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Zeg je poelen, dan denk je 
aan kikkers. Salamanders, 
padden, libellen, kevers 
en waterplanten maken 
het onderwaterplaatje 
compleet. Maar het 
kikkergekwaak verstomt 
als een poel niet beheert 
wordt. Dan raakt deze 
beschaduwd en op 
den duur zal de poel 
volledig verlanden. Om 
beheerders en eigenaren 
aan te sporen het juiste 
beheer uit te voeren, 
heeft RAVON de website 
poelen.nu in het leven 
geroepen. De online 
poelenkaart, waarop 
nu al meer dan 15.000 
poelen staan, is sinds dit 
voorjaar in een fris nieuw 
jasje gestoken. Jij kunt zelf ook meedoen. Help ons om het 
poelenbeheer op de kaart te zetten.

De website poelen.nu is al sinds 2016 in de lucht. Je vindt er 
informatie over aanleg en beheer van poelen. Niet te diep, niet 
te klein, voldoende zon, ondiepe oeverzones: met een beetje 
kennis is de aanleg van een goede kikkerpoel helemaal niet 
moeilijk. Overtuig jezelf en de bewoners in de buurt er wel 
van dat er geen vissen worden uitgezet. Tot slot verdient het 
landhabitat aandacht; amfibieën zitten een groot deel van hun 
leven niet in het water. Ze scharrelen op het land rond een poel, 
om zoek naar voedsel en overwinteringsplekken. Daarvoor is wat 
ruigte, struweel of bos nabij de poel nodig.

15.000 poelen op de kaart
Op de interactieve poelenkaart van poelen.nu staan al meer dan 
15.000 poelen weergeven. Nu vooral nog van Noord-Brabant 
en Gelderland, maar we streven naar een landelijke dekking. 
Van elke poel kan vastgelegd worden hoe hij er bij ligt. Met 
een inschatting van zaken als de beschaduwing, waterkwaliteit, 
sliblaag en de hoeveelheid waterplanten bepalen we of er 
beheer nodig is. Op de kaart kun je nu ook zien waar bedreigde 
amfibieënsoorten voorkomen en waar beschermde gebieden 
liggen (Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland). Die informatie 
gebruiken we om beheer te prioriteren.

Poelenkaart in nieuwe jas
Sinds het voorjaar van 2021 is de poelenkaart in een fris nieuw 
jasje gestoken. Het is geen app, maar werkt gewoon als website 
in je browser, ook op je telefoon. Om mee te doen moet 
je je eerst registreren. We werken graag samen met lokale 
werkgroepen. Voor werkgroepen is het daarom ook mogelijk 
om een apart account aan te vragen, waarbij de poelenkaart 
toegespitst is op het eigen werkgebied. Door lokale kennis en 
betrokkenheid krijgen poelen optimaal de aandacht die ze nodig 
hebben. Want poelenbeheer is nooit klaar. Afhankelijk van het 
gebied is er na 5, 10 of 15 jaar weer opnieuw beheer nodig. 
Meer weten? Kijk dan op www.poelen.nu. 
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Poelenbeheer op 
de kaart gezet

Poelkikker kwaakt ook overdag. (Foto: Jelger Herder)

Screenshot van de poelenkaart. In de Gemeente Reusel – de 
Mierde zijn bijna alle poelen al een keer beoordeeld. Meer dan de 
helft is in goede toestand (groen), maar veel poelen kunnen een 
onderhoudsbeurt gebruiken (rood).

Van elke poel wordt vastgelegd 
hoe deze er nu bij ligt en welk 
beheer nodig is.

Poelen.nu is een samenwerking van RAVON met Brabants 
Landschap, Landschapsbeheer Gelderland, Landschap Overijssel en 
FLORON. We worden gesteund door het Cultuurfonds.


