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NATUURONTWIKKELINGSPROJECT STAPSTEEN
’T ZWANENBROEKJE

Stapsteen ’t Zwanenbroekje is een particulier initiatief, ongeveer tien jaar geleden gestart, waarbij
landbouwgronden worden omgezet in natuur. De overheid wil natuurbeheer door particulieren
stimuleren. ’t Zwanenbroekje is hiervan een voorbeeld. Bij de inrichting van het gebied wordt gestreefd
naar een zo groot mogelijke variatie passend bij het landschap, zodat zoveel mogelijk planten en dieren er
zich thuis kunnen voelen. Het gebied vormt een stapsteen in de ecologische verbindingszone door de
Ooijpolder tussen de stuwwal bij Ubbergen en de uiterwaarden langs de rivier de Waal. ’t Zwanenbroekje
werkt samen met het IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie, afdeling Rijk van Nijmegen.
(Met deze onregelmatige nieuwsbrief willen wij belangstellenden informeren over het wel en wee van ’t Zwanenbroekje. Als
u toezending niet op prijs stelt gaarne bericht aan j.h.swarte@hetnet.nl )

Aanleg rietmoeras begonnen
Wij zijn zeer verheugd U te kunnen mededelen dat de aanleg van het lang verbeide rietmoeras
nu daadwerkelijk is begonnen. Lang waren er twijfels of het project wel door kon gaan. Na
veel financieel passen en meten is nu eindelijk de kogel door de kerk. Eerst hebben
vrijwilligers afrasteringen weggehaald. Op donderdag 20 november zijn er stalen rijplaten
neergelegd langs de oever van het Meer vanaf het pompstation bij de brug in de Hubertusweg.
Aldus is een rijweg gecreëerd voor het zware materieel: de graafmachines, vrachtwagens en
shovels. Op maandag is de aannemer met het graven begonnen. De afgegraven grond wordt
gebruikt om een aantal percelen tussen het rietmoeras en de Hubertusweg op te hogen. Het is
opschieten geblazen want het karwei moet voor 1 januari 2009 klaar zijn.
Het rietmoeras komt te liggen langs het Meer te beginnen bij de weilanden bij het pontje en
zal zich uitstrekken tot en met het kerkje van Persingen. Op de luchtfoto ziet u onderin -links
van de vleugel van het vliegtuig- het kerkje van Persingen en de boerderijen er om heen.
Rechtsboven loopt van rechts naar links de Kouwe Dijk met in het verlengde het veerpontje
over het Meer. In het centrum van de foto is een bomengroep te zien. Vanaf dit punt naar
links loopt langs de beek het wandelpad, dat de huidige grens van ’t Zwanenbroekje vormt.
De toekomstige grens is met een zwarte lijn aangegeven.
Wij houden U op de hoogte!

het beheerteam: Angela Mundi, Hans Maertens en Jos Swarte

Hieronder leest u het persbericht, dat werd verspreid:

Aanleg rietmoeras in Polder van Ubbergen van start
Deze week is gestart met graafwerk om rietmoeras langs het Meertje in de polder van
Ubbergen te herstellen. Naar verwachting zal het project eind 2008 gereed zijn. Het
rietmoeras gaat onderdeel uitmaken van het bestaande particuliere natuurgebied 't
Zwanenbroekje en is een goed voorbeeld van een zogenaamde natuurlijke klimaatbuffer.
Door het maaiveld te verlagen worden waterberging, hoogwaardige natuur en extensieve
recreatie gecombineerd. Ruimte voor water is nodig met het oog op de gevolgen van
klimaatverandering en in de Gelderse Poort is dringend behoefte aan herstel van moeras voor
bedreigde rietvogels. De nieuw aangelegde wandelroute via het trekpontje over het Meertje
krijgt er een dimensie bij. Straks kunt u hier dus door een prachtig stukje rietland wandelen.
Het project wordt gefinancierd door het Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland,
Ministerie van LNV (subsidie uit leefgebiedenbenadering en subsidie regeling natuurbeheer
2000), Vogelbescherming Nederland, ARK Natuurontwikkeling, Nationale Postcode Loterij
(HIER-campagne), Stichting Doen, de gemeenten Ubbergen en Nijmegen en de particuliere
grondeigenaar.
Aannemer J. den Boer zorgt voor de uitvoering, terwijl het plan is voorbereid door SBNL,
organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer.
Rietmoeras
Tot ca. 1965 lag er op deze plaats een rietmoeras langs het Meertje. Daar is nu nog een klein
restant van over. De rest is verdwenen door verdroging en ontginning tijdens de verbreding
van het Meer. Door het maaiveld af te graven (gemiddeld ca. 0,5 tot maximaal 1 m) ontstaat
er ondiep water waarin geleidelijk riet zal gaan groeien. De vrijkomende grond wordt in de
omgeving benut om landbouwpercelen op te hogen. In totaal wordt ca. 6 ha moeras plus 2 ha
oeverzone aangelegd. De aangrenzende weilanden zullen begraasd gaan worden door een
kleine kudde Rode Geuzen (runderen) en zich geleidelijk tot ruig bloemrijk grasland
ontwikkelen. Een impressie van het toekomstige landschap is te zien in de vogelvluchtschets.
Tijdelijke sluiting trekpontje
Tijdens de duur van de werkzaamheden (t/m de jaarwisseling) zal het Persingense veer over
het Meertje niet gebruikt kunnen worden. De toegang naar het veer (aan de landbouwweg
parallel aan de N325) zal daarom worden afgesloten.
Meer informatie over het project is te verkrijgen bij Gijs Kurstjens 024 - 3223180
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