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OPNAMENKENMERKEN INVENTARISATIE

Figuur 1 Overzicht van aanwezige ‘wateren’ in gemeente Rheden en welke door Loo Plan zijn bezocht.

Leeswijzer poelen
In het onderzoek zijn naast poelen ook vijvers, plassen en andere watertypen opgenomen die van belang zijn voor het
poelennetwerk. De grens tussen de verschillende typen is niet scherp (zie kader op pagina 4). Wanneer in deze
rapportage gesproken wordt over ‘poelen’, worden hiermee alle onderzochte wateren bedoeld. Indien daadwerkelijk
alleen poelen bedoeld worden, is dit aangegeven.
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Inleiding

Poelen zijn voor amfibieën, libellen en (water)planten van levensbelang
en brengen variatie in een terrein. Meer variatie betekent altijd meer
planten- en diersoorten. Poelen kunnen dienen als groeiplaats voor
water-, moeras- en oeverplanten, als leefgebied voor amfibieën, insecten
en andere ongewervelden, maar ook als drinkplaats voor vogels en
zoogdieren.
In de gemeente Rheden zijn veel poelen. Niet alleen op het grondgebied
van de Gemeente, maar juist ook bij andere eigenaren. Het goed
functioneren van de poelen voor bijvoorbeeld amfibieën zit, naast de
waarde van de poel zelf, ook in het beschikbare netwerk van poelen (en
landbiotoop) in een groter gebied.
De Gemeente Rheden hecht waarde aan het belang van de natuur in de
gemeente en ziet zichzelf hierbij niet alleen als gastheer, maar wil ook
actief bijdragen aan behoud en herstel waar mogelijk. In 2015 is een
eerste aanzet gemaakt met de inventarisatie van de poelen (lit. 1).
De inventarisatie van 2015 is nog niet volledig en er is slechts beperkt
inzicht in de kwaliteit van de poelen.
In de zomer van 2017 heeft Loo Plan, in opdracht van de Gemeente
Rheden, een groot deel van de in de gemeente aanwezige wateren
geïnventariseerd. Met deze gegevens is er weer een zo actueel mogelijk
beeld. De gegevens zijn geanalyseerd en hierdoor is inzicht in de
kwaliteit en staat van onderhoud, het netwerk van poelen en waar er
kansen of knelpunten liggen.
De details van elke poel zijn in een apart document opgenomen. Alle
informatie is ook in een Gis-bestand opgenomen.
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Poel, Vijver, Plas
Vaak wordt er gevraagd wat nu eigenlijk onder een poel verstaan wordt, en wat het
verschil is met een vijver of plas.
Onder een poel verstaan wij een geïsoleerd (semi)natuurlijk water, gevoed door regenwater of kwel. Meestal betreft het een ondiep waterlichaam (tot circa 2 meter diep),
van beperkte grootte, dat ook periodiek droog kan vallen.

Onder een vijver verstaan wij een door mensen gegraven geïsoleerd waterlichaam,
meestal in tuinen of parken. Vijvers zijn over het algemeen ondiep en kunnen een niet
natuurlijke ondergrond hebben. In tuinen wordt het waterniveau soms kunstmatig
verhoogd met leidingwater.

Een plas is een groot waterlichaam, vaak diep, vaak liggend in (voormalige)
uiterwaarden in het rivierengebied. Plassen zijn grotendeels geïsoleerd. Bij hoge
rivierwaterstanden kunnen sommige plassen wel in contact staan met de rivier. Plassen
kunnen natuurlijk zijn (bijvoorbeeld afgesneden oude rivierarmen), maar ook
kunstmatig (zandwinplassen, kleiputten etc.). Plassen vallen slechts bij hoge
uitzondering droog, maar kunnen wel droogvallende oevers hebben.

De grens tussen deze drie geïsoleerde watertypen is niet scherp. Voor het doel van dit
onderzoek is een scherpe afbakening ook niet noodzakelijk. Alle drie de watertypen zijn
van belang binnen het netwerk omdat ze leefgebied voor amfibieën, libellen en andere
watergebonden soorten kunnen zijn. Binnen dit project zijn dan ook alle drie de
watertypen bezocht; wel is bij elk bezocht object een keuze gemaakt welk type water
het betrof.
Tot slot zijn er ook wateren toebedeeld aan de categorie overig. Hieronder vallen
wateren zoals sprengkoppen, slotgrachten en andere wateren die niet onder de noemer
poel, plas of vijver vallen. Ook als een poel gedempt was, heeft deze de categorie
‘overig’ toebedeeld gekregen.
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2

Inventarisatie

2.1

Alle poelen in beeld
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In de eerste plaats is gebruikgemaakt van de poeleninventarisatie van
2015. Deze inventarisatie is aangevuld met:
-

Gegevens aanwezig bij Loo Plan en de Gemeente.
Locaties uit analyse topografische kaarten en luchtfoto’s.
Aanmelding particulieren.

Deze waterlichamen zijn in GIS ingevoerd en van alle wateren is op basis
van verschillende bronnen1 de eigenaar/beheerder aangegeven.
AANMELDING

Aangezien het bestand met poelen waarschijnlijk nog niet volledig is,
en ook (grote) tuinvijvers een belangrijke rol kunnen spelen voor onder
andere amfibieën en libellen (zeker ook als verbinding tussen poelen),
is via verschillende media een oproep aan de inwoners van de gemeente
gedaan om poelen en vijvers aan Loo Plan door te geven.
Hiermee werd ook gezorgd dat het project bekendheid krijgt bij de
inwoners en wordt betrokkenheid bij het project gestimuleerd.
Voor het doorgeven van poelen en vijvers is een website opgezet
(http://poelenwerkgroeprheden.nl/). Via een invulformulier worden
enkele gegevens over de poel genoteerd en is ruimte om een foto toe te
voegen. Op basis van de doorgegeven informatie is beoordeeld of een
extra bezoek aan de vijver/poel zinvol was, of dat al voldoende
informatie voorhanden was.

