BESCHRIJVING GOED BEHEER KLE

1. Knotten van bomen

Extra tip: leg de fijne takken in een takkenril – dit is goed voor de fauna.
2. Scheren hagen

3. Beheer van een heg

4. Beheer van een houtkant

5. Beheer van een poel
Onder een poel verstaan we een relatief kleine, ondiepe waterpartij met glooiende oevers en
weinig of geen stroming. Doordat het water ondiep is, geraakt er zonlicht tot op de bodem.
Daardoor kunnen er waterplanten groeien en warmt het water snel op wat gunstig is voor de
ontwikkeling van amfibieën. Poelen vind je op plaatsen waar de bodem van nature nat is door
grondwater of samenvloeiend regenwater.
De vorm van een poel is vrij organisch. Een wateroppervlak van 50 m² is het minimum, 80 tot 120
m2 is standaard en 200 tot 250 m2 is ecologisch optimaal. De oevers zijn geleidelijk met een
hellinggraad van maximaal 45°. Dat is vooral aan de noordelijke en westelijke kant van belang:
daar is de inval van het zonlicht het felst zodat het water in het voorjaar snel opwarmt, en dat is
ideaal voor heel wat waterorganismen. De zuidelijke en oostelijke hellingen mogen steiler zijn om
meer variatie te brengen.
De ideale diepte van een poel is 1,5 à 2 m. Diepere gedeelten betekenen meer watervolume, en
dat voorkomt dat de temperatuur van het water te sterk kan stijgen. Het diepste bodemgedeelte
heeft een oppervlakte van minstens 2 m².
Belangrijk is dat er in de zomer nog zo’n 50 cm water in de diepste delen staat. Alleen in echt
droge zomers mag een poel volledig uitdrogen. De ideale diepte van je poel ligt dus ongeveer een
halve meter onder de grondwaterstand in de zomer die je in de boorput hebt gemeten. ’s Winters
moet
het water minstens 80 tot 120 cm diep zijn om de bodem vorstvrij te houden.

HOU JE POEL IN TOPCONDITIE
VERWIJDER OVERTOLLIGE WATERPLANTEN
Als bepaalde waterplanten zich sterk uitbreiden, kun je die in oktober voor minstens de
helft verwijderen. Behoud voor minstens de helft open water in je poel en hou die ruimte ook
grotendeels vrij van ondergedoken waterplanten.
Laat uitgetrokken planten enkele dagen vlak bij de poel liggen zodat de waterdiertjes daarin terug
naar de poel kunnen kruipen.
BOMEN EN STRUIKEN

Met bomen en struiken ben je best wat voorzichtig. Hun schaduw kan de opwarming van het
poelwater beletten en door veel bladval kan zich sneller een sliblaag op de poelbodem vormen. Zo
verlandt je poel sneller en je bijgevolg ook eerder aan onderhoudswerken toe bent. Hou daarom
met De omgeving van 5 m rond de poel hou je best zo veel mogelijk struikvrij. Eventueel kan je
enkele struiken toelaten aan de noord- of oostkant van de poel. Buiten die straal van 5 m bieden
struiken met hun strooisel, takjes enz. een ideale schuilplaats en overwinteringsplek voor
amfibieën. Takkenhopen en andere manieren om snoeisel en andere groenresten te stockeren
kunnen eveneens prima dienst doen. Wat bomen betreft geldt de regel: best niet binnen een
straal van 15 m rond je poel.
UITHEEMSE PLANTENSOORTEN
Koop zeker geen uitheemse waterplanten, zoals grote waternavel, parelvederkruid,
waterteunisbloem of watercrassula.
Deze planten gedragen zich zeer agressief en gaan woekeren.

RUIMEN
Om de paar jaren zul je de sliblaag in je poel moeten ruimen. Dit slib ontstaat uit afgebroken
resten van bladeren, stengels, takken en afvalstoffen. Een sliblaag van ongeveer 15 cm kun je
ruimen met een baggerbeugel. Een dikkere laag moet machinaal weggehaald worden. Ga er vanuit
dat je om de 5 à 20 jaar slib moet ruimen. Doe dit best niet ineens over de hele poel – dan
beschadig je namelijk het leven in de poel – maar liever de helft. Voer het slib niet meteen af. Laat
het op ongeveer een meter van de poel uitlekken: zo stroomt er niet te veel afval weer in de poel
maar kunnen de diertjes erin nog terug naar het water kruipen.

