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an oudsher waren kleine 
wateren in het landschap een 
noodzaak. Wat we nu kikker

poelen noemen waren niet rneer of 
minder dan drinkplaatsen voor vee. 

Grotere wateren waren opslagplaat
sen voor bluswater, en vennen waren 

eerder lastige onbewerkbare plaatsen 
met een verstoorde grondlaag. Met 
de komst van de zelfdrinker was het 
doodvonnis voor de poelen getekend. 
Ze moesten verdwijnen want het 
oppervlak kostbare landbouwgrond 
dat ze innamen was nodig voor een 

betere, grotere en snell ere productie. 
Sommige boeren hielden ze in stand, 
andere gedoogden ze maar pleegden 
geen onderhoud meer. Poelen, dob
ben, vennen, holle-stell en en veen
putten raakten uit het zicht. Nu, jaren 
later, erkent men de grote betekenis 

zowel in cultuurhistorische zin als in 
ecologische. Herstel en nieuwaanleg 
vindt dan ook steeds meer plaats, 

Toch zal de situatie van v66r 1950 
nooit meer worden gehaald. 

De natte bewoners 
De ecologische waarde van poelen is 
erg groot. Kikkers, padden en sala
manders planten zich er voort. Libel
len en diverse andere liefhebbers van 

water wonen er, vleermuizen jagen 
er, net als de rings lang. Ook maken 
heel vee I zaogdieren gebruik van 
kleine wateren om te drinken, foura
geren of aileen maar als orientatie
punt om van A naar B te komen. 
Heel veel Rode Lijst-soorten, soorten 
die vaak ernstig zijn bedreigd in hun 
voortbestaan, zijn te vinden in of bij 
kleine wateren. Voorbeelden zijn 
kamsalamander, knoflookpad en 

boomkikker. 

Subsidiemogelijkheden 
Voor kleine wateren ligt een zak met 

geld bij de verschillende overheden. 
Zowel herstel als nieuwaanleg zijn 
mogelijk zander dar de grondeige
naar daar eigen geld in hoeft te ste
ken. Voorwaarde is dat her element 
rninstens 10 jaar instandgehouden 

wordt. Ook voor het onderhoud zijn 
subsidiebronnen beschikbaar. Verder 
is het goed dar de poel geschikt is 
voor juist die zeldzame Rode Lijst
soorten. 
Niet ieder klein water is geschikt. 
Leidraad is toch weI dat een war gro

ter water, zeg iets van 500 m-. met 
een flauw taluud aan de opwarmkant 
(de noordzijde), geschikt is voor de 

meeste soorten. 

Nieuwaanleg 
Als het een kwelgevoede poel moet 

zijn, moet de kwel hooguit op iets 
van 2 meter onder het maaiveld aan
wezig zijn. Als het een poe] moet 
worden die regenwatergevoed is, 
omdat kwel op te grate diepte zit, zal 
gewerkt moeten worden met klei of 
leem om de zaak waterdicht te rna
ken. In het Jandelijk gebied is het 
goed mogelijk eerst te kijken waar 
eerder een poel heeft gezeten. Vaak is 
dat te zien aan plaatsen waar veel pit
rus of rietzwenkgras staat, 
Een poe I moet vrij flauwe taluuds 
hebben aan alle kanten. Het meest 
flauwe taluud aan de opwarmkant, de 

noordkant. 1 op 4 is minimaal, maar 
I op 8 al veel beter. Verder als het 
kan niet echt rond, maar met veel 

bochten om de oeverlengte zo lang 
mogelijk te maken. Op harde droge 
bodems kan gewerkt worden met een 
mobiele kraan, maar op zachte en 
vochtige gronden is een rupskraan 
her aangewezen middel. De insporing 

in de bodem is daarrnee gering. De 
vrijgekomen grond (de specie) is 
goed te verwerken rond de nieuwe 
poe!. Vooral aan de noordkant is het 
zinvol om een grondlichaam te 
maken. De daarmee gevormde 'steil
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Graafwerk in uit voering 

rand ' geeft een prachtige leefornge
ving voor allerlei dieren . Het verschiI 
in microklirnaatjes kan heel veel 
waarde toevoegen. 

