
Adderbroekpoel 
uitgraven!
Midden in de Zumpe (in ons deel) 

ligt de Adderbroekpoel. Ooit was dit 

uitgegraven door een grote kraan. 

In de afgelopen jaren was deze poel 

zo dichtgegroeid dat het hoognodig 

was om een besluit te nemen: 

Laten we het verlanden /

dichtgroeien of schonen we het op 

door uit te graven?

In onze Adderbroekpoel hoort geen vis, het is een 
amfibieënpoel. Dat betekent dat we afgelopen jaren het 
groen eruit maaiden om het open te houden en enkele 
bomen weg hebben gehaald voor behoud van het licht. De 
lisdodde, het riet en ander poelgewas groeiden in de loop 
van de tijd zo uit dat we dit niet meer met de hand konden 
verwijderen of uit konden graven met steekschoppen.

Het grootste probleem was dat de ondergrond zo drassig 
is en dat daar doorgaans geen machines op kunnen staan. 
Ze zouden wegzakken en vast komen zitten. De kraan, die 
ooit de poel had uitgegraven, kon dit zeker niet meer. Het 
tweede probleem was de toegang naar de poel met een 
andere kraan, want deze moest wel via het pad naar de 
Adderbroekpoel kunnen rijden. Het derde probleem was 
het wachten op een lage waterstand na de zomer. Het 
vierde probleem was om zich te houden aan de Flora- en 
faunawet, die bepaalt wanneer je wel/niet mag graven 
en waar we de uitgegraven grond laten. Tenslotte de 
financiën, wie betaalt en is er een subsidieregeling.
Hoewel uitgraven van een poel natuurwinst oplevert, 
adviseerde men ons om het dicht te laten groeien. 
Bedrijven met een kraan durfden het niet aan totdat we 
iemand vonden uit Doetinchem met een eigen kraantje en 
het avontuur wel aandurfde: Martin Haan.

Inmiddels bleken er geen subsidieregelingen te zijn voor 
het onderhoud van een poel, zoals in onze situatie voor 



een vereniging. Uiteindelijk kregen we groenlicht van 
ons bestuur om het uitgraven te bekostigen. Er was geen 
aanvraag voor een vergunning nodig en de grond voerden 
we niet af. Nu was het wachten op het juiste moment 
van graven, zodat ook Martin Haan met zijn kraan aan de 
slag kon gaan en dat ZWG-leden vrije dagen hadden om 
aanwezig te zijn.

Eindelijk was het zover. In de eerste dagen van oktober 
2012 was De Zumpe aardig droog en konden we ons 
graafproject in gang zetten. Op vrijdag 5 oktober ‘s 
morgens om 07.30uur kon Martin Haan pas beginnen 
en laat het donderdagavond dan ook beginnen met 
regen, regen en regen. Samen met Marcel Hendriks en 
de assistent van Martin, Patrick gingen ze De Zumpe in 
met een kleine kraan en een kleine shovel. Dertig platen 
waren nodig om een weg te banen over het zompige pad 
en later om het wegzakken bij de poel te voorkomen. Al 
gauw bleek de shovel een blok aan het been. De shovel 
zou de kraan uit de modder moeten trekken, maar in dit 
geval was dat andersom. Om het nog drassiger te maken 
bleef het regenen tot zondagmiddag. Het water van de 
Adderbroekpoel steeg en het werd een race tegen de klok. 
Ten eerste om de poel leeg te halen en ten tweede om met 
de kraan en de shovel nog uit de Zumpe te rijden. Martin 
groef het hele weekend door en was maandagmiddag pas 
klaar. Dit resulteerde in een prachtige uitgegraven poel met 
een klein eilandje, waar de Zumpewerkgroep enorm blij 
mee is. Martin Haan heeft geweldig werk geleverd en ons 
ontzettend gematst met zijn graafwerk in het weekend 
en het verzetten van zijn planning voor de maandag en de 
dinsdag. Het pad heeft hij mooi strak gemaakt en met het 
water van Peter Kuiperij was hij dinsdag nog lang bezig om 
alle modder van de machines af te spoelen. Mede dankzij 
Marcel, die drie dagen erbij was, is het ons gelukt om de 
poel leeg te halen. Al met al werd het door de regen en 
de zweetdruppels vele natte uren voor een bijzonder stuk 
natuur.

In de komende jaren gaan we ons best doen om 
de poel zo open mogelijk te houden. We hopen 
natuurlijk op de terugkomst van de amfibieën, zoals de 
kamsalamander. Maar eerst wacht ons de verrassing van 
de begroeiing en de vogels in het komende jaar. Tijdens 
de aankomende ledenvergadering zullen er foto’s van de 
graafwerkzaamheden getoond worden. Wie weet, gaat u 
mee met onze jaarlijkse voorjaarsexcursie in april 2013 om 
te genieten van ons eigen stukje in De Zumpe!

http://www5.knnv.nl/doetinchem


