
Geleidelijk a�opende overgangen van land naar water bieden een 

leefplek voor veel verschillende planten en dieren. 

Aan de slag met een natuurvriendelijke oever
•  Kies een oever uit die gedurende de dag het meeste zonlicht ontvangt.

•  Zorg voor een �auw talud (1:5 – 1:3) van de oever door deze af te graven.

•  Op andere plekken met een steile oever kan afbrokkeling, door plaatselijk 

afsteken, gunstig zijn voor oeverzwaluwen of ijsvogels. 

Onderhoud
•  De oever hee� onderhoud nodig. De oever maximaal één keer per jaar 

maaien en het maaisel afvoeren om te voorkomen dat de bodem te 

voedselrijk wordt. Dit is van belang voor de diversiteit van de beplanting. 

•  Onderhoud het oevertalud (aanvullen van de oever of de watergang 

openmaken als de begroeiing te dicht wordt). De doorstroom van de 

watergang moet open blijven. 

• Verwijder ongewenste zaaiingen van boompjes en plant ze ergens anders! 

Aan de slag met een am�bieënpoel
Een poel voor am�bieën hee� voldoende zonlicht nodig voor de 

voortplanting. Een goede poel is minimaal 1,50 m diep. Poelen moeten niet 

uitgebaggerd worden tenzij dit op nauwgezette tijden gebeurt.  

Zorg �a beheer ervoor dat bepaalde �ssoorten niet in de poel voorkomen 

ten gunste van de am�bieën. Snoeken eten bijvoorbeeld verschillende 

soorten am�bieën. Het meest ideaal is om een sliblaag natuurlijk te laten 

ontstaan in een poel, zodat soorten zich daar optimaal thuis voelen.  

Een ‘recht’ afgegraven poel is niet aantrekkelijk voor am�bieën, zorg voor 

voldoende glooiingen. Riet zorgt voor een natuurlijke afscheiding. 

•   De ideale grootte van een poel is 15 x 15 m Voldoende grote poelen vallen 

minder snel droog. 

•    Zorg voor voldoende water in de poelen d.m.v. afgekoppeld regenwater. 

Zorg ervoor dat dit regenwater ook gezuiverd wordt, bijvoorbeeld door het 

water eerst door een helofyten�lter (een zuiverende waterplantenstrook, 

bijvoorbeeld een rietstrook) te leiden. 

•    Situeer een poel op voldoende afstand van bomen (15 m) vanwege 

bladval, maar niet te ver weg van vegetatie (bv. houtwal) vanwege 

verblijfplekken van am�bieën;

•    Zorg dat am�bieën vanuit de poel naar nabij gelegen water of naar 

bosschages/houtwal kunnen trekken.  

•    De ideale ligging van de poel is in de zon. In ieder geval de noordoever 

een �auwe helling geven (bij voorkeur 1:3). 

Een natuurvriendelijke oever of
Wist je dat: 

De ecologische 

waarde van een 

natuurvriende-

lijke oever heel 

groot is. 
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