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Verslag praktijk onderdeel Scholing poelen  

scholing praktisch natuur beheer  

dd. 8 mei  2017. Locatie, ’t Zwanenbroekje 

De  organisatie en uitvoering: Gerlof Hoefsloot en  Ton Jansen  

--------------------------------------------------------------------------------------------          

1. Vervolg bijeenkomst op 25 maart 

Op 8 mei vond de tweede bijeenkomst plaats van de scholing over poelen en amfibieën. Deze 

bijeenkomst is een vervolg op de eerste bijeenkomst van 25 maart, waarop Gerlof Hoefsloot een 

presentatie gegeven heeft over het ecologisch beheer van poelen. Ton Jansen heeft op deze 

bijenkomst een presentatie gegeven over de monitoringsactiviteiten naar amfibieën in  ’t 

Zwanenbroekje volgens de procedure van  Ravon. Het was dan ook  vanzelfsprekend dat het praktijk 

gedeelte in ’t  Zwanenbroekje zou plaatsvinden. Temeer omdat Gerlof Hoefsloot het gebied goed 

kent als voorheen waarnemer van amfibieën in ’t Zwanenbroekje. Het praktijk gedeelte bestond uit 

twee gedeelte. Een:  het schouwen  van de poelen met behulp van het  kader dat Gerlof had 

gepresenteerd op 25 maart en twee: het waarnemingen van amfibieën in een tweetal poelen. 

Op de website van Pn- Nijmegen zijn de genoemde presentaties te vinden onder het thema 

natuurstudie poelen.  

2. Het schouwen van de poelen 

Om de poelen vanuit een referentiekader te schouwen  is een checklist gemaakt  met 

aandachtspunten, op te vatten als criteria, en gerelateerd aan de presentatie van Gerlof over  het 

ecologisch beheer.  Gebleken is dat het een  uitgebreide lijst met aandachtspunten,  tijdens het 

veldonderzoek niet in zijn geheel nagelopen kon worden.   

3. Waarnemingen. 

Op 7 mei, ’s morgens, zijn in poel  1, de Stiltepoel en poel 3,  de Paaipoel  vangfuiken uitgezet. 

Daarnaast zijn schepnetten meegenomen en een  tweetal cuvets  (glazen kijkbakken)  voor 

determinatie. De vangsten in de fuiken en een keer  scheppen in de Paaipoel heeft  het volgende 

resultaat opgeleverd. 

                                                            

Vangst bekijken uit de fuik uitgezet in de Stiltepoel met kamsalamanders en visjes in de cuvet uit de Paaipoel. 
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Stiltepoel:    tijd waarneming  8, mei  19.00 u.;weertype:  zonnig/ half bewolkt,  temperatuur  12 gr. 

soort aantal stadium geslacht Waarneming door 

Groene kikker 1 volwassen onbepaald Fuik/ kijken 

kamsalamander 1 volwassen man Fuik/kijken 

kamsalamander 7 subadult onbepaald Fuik/kijken 

Kleine 
watersalamander. 

2 volwassen  Fuik/kijken 

Bijvangst      

Geelgerande waterkever en watertorretjes ed. 

 

Paaipoel:  tijd waarneming 8 mei 20.00 u. Overige:  ziebij Stiltepoel 

soort aantal stadium geslacht  Waarneming door 

Kleine watersalam. 1 subadult onbepaald Schepnet/ kijken 

Bijvangst door te scheppen en door de vangfuik  

3 kevers, w.o. de spinnende waterkever, veel visjes o.m. enkele stekelbaarsjes en bittervoorntjes, ed. 

 

4. Het schouwen van de poelen 

Beheer en onderhoudsplan  poel  1,   Stiltepoel      

1.Ligging, grootte, diepte, water 

Poel 1 ligt in de hoek van  ‘t Meertje en de sloot  langs de Rijksweg en is gegraven op een nat en lager 

gedeelte van het weiland op een keerplek van landbouwwerkzaamheden. De poel is uitgerasterd met 

prikkeldraad. En wordt  aan de westkant omzoomd door de sloot langs de Rijksweg,  aan de 

noordkant door  ’t Meertje en aan de oostkant door een weiland. De poel is doorgangsgebied van de 

bevers die een  burcht hebben  op  150 meter  afstand  op de oever van  ‘t  Meertje  richting  

Persingen.   De  Stiltepoel  is ongeveer 15 meter groot in doorsnee. De poel is in het midden,  

waarschijnlijk ongeveer  1,5 meter diep. De aflopende hellingen liggen aan de oost-  en  noordzijde. 