2.2

Bezoek poel

Niet alle wateren in het bestand zijn bezocht. Voorrang is gegeven aan
poelen van particulieren, gemeentelijk eigendom, landgoedeigenaren en
‘kleinere’ terreinbeherende organisaties.
Bezoeken zijn altijd uitgevoerd na contact met, en toestemming van,
eigenaren. Bij openbaar toegankelijke poelen en poelen in beheer bij de
Gemeente Rheden is geen aparte toestemming gevraagd.

1

Bronnen zijn Gemeente, Loo Plan, Kadaster, internet. Bij gebruik van deze
laatste bron is de correctheid niet zeker.
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Gegevens per poel

Tijdens de bezoeken aan de poelen is een breed scala aan kenmerken
opgenomen. Het gaat om basiskenmerken zoals eigenaar, locatie en
omvang van de poel en daarnaast kenmerken over de status van
onderhoud en kwaliteit. De complete lijst met kenmerken is opgenomen
in bijlage 1. Tevens is van elke poel een foto gemaakt.
Bij elke inventarisatie is een schepnet (type klein net RAVON, steel van
140 cm, met een fijnmazig net van 40 x 50 cm) meegenomen en vaak is
de poel steekproefsgewijs bemonsterd.
ALGEMENE SOORTEN

De aanwezigheid van kikkers en/of vis is genoteerd voor zover dit te
beoordelen was. Groene kikkers zijn vaak op zicht als ‘waarschijnlijk
bastaardkikker (synoniem: middelste groene kikker) genoteerd.
Vegetatie is niet uitvoerig geïnventariseerd, maar basissoorten of
soortcombinaties zijn wel genoteerd. Hieronder zijn de meest
voorkomende soorten/soortcombinaties opgenomen en hun
indicatiewaarde.

Soort

Toelichting

Waterpest

Onderwatersoort die grote bestanden kan vormen, goed als beschutting, maar indiceert
voedselrijkdom, kan zorgen voor een snelle verlanding en andere waterplanten
verdringen.

Waterlelie/plomp

Soorten met grote drijfbladeren, onder andere van waarde voor libellen en andere
soorten ongewervelden. Drijfbladeren geven beschaduwing op de bodem van de poel en
daarmee variatie in habitat, mits de vijver niet compleet bedekkend. Deze soorten zijn
vaak in tuin- en landgoedvijvers aanwezig.

Kroos

Veel kroos is een teken van stilstaand, (zeer) voedselrijk water. Bij hoge bedekkingen
verstikt het ook de onderwatervegetatie. Bij de notering van kroos, is ook een indicatie
opgenomen van de bedekking.

Overige onderwatervegetatie

Hieronder vallen bijvoorbeeld fonteinkruiden en vederkruiden. Deze soorten indiceren
een betere waterkwaliteit en een gevarieerde onderwatervegetatie.

Riet

Brede rietkragen kunnen voedselrijke poelen snel doen verlanden doordat ze met lange
uitlopers de waterlaag koloniseren. Door riet gedomineerde oevers zijn meestal
voedselrijk en soortenarm.

Lisdodde

Grote lisdodde is een pioniersoort die in ondiepe slikkige, voedselrijke poelen snel kan
koloniseren en versneld doet dichtgroeien.

Kattenstaart/wederik

Dit zijn wijd verspreide, bloemrijke soorten die veel insecten aantrekken. Deze makkelijk
herkenbare soorten worden beschouwd als soorten van een structuur- en bloemrijke
oevervegetatie.
Tabel 1 Bij de poelen genoteerde ‘plantensoorten’ indien aanwezig.
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BESCHERMDE SOORTEN/ EXOTEN

Om de aanwezige flora en fauna beter te kunnen beoordelen, is de
NDFF (Nationale Database Flora en Fauna) geraadpleegd. Hiervoor zijn
alle waarnemingen binnen een straal van 150 meter om alle poelen uit de
NDFF gehaald, waarna een selectie heeft plaatsgevonden op soorten die
een binding met poelen hebben en/of beschermd/bedreigd zijn. Van
amfibieën en ringslang zijn alle gegevens binnen de gemeente opgevraagd
aangezien deze voor een groot deel afhankelijk zijn van het netwerk aan
poelen en wateren in de gemeente en daarmee goede gidssoorten.
Waarnemingen die met een grote onnauwkeurigheid (punten met een
straal van >40 meter) ingevoerd zijn, zijn niet meegenomen in de
analyse.

POTENTIE

Van elk poel is een inschatting van de potentie voor het poelennetwerk
gemaakt, waarbij gekeken is naar de grootte, huidige staat en de ligging
van de poel. Inschatting van de potentie is genoteerd met 4 categorieën:
hoog, middel, laag en geen. Een hoge potentie is toegekend aan poelen
die nu al een matige of goede onderhoudsstatus hebben en die qua
ligging belangrijk zijn voor het poelennetwerk (niet geïsoleerd). Een lage
potentie betreft bijvoorbeeld poelen die klein zijn en/of lang droog
liggen, en poelen die zo geïsoleerd liggen dat ze geen functie in het
netwerk hebben. Ook poelen waarvan de inschatting is dat een grote
inspanning nodig is om een goed functionerende poel binnen het
netwerk te krijgen (bijvoorbeeld sterk verlande poelen waarvoor een
grote inspanning nodig is om de poel te herstellen), hebben een lage
potentie toebedeeld gekregen.

