeiganzerik (Potentilla sterilis) voor. 

De gevarieerdheid in de bodem en waterhuishouding komt ook tot uiting in de vegetaties van de 
wandelpaden. Op de hogere gronden komen op de paden heischrale vegetaties voor, waarin o.a. 
te vinden zjjn tandjesgras (Sieglingia decumbens) en tormentil (Potentilla erect a). Op de laagst 
gelegen paden komen o.a. voor: sterrekroos (Callitriche spec.), moerasmuur (Stellaria alsine) en 
kruipend zenegroen (Ajuga reptans). 
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Het Heekenbroek heeft een rijke mosflora met enkele bijzondere soorten. In het najaar is het ge 
bied rijk aan paddestoelen. 

Defauna 
Overeenkomstig de afwisseling in de vegetatie is ook de fauna bijzonder rijk. De volgende zoog 
dieren werden aangetroffen: ree (Capreolus capreolus), konijn (Oryotalagus cuniculus), haas (Le 
pus europaeus), eekhoorn (Sciurus vulgaris), egel (Erinaceus europaeus), mol (Talpa europaea), 
vos (Vulpus vulpus), bunzing (Putorius putorius), rosse woelmuis (Clethrionomys gapperi), bos 
muis (Sylvaemus sylvaticus) en bosspitsmuis (Sorex araneus). 
De zoogdieren zijn verspreid over het hele gebied waargenomen, maar de grootste coricentratie 
was wel bij de grenzen met het cultuurland, waar de meeste soorten fourageren. 
Ook de avifauna is bijzonder rijk. Het grootste deel van de Nederlandse bosvogels is waargeno 
men in het Heekenbroek of in de omliggende bossen. 
Genoemd kunnen worden de wielewaal (Oriolus oriolus), de fluiter (Phylloscopus sibilatrux), de 
nachtegaal (Luscinia megarhynchos) en drie spechtsoorten. 
Vergelijking van de gegevens over vogels met die van de vegetatie leert dat de rijkdom aan vogels 
te danken is aan de afwisseling in de vegetatie. 
In 1975 werden in totaal 83 soorten vogels waargenomen, waarvan er 76 broedvogels waren. 
Opmerkelijk is de goede vertegenwoordiging van roofvogels en uilen. In het Heekenbroek of in 
de naaste omgeving werden o.a. de volgende soorten aangetroffen: buizerd (Buteo buteo), boom 
valk (Falco subbeteo), torenvalk (Falco tinnunculus), kerkuil (Tyto alba), steenuil (Athene noc 
tua), bosuil (Stryx aluco) en ransuil (Asio otus). 
Ook bij de roofvogels leven de meeste soorten langs de rand van bosgebied en cultuurland. 
Op het gebied van amfibiën en reptielen is het Heekenbroek minder rijk. De groene en de bruine 
kikker (Rana esculenta en -ternporaria) en de pad (Bufo bufo) komen in vrij grote aantallen voor. 
Verder zien we in het Heekenbroek incidenteel een hazelworm (Anguis fragilis) en de kleine wa 
tersalamander (Triturus vulgaris). 
Het Heekenbroek was vroeger befaamd vanwege zijn vlinderleven. Er is daarvan nu nog maar 
weinig terug te vinden. Dit is vermoedelijk grotendeels te wijten aan de ontwatering van het ge 
bied en aan het feit dat het gebied door daarop gericht beheer, zich sterker is gaan ontwikkelen 
als bos, waardoor kleine bloemrijke open plekken die altijd rijk aan vlinders zijn, langzaam aan 
verdwenen ziin. 

De grote waarde van het Heekenbroek als natuurgebied is hoofdzakelijk gelegen in de flora en 
vegetatie, de vogels en de zoogdieren. Bij een doelgericht beheer is het mogelijk deze en ook de 
andere waarden verder te ontwikkelen of te herstellen. 
30.08.1976. 
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