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Gegevens van het erkend natuurreservaat
Naam erkend natuurreservaat:
Nummer erkend natuurreservaat:
Evolutie reservaatstatus:
Evolutie erkenning:
Overzicht van de huurcontracten:

Hobokense Polder
150
erkend
nihil

Beheersverslag beheerswerken Hobokense Polder 2008

2.1

Overzicht uitgevoerde éénmalige beheerswerken

KIJK.punt is verder afgewerkt. KIJK.punt is een vandalismebestendige observatiestructuur
aan het Rallegat gebouwd met zandzakken, dat tevens fungeert als aftrap voor een
rolstoelpad. Het probleem met de niet uitgeharde en afbrokkelende traskalk/zand-mengeling
werd opgelost door het aanbrengen van een laag spuitbeton. Het rolstoelpad van de Scheldelei
naar het KIJK.punt werd aangelegd.
De geplande plagwerken in het Rallegat werden, niettegenstaande hoge waterpeilen,
uitgevoerd
Het begrazingsraster is met ca. 0.5 ha uitgebreid. De aciérie, een industriële ruïne, is ingericht
als stal, zodat we in orde zijn met de regelgeving inzake dierenwelzijn.
2.2

Overzicht van de problemen die ontstaan zijn bij het uitvoeren van het onderhoudsbeheer

Geen
2.3

Opmerkelijke evoluties en waarnemingen

Nieuwe plantensoorten: borstelbies (Scirpus setaceus) op vochtige kort gegraasde delen in het
begrazingsraster.
Nieuwe libellensoort: vuurlibel (Crocothemis erythraea).
Opmerkelijke broedvogelsoorten: boomvalk, ijsvogel (3 koppels), krakeend (35 koppels),
dodaars (6 koppels), blauwborst (8 koppels), boomkruiper (21 koppels).
Andere opmerkelijke vogelwaarnemingen: woudaapje (1 ex.), roerdomp (1 ex), draaihals (2x
1 ex.), lepelaars (tot 18 ex), grote zilverreiger (tot 5 ex), kleine zilverreiger, rode wouw,
kleine bonte specht, baardmannetje, goudvink, kleine barmsijs.
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Planning beheer 2008

3.1

Overzicht geplande éénmalige beheerswerken



Uitbreiding begrazingsraster.

3.2

Overzicht en wijzigingen onderhoudsbeheer

Nihil
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Aanvraag huursubsidie

Nihil.

2

Verantwoordingsdocument dat 60% van de subsidie bedoeld voor
het beheer, de monitoring en de openstelling werd besteed aan
personeelskosten in 2008
In 2008 werden natuurbeheerwerken voor een bedrag van ca. 22.450 € uitbesteed aan derden.
Dit is 88.5 % van de gevraagde subsidie van 25.345,00 €. De rest werd gebruikt voor werking
en aankoop en onderhoud van materiaal.