STATUS ONDERHOUD

De status van het onderhoud van elk poel is op zicht beoordeeld,
waarbij gekozen werd uit de categorieën ‘goed onderhouden’, ‘licht
achterstallig’, ‘matig achterstallig’ en ‘erg achterstallig’. Factoren die
meespeelden waarbij de status bijvoorbeeld als ‘erg achterstallig’ werd
beoordeeld, waren bijvoorbeeld: aanwezigheid van een dikke sliblaag of
een zeer hoge kroosbedekking.
Ook de aanwezigheid van een brede rietkraag om de hele poel is als
‘erg achterstallig’ beoordeeld. De categorieën matig en licht achterstallig
werden toegekend als al wel beoordeeld kon worden dat de poel op
termijn weer onderhoud nodig heeft, maar dat de poel nog wel als
zodanig goed functioneert.

ADVIES ONDERHOUD

Per poel is een indicatie genoteerd van het onderhoud dat nodig is
(variërend van kleine ingrepen en regulier beheer tot eenmalige en
grootschalige werkzaamheden) om de poel te verbeteren. Het advies is
in grote lijnen opgenomen, soms is er meer onderzoek nodig naar de
exacte mogelijkheden (bijvoorbeeld bij verdiepen of vergroten van
poelen).
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Figuur 2 Verdeling in typen van alle wateren aanwezig in de gemeente Rheden (‘geen’ betreft voormalige
poelen die nu niet meer aanwezig zijn).

Enkele voorbeelden van de diversiteit aan ‘typen’ binnen de onderzochte wateren.
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Resultaten

3.1

Algemeen
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Er zijn in totaal 187 wateren in een Gis-bestand verwerkt. Hiervan zijn
er 145 bezocht. Een overzicht van de ligging van onderzochte wateren is
opgenomen in figuur 1.
TYPE

Er is enige diversiteit in typen. Van plas tot waterornament tot ‘echte’
poel. Het verschil tussen de typen is niet altijd scherp. Hier wordt in het
kader in hoofdstuk 2 nader op ingegaan. In figuur 2 is een diagram
opgenomen met de verdeling van de onderzochte wateren over
verschillende typen. Te zien is dat poelen en vijvers samen een groot
deel uitmaken van de onderzochte wateren.

LIGGING

Flanken van het Veluwemassief
Op de flanken van het Veluwemassief loopt een aantal sprengen (door
de mens gegraven waterlopen). Deze sprengen voeden een aantal vijvers
tussen Velp en Rheden en (uiteindelijk) ook binnen de bebouwde kom
van Velp. In de grotere tuinen in de ruim opgezette wijken aan de
noordrand van Velp is ook vaak een vijver aanwezig. Ook een aantal
poelen en vijvers nabij Laag-Soeren ligt op de flank van het Veluwemassief. Onderaan het massief is een aantal grote landgoederen die
meestal ook één of meerdere landgoedvijvers en waterlopen hebben.
Uiterwaarden IJssel
Het Veluwemassief loopt geleidelijk over in de uiterwaarden van de
IJssel. Hier liggen enkele poelen tussen Rheden en Velp (o.a. van
Landgoed Biljoen). In de Havikerwaard ten zuiden van Dieren en Ellecom
is een andere concentratie van poelen te zien. Ook de poelen van de
Gelderse Toren liggen in de uiterwaarden van de IJssel.
Laag-Soeren
In het noordwesten van de gemeente is bij Laag-Soeren nog een
concentratie poelen te zien. Deze concentratie betreft een aantal recent
gegraven poelen in natuurgebied Het Soerense Broek, en poelen in
aansluitende percelen. Deze poelen sluiten aan bij een groot poelennetwerk in de gemeente Brummen.
Hogere zandgronden
Een aantal wateren bevindt zich op de hogere zandgronden van het
Veluwemassief in de heide en voedselarme bossen. Dit zijn meestal door
de mens aangelegde drinkpoelen voor het vee. Ten opzichte van de
andere poelen in de gemeente liggen deze erg geïsoleerd. Voor het
poelennetwerk zijn ze van weinig waarde; ze vervullen ter plaatse echter
wel een belangrijke functie en verhogen de biodiversiteit aanzienlijk.
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27%
(semi-)overheid

40%

bedrijf
landgoed
4%

particulier
tbo

8%

21%
Figuur 3 Verdeling van eigenaren van alle wateren aanwezig in de gemeente Rheden.
(tbo = terreinbeherende organisatie).

grootte poel
16%

7%

0-10 m2
33%

11-25 m2
26-100 m2
>100 m2

44%

Figuur 4 Grootteverdeling van alle wateren aangemerkt als ‘poel’ in dit onderzoek.
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EIGENAREN
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Van het type eigenaren van wateren die in het bestand zijn opgenomen is
in figuur 3 een overzicht opgenomen. Het merendeel is in bezit van
terreinbeherende organisaties. Dit is niet verwonderlijk aangezien
terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten en Twickel veel
grond binnen de gemeente beheren en bovendien actief zijn in aanleg en
beheren van poelen binnen hun terreinen om de natuurwaarden te
versterken.
Landgoed Middachten heeft ook veel grond in beheer en is hier ook
onder de terreinbeherende organisaties opgenomen.
Onder (semi-)overheidsinstellingen heeft de Gemeente Rheden zelf de
meeste warteren in beheer. Andere wateren zijn in beheer bij bijvoorbeeld het Waterschap Rijn en IJssel.
De gemeente herbergt ook vele landgoederen (Rhederoord, Bockhorst,
Gelderse Toren etc.). Op deze landgoederen bevinden zich vaak grote
wateren van goede kwaliteit. Ook zijn enkele wateren in beheer bij
bedrijven.
In totaal zijn 32 poelen en vijvers van particulieren in het onderzoek
meegenomen. De meeste poelen van particulieren zijn opgespoord via
het poelenonderzoek uit 2015 en eigen onderzoek. Via een oproep in
verschillende media hebben zich nog 7 particulieren gemeld die 9 poelen
en vijvers door hebben gegeven, waarvan enkele al in het bestand
aanwezig waren. Na de terreinbeherende organisaties en overheden zijn
particulieren de belangrijkste bezitters van poelen binnen de gemeente.

