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Toen in 2007 de atlas Reptielen en amfibieën van Gelderland 
uitkwam, waren Fred Wielink en ik verbaasd dat er bij ons 
in de buurt witte vlekken (gebieden zonder waarnemingen) 
waren voor bijna alle soorten. Gezamenlijk zijn we toen 
heel veel poelen en sloten langs geweest om die te 
inventariseren. 

Vlakbij de kerk van Oud Zevenaar kwamen we midden in 
een groot rietveld in een poeltje ter grootte van een wasteil 
nog kamsalamander tegen.
We hebben daarop contact 
opgenomen met de gemeente 
die op ons verzoek deze poel 
en nog een andere heeft 
uitgebaggerd.
Maar zoals dat meestal gaat 
groeit zo`n poel in no time 
opnieuw dicht. We hebben 
daarom samen met nog een 
paar andere mensen een 
werkgroepje opgericht dat 
tot doel heeft deze poelen en 
de omgeving daarvan vrij te 
houden van begroeiing. De 
dorpsraad had nog geld over 
waar we twee bosmaaiers 
van konden kopen en een 
rietmaaier waarmee we onder 
water kunnen maaien. Als je 
het riet en de lisdodde net 
onder de waterlijn afsnijdt 
verdrinkt het en komt 
er minder van terug. De 
werkzaamheden voeren we uit 
vanaf eind juli, het is dan nog 
warm genoeg voor eventueel 
in het water aanwezige dieren 
om weg te vluchten voor de 
rietmaaier. 

Op deze manier hebben we het dichtgroeien van de poelen kunnen 
voorkomen. Inmiddels maaien we in de gemeente Zevenaar 10 
poelen waarvan er dit jaar 8 bezet waren met kamsalamander 
en in alle poelen poelkikker voorkomt. Andere voworkomende 
soorten zijn kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker 
en het groene kikker complex. Daarnaast onderhouden we met de 
werkgroep ook een sloot met grote modderkruipers waarbinnen 
we plas-drassituaties creëren en onderhouden.

Gerrit Kolenbrander

Poelenonderhoud

Met het project poelen.nu stimuleert 
RAVON het beheer van poelen. Je kunt een 
steentje bijdragen door de toestand van 
poelen op de kaart te zetten. Zo weten we 
waar beheer het meest nodig is. We werken 
samen met provinciale landschappen om 
het gewenste beheer ook uitgevoerd te 
krijgen. Kijk eens op poelen.nu, waar je 
ook informatie vindt over de aanleg en het 
beheer van poelen.

Het schonen van 
poelen is een prima 

activiteit voor de 
wintermaanden. De 

poelkikker is dit jaar 
in alle tien Zevenaarse 
poelen waargenomen.  
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