
Moerassen en Grote boterbloem 

Eind 2008 werden vanaf ’t Meertje de verschillende moerassen in ’t Zwanenbroekje uitgegraven. 
Vanaf 2010 worden de plantensoorten in deze gebieden genoteerd en om de twee jaar de aantallen 
(abundantie) geschat volgens de ordinale schaal van Van der Maarel. Gemiddeld vinden we per 
gebied 30 tot 60 soorten. Opvallend is dat in 2010 geen enkele Grote boterbloem ( Ranunculus 
lingua) werd waargenomen. In De Gelderlander van 13 augustus 2011 werd gemeld dat deze bloem 
na 123 jaar weer in de Ooijpolder en wel in ’t Zwanenbroekje was gevonden. In 2011 werden vijf 
exemplaren van deze soort in één van de moerasgebieden gevonden. In 2012 vonden we hier 30 en in 
2013 meer dan 50 exemplaren. In 2010 waren de Beekpunge (Veronica beccabunga) en de Rode 
waterereprijs (Veronica catanata) in dit gebied massaal aanwezig, terwijl deze soorten in 2012 en 
2013 hier niet meer werden gevonden. In 2013 vonden we de zeldzame Voszegge (Carex vulpina).	  
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’t Zwanenbroekje, stapsteen naar techniekonderwijs 
 
Op school moet je maar al te vaak netjes stil zitten, keurig je schriftelijke opdrachten maken en veelal de wereld tot je 
nemen vanuit een methodeboek. Toch is de zorg reëel of jongens, maar niet te vergeten ook meisjes op school nog wel 
genoeg aan hun trekken komen. Peter Josemans, de leerkracht van de Vrije School Meander te Nijmegen, wil groep 7 
aan een experiment ‘wagen’. Er wordt contact gezocht met ‘t Zwanenbroekje. Doel is de kinderen te laten leren wat de 
wetgever in dat opzicht van basisscholen vraagt en te laten zien dat techniek ook anders, rijker en veel leuker te leren 
valt dan van papier. 
Eind september spoelt de klas, als een groep Robinson Crusoë’s, aan op het onbewoonde ‘eiland’: ‘t Zwanenbroekje. 
Vuur maken, een onderkomen bouwen of vissen vangen hoe doe je dat? Maar ook, waar is het zuidwesten, hoe maak je 
een zakmes, hoe voorspel je het weer, of kunnen we zelf stroom maken voor licht? Het houtvuur om op te koken kent 
inmiddels weinig geheimen meer. Soep maken van brandnetels en zuring kunnen ze ook. Een zelfgebouwde wc is 
verrezen. 

Krukjes zagen 

Beraad over de juiste wc-constructie 
© foto’s Marjolein Dijksma	  

De kinderen zijn dolenthousiast! Misschien helpt 
het de vele vacatures in de techniek die 
Nederland nu kent, op de lange termijn, wat 
omlaag te brengen. Over een jaar of 5 wordt 
techniek immers een eigenstandig vak op alle 
basisscholen en dan is de Meander daar al 
helemaal klaar voor! Ze worstelen nog met de 
dakbedekking en hoe je drinkbaar water uit de 
grond omhoog krijgt als er geen kranen zijn.  

Wordt vervolgd!	  

Lekkere soep! 

De hut van wilgentakken en riet 

‘Landart’: een altaar 



Nieuws uit en activiteiten in ‘t Zwanenbroekje 

Donateursavond: in de avond van vrijdag 30 augustus ontvingen we ongeveer 30 donateurs en andere belangstellenden op ’t 
Zwanenbroekje. De gasten waren namens onze stichting en namens de vrijwilligersgroep uitgenodigd. Doel was te laten zien 
hoe het natuurgebied zich ontwikkelt en welke voorzieningen wij dankzij de ontvangen donaties hebben kunnen realiseren. 
Het nieuwe informatiebord werd feestelijk onthuld en na een wandeling door het gebied was er nog een aangename nazit. De 
sfeer was erg positief.	  

Gasten in ’t Zwanenbroekje 
 
Op 27 maart zijn de Rode Geuzen tijdelijk vervangen door Limousins. 
Even voorstellen: Ghislaine 5044, Froukje 5045 en Evelien 5038. 
Inmiddels zijn er ook 2 kalfjes geboren, Free en Gerben. 

Werkzaamheden op ‘t Zwanenbroekje 
 
We hebben veel bezoek gehad van basisscholen en enthousiaste jeugd. Een kleine opsomming: 
Op 12 maart werkten 11 basisschoolkinderen onder supervisie van Ans Schrievers van het IVN/Natuurmuseum. De kinderen hebben hard 
gewerkt aan de broeihoop, met als doel een bijdrage leveren aan de toekomstige voortplanting van de ringslang. 
 
21 maart vond NL Doet plaats op ’t Zwanenbroekje met 9 personen. 
 
28 maart 20 basisschoolkinderen onder leiding van Helen van de Ven. De zon lacht hen toe en de kinderen storten zich vol enthousiasme op 
diverse werkzaamheden zoals vlotjes vlechten voor de Zwarte Stern. 
 
29 maart staat Praktisch Natuurbeheer (PN) van het IVN op het programma. Er zijn 25 deelnemers begeleid door Henri Nijkamp. Er worden 
onder andere heggen gevlochten en gelegd. 
 
9 april 17 basisschoolkinderen onder leiding van Helen van de Ven. Ze hebben vlotjes gevlochten en zichtassen hersteld door meidoorns weg 
te halen. 
 
12 april hebben 25 kinderen van de Natuurontdekkersclub afdeling Malden/Molenhoek o.l.v. Emmy van Schalkwijk een excursie gehad. 



	  

Oorwurmpotjes 

Er lopen een aantal 
schapenrassen op ’t 
Zwanenbroekje. Het is 
de bedoeling dat het 
over enkele jaren 
allemaal Hollandse 
Zwartbonten zullen zijn. 
Inmiddels zijn er al 
ongeveer 50 lammeren 
geboren. 

Wilgen snoeien 

22 april hebben 24 leerlingen van de 2e klas van het Stedelijk Gymnasium zand verspreid, gesnoeid en snoeiafval afgevoerd. Ook 
hebben ze oorwurmpotjes met stro gevuld. De potjes komen te hangen in fruitbomen, waar oorwurmen de bladluizen opeten. 

Zwarte stern 

Ook dit jaar weer hopen we dat de zwarte stern ’t Zwanenbroekje vindt als gebied om te nestelen en jongen groot te brengen. 
Sjaak, Riet, Henriette en Marion hebben hard gewerkt om de vlotjes te maken en ze in het water te leggen. 
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Veel lammetjes in ‘t Zwanenbroekje geboren 