OMVANG

Vrijwel elk water, ongeacht de grootte, kan van waarde zijn voor
amfibieën, al was het maar als tijdelijk onderkomen voor zwervende
dieren. Kleine vijvers herbergen echter meestal geen permanente
populaties en zijn vaak gevoelig voor helemaal dichtvriezen in de winter
(wat op de bodem overwinterende kikkers niet overleven).
Grote wateren worden meestal snel gekoloniseerd door grote
vissoorten, wat nadelig is voor de amfibieënpopulaties.
Tijdens dit onderzoek zijn de wateren onderverdeeld in 4 grootteklassen: 0-10m2, 10-25 m2, 25-100 m2, >100 m2. De verdeling van de als
poel aangemerkte wateren over de klassen is in figuur 4 weergegeven.
Het laat mooi zien dat de meeste poelen niet in de grootste en niet in
de kleinste klasse vallen. Een ‘gemiddelde’ poel met potentie voor goed
functioneren heeft bij voorkeur een doorsnede van 20 tot 30 meter.
Te kleine poelen zullen snel verlanden wat vraagt om meer onderhoud.
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Figuur 5 Verspreiding van kleine watersalamander en ringslang binnen de gemeente.
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Flora en fauna

De veldbezoeken zijn slechts een momentopname, waarbij geen
uitgebreide inventarisatie heeft plaatsgevonden. Om de aanwezige flora
en fauna nader te beschouwen zijn alle waarnemingen (binnen een straal
van 150 meter om alle poelen) uit de NDFF gehaald. Deze gegevens zijn
verder geanalyseerd. In de eerste selectie zijn diersoorten behouden die
een binding met poelen hebben en/of beschermd/bedreigd zijn.
De aanwezigheid van deze soorten bij de poelen is in een tweede
selectieronde bekeken en op relevantie beoordeeld. De resultaten
worden hieronder besproken. De bij de onderzochte wateren aanwezige
soorten van deze analyse zijn ook in de aparte bijlage met de resultaten
per poel opgenomen.
AMFIBIEËN EN RINGSLANG

Voor analyse van het netwerk en de kwaliteit van wateren in de
gemeente zijn amfibieën en ringslang goede graadmeters.
Amfibieën zijn in het juveniele stadium helemaal afhankelijk van wateren.
Ook volwassen dieren leven een groot deel van hun leven in of nabij het
water. De ringslang is het enige inheemse ‘aquatische’ reptiel van
Nederland. Een groot deel van zijn leven brengt hij in en nabij wateren
door om jacht te maken op zijn favoriete voedsel: amfibieën.
De verspreiding van deze soorten zegt iets over de kwaliteit en het
functioneren van het poelennetwerk. Daarnaast zijn veel soorten
amfibieën en de ringslang ook wettelijk beschermd.
In figuur 5 zijn verspreidingskaartjes opgenomen van kleine watersalamander (algemene soort) en ringslang (bijzondere en beschermde
soort met veel vindplaatsen binnen de gemeente). Deze kaartjes laten
zien dat de wijdverbreide soorten ook afgelegen wateren weten te
bereiken, ook de geïsoleerde poelen op het Herikhuizerveld en de
Rheder en Worth-Rheder heide worden door deze soorten
gekoloniseerd. Het kaartje van de ringslang laat duidelijk zien dat de
sprengenbeken ten noorden van Velp (Beekhuizerbeek en
Rozendaalsche beek) en de wateren daaromheen, een belangrijk biotoop
vormen voor deze soort. Informatie over het aantal vondsten en
beschermingsniveau is opgenomen in tabel 2. Ter verduidelijking: In deze
tabel staat het aantal waarnemingen, en niet het aantal gevonden dieren
(de gewone pad is bijvoorbeeld algemener en veel talrijker dan de
ringslang).

Kleine watersalamander, landfase.
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Figuur 6 Verspreiding overige beschermde amfibieën binnen de gemeente.

Soort

Beschermingsregime

Aantal waarnemingen

Knoflookpad

WNB art. 3.5

1

Alpenwatersalamander

WNB art. 3.10

5

Kamsalamander

WNB art. 3.5

8

Poelkikker

WNB art. 3.5

11

Heikikker

WNB art. 3.5

20

Bastaardkikker

Algemene vrijstelling

46

Rugstreeppad

WNB art. 3.5

62

Kleine watersalamander

Algemene vrijstelling

553

Bruine kikker

Algemene vrijstelling

1236

Gewone pad

Algemene vrijstelling

1364

Ringslang

WNB art. 3.10

1550

Tabel 2 Aantal waarnemingen van amfibieën en ringslang binnen de gemeente Rheden.
Beschermingsregime: WNB = Wet natuurbescherming, art. 3.5 zijn internationaal beschermde soorten
(Habitatrichtlijn), artikel 3.10 nationaal beschermde soorten. Soorten waarvoor een algemene vrijstelling
geldt zijn (behoudens zorgplicht) niet beschermd.
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OVERIGE AMFIBIEËN

In figuur 6 is een overzicht opgenomen van de overige beschermde
amfibieën binnen de gemeente. Hiervan is de alpenwatersalamander
waarschijnlijk ooit uitgezet (lit. 2). De rugstreeppad is een pionier die
recent gegraven wateren kan koloniseren. De heikikker is in dit deel
van Nederland vrijwel beperkt tot de hogere zandgronden. Ze komt
voornamelijk bij poelen in de heidevelden voor. De knoflookpad is een
zeer zeldzame soort die in de buurgemeente Brummen nog bij een
aantal poelen aanwezig is. Binnen de gemeente Rheden is in de recent
ontwikkelde poelen van het Soerense Broek de aanwezigheid van de
knoflookpad met eDNA aangetoond (de soort staat niet op de kaart
aangezien niet bekend is waar het dier precies zit).
De kamsalamander komt verspreid binnen de gemeente op enkele
plaatsen voor. De naastgelegen gemeente Brummen heeft een grote
metapopulatie kamsalamanders. De poelkikker is een zeldzame, lastig
te herkennen soort die voornamelijk op de overgang van de
Veluwezoomflanken naar de uiterwaarden aanwezig is.