Het water  is  vrij helder.  

                                                 

 De  Stiltepoel  vanaf de oostkant   en                                  het weiland en vanaf westkant /Rijksweg.  

2.Vegetatie in en om de poel en directe omgeving *) 

De poel is behoorlijk dicht gegroeid met grote lisdodde en riet. Aan de randen  staat wilgen opslag. In 

de poel o.a. watermunt  In de  directe nabijheid, achter het  prikkeldraad groeit een wilgenbosje dat 
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veelvuldig bezocht wordt door bevers en ligt verruigd grasland wat goede schuilmogelijkheden biedt 

voor amfibieën in de landfase. Het weiland wordt, uitgezonderd in de winterperiode, begraasd door 

koeien. In de directe omgeving zijn ook haagjes  van meidoorn, die een geleide functie (kunnen) 

vervullen voor amfibieën 

3. Het leven in de poel  is aanwezig. 

Maar niet geïnventariseerd. . Wel  zijn er in de poel een enkele stekelbaars  aangetroffen.  In de Stilte 

poel  zijn de volgende amfibieën waargenomen:  de kamsalamander en de kleine watersalamander,  

groene kikker complex, en de bruine-  en bastaardkikker.  Een overzicht van de aanwezige amfibieën  

over de periode 2005 tot 2016 staat  in de bijlagen.   

4. Beheer 

De Stiltepoel  is ‘de kraamkamer’  of  de  bronpopulatie voor de kamsalamander in het 

Zwanenbroekje. In deze poel komt de kamsalamander vanaf de aanleg van de poel voor en er is 

momenteel een behoorlijk grote geschatte  populatie aanwezig van enkele honderden adult dieren. 

De poel is voor de kamsalamander een belangrijke voortplantingslocatie van waaruit jonge dieren 

het gebied verder koloniseren. 

Doel. :  Het behouden  van de  amfibieën die worden waargenomen naar soort  en aantallen. Het 

verbetering van de biotoop voor amfibieën door verbetering van  bezonning  plekken,  het creëren 

van meer licht in de poel zodat  waterplanten  en  –leven naar soort en aantallen meer kans krijgen. 

Tevens  verbetering voor de biotoop  van amfibieën in de directe omgeving door het creëren van 

schuilplaatsen. 

5. Maatregelen.  

1.  In en om de poel.  Het opschonen,  van de oevers, Mn. aan de oost en noordzijde  ter bevordering 

van zonlicht in de flauw aflopende oever, hierdoor warmt het water beter op en ontstaat er ook een 

gewenste watervegetatie als schuilplaatsvoor larven en eiafzet-mogelijkheden voor kikkers, padden 

en salamanders.  

2. In de omgeving van de poel. De vrijkomende vegetatie, grond en takken op hoopjes te zetten als 

schuilplaats voor amfibieën. En zo een waardevolle aanvulling op land een overwinteringbiotoop 

voor amfibieën creëren. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden  wordt aanbevolen  de oeverbegroeiing enkele dagen te 

laten liggen in de nabijheid  van de poel,  zodat waterdiertjes de kans krijgen terug te keren naar de 

poel. Daarnaast wordt aanbevolen de directe omgeving af te zoeken op de aanwezigheid van 

amfibieën, voordat machines het terrein opgaan en schade zouden kunnen toebrengen aan de 

amfibieën. Aan deze kant van de poel worden de amfibieën ook waargenomen. Daarnaast riet en 

lisdodde verwijderen aan westkant. Er wordt een /derde verwijderd. Op termijn koeien en wellicht 

ook schapen inzetten om bepaalde delen of kanten van de poel open te houden.  

