
Poelen in de 
gemeente Rheden

Een inventarisatie van het 
netwerk van poelen binnen 

de gemeente



Projectplan
- Wat is het doel?
- Waar in de gemeente zijn poelen aanwezig?
- Zijn eigenaren en beheerders goed bezig?
- Waar is het poelennetwerk nog niet zo sterk?



Wat is een Poel
Een bak water



Alle poelen in beeld
- Oude inventarisatie
- Eigen kennis
- Nakijken kaarten / luchtfoto’s
- Oproep in de media

http://poelenwerkgroeprheden.nl/





Waar is een poel?
- 145 van de 187 poelen bezocht
- Van elke poel een foto genomen en een aantal 

kenmerken direct in GIS ingevoerd
- Type water, eigenaar, ligging/adres
- Grootte (in categorieën)
- Status onderhoud (goed/matig/slecht)
- Potentie (hoog/middel/laag)
- Opmerkingen & advies onderhoud
- Aanwezige soorten (beschermd, exoot & enkele algemene 

soorten)
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Figuur 9 Ligging van poelen met urgentie voor het uitvoeren van onderhoud.



Poelennetwerk
- Amfibieën als ‘gidssoorten’
- Afstand van 500 meter genomen als ‘goed 

overbrugbaar’ mits geschikt biotoop voor handen is
- Geschikt biotoop voor dispersie zijn bijvoorbeeld 

houtwallen en kleine watergangen (kleine 
landschapselementen).



Poelennetwerk
Maximale dispersieafstand amfibieën
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



Poelennetwerk
Gemeente onderverdeeld in 3 deelgebieden:
1) Dieren / Laag Soeren
2) Havikerwaard e.o.
3) Rheden / Velp
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Poelennetwerk

Dieren / Laag Soeren



Poelennetwerk

Havikerwaard e.o.



Poelennetwerk

Rheden / Velp



Poelenwerkgroep Rheden

Waarom mee doen?
- Nuttig bezig zijn voor de natuur
- Gezond buitenwerk
- Leerzaam
- Bovenal: Gezellig!



Impressie
Met dank aan Poelenwerkgroep Brummen



Dank voor uw aandacht 
en tot volgende week!

7 juni: flora en fauna
www.poelenwerkgroeprheden.nl 
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