OVERIGE BESCHERMDE

Poelen zijn voor veel flora- en faunasoorten een belangrijk biotoop.
Beschouwing van de NDFF-gegevens laat zien dat grote aantallen libellen,
planten en vogels om de poelen aanwezig zijn. Analyse van verspreidingspatronen van deze soorten voert te ver binnen het kader van deze
opdracht. Voor een netwerkanalyse zijn amfibieën en ringslang goede
gidssoorten. Verwacht wordt dat overige fauna ook zal profiteren van
gunstige condities voor deze soorten. Aangezien er tijdens eventuele
werkzaamheden, rekening gehouden moet worden met beschermde
soorten, is in tabel 2 een overzicht van nabij de poelen bekende
beschermde soorten opgenomen die mogelijk hinder ondervinden van
werkzaamheden bij poelen, waarbij broedvogels op een enkele
karakteristieke soort na, buiten beschouwing zijn gelaten. In de tabel
blauw gemarkeerde soorten kunnen. Ze worden hieronder kort
behandeld.

FLORA EN FAUNA

Grote gele kwikstaart en ijsvogel kunnen nestelen bij poelen. Voor
de eerste soort zijn met name sprengkoppen en vijvers nabij bosbeekjes
aantrekkelijk. De tweede soort heeft steile oevers nodig om nestgangen
in of uit te graven. De otter is in Nederland geherintroduceerd en heeft
een groot leefgebied. Binnen Velp heeft bij Kasteel Biljoen een tijd een
otter gezeten. De dagvlinders kleine ijsvogelvlinder en sleedoornpage zijn niet direct aan poelen gebonden, maar kunnen voorkomen bij
zomen van struweel om oevers. De kleine ijsvogelvlinder heeft gewone
kamperfoelie als waardplant, de sleedoornpage legt eitjes op sleedoorn.
Bij het terugsnoeien van houtige gewassen kunnen deze soorten dus
hinder ondervinden. De gevlekte witsnuitlibel is een zeldzame libel
die in goede jaren op wijdverspreide plaatsen kan opduiken. Op plaatsen
waar de soort voorkomt moet bij baggeren en uitmaaien van het water
rekening gehouden worden met de mogelijke aanwezigheid van larven
van deze soort. Dit kan door een deel van de waterbodem ongemoeid
te laten.
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Soort

Beschermingsregime

Aantal waarnemingen

Vogels
Grote gele kwikstaart

WNB art. 3.1

34

IJsvogel

WNB art. 3.1

38

Otter

WNB art. 3.5

17

Bever

WNB art. 3.5

179

Kleine ijsvogelvlinder

WNB art. 3.10

9

Sleedoornpage

WNB art. 3.10

32

WNB art. 3.5

7

Zoogdieren

Dagvlinders

Libellen
Gevlekte witsnuitlibel

Tabel 3 Aantal waarnemingen van overige beschermde soorten binnen de gemeente Rheden.
Beschermingsregime: WNB = Wet natuurbescherming, art. 3.1 & 3.5 zijn internationaal beschermde
soorten (Habitatrichtlijn), artikel 3.10 nationaal beschermde soorten.

Voorbeeld van een grote particuliere poel in een achtertuin.
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Aan flora komen binnen de gemeente vrijwel geen beschermde soorten
om poelen voor. De plantensoorten in tabel 3 zijn karakteristiek voor
akkers en open zandgrond. Tijdens het veldbezoek zijn wel ‘leuke’
soorten gevonden als krabbenscheer, slangenwortel, moerashertshooi en plat fonteinkruid. Krabbenscheer (gevonden in
Ellecom) en slangenwortel (gevonden in een particuliere poel in Velp)
zijn zeldzame inheemse soorten die kritisch zijn wat betreft hun
standplaats. Mogelijk zijn de soorten ooit in de vijvers uitgezet; ze zijn
het zeker waard om bij het beheer rekening mee te houden.
Moerashertshooi is een Rode lijst-soort van matig voedselarme oevers.
Ze is (samen met koningsvaren) aanwezig bij een poel op landgoed
Bockhorst. De poel is de meest zure poel die onderzocht is. De Rode
lijst-soort plat fonteinkruid is in wateren bij industrieterrein
De Beemd gevonden. Voor het behoud van deze soort dient bij
baggeren of maaien de sloot niet helemaal geschoond te worden.