Het gebruik van een kraan lijkt nodig om een grote slag te slaan, naast handwerk om kwetsbare 

oeverdelen vrij te maken van vegetatie en tijdens en direct na de werkzaamheden  het controleren  

en terugplaatsen  van larven  en andere waterdiertjes. 
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Beheer en onderhoud  poel 2,   de Drinkpoel.                              

1.Ligging, grootte, diepte, water 

De drinkpoel ligt in de directe nabijheid van ’t Meertje. Vlakbij j de Drinkpoel stroomt een beekje dat 

uitkomt in ’t Meertje, maar niet in verbinding staat met de poel. De poel  ligt in een hoek van  een 

weiland, heeft een doorsnee van  hooguit 8 tot 10 meter  en  wordt  in  tweeën gedeeld door 

prikkeldraad, zodat een gedeelte gebruikt kan worden als drinkplaats  door het vee.  Aan de 

noordzijde is de oever van de poel vertrapt door het vee.  De poel is daardoor qua afmeting  wat 

kleiner geworden. De oever van de poel is aan de noordzijde flauw aflopend. Aan de zuidoost kant, 

het  gedeelte dat niet toegankelijk is voor het vee is de poel  ongeveer 1 meter diep.  De bodem is 

modderig.  Hier is de kant steiler.  In de poel staat helder water. 

                                                                     

2. De Drinkpoel met de vertrapte drinkoever en de andere kant die is afgesloten  voor het vee. 

2.Vegetatie in en om de poel en directe omgeving 

In de poel staat veel lisdodde,  m.n. in het gedeelte dat gebruikt wordt als drinkplaats door het vee. . 

Gesteld kan worden dat de poel  in dit gedeelte is dichtgegroeid. Daarnaast groeit er  veel zegge en 

gras en pitrus  Aan de randen van de poel staan wilgen die onlangs geknot zijn en  enkele bomen die 

schaduw en bladafval veroorzaken. 

De poel wordt behalve aan de noordzijde omzoomd door een haag van meidoorns en wilgentakken 

die gelegd zijn.  In de directe omgeving is  het relatief (te) schoon, wat (te)  weinig schuil 

mogelijkheden biedt amfibieën. 

3. Het leven in de poel.   

Het leven in de poel is niet  geïnventariseerd. In of bij de poel zijn sinds de start van de monitoring de 

volgende soorten amfibieën aangetroffen:  kleine watersalamander,  kamsalamander  groene  

kikkers complex, groene kikker, bruine kikker. Een  overzicht van de presentieklasse van de 

aanwezige amfibieën staat in de bijlagen.  

 

4. Beheer.  

De poel is voor een gedeelte drinkpoel.  Het is de vraag of het deze  functie zou moeten behouden. 

Het effect op het schoonhouden door vee,  van  het gedeelte dat toegankelijk is, is er nauwelijks.   

Door het aftrappen van de oever door het vee is de toch al wat kleine poel nog kleiner geworden.  

Het vee heeft deze poel als drinkplaats ook niet noodzakelijk nodig doordat de weiden meer met 

elkaar in verbinding staan en er alternatieve mogelijkheden zijn om te drinken. 
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Doel.  Het behouden en  uitbreiden  van de populatie amfibieën die aanwezig zijn, naar soort en 

aantallen. Het verbeteren, of terugbrengen  van de functie  voortplantingswater voor verschillende 

soorten amfibieën, waaronder de kamsalamander. Het is de eerste poel die de salamanders uit de 

Stiltepoel tegen kunnen komen.  

5. Maatregelen  

1.In  en om de poel. Het  opschonen van oeverdelen om  meer  lichtinval te krijgen  voor opwarming 

van in het water  zodat plantengroei  mogelijk wordt  van water en –oeverplanten  als watermunt, 

waterpest en mannagras.  

Het verwijderen van de lisdodde m.n. aan de noordzijde, de kant waar nu het gedeelte is waar het 

vee kan  drinken zou hier deels kunnen worden uitgevoerd  door het inzetten schakelmessen  die 

door de poel worden getrokken.  Als  riet en lisdodde onder  de waterspiegel wordt afgesneden rot 

de plant verder weg. 