Het verlandingsproces 
Bestaancle poelen hebben ernstig te 
lijclen oncler verlancling. Veel van cle 
oeverbeplanting heeft zich voorgeno
men van het water lancl te maken. 
Zoncler oncl erhoucl zal cle poel clan 
ook vollecl ig cl ichtgroeien. Jaarlijks 
zal dan ook een clee l van cle poel 
moeten worclen geschooncl . De beste 
periode is de vroege herfst. De mees
te cl ieren zijn dan a l uit het water. en 
die die er nog in zitten zij n nog niet 
in winterrust en kunnen cl us eenvou
dig uit cle plantenresten en bagger die 
op cle kant wordt geworpen weer het 
water in. Die bagger mag ook rustig 
een weekje blij ven liggen voorclat her 
defin itief wordt opgeruimcl . Het 
opschonen mag ten hoogste 1/3 clee l 
van het wareropperv lak betreffen per 
keer, en dan is het ook het beste met 
eenvoudig hanclgereedschap als een 
sloothaak of baggerbeugel te werken. 
Een maaikorf aan een graafmachine 
vernietigt veel leven. Voor grotere 
oppervlakten water zij n er specia le 
machines clie vanuit een boot werken. 
Soms wordt het schonen van kleine 
wateren zo rigoureus aangepakt dat 
het leven in en om de poel voor jaren 
verdwenen is. Dan is het werk wei 
snel klaar, maar dat kost veel te veel 
van de waarde van het water. 

Vis in het water 
Vis is bij uitstek een diersoort die in 
het water leeft, sterker nog, zoncler 

kunnen ze niet. Toch is het slecht als 
er vis in een poel voorkornt. De vis 
eet zich dik aan de arnfibieenlarven 
waar het nu juist om te cloen is. 
Uitzetten van vis is dus niet de 
bedoe ling. Ook is het het beste geen 
open verbinding met water te hebben 
cl at vis kan bevatten. Toch is het 
nooit helernaal te voorkornen dat er 
vis in cle poel komt. Eenden of rei
gel's kunnen viseieren van de ene 
plek naar de anclere meenemen . Of 
een dierenvriend wil van zij n over
maar aan bijvoorbee ld zonnebaars af 
en 'schenkt' die aan cl e poeleigenaar 
zoncler dat van tevoren te overleggen. 

Poel in de winter, vlak na de aanl eg 

Buurtjongens clie vis uitzetten om er 
later op te kunnen gaan vissen. . . 
allemaa! echt gebeurd! Is er eenmaal 
veel vis in de poel aanwezig dan 
moet er iets aan gedaan worden. 
Sommige poelen vallen 's zomers 
we! eens droog waarrnee de vis ver
dwijnt. Als dat niet het geval is kan 
het nodig zijn de poel een keer leeg 
te pompen. BUeen echt grote poel 
kan de hulp van een beroepsvisser 
noclig zijn om van de vis af te ko
men. Zo'n werk is door ons in maart 
2002 uitgevoerd in een poel van 
5000 m: en duurde een hele dag. Er 
kwarnen SO snoeken uit het water 

Visserij in een kikkerp oel 
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van J S tot 7S em, De snoekpopulatie 
hield zich in stand door naast amfi
bieen vooral ook socrrgenoren te eten 
die kleiner waren. Vis is dus niet 
gewensr in een poe!. Toch zijn ook 
hier uitzonderingen op de regel. We 
hebben een vijver in beheer waar de 
ijsvogel jaarlijks broedt, en daar is 
vis dus een belangrijke waterbewoner 
omdat ijsvogels op die vis jagen. 