PLAAGSOORTEN

In poelen kunnen ook oorspronkelijk uitheemse soorten (exoten)
aanwezig zijn die - door het gebrek aan natuurlijke vijanden - kunnen
woekeren en daarmee een bedreiging vormen voor inheemse soorten
en het onderhoud van poelen kunnen bemoeilijken. De meest
problematische exoten staan op de Unielijst exoten (lit. 3). Voor
soorten van deze lijst bestaat een inspanningsverplichting voor het
uitroeien of beheersen van populaties van deze soorten. Berucht zijn
enkele waterplanten als watercrassula en parelvederkruid en soorten als
muskusrat en verschillende rivierkreeften (de op één na laatste
vindplaats van de inheemse Europese rivierkreeft bevond zich in de
bebouwde kom van Velp).
Binnen de gemeente zijn slechts enkele waarnemingen van deze
problematische exoten. Tijdens het onderzoek is op 2 plaatsen
parelvederkruid (zie foto) aangetroffen (1x op een landgoed en 1x bij
een particulier) en 1 x watercrassula (bij een particulier).
Aan de particulieren is geadviseerd deze soorten grondig te verwijderen
en in de groene of grijze container te gooien. In de NDFF is nog een
enkele waarneming bekend van moeraslantaarn; of deze exoot nog
aanwezig is, is niet bekend. Ook zijn exoten als gevlekte Amerikaanse
rivierkreeft, muskusrat, roodwangschildpad en zwartbek en marmergrondel bekend. Er zijn echter weinig waarnemingen van deze soorten in
de NDFF. Mogelijk vormen ze nu nog geen groot probleem, maar
kunnen het in de toekomst wel worden.
Daarnaast komen ook niet aan water gebonden probleemsoorten als
Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw soms voor op
oevers. Deze twee soorten komen binnen de gemeente wijdverbreid
voor en zijn ook ingemeten als ze tijdens de inventarisatie werden
aangetroffen.
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Status onderhoud poel
5%
21%

goed onderhouden
33%

licht achterstallig
matig achterstallig
erg achterstallig
19%

n.v.t.

22%
Figuur 7 Onderhoudsstatus van alle wateren aangemerkt als ‘poel’ in dit onderzoek. N.v.t. betreft 2 laagtes
in weiden (‘veedrinkpoel’) waar geen poelonderhoud van toepassing is.

Ecologie en beheer van poelen
Poelen zijn geïsoleerde wateren van beperkte diepte, gevoed door kwel of regenwater.
In de ondergrond zit een waterondoorlatende laag, waardoor water lang blijft staan.
Over het algemeen hebben poelen een geleidelijk aflopende oever waardoor zich een
brede zone met oever/moerasvegetatie kan ontwikkelen. Een gezonde poel heeft een
beperkte sliblaag en er zijn onderwaterplanten aanwezig.
Het water is stagnant (stilstaand), waardoor aan het wateroppervlak ook kroos,
waterlelies en gele plomp aanwezig kunnen zijn. In een gezonde poel bedekken deze
echter niet zoveel wateroppervlak dat het onderwaterleven erdoor verstikt wordt.
Een geleidelijk aflopende oever zorgt voor een variatie in standplaatsen en zorgt dat er
altijd ondiepe delen aanwezig zijn die van waarde zijn voor veel waterinsecten en
amfibieënlarven.
Periodieke droogval van poelen in het najaar is niet erg, en kan zelfs gunstig zijn
aangezien vissen (potentiële predatoren van amfibieën en waterinsecten) hier niet
tegen kunnen. De meeste poelen zullen als er niets gedaan wordt, na verloop van tijd
door natuurlijke processen als verlanding en successie van de vegetatie dichtgroeien
en uiteindelijk verdwijnen. Voor behoud van de poelen is beheer dus noodzakelijk.
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Kwaliteit en potentie

Kwaliteit van poelen is moeilijk te meten doordat het verschillende
aspecten kent. Het kan bijvoorbeeld afgelezen worden aan
waterkwaliteit, biodiversiteit, ecologisch functioneren van de poel op
zichzelf en binnen een netwerk. In het kader op pagina 18 is ter
verduidelijking een algemeen stuk over de ecologie van poelen in relatie
tot het beheer opgenomen.
Elke poel groeit zonder onderhoud op termijn dicht. In dit onderzoek is
de onderhoudsstatus als maat voor de kwaliteit genomen. Voordeel van
deze aanpak is dat (eventueel in combinatie met de potentie) meteen
duidelijk is welke poelen prioriteit moeten krijgen bij het uitvoeren van
onderhoud (zie § 4.1). De onderhoudsstatus van de poelen is tijdens de
veldbezoeken visueel beoordeeld. Gelet is onder andere op aanwezigheid van een dikke sliblaag, aanwezigheid van een gesloten kroos of
algenlaag op het wateroppervlakte, mate van verlanding van de poel,
mate van het dichtgroeien van de oevers met riet en/of wilgen en
dichtgroeien van de waterlaag met waterpest. De resultaten van deze
beoordeling zijn in figuur 7 weergegeven, hierbij zijn alleen de wateren
meegenomen die als poel geclassificeerd zijn.
Er is duidelijk te zien dat een zeer groot deel van de poelen onderhoud
behoeft. Dat dit onderhoud ook de moeite waarde is, blijkt uit figuur 8
op volgende pagina waarin te zien is dat het merendeel van de poelen
een goede potentie heeft.

Voorbeeld van een poel met hoge potentie (veel waterplanten).
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potentie poel
FOTO

3%2%
12%

hoog
47%

middel
laag
geen
onbekend

36%

Figuur 8 Overzicht van de toegekende potenties aan de poelen. ‘geen’ betreft voormalige poelen.
‘Onbekend’ is toegekend aan een poel die er wel is, maar niet bezocht kon worden.

Voorbeeld van een poel met lage potentie, ook al zou de ligging perfect zijn, dan nog is de poel te klein, en
is er een grote inspanning nodig voor eventuele verbetering.
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Netwerk

De ligging in combinatie met de kwaliteit van de poelen is belangrijk.
In het veld is dit aspect genoteerd als potentie van de poel voor het
netwerk.
Voor het functioneren van het netwerk worden de habitateisen van
amfibieën als graadmeter genomen. De meeste amfibieënsoorten kunnen
zich binnen het jaar tot een kilometer van het voortplantingswater
verplaatsen (zie tabel 4).

