
 

NATUURGEBIED ’T ZWANENBROEKJE 

 

 
                                                                                                                                             

’t Zwanenbroekje is een particulier initiatief, in 1992 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, afdeling Rijk van Nijmegen. 
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Paulien van Marle maakte op 5 juni bij het Meertje deze fraaie foto van een visarend met prooi. 

Op 31 mei werd de Grote Karekiet, zingend en baltsend waargenomen. De Grote Karekiet is een van de 

doelsoorten van het rietmoeras, dat eind 2008 werd aangelegd. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst!        

Andere vogelsoorten die in deze periode op Waarneming.nl  werden gemeld: bosrietzanger, sprinkhaanzanger, 

blauwborst, bosruiter, lepelaar, putter, rietgors en een spotvogel. Ook werd een Das gemeld. 



 

Gierzwaluwen profiteren van ’t Zwanenbroekje en nieuwe natuur bij Notre Dame des Anges                            

Het is half mei en wisselvallig weer domineert. Tijdens grijs en/of  regenachtig weer heb ik al meerdere dagen 

op rij Gierzwaluwen zien foerageren nabij het Zwanenbroekje. Gierzwaluwen profiteren van de natuurlijke 

begroeiing. Inheemse wilde planten hebben relaties met insecten (voedsel, voortplantingsmogelijkheden, 

leefgebied, etc.) en daarom zijn er op deze locatie meer vliegende insecten te vinden dan bijv. boven de 

weilanden in de Ooijpolder. Ook meer dan boven de stuwwal, want het natte gebied bied meer variatie en 

mogelijkheden voor insecten.                                                                                                                                            

Ook al profiteren de Gierzwaluwen van de natuurlijke begroeiing, het is vrijwel uit te sluiten dat er ooit een 

Gierzwaluw contact heeft gemaakt met de bodem in het gebied. Gierzwaluwen zijn namelijk extreem 

gespecialiseerd in het vangen van vliegende insecten. Hun lichaam is er zo op aangepast dat ze, als alles goed 

gaat, de grond tijdens hun leven nooit  raken. Ze doen alles -behalve nestelen- vliegend. Eten, drinken, poetsen, 

paren, nestmateriaal verzamelen. Dat laatste zullen Gierzwaluwen hoogstwaarschijnlijk ook wel boven het 

Zwanenbroekje doen. De wilgen ‘pluizen’ op het moment en het pluis kunnen de Gierzwaluwen uit de lucht 

vangen. Omdat ze nooit op de grond of in bomen landen zijn ze afhankelijk van dit soort rondzwevend materiaal.                                  

Jochem Kühnen, Beek Ubbergen, 20 mei 2013. www.xjochemx.nl (met camerabeelden van binnenin de 

nestkasten en meer informatie over deze bijzondere vogels). 

Bevers 

 
Toen Cyril Liebrand  onlangs  tegenover de burcht aan de Dijkgraaf  van Wijckweg ging zitten kon hij twee uur 

lang genieten van de activiteiten van twee bevers. De een groot, een vrouwtje? De ander wat kleiner, een jonger 

mannetje? “Ik waande me in een documentaire van National Geographic” vertelde hij. 

 



Otters 

                    

De otter die een aantal  jaren geleden in de Weerribben opnieuw is geïntroduceerd breidt zich langzaam maar 

zeker uit langs de IJssel. Bij Doesburg zijn reeds enkele exemplaren gesignaleerd. Misschien mogen wij dit 

bijzondere dier binnenkort ook in de Ooijpolder, de Duffelt en de Rijnstrangen verwelkomen. De otter kan goed 

zwemmen  maar verplaatst zich meestal  te voet langs de oevers van het water. Dat betekent dat hij bij bruggen, 

waar de oever door beton wordt onderbroken, vaak de weg over steekt. Dat vraagt om ongelukken en dit is dan 

ook een belangrijke doodsoorzaak. In de Ooijpolder is de brug in de Hubertusweg over het Meer een dergelijke 

risicofactor. Dagelijks passeren hier wel 6.000 auto’s. 

In het periodieke overleg over het Landschapsontwikkelingsplan heeft de werkgroep Groen en Ruimte van het 

IVN daarom gepleit voor het tijdig aanbrengen van loopplanken onder deze brug. Dit om ongelukken te 

voorkomen*. Het verheugt ons dat het waterschap Rivierenland in overleg met de provincie Gelderland, die de 

weg beheert, heeft besloten de voorzieningen aan te brengen. Aan beide kanten onder de brug is inmiddels een 

loopplank aangelegd.  

