
De top 11 voor Natuur&Landschap in Overijssel

Aanleg- en onderhoudswijzer poelen

max. 2 m

Oppervlakte poel min. 50 m2 ZuidenNoorden

0,5 m

1: 5
1: 2

Laagste grondwaterstand

Snoeien bomen en struiken 
rondom de poel
1 keer in de 1-5 jaar Maaien oevervegetatie

max 1 keer in de 2 jaar
(niet alles tegelijk)

Onderhoud poel ( september - oktober)

Bagger 1 keer in de 10-15 jaar
(niet alles tegelijk)

Volledig
ingerasterde

poel

Gedeeltelijk 
door vee te 

betreden poel

CULTUURHISTORIE
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Een goed aangelegde en onderhouden poel is een waardevol 
landschapselement voor onder andere kikkers, padden, salamanders en 
insecten zoals libellen. Ook vogels en zoogdieren maken dankbaar gebruik 
van poelen. Soms kan een gedeelte van de poel zelfs dienen als drinkplaats 
voor het vee.

Aanleggen poel
Graaf een poel op een lage plek, waar het grondwater hoog staat. Een 
goede plek is ook een ondoordringbare laag die uit keileem of potklei 
bestaat. Poelen in Drenthe hebben meestal een diameter tussen de vijf en 
vijftien meter, zijn ongeveer twee meter diep en hebben een ronde vorm. 
Het is belangrijk dat een poel het gehele jaar water bevat. Zorg dat de oever 
aan de noordzijde, daar waar de zon op schijnt, zo flauw mogelijk oploopt. 
Hier warmt het water snel op en dat is een goede plek voor de eitjes van 
kikkers en salamanders. 

De vrij gekomen grond dient verspreid te worden over het perceel. We raden 
het af een wal of heuvel aan te leggen naast de poel. Dit past niet in het 
cultuurhistorisch landschap en geeft de poel het karakter van een vijver. 
De ecologische waarde van de poel vergroot, als in de directe omgeving een 
houtwal, singel of ruigte aanwezig is. Voorkom dat bomen en struiken hun 
schaduw werpen op de poel of zorgen voor te veel afvallende bladeren in 
de poel. 

Onderhoud
Onderhoud de poel door jaarlijks opkomende bomen en struiken te 
verwijderen. Verwijder eens in de vijf tot tien jaar machinaal de 
waterplanten en bagger de bodem. Voorzie de poel, bij de aanwezigheid van 
vee, van een degelijk raster.  

Poel staat open voor dieren