Soort

Maximale verplaatsingsafstand (in m)

Alpenwatersalamander

400

Bruine kikker

1000

Gewone pad

2000

Heikikker

1000

Kamsalamander

1000

Kleine watersalamander

600

Knoflookpad

100

Poelkikker

3000

Ringslang

1000

Rugstreeppad

2000

Bastaardkikker

2000

Tabel 4 Maximale verplaatsingsafstanden van amfibieën en ringslang (uit Lit 2). Incidenteel kan een enkel
exemplaar nog grotere afstanden afleggen.

Dit zijn echter maximale afstanden die in praktijk zelden gehaald worden,
vaak doordat het omringende habitat niet geschikt is of er onneembare
barrières zijn. In dit onderzoek is voor beschouwing van het netwerk
uitgegaan van een dispersie van maximaal 500 meter voordat een
volgend geschikt leefgebied beschikbaar moet zijn (dit geeft een straal
van 250 meter om elk water). Deze afstand kan mogelijk groter zijn als
geschikte landschapselementen voor migratie zich tussen de poelen
bevinden. Ook is aanwezigheid van geschikt landbiotoop voor
overwintering een must. De analyse van het netwerk wordt verder
behandeld in paragraaf 4.2.

Het vergroten van kleine poelen en uitvoeren van onderhoud kan een
poel veel meer waarde binnen het netwerk geven.
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Figuur 9 Ligging van poelen met urgentie voor het uitvoeren van onderhoud.
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4

Advies

4.1

Onderhoud poelen
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Door de potentie van de poelen te combineren met de mate van
onderhoud (zie figuur 9) is er inzicht waar onderhoud het meest effect
resulteert, zowel voor de poel als voor het netwerk.
Voor de op te richten poelenwerkgroep geeft dit een handvat voor
prioritering van de werkzaamheden bij poelen.

4.2

Versterking netwerk

Met een versterking van het poelennetwerk wordt vooral gestreefd naar
uitbreiding van de kamsalamander binnen de gemeente. Verwacht wordt
dat naast de algemene soorten, ook de poelkikker hiervan kan
profiteren. Ter hoogte van het Soerense Broek is ook de knoflookpad
mogelijk op termijn een doelsoort.
DEELGEBIEDEN

Analyse van het netwerk is in de volgende paragrafen verder uitgewerkt
in drie detailkaarten. De kaarten laten de belangrijkste gebieden voor
het poelennetwerk zien. Het gaat om de deelgebieden:
 Dieren/Laag Soeren
 Havikerwaard
 Rheden/Velp
Op de kaarten zijn de volgende elementen te zien:
Landschapselementen die van belang zijn voor amfibieën in het
algemeen en kamsalamander in het bijzonder zijn weergegeven:
lijnvormige hagen en bomenrijen, kleine bosschages en sloten en andere
wateren. Groene poelen/wateren zijn goed onderhouden polen waarvan
ervan uitgegaan wordt dat deze als uitvalsbasis voor amfibieën kunnen
dienen. Paarse poelen/wateren betreft poelen waar onderhoud nodig is
om binnen het netwerk goed te functioneren. Om elke poel is een buffer
van 250 meter genomen als indicatie voor een goed overbrugbare
afstand tussen geschikte poelen door alle amfibiesoorten.
De contouren van de dorpen zijn weergegeven voor oriëntatie. Ook
zijn de hoofdwegen opgenomen om potentiële barrières aan te geven.
Met paarse pijlen is aangegeven waar het netwerk versterkt kan
worden (aanleg van nieuwe poelen). De legenda met
landschapselementen is hiernaast opgenomen aangezien opname in de
figuur ten koste zou gaan van de leesbaarheid. De nummers bij de pijlen
verwijzen naar een korte toelichting.

FOCUS

In de analyse van het netwerk is gekeken naar knelpunten en kansen in
de hele gemeente om zo uiteindelijk tot 1 groot netwerk te kunnen
komen. Aangezien niet alles in 1 x keer aangepakt kan worden, zal een
prioritering aangebracht moeten worden. Ons inziens kan dan de focus
het beste op deelgebied Laag-Soeren liggen aangezien dat aansluit bij het
poelennetwerk in Brummen, waarvan kolonisatie door de
kamsalamander plaats kan vinden.
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Dieren

Figuur 10 Netwerk in deelgebied Dieren/Laag Soeren.
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4.2.1 Deelgebied Dieren/Laag Soeren
1: Aan de westkant van het Apeldoorns kanaal ligt een particuliere poel
die opgeknapt gaat worden. De afstand naar de poelen van het Soerense
Broek is relatief groot, bovendien zijn de provinciale weg en het
Apeldoorns kanaal moeilijke hindernissen voor amfibieën. Hier zou een
poel aan de oostkant van het Apeldoorns kanaal het netwerk kunnen
versterken.
2: De wateren bij het voormalige kuuroord aan de Badhuislaan zijn in
slechte staat. Ten zuiden hiervan wil een particulier (B. Liefstingh) een
poel ontwikkelen op een potentierijke plaats (de ‘groene’ poel ten
zuiden van de pijl). Met het herstel van de waterpartijen bij het kuuroord
zou er een betere verbinding komen tussen de poelen bij Laag Soeren en
de nieuwe poel.
3 & 4: Aan de noordkant van het industrieterrein bij Spankeren ligt een
fraai ontwikkelde, waardevolle poel. Deze ligt echter ver van andere
poelen en is ook niet met lijnvormige landschapselementen verbonden
en heeft daardoor geen functie in het netwerk. Realiseren van enkele
poelen in tussenliggend gebied kan deze poel meer waardevol maken.
5: Tussen de poelen van het Soerense Broek en de (zure) poel bij de
Bockhorst ligt een behoorlijke afstand. Bovendien is de poel van de
Bockhorst omgeven door bos en voor veel amfibieën mogelijk te zuur
(al zitten er wel veel bastaardkikkers). Voor het netwerk is dit echter
wel een belangrijke corridor richting de IJsselvallei; hier kan een extra
poel zeker een nuttige functie hebben.
6: De meest kansrijke situatie voor een verbinding tussen de poelen van
de Bockhorst en poelen in de uiterwaarden van de IJssel bij de Gelderse
Toren loopt via een sloot onder het spoor en de provinciale weg door.
Dit is echter een grote afstand. Voor versterking van het netwerk zou
de aanleg van één of twee poelen nabij de sloot veel kunnen betekenen.
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Figuur 11 Poelennetwerk bij de Havikerwaard.