 Het vergroten van de poel naar minimaal  de oorspronkelijke afmeting  door het inzetten van   een 

kraan.  

2. In de directie omgeving.  Ook bij de  Drinkpoel kunnen  takken en vrijkomende oevervegetati e en  

grond op hopen worden gezet met als functie schuilplaatsen voor amfibieën te maken. 

Zie ook de tekst  over de aandachtspunten bij de uitvoering van de  werkzaamheden bij de        

Stiltepoel.   

Beheer en onderhoud poel 3,  de Paaipoel 

1. Ligging, grootte, diepte, water 

De Paaipoel ligt aan de noordzijde van ’t Zwanenbroekje. De Paaipoel staat in directe verbinding met 

’t Meertje. Dat betekent dat allerlei vis soorten die in ‘t Meertje voorkomen in principe ook in deze 

poel aangetroffen kunnen worden.  In  de directe nabijheid van de poel,  aan ’t Meertje,  bevindt zich 

een grote functionele  burcht met  bevers.   De  bevers  geven  door hun knaagwerk  aan de bomen 

om  de poel  duidelijk blijk van hun aanwezigheid.  

De poel is ongeveer 20 meter  bij 10 meter groot.  Niet precies in het midden is een eilandje,  of 

verlandt stuk grond.  De poel is ongeveer  1 meter diep. Er ligt een flinke modderlaag op de bodem.  

De oever heeft  aan de noord- en oostzijde een aflopende oever. Het water is niet overal even 

helder.  Het meest nog aan de noord- en oostzijde.   

                                                             

 Paaipoel: de kant waar er onderhoud heeft plaats gevonden   en de kant van  het Meertje 
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2. Vegetatie in de poel en directe omgeving. 

De poel is in 2016 in de maand september voor ongeveer  de helft  geschoond. Veel grote lisdodde is 

handmatig verwijderd. Ook is er heel veel puntkroos uitgehaald. Veel  lisdodde  is blijven staan. En de 

verwachting is dat het riet weer snel  terug zal komen.  In  de poel  is nog steeds veel puntkroos. Er 

zijn bijna geen  waterplanten zoals watermunt,  belangrijk voor de ei-afzetting  van salamanders.  

Wel is een flinke bedekking van hoornblad aangetroffen,  een prima vegetatie, niet direct voor de 

watersalamander, maar wel voor de zuurstofvoorziening en andere waterdieren. 

Er zijn een viertal wilgenbomen aan de poel, gesnoeid tot knotboom.  Aan de oostzijde zijn een 

aantal grote  wilgenbomen blijven  staan.   Het gebied van deze poel wordt verder  omzoomd door  

meidoornhagen  en een schuilhut van  gelegde wilgentakken.  Rondom de poel  is  veel ruigte van 

oude boomstammen en takken wat  schuilmogelijkheden biedt voor amfibieën.  

3. Het leven in  de poel   

Het leven  in de poel is niet geïnventariseerd. In de poel  komen  vissen voor zoals  stekelbaars ( 3 en 

10 doornige ) en veel bittervoorn.  De aanwezigheid van vis  zorgt er voor dat de kansen voor 

amfibieën  klein(er)  zijn. In de loop van de tijd zijn de  volgende  soorten amfibieën  aangetroffen: 

kleine watersalamander, geen (!) kamsalamander, groene kikker complex, de bruine en  bastaard 

kikker en de gewone pad.  

Een overzicht van de amfibieën  die zijn aangetroffen staat  in de bijlagen.  

4. Beheer 

Al langer wordt er gesproken om deze poel af te sluiten en een dam te leggen aan het begin van de 

poel, ter hoogte van het bruggetje. In het verlengde hiervan  speelt ook de vraag of het  idee om de 

poel  leeg te pompen en zo de poel  te ontdoen van alle vis realistisch is.  Bij het droogzetten  van de 

poel is de kans groot dat enkele stekelbaarzen overleven in de natte modder en  opnieuw een 

populatie vormen,  

Doel.   

De poel verbeteren en zodoende een betere biotoop  creëren voor amfibieën en hier bij al ( of juist 

niet) uitgaan van de aanwezigheid van visjes.  

