
Drie poelen in “t Zwanenbroekje opgeschoond en de nieuwe poelen springlevend 15/9/17 

1 Als Ravon waarnemer  van amfibieën ben ik erg blij dat een aantal poelen in  ’t Zwanenbroekje  

behoorlijk opgeschoond zijn. Zoals bekend, was waarneming met behulp van het schepnet en de 

vangfuik in mn. poel 2 en poel 3 onmogelijk geworden, doordat de poelen nagenoeg dichtgegroeid 

waren. Jl  woensdag kwam Grondverzet bedrijf Hubers met  een kraan naar ’t Zwanenbroekje.  Ik had 

gemeld   ‘stand bye’ te willen zijn om salamanders eventueel uit de modder ed.  te halen om in 

veiligheid te brengen. Het bleek niet nodig.  Bij de Stiltepoel heb ik heb de werkzaamheden een uur 

gade geslagen en het  riet, lisdodde en de modder die uit de poel geschraapt  werd  onderzocht. Het 

materiaal  uit de poel  is op de hopen gelegd die in augustus door Maria en mij gestapeld zijn als 

schuilplek  voor de amfibieën.  

2 Ik  heb  toen  wat foto’s gemaakt die ik in deze notitie gezet heb. Met Hilmar (van Pn) ben ik  nadat 

we  de poel  in Alverna vandaag  opgeschoond  haddenn, met  schop, schep  en spade  ( ! ) naar ’t 

Zwanenbroekje gegaan om nieuwsgierig , de resultaten van de werkzaamheden in  de poelen te zien. 

         

De kraan bij de Stiltepoel         Aanwijzing door Ferdinand  bij de Drinkpoel 

 En ik was verbaasd hoe de poelen opgeschoond zijn. Geweldig.   Om in stijl te spreken. Ze hebben  

echt een opkikker gekregen.  Niet  alleen poel 1,  de Stiltepoel, maar ook 2, de Drinkpoel  en 4 de 

Poel  Jos is bijna niet terug te herkennen.  Ook vandaag heb ik wat foto’s gemaakt. 

 

Poel 4, Poel  Jos 



 

Poel 1, de Stilte poel 

 

Poel 2,  de Drinkpoel 

Natuurlijk zijn we ook bij de twee pas aangelegde poelen gaan kijken.  In de poelen was het waterpeil 

weer wat gestegen, maar het mooiste was dan we tientallen  groene - ,bruine en  bastaarskikkertjes  

(met name juvenielen ) en een enkele adult in  het water hebben zien plonzen en in het natte 

weiland hebben zien rondspringen.  Dat beloofd  wat.  

3 Hoe het was. 

Poel  2                       poel    1                                                poel  4 

 

 



Een van de nieuwe poelen                                             jonge poelkikker 
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