
NATUURONTWIKKELINGSPROJECT  STAPSTEEN  ’T ZWANENBROEKJE 
 

                                                                 
Natuurgebied  ’t  Z wanenbroekje                                                                              Ecologische verbindingen 
                                                                                                                                            in de Ooijpolder 
 

Stapsteen ’t Zwanenbroekje is een particulier initiatief, ongeveer vijftien 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 zich er 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. 
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Informatieborden 
Op 22 mei zijn bij de feestelijke opening van het rietmoeras twee informatieborden geplaatst. 
Een bij het kerkje van Persingen en een bij de oversteek van het pontje aan de zuidkant van 
het Meer. Deze borden hebben er slechts kort gestaan want door technische problemen was 
het nog niet de goede versie. De definitieve versie is thans gereed en wordt binnenkort 
geplaatst. Hieronder ziet u hoe het geworden is.  

 
 
 
 



Waarnemingen 
 
Jouke van der Zee zwerft door het hele Rijk van Nijmegen en maakt bijzondere 
natuuropnamen. Ook op ’t Zwanenbroekje is hij regelmatig te vinden. Bijgaande foto’s, die 
hij dit jaar maakte, mochten wij over nemen. Waarvoor onze dank. 
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Uit het verslag van een fietstocht van de Vogel Werkgroep Nijmegen e.o. op 1 juni door 
Harry Nieboer. 
“Daarna doorgefietst naar het Zwanenbroekje, waar de laatste tijd veel te zien is. Deze avond 
goed voor Grutto, Tureluur, Bergeend, Krakeend, mannetje Smient, Meerkoeten, een grote 
groep Spreeuwen en een Kleine Plevier. Even werd gesuggereerd dat er twee jongen bij waren 
(zelfs gedetermineerd als een jongetje en een meisje), maar dat bleek een grapje te zijn. 
Verder families Grauwe Gans, twee families Canadese Gans, waarvan één familie werd 
opgejaagd door een groepje kanovaarders. 
Aan de overkant nog een Gele Kwikstaart (nu voor de hele groep zichtbaar) en een Visdiefje. 
De groep Grutto's werd nog aangevuld met een zestal nieuwe en even later kwam ook weer 
een Lepelaar invliegen. Mogelijk één van de Lepelaars waarvan vermoed wordt dat ze 
momenteel broeden op de Oude Waal. Dit was een geringd en genummerd exemplaar, maar 
geen van de aanwezigen durfde het aan om te zeggen of het om letters of cijfers ging...” 
 
Uit de Gelderlander: 
 
Persingen op stelten  
vrijdag 27 augustus 2010   

Zo’n 70 ooievaars zijn neergestreken op een weiland 
 

 

 bij Persingen in de Ooijpolder. 

De afgelopen dagen verzamelden ze zich tussen    
de koeien, om daarna door te vliegen naar  
het zuiden waar ze overwinteren.  
 Waarschijnlijk blijven ze nog even in de buurt  
tot het weer opknapt. 
 In 2009 werd ook zo'n grote groep ooiveraars  
waargenomen  
in het gebied rondom Groesbeek en Kranenburg.  



Ringslang op komst? 
Op ’t Zwanenbroekje leggen wij gemaaid plantenmateriaal op een grote berg. De hoop is dat 
op den duur ringslangen zich zullen vestigen. Ringslangen leggen hun eieren in zogenaamde 
broeihopen. Zij maken gebruik van de warmte die ontstaat door het vergaan van de opgetaste 
plantenresten. Daardoor komen de eieren uit. 
In september meldde Dietrich Cerff van de Duitse natuurorganisatie NABU de vondst van een 
ringslang in het Kranenburger Bruch vlak over de grens. Waarschijnlijk is deze afkomstig uit 
het natuurgebied de Bruuk en via de Leijgraaf en de Groesbeker Bach in de Bruch terecht 
gekomen. Volgens Johan Thissen uit Groesbeek zijn in de Rijnstrangen ook af en toe al 
ringslangen waargenomen. Vermoedelijk zijn deze afkomstig van de Veluwe. `Nu maar 
hopen dat de ringslang zich echt gaat vestigen in de Duffelt en de Ooijpolder`. Wij zijn er 
klaar voor! 

De Zwanenmossel en de bittervoorn: draagmoederschap in de polder 
 

   
Bittervoorn                                                                                    Zwanenmossel en bittervoorn 
 
Op ’t Zwanenbroekje vinden wij vaak de schelpen van de Zwanenmossel, het grootste 
schelpdier van Nederland. Vogels laten de schelpen achter nadat ze de inhoud verorberd 
hebben. Interessant is de samenwerking tussen de Zwanenmossel en de Bittervoorn. De 
Bittervoorn legt met haar legboor, die op de foto goed te zien is, haar eieren in de mantelholte 
van de mossel. Daar komen ze uit en de larven blijven in de mossel tot ze vrij gaan zwemmen. 
De mossel `bewaakt`als het ware het broed. Dat vermindert de mortaliteit. In de paartijd 
neemt een mannetje een geschikte mossel in bezit en verdedigt daaromheen een territorium 
tegen concurrenten. Het vrouwtje laat zich door de man naar de mossel leiden en steekt de 
legbuis in de uitstroomopening van de mossel. Dadelijk daarna geeft de man zijn sperma 
boven de mossel af. Na vier tot vijf weken zwemmen de jongen uit. De bittervoorn smaakt 
bitter waardoor predatoren deze vis mijden. 
De mossels maken op hun beurt gebruik van vissen. Hun eitjes worden door via het water 
opgenomen zaadcellen bevrucht en ontwikkelen zich binnen de broedkieuwen van de moeder 
tot zo´n 300.000 larven. Deze worden in het water losgelaten en hechten zich aan de huid van 
vissen. Door een weefselwoekering omsloten veranderen ze daar in kleine mosseltjes. Dan 
vallen ze  van de vis af en gaan op de bodem leven. Mossels filteren hun voedsel uit het water 
door met hun kieuwen te pompen. Ze kunnen meer dan tien jaar oud worden. 
 



 

 
 

Algemene informatie: 
Een bezoek aan ’t Zwanenbroekje?  

Interesse in een informatiefolder en/of de nieuwsbrief? j.h.swarte@hetnet.nl 
Een eenmalige of periodieke donatie aan ’t Zwanenbroekje? 

Rekeningnummer 1279.60.724 ten name van stichting Vrienden van ’t Zwanenbroekje,                     
Rabobank Rijk van Nijmegen. 

 
Bereikbaarheid van ’t Zwanenbroekje: 

Vanaf het Trajanusplein in Nijmegen richting Beek/Kleve, N325. De eerste afslag rechts naar Ubbergen nemen. Parallel aan de 
verkeersweg blijven (Parallelweg) tot het punt waar de weg enigszins naar rechts buigt (begin Kasteelse Laan) en het fietspad 

rechtdoor gaat. Auto’s en fietsers kunnen hier parkeren; voetgangers steken hier de weg over (voorzichtig!) naar het klaphekje. 
Hierachter bevindt zich een landbouwweg en het toegangshek van ’t Zwanenbroekje. De landbouwweg is ook te bereiken 

vanuit Beek, St. Hubertusweg, eerste afslag links  
 


