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Ik wil een poel aanleggen. Hoe doe ik dat?
 
 
Weilanden, heide en boomgaarden zijn geschikte plekken voor poelen. Natte plekken in het terrein, vooral
waar kwelwater naar boven komt of grondwater dicht onder het maaiveld staat,  zijn bijzonder geschikt. Het
is goed u te realiseren dat poelaanleg niet overal verstandig is. Wanneer het grondwater ter plaatse relatief
diep zit, zal de poel een groot deel van het jaar geen water bevatten of slechts een kleine hoeveelheid.
 
Bij de aanleg van een poel zijn de volgende punten van belang:
 

De poel moet op een zonnige plaats komen te liggen. Daarnaast is het is belangrijk dat het
noordtalud zo flauw mogelijk is (1:5, liefst 1:10) doordat de zon voornamelijk op deze zijde schijnt.
Door een flauwe oever warmt het water sneller op wat een gunstig effect heeft op de ontwikkeling
van de eieren en larven van amfibieën. Ook kunnen op een flauwe oever meer soorten oeverplanten
een plekje vinden, waartussen amfibieën eieren afzetten.
Maak de poel niet te diep. Het is niet erg als de poel soms droogvalt. Het is wel belangrijk dat tot
eind augustus water in de poel staat, anders verdrogen de larven en de eieren. In de winter
bevriezen amfibieën in ondiep water of sterven door zuurstofgebrek.
Amfibieën bevinden zich maar een beperkt deel van het jaar in het water. Houtwallen, singels,
ruigten en overhoekjes in de nabijheid van de poel zorgen voor beschutting en voedsel en stellen
amfibieën in staat zich te verplaatsen naar andere leefgebieden. Om beschaduwing van het water en
bladinval te voorkomen dient de opgaande begroeiing wel op voldoende afstand van de poel te
staan.
De grootte van poelen kan variëren van 200 – 500 m2 of meer.  Bij deze grootte heeft de poel
voldoende bufferend vermogen om een goede waterkwaliteit te waarborgen.
Amfibieën en andere dieren en planten vestigen zich snel op natuurlijke wijze in de poel. Het is dus
niet nodig planten en dieren uit te zetten. Amfibieën zijn bovendien bij wet beschermde dieren en het
verplaatsen van deze dieren is niet toegestaan.

Voor de aanleg van een poel is meestal een gemeentelijke aanlegvergunning noodzakelijk. Ook kan het
noodzakelijk zijn een ontgrondingsvergunning bij de provincie aan te vragen. Dit is niet noodzakelijk als niet
dieper dan 3 meter en niet meer dan 3000 m3 wordt vergraven en de oppervlakte van meer dan 3000 m2 

niet wordt overschreden. In dit geval hoeft u alleen maar een melding naar de provincie te doen. Als er ook
nog eens minder dan 1000 m3 wordt vergraven, wordt u ook vrijgesteld van de meldingsplicht. Meer
informatie hierover vindt u op de website van provincie Gelderland.
 
 
Terug
 
 

 Figuur: Handboek Agrarisch Natuurbeheer, Landschapsbeheer Nederland
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