
NATUURONTWIKKELINGSPROJECT  STAPSTEEN  ’T ZWANENBROEKJE 
 

                                                                 
Natuurgebied  ’t  Zwanenbroekje                                   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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van boven is goed te zien hoe uitgestrekt het moerasgebied is                                                                       
(foto: Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort, maart  2011) 

 



 

Nieuw leven 

 

 

                             

 

 

 

                        

Een tweeling! In de eerste lentenacht van 21 op 22 maart is een tweeling geboren; een meisje 
en een jongen. M en M: Marcus en Mariet. De geboorte van een tweeling komt bij runderen 
niet vaak voor. Moeder is Marjolein van Loevestein. Als de moederkoe gaat grazen verstopt 
ze haar jongen.  

 

 



Nieuwe bewoners

 

Dit voorjaar heeft een ervaren imker uit Nijmegen een aantal bijenkasten geplaatst. Het gaat 
om tien volken. Eén volk telt 30 tot 40 duizend bijen. Bij elkaar dus 300 tot 400 duizend 
nieuwe bewoners! 

Waarnemingen                                                                                                                      
Door een inwoner van Ubbergen, die vaak wandelt langs ’t Zwanenbroekje, is een ree met 
twee kalfjes waargenomen. Ondanks de nabijheid van de lawaaiige verkeersweg biedt ’t 
Zwanenbroekje voldoende veiligheid.    

       En om twaalf uur ’s nachts hoorde een andere waarnemer 
de Snor zingen! De Snor is een onopvallende zangvogel, die net als bijvoorbeeld de Kleine 
karekiet in het riet leeft. Hij laat een “snorrende” zang horen als een zacht kookwekkertje. 
Door de langdurige droogte, die de grond keihard maakte, waren er dit jaar weinig 
weidevogels. 

Dood gereden                                                                                                                              
Op 11 april zag Jochem Kuhnen bij de vistrap aan de zuidkant van de N325 sporen van een 
bever. Een dunne boom was omgeknaagd. De dag er na werd een dode bever gevonden ter 
hoogte van ’t Zwanenbroekje bij de Kasteelselaan. Het dier bleek aangereden. Het was op de 
verkeersweg terecht gekomen, voorbij het punt waar het raster eindigt. Het ging om een jong 
volwassene. De vrees dat het een van de twee bewoners van de burcht op ’t Zwanenbroekje 
zou zijn werd niet bewaarheid. Bij de burcht in het Meer werden enkele dagen later in de 
schemering twee bevers zwemmend waargenomen. En nu maar afwachten of er 
gezinsuitbreiding komt. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_plas_moeras/Snor_Locustella-luscinioides.jpg&imgrefurl=http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_plas_moeras/Snor_Locustella-luscinioides.html&usg=__4_Q7MiEEuqLhKh5D5lnhMFqxIPM=&h=250&w=394&sz=24&hl=nl&start=12&zoom=1&tbnid=is4rEysUx_lMMM:&tbnh=79&tbnw=124&ei=990ITqvjOsKXOujwibEN&prev=/search?q=snor+vogel&hl=nl&sa=X&biw=914&bih=563&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1�
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_plas_moeras/Snor_Locustella-luscinioides.jpg&imgrefurl=http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_plas_moeras/Snor_Locustella-luscinioides.html&usg=__4_Q7MiEEuqLhKh5D5lnhMFqxIPM=&h=250&w=394&sz=24&hl=nl&start=12&zoom=1&tbnid=is4rEysUx_lMMM:&tbnh=79&tbnw=124&ei=990ITqvjOsKXOujwibEN&prev=/search?q=snor+vogel&hl=nl&sa=X&biw=914&bih=563&tbm=isch&prmd=ivns&itbs=1�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Locustellaluscinioides.jpg�


Werk in uitvoering 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Bewoners van de woon- en werkgemeenschap de Refter in Ubbergen hebben op één van de oude 
kloostergebouwen een ooievaarsnest geplaatst. De Refter bevindt zich op de stuwwal bij het Bronnenbos.           
’t Zwanenbroekje kan dienen als foerageergebied. Muizen en kikkers op ’t Zwanenbroekje: wees op je hoede!  
Op de foto zijn op de voorgrond de oude gebouwen van de havo Notre Dame te zien; daarachter de nieuwbouw. 
Als de oude gebouwen verwijderd zijn ontstaat een aaneengesloten natuurgebied aan de voet van het 
Bronnenbos. Op de achtergrond de rietmoerassen van ’t Zwanenbroekje en het kerkje van Persingen. 