Tenslotte 
Een ruin zonder water voelt vaak let
terlijk aan als een droge tuin. Is de 
tuin war groter en lijkr het meer op 
een landschap dan is een natuurlijke 
poel vaak veel voordeliger aan te leg
gen dan een vijver. Her natuurrende
ment is optirnaal. Voorwaarde is wel 
dar je de rust hebt om te wachten tot 
het echt mooi is geworden. Oat kan 
een paar jaar duren, maar natuurbe
heer bestaat vooral uit met je handen 
in je zakken kijken wat de natuur 
allemaal zelf kan, 
Ik ben uiteraard bereikbaar voor vra
gen over aanleg. Ook is een routebe
schrijving te bestellen van een fiets
toeht van 2S krn, die langs diverse 
poelen in de omgeving van Zutphen 
leidt, die wij hebben aangelegd. 

Henk Jan de Looff 
Groenz.org en Advies 
NachtegaCl!straCl! J8 
6971 Zl Brummen 

\V\vw. hjde!ooffn! 
te!: 0575 565139 
mobie!: 0623369959 
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Terwijl ik bezig ben mijn takkenril aan te vullen met snoeihout komt 
een kennis langs. Haar dochter woont nu in een huis met een royale 
tuin en overweegt om ook zo'n hakselaar te kopen. Want re had 
iemand aangesproken om de jonge aanplant te komen snoeien, en 
wat moetje dan met die takken? Die moeder begint daar over om
dat re weet dat ik een hakselaar heb. Toegegeven, dit ZOU je als een 
slecht voorbeeld kunnen beschouwen. Albert spot er trouwens wat 
mee: tegenwoordig is het niet goed meer als het niet ronkt. Maar 
voor u mij er al te streng op aanspreekt: ik versnipper soms een 
deel van mijn al te grote hoop snoeihout, om het als strooisel te ge
bruiken in de moestuin, en ik bewijs er vrienden met een klein 
stadstuintje wel eens een dienst mee. Laten we het er misschien 
maar op houden dat de aankoop een jeugdzonde is geweest. 

Ik reg tegen mijn kennis, voor zo'n klein beetje snoeihout gaat ze 
toch niet zo 'n dure machine kopen? Bovendien, je hoort de herrie 
vijf straten ver, je wordt er doof van, hi} verbruikt energie, hij ver
slijt, en boven aI, het is geen prettig werk. Zelj gebruik ik hem 
alleen als het echt niet anders kan. 
fa mom; zegt ze trots, het is wel een erg grote tuin, dus die zal met
tertijd heel wat snoeisel opleveren. 
Plaats genoeg toch, als die tuin zo groot is, opper ik nog. Waarom 
maak je dan niet ergens achterin een mooie houtmijt, of een takken
ril roals de:e hier? Dat blijkt niet te kunnen, want die tuin is hele
maal van voren tot achteren aangelegd door een tuinarchitect, 
jawel, met kronkelende paadjes er doorheen, mooi hoot; je rou het 
moeten zien. Maar ro'n takkenril, die past daar natuurlijk niet in. 

Ik vrees het ergste, en voel helemaal geen aandrang om dit kunst
werk te gaan bewonderen. Maar als mensen zo overduidelijk geluk
kig zijn met wat ze hebben, wie ben ik dan om hun geluk te versto
ren? Dan go je toch niet zeggen: wat een oen van een tuinarchitect, 
dat hi} zelfs in zo' n grote tuin niet ergens een rommelhoekje kan 
verrinnen voor een composthoop en een stapel snoeihout. Ik zeg het 
niet, maar denk dan wel: heeft zo'n man dat dan tijdens rijn studie 
niet geleerd? Ddarom liggen de bosranden in Vlaanderen dus vol 
tuinafval en gazonmaaisel. Dit raadsel dat me al zo lang ergert is 
eindelijk opgelost. In die gelikte tuinen is er geen plaats voor; 

gewoon omdat de duur betaalde ontwerpers er niet aan gedacht 
hebben. 

Dan bekruipt mi} een nog veel engere gedachte, iets wam-van ik 
eigenlijk vind dat ik het niet zou mogen denken maar ik denk het 
toch: de mensen die het 't minste verdienen hebben vaak de grootste 
tuinen. fe kan hopen dat ze mettertijd tach geboeid raken door 
levende wezens. Maar of ze ooit hun investering in status op de 
schop zullen durven nemen, en ingaan tegen wat die tuinarchitect 
1'001' hen heeft bedacht? 

Johan Heirman 