  *Ten zuiden van de verkeersweg van Nijmegen naar Beek ter hoogte van ‘t Zwanenbroekje hebben zich bevers 

gevestigd. Bij het oversteken zijn hier twee slachtoffers gevallen. Onlangs is er aan de noordzijde van de 

verkeersweg een raster geplaatst. Dit om de bevers te dwingen door  de duiker onder de weg te zwemmen waar 

het beekje doorheen loopt. 

                                                                                                                                                                                     

Geboorte 

                                                                            
Max van ’t Zwanenbroekje, geboren in mei 2013, brengt onze familiegroep Rode Geuzen op 5 stuks. Het jonge stiertje blijft 

ongeveer twee jaar bij moeders en gaat dan naar elders, zoals dat ook gebeurt bij de grote kuddes langs de rivier. Vader stier 

wordt gewisseld. De drie dames: grootmoeder, moeder en tante blijven bij elkaar. Hun grote terreinkennis bleek toen ze 

tijdelijk in Oost hadden gegraasd en over de veebrug terug werden geleid. Binnen de kortste keren waren ze terug op een 

favoriet plekje in west. 

 

Vrijwilligers                                                                                                                                           

Henriëtte de Booys is onze vrijwilligersgroep op dinsdag komen versterken. Marion Luijten en Angela Boumans  

versterkten al eerder onze gelederen. Samen met Riet Lottin brengt dat het aantal vrouwen op vier. 

 

 



Schapenhoeden 

                            

Sinds kort wordt de schaapskudde van ’t Zwanenbroekje (meer dan 50 dieren) ook ingezet om de Landbouwweg 

en het wandelpad naar het pontje te begrazen. De kudde wordt telkens op een tijdelijk afgerasterd stuk neergezet. 

Er moet daarbij wel toezicht aanwezig zijn. Wie het leuk vindt om een rustige halve of hele dag bij de schapen 

door te brengen, neme contact op met  jd.maertens@chello.nl   

Bezoekers                                                                                                                                                             

Op 8 maart  maakte de brugklas van het stedelijk gymnasium kennis met het werken in de natuur. 

 

                                                                                                                                                                                                            

Studenten van de HAS Den Bosch doen onderzoek                                                                                

Ook dit jaar hebben 1
e
 jaars studenten van de  opleiding Toegepaste Biologie van de Hogere Agrarische School  

Den Bosch onderzoek gedaan op ’t Zwanenbroekje. Eén groepje heeft  in de weilanden  onderzocht hoeveel 

verschillende plantensoorten per 25 m
2 

waar te nemen zijn. De vraag was namelijk of er meer dan 15 soorten per 

5 x 5 m te vinden zijn en of de weilanden onderling verschillen. Dit omdat we hopen dat de weilanden, die 

oorspronkelijk flink bemest zijn,  door extensieve begrazing en maaibeheer zich ontwikkelen tot bloemrijke 

graslanden. Het tweede groepje heeft in de poelen de waterslakken geïnventariseerd.  Op het terrein is bij een 

aantal  schapen leverbot geconstateerd en deze parasiet gebruikt de leverbotslak( Lymnea trunculata) als 

tussengastheer. De studenten moesten kijken of zij deze leverbotslak konden opsporen en tevens te noteren 

welke andere zoetwaterslakken zij  tijdens hun onderzoek tegen kwamen. De onderzoeken worden gecoacht door 

onze vrijwilliger Ben Polman. 



Groenblauwe dooradering: voorbeeldgebied Ooijpolder gereed                         

 

 Vijf procent van 500 hectare grond in de polder, dus 25 hectare, is ingericht met landschapselementen 

zoals hagen, bloemrijke sloten, poelen en wandelpaden. Samen vormen deze een aaneensluitend netwerk. 

Planten en dieren kunnen terug komen langs het boerenland. De 12 eigenaren van de grond hebben een contract 

van maar liefst 30 jaar voor de pacht en het onderhoud. Dit project is uniek voor Nederland en kan als voorbeeld 

dienen voor het nieuwe Europese landbouwbeleid. Op 12 april werd de oplevering gevierd met de onthulling van 

informatieborden. Op de website www.vianatura.nl  is een kaart te vinden van de boerenlandpaden.                                                                                                      

 

Op percelen aan de oostkant van ’t Zwanenbroekje zijn de sloten verbreed en is een ommetje aangelegd. Ten 

noorden, aan de andere kant van het Meer, ligt een nieuwe poel. Er is ook een ooievaarsnest geplaatst, dat 

meteen in gebruik is genomen. In de Ooijpolder zijn dit jaar in totaal 16 jonge ooievaars geboren! 