 



      

In maart zetten onze heggenvlechters hun werk rond het evenementenplein voort 

             

Het resultaat mag er wezen 

             

Leerlingen van de Vrijeschool bouwen een levende hut met de wilgentenen die zij op ’t Zwanenbroekje hebben geoogst. 



              

oprichting van een vlinderbord op het evenementenplein               op weg naar het werk gefotografeerd vanaf de Springplank 

Educatieve activiteiten                                                                                                                
In het kader van hun maatschappelijke stage ontvingen wij eind april 30 leerlingen van het Canisiuscollege. In 
kleine groepjes verrichtten zij diverse werkzaamheden en deden onderzoek in de poelen bij het 
evenementenplein 

            

            

Groep 6 van de basisschool Op Weg in Ooy onderzocht op 19 mei het leven in en om het water. Vier 2de klassen 
van het SSGN hadden eind mei een tweedaagse rondom het thema milieu. Op ’t Zwanenbroekje deden zij 
wateronderzoek onder leiding van de werkgroep Jeugdeducatie.                                                                                                     
Op zondag 22 mei organiseerden de gezamenlijke natuurorganisaties weer een publieksdag in de Ooijpolder. 
Dit keer stond de nieuwe voetgangersbrug over de verkeersweg tussen Nijmegen en Beek centraal. Deze brug 
sluit aan op het wandelpad over ’t Zwanenbroekje naar het veerpontje. Er was een wandelroute heen door de 
polder en terug over de stuwwal en een fietstocht. Vanaf het kraampje van ’t Zwanenbroekje bij de veerpont 
werden bezoekers naar de IVN-stand bij de Springplank geleid. Van hier uit konden zij deelnemen aan een 



excursie in het Bronnenbos bij de Refter.                                                                                                                 
In juni leidden wij 27 Ubbergse ondernemers vanaf  het Bronnenbos over de nieuwe voetgangersbrug door ’t 
Zwanenbroekje naar het veerpontje.  Op de langste avond konden de naaste buren, de inwoners van het dorp 
Ubbergen, een kijkje nemen in het gebied. De rondleiding met twaalf personen werd afgesloten met een borrel.                               
Tenslotte was er nog een bedrijfsuitstapje met 19 microbiologen en informatici uit Wageningen 

Wegen voor natuur                                                                                                                    
De gemeente Ubbergen gaat de bermen van de gemeentelijke wegen in de Ooijpolder ecologisch beheren. Dit 
houdt in: minder vaak maaien en het maaisel steeds afvoeren. De gemeente draagt op deze manier haar steentje 
bij aan de verbetering van de biodiversiteit van het agrarische cultuurlandschap van de Ooijpolder. De bodem 
wordt door het ecologisch beheer schraler en er zullen meer verschillende planten gaan groeien en bloeien. Dit is 
goed voor insecten, vogels en andere kleine dieren. Bermen kunnen een belangrijke rol spelen in het netwerk van 
natuurverbindingen.  

Tot slot een vooraankondiging 
Op zaterdag 1 oktober organiseert het IVN, Rijk van Nijmegen, een excursie door het Bronnenbos op de stuwwal 
en door ’t Zwanenbroekje in de polder. Een mooie kans om deze twee zo verschillende en normaal niet 
toegankelijke gebieden in hun onderlinge samenhang te zien. Tijd: 10.00  tot goed 12.00 uur. 
 

“ ’t Zwanenbroekje is onderdeel van een landelijk en zelfs wereldwijd natuurnetwerk” 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