5. Maatregelen op korte termijn  

1. In de poel.   Onderzoeken of er in de poel ook grotere vis soorten aangetroffen worden zoals  

karper,  zeelt en  baars ed. (binnen kort door GH en TJ). En de resultaten mee laten wegen over het al 

of niet afsluiten en of leegpompen van de poel.  De poel aan de noordzijde ontdoen van riet en 

lisdodde en verwijderen van de modder  Deze werkzaamheden  zouden  machinaal uitgevoerd  

kunnen worden.  Machines schijnen er bij te kunnen (nb. de grond  is aan deze kant wel erg drassig).   

2. In de directe nabijheid van de poel. Er  is discussie is er over het al of niet knotten, of  kappen van 

de overgebleven grote wilgenbomen.  Het besluit om deze bomen te  knotten of  wellicht te kappen  

kan ook geplaatst worden in het bomenbestand van ’t  Zwanenbroekje. Vanuit het beheer van 

poelen (presentatie GH)  zou de voorkeur uitgaan om deze bomen te kappen.  
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Beheer en onderhoud Poel 4 en 5  resp. 4  Kleine poel  en 5, het Moeras en  

de twee nieuw aan te leggen poelen. 

Voor het schouwen  van  poel  4, Kleine poel  en poel  5, het Moeras  was tijdens het praktijk 

gedeelte op de bijeenkomst van 8 mei  helaas geen tijd meer.  Bij de voorbereiding op de 

bijeenkomst  zijn deze poelen  door ons ( GH , TJ) wel  geschouwd.  Ook bij de deelnemers is de staat 

van de poel  bekend. 

 In de nabespreking  wordt o.m. het volgende over  deze poelen opgemerkt. Poel 4   die dichtbij de 

Educatieve poel ligt. De poel  is (te) gering naar afmeting,   bijna dicht gegroeid met lisdodde en poel 

staat in verbinding met het beekje.  Er worden geen salamanders in aangetroffen. De poel  heeft 

nauwelijks aflopende oevers.  Voor poel  5, het Moeras geldt ongeveer hetzelfde. 

Aanbeveling  m.b.t. poelenbeheer  poelen 4 en 5 een lagere prioriteit te geven en  energie en geld te 

steken in poelen die wel kansrijk zijn. En de  Stiltepoel,  Drinkpoel en  Paaipoel opwaarderen. Tevens  

een watergang tussen de nieuwe poelen  en  de Paaipoel  maken zodat amfibieën makkelijk de 

nieuwe poelen kunnen bereiken. 

                       

Poel  4.  De Kleine poel, poel “Jos”                  Poel  5.  Het Moeras  

Suggestie. De  twee poelen die binnenkort aangelegd worden in de zgh. Paardenwei  mee te nemen 

in de waarnemingen en te starten met een nulmeting. De ervaring is dat er na aanleg van een poel  

amfibieën al eieren zouden kunnen afzetten . Mede door nabije ligging van  andere poelen.  

                                         

Het gebied voor de aanleg van twee poelen                   de Educatieve poel. 

*) Presentieklassen 

Vanaf 2005 tot 2015 is jaarlijks amfibieën gemonitord  in ’t Zwanenbroekje,  weliswaar  niet  

in alle jaren, maar toch vrij regelmatig.  De waarnemingen  zijn geclassificeerd in een drietal 

presentieklassen. 1. zeldzaam, 2  algemeen,  3  zeer algemeen.  Vanaf 2015 worden  ook 

exacte aantallen doorgegeven aan met  meetnetwerk  portaal  amfibieën.  

 ================================================================================ 
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Deze  notitie is in tot stand gekomen in samenwerking   met Gerlof Hoefsloot.  Op de concept notitie dd.  18 mei zijn door 

de deelnemers geen opmerkingen binnen gekomen. Er zijn in wat typefoutjes verbeterd .   

 Ton Jansen,  Ravon vrijwilliger,  Waarnemer  monitoring  voor ‘t  Zwanenbroekje  

en lid werkgroep praktisch natuurbeheer  IVN-RVN.             

Nijmegen,  9 juni  2017. 

 

 