26

INVENTARISATIE EN ANALYSE POELEN GEMEENTE RHEDEN

27

4.2.2 Deelgebied Havikerwaard
7: Het netwerk ten zuiden van Ellecom is niet sterk ontwikkeld met
slechts een enkele poel. Kleine watergangen zijn er genoeg, nieuwe
geschikte wateren zouden dus snel gekoloniseerd kunnen worden; zeker
ook omdat in deze zone veel kwalitatief goed kwelwater aanwezig is.
Hier is ook een actuele vindplaats van kamsalamander, waarvoor in de
huidige situatie de uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn. Hier heeft het
opknappen van bestaande poelen en aanleggen van nieuwe dus zeker een
meerwaarde.
8: Tussen de poelen en de plassen aan de zuidkant van de Havikerwaard
en de poelen aan de noordkant liggen alleen grote uiterwaardplassen (de
Lamme IJssel) die ongeschikt lijken voor voortplanting van amfibieën. Een
enkele poel ten zuiden van de provinciale weg kan ervoor zorgen dat
hier ook een geschikt voortplantingswater komt. Het gebied lijkt bij
realisering hiervan uitermate geschikt voor de kamsalamander.
9 & 10: Tussen de verschillende poelen en plassen in de Havikerwaard
zitten soms grote afstanden en voor amfibieën onaantrekkelijk
landschap. Hier zijn plannen om het gebied te herinrichten inmiddels
vergevorderd. Voorzien is dat de geïsoleerde wateren ten oosten van de
zandwinplassen hierbij aangetakt gaan worden. Op het inrichtingsplan
staat een structuurrijk gebied met enkele geïsoleerde wateren die volop
kansen voor amfibieën (inclusief hun landbiotoop) bieden. Ten noorden
en oosten van dit gebied blijft echter intensief agrarisch gebied aanwezig.
Hier kunnen nieuwe poelen het netwerk versterken.
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Figuur 12 Poelennetwerk bij Velp en Rheden.

28

INVENTARISATIE EN ANALYSE POELEN GEMEENTE RHEDEN

29

4.2.3 Deelgebied Velp/Rheden
11: De afstand van de poelen bij de Brinkweg en de wateren bij
landgoed Heuven is niet groot. Wel zijn er in de vorm van een drukke
provinciale weg en een spoorbaan, enkele grote hindernissen aanwezig.
Verbetering van de kwaliteit van enkele tussenliggende poelen en
eventuele aanleg van een nieuwe poel ten zuiden van de spoorlijn, kan
ervoor zorgen dat het netwerk beter functioneert.
12: Tussen de poelen bij de Brinkweg en de wateren rondom Biljoen
liggen veel slootjes, maar geen poel. De drukke provinciale weg richting
snelweg vormt hier nog een extra hindernis. Een nieuwe tussenliggende
poel kan het netwerk hier versterken.
13: Een verbinding tussen de wateren bij Larenstein en de grote wateren
bij het knooppunt Velperbroek is momenteel niet aanwezig. Tussen de
A12 en de bebouwde kom van Velp is echter een stadspark en een
watergang. Hier kan een enkele poel in het park meerwaarde voor
recreanten en amfibieën hebben. Voor een functioneel netwerk is het
dan wel gewenst dat de plassen om het knooppunt Velperbroek een
ondiepe oeverzone hebben. Aangezien het park smal is, en omringd
door intensief stedelijk gebied en wegen, is dit geen optimaal habitat,
maar het is wel het meest kansrijke gebied om de wateren op Larenstein
bij het netwerk in de gemeente te betrekken.
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Opnamenkenmerken inventarisatie

Kenmerk

Toelichting

Nummer

Elk waterlichaam heeft een uniek kenmerk.

Soort

Poel, vijver, plas, overig (zie toelichting pagina 4).

Adres

Adres van poel.

Plaats

Plaats waar poel ligt.

Eigenaar (en bron)

Eigenaren zijn in groepen verdeeld:
-

Semi-overheid (bv. Vitens, Waterschap)

-

Bedrijf

-

Landgoed

-

Particulier

-

TBO

De bron geeft een indruk waar informatie vandaag komt en
over de betrouwbaarheid.
Bronnen zijn Gemeente, Loo Plan, Kadaster of internet.
Coördinaten (X,Y)
Grootte

X, Y coördinaat van locatie poel.
-

0-10 m2

-

10-25 m2

-

25-100 m2

-

>100 m2

Algemene soorten

Veldwaarnemingen.

Beschermde soorten

Veldwaarnemingen aangevuld met informatie uit NDFF.

Exoten

Veldwaarnemingen aangevuld met informatie uit NDFF.

Potentie

Combinatie van ligging en inschatting potentiële kwaliteit in
combinatie met de inspanning benodigd voor behalen van
de kwaliteit.

Opmerkingen

Algemene opmerkingen.
Van enkele poelen is het elektrisch geleidend vermogen
(EGV) en de pH gemeten als extra informatie van de poel.
Deze meting heeft plaatsgevonden met een Elmetron
pH/conductivity meter CPC-411 met bijbehorende
meetelektroden en een temperatuursensor.

Status onderhoud

Advies onderhoud

-

Goed onderhouden

-

Licht achterstallig

-

Matig achterstallig

-

Erg achterstallig

Advies over mogelijk te nemen maatregelen.
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