Ecologische verbinding Groenlanden-Ooijsche Graaf                                                                                               

In 2003 bestemde de gemeenteraad de strook ten noorden van het dorp Ooij als zoekgebied voor een 

natuurverbinding. Later kwam  de Raad hierop terug en verplaatste ten behoeve van woningbouw de 

voetbalvelden zodanig dat deze midden in het zoekgebied kwamen te liggen. Toch is er van de natuurverbinding 

nog wel iets terecht gekomen. Het retentiebekken ten zuiden van het bedrijventerrein de Bouwkamp is 

omgevormd tot een drietal poelen. Deze verschillen in diepte en zijn via drempels met elkaar verbonden. Het 

water van een kleine bui bereikt alleen de eerste poel. Zwaardere buien vullen de tweede en dan de derde poel, 



alvorens af te wateren in de Ooijsche Graaf. De kwaliteit van het water in de drie poelen verschilt en kikkers en 

salamanders profiteren daarvan.. De rugstreeppad, een pioniersoort, meldde zich meteen met vele dikkopjes. Iets 

verderop langs de nieuwe voetbalvelden is een smalle natuurverbinding ingericht. Verder is er bloemrijk 

grasland aangelegd.   

IVN, Rijk van Nijmegen, veertig jaar 

                              

‘t Zwanenbroekje memoreerde tijdens het feest de goede samenwerking, die is ontstaan, en bood twee oude 

wandplaten met paddenstoelen aan voor de toekomstige behuizing van de afdeling in de Stratemakerstoren. 

Aankondiging:                                                                                                                                           

Grenzeloos genieten: per fiets en te voet, drie dagen in de Gelderse Poort de natuur, het landschap en 

de cultuur van het Duits-Nederlandse grensgebied beleven. Van donderdag 5 tot zondag 8 september, 

met Duitse en Nederlandse gasten en gidsen!, georganiseerd door het Nabu-Naturschutz station 

Niederrhein. Een primeur. Inlichtingen bij http://natuurmuseum.nl/grenzeloos-genieten-in-de-gelderse-poort/. 

Flyer; http://www.nabu-naturschutzstation.de/images/NABU_Downloads/TdR/Programm_Drei_Tage_Gelderse_Poort.pdf 

100 jaar geleden: 1913   Eerste internationale natuurbeschermingsconferentie in Bern, het resultaat van een  

   jarenlange actie van de Zwitserse bioloog Paul Sarasin.                                                                                                                                                        

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten neemt voor het eerst iemand in betaalde dienst. 

20 jaar geleden:    Start natuurproject stapsteen ’t Zwanenbroekje. 

10 jaar geleden:    Na het uitbreken van de zeer besmettelijke ziekte vogelpest worden rigoureuze maatregelen 

getroffen, waaronder niet alleen het ruimen van dieren in honderden pluimveebedrijven, maar ook het doden van 

vele hobbydieren.                                                                                                                                                      

Bij de Zanderij Crailo wordt begonnen met de aanleg van het grootste ecoduct ter wereld. Het 800 meter lange 

bouwwerk, dat het Vechtplassengebied verbindt met de Gooise heide overspant een autoweg, spoorlijn en een 

opslagterrein.                                                                                                                                                                   

Op Texel wordt een monument onthuld dat Jan Wolkers maakte ter nagedachtenis aan Jac.P. Thijsse. Wolkers: 

“In mijn prille jeugd waren er maar twee schrijvers. God die de bijbel had geschreven en Thijsse, die de 

Verkade-albums geschreven had”.                                                                                                                     
Bron: De natuur als bondgenoot; de wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief, Zeist 2007. Dit door de KNNV en het  IVN 

uitgegeven boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de natuurbescherming in Nederland. Zeer lezenswaardig!                                                                                                                  

www.zwanenbroekje.nl  Een eenmalige of  regelmatige donatie?  Rekeningnummer  NL80 RABO 0127 9607 24 

t.n.v.  Stichting Vrienden van ’t Zwanenbroekje te Beek-Ubbergen 

’t Zwanenbroekje is onderdeel van een landelijk en wereldwijd natuurnetwerk. 

 


