Natuurommetje Heekenbroek
Start Wijnboerderij 't Heekenbroek , Tellingstraat 7, (Voor)Drempt
www.achterommetjes.nl

Van het erf van de wijnboerderij de weg op naar rechts
Na 200m (bij het bankje en wandelpaal W42 links het bos
in (= blauw/groene route)
Na het gele bord Hekenbroek zien we links en rechts van
het pad stukken rabattenbos

Na een flauwe bocht naar links slaat de paaltjes route
rechtsaf, wij gaan rechtdoor.
Op de T- splitsing met bankje slaan we rechtsaf
Vrij snel, na ongeveer 80 m kun je bij een spar aan de
rechterkant een klein paadje in naar een idyllische poel,
een oase van rust.

Terug van deze prachtige onderbreking vervolgen we het
pad. Links van dit pad zien we het stukje bos met o.a.
Een verscheidenheid aan Insectenpopulatie

Bij een T splitsing lopen we rechtdoor een lange rechte
eikenlaan in en krijgen aan de linkerkant de Boswei
aan de rechterkant zien we nog weer een gedeelte rabattenbos.

Aan het eind van het pad lopen we rechtsaf de Tolstraat
op. We verlaten de Tolstraat en nemen het eerste bospad rechts.
Na ongeveer 20 m zien rechts en links de resten van de
kampwal, te herkennen aan de geknotte bomen.
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We volgen dit pad tot we na een aantal flauwe bochten
op een splitsing linksaf kunnen (we volgen een stukje
blauw/groene route)
Na de balk over het pad verlaten we het Hekenbroek en
slaan op de T-splitsing rechtsaf en volgen nu een stuk
rode paaltjes route (bij wandelpaal P64) (wandelroute
blauw/groen gaat links)
Bij de schaapskooi gaan we linksaf

Links van het pad zien we een ven, dit is een overblijfsel
van de vloeivelden van de Aviko

Op de kruising gaan we rechtsaf en verlaten de rode
paaltjes route. We lopen nu op de Ulenpaslaan.
In de bocht zien we aan de linkerkant de Ezelsweide die
hoorde bij de Ulenpas, nu een gedeelte van de golfbaan
vrij snel daarna zien we de tuin van de Ulenpas met de
hangbrug naar het eiland en een prachtige siervaas.
Iets verderop lopen we langs het koetshuis met daar
schuin achter het landhuis De Ulenpas dat in de zomer
bijna niet te zien is.

We lopen de Ulenpaslaan helemaal uit en gaan rechtsaf de
Tellingstraat op.
Voor ons zien we boerderij De Telling met de kenmerkende
geel zwarte luiken die vroeger alle boerderijen sierden die
hoorden bij landgoed de Ulenpas. De Telling is nu privé bezit
maar de kleuren worden in ere gehouden

Na ong. 500 m zijn we terug op ons vertrekpunt bij Wijnboerderij 't Heekenbroek. Het terras van het Heekenbroek is van 1
april tot 1 november open van woensdag t/m zondag van 12
– 17 uur.
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Natuurommetje Eldrik is een uitgave van TPDHK (Toeristisch Platform Drempt Hummelo en
Keppel) in samenwerking met het IVN
Voor meer info over POI (Points of Interest) zie volgende pagina)
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IVN POI, Points of Interest.
Rabattenbos
Het patroon van slootjes en walletjes laat zien dat ’t Hekenbroek een echt productiebos is
geweest. Op veel plaatsen stond het grondwater tot aan het maaiveld of hoger. Op de opge
worpen walletjes werden eiken gepoot. Om de 7 tot 12 jaar werden ze gekapt. Uit de
schors werd looizuur gewonnen voor de leerlooierijen. Het hout diende o.a. als brandhout ,
omheiningen, palen, stook- en geurhout in palingrokerijen.
Oase van rust
Deze idyllische poel iseen paradijs voor amfibieën met een gevarieerde flora: waterviolier,
egelskop, wederik, fonteinkruid, bitterzoet etc.
Insectenpopulatie
Naaldbomen worden in het Hekenbroek grotendeels vervangen door loofbomen. Te midden
van opslag van lariksen en berken zorgt de aanplant van linden en essen voor een rijke insectenpopulatie, vooral vlinders, m.n. de kleine ijsvogelvlinder
Boswei
De boswei is op weg een bloemrijk grasland te worden. Daarom geen kunstmest, een pover
maaibeleid en brede mantel -en zoomvegetatie. De poel is een drinkplaats voor de vele reeen die hier leven.
Kampwal
Links en rechts historisch interessante restanten van een oude kampwal die diende om
plunderend gespuis te weren, bijv. tijdens de 80-jarige Oorlog (1568-1648) en de Franse tijd
(1795-1813). De wal was oorspronkelijk veel hoger en met doornenstruiken begroeid. Nu
staan er haagbeuken op. Let ook op de jachtpaal aan de rand van het bos.
Schaapskooi. Naar verluid een vroegere opslagplaats van gereedschap van Kasteel Ulenpas
Vloeivelden van de Aviko .
Een vloeiveld is een groot waterbassin om het in het proceswater (bijvoorbeeld spoelwater)
opgeloste sediment te laten bezinken. Vloeivelden werden vaak aangelegd in de buurt van
aardappelzetmeel-, strokarton- of suikerfabrieken.
Doordat de meeste van deze fabrieken door schaalvergroting verdwenen zijn, zijn vloeivelden vaak veranderd in natuurgebieden.
Kasteel De Ulenpas. Van het oorspronkelijke Huis De Ulenpas is niet veel meer terug te vinden. In 1400 verkoopt Diederik van Baak het huis aan Herman Rouwenoort. De Ulenpas
werd waarschijnlijk rond 1660 herbouwd. De Van Rouwenoorts blijven eeuwenlang bezitters en bewoners van de Ulenpas. In 1812 wordt het huis vererft door huwelijk van een erfdochter aan de Van der Borchs tot Verwolde en daarna aan de Van Schuylenburchs. In 1965
breekt er brand uit, waarbij het huis grotendeels uitbrandt.

Boerderij De Telling
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