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Jaarrapport Beheerswerken Hobokense Polder 

Datum: 26/01/2010       auteur: Wim Mertens 

 

1.1 Gegevens van het erkend natuurreservaat 

 Naam erkend natuurreservaat:  Hobokense Polder 

 Nummer erkend natuurreservaat:  150 

 Evolutie reservaatstatus:     

 Evolutie erkenning:   erkend 

 Overzicht van de huurcontracten:  nihil 

 

 

2 Beheersverslag beheerswerken Hobokense Polder 2008 

2.1 Overzicht uitgevoerde éénmalige beheerswerken 

De tweede fase van de plagwerken op het Rallegat is uitgevoerd. De bedoeling is om de 

verlanding tegen te gaan en gedurende een langere periode in het jaar open water te behouden. 

 

2.2 Overzicht van de problemen die ontstaan zijn bij het uitvoeren van het onderhouds-

beheer 

Geen 

 

2.3 Opmerkelijke evoluties en waarnemingen 

Plantensoorten:  

Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis): nieuwe soort voor de Hobokense Polder. Staat in het 

begrazingsraster op een plaats met pioniervegetatie die in de lente langdurige onder water 

staat. 

Op dezelfde locatie werd waterpunge (Samolus valerandi) aangetroffen (tweede waarneming 

voor het natuurgebied) 

 

Nieuwe zoogdiersoort: Euraziatische rode eekhoren werd voor het eerst gezien in het 

natuurgebied: 1 waarneming + sporen (aangeknaagde hazelnoten). 

 

Opmerkelijke broedvogelsoorten: boomvalk,  

Andere opmerkelijke vogelwaarnemingen: zomertaling (5 ex.), velduil (1ex.), houtsnip 

(meerdere overwinterende ex.), lepelaars (tot 11 ex), grote zilverreiger (tot 3 ex), kleine 

zilverreiger, purperreiger (1 ex.), kleine bonte specht, snor, baardmannetje, tapuit, goudvink, 

grote barmsijs. 

 

Vlinders: bruin blauwtje 

 

 

 



 2 

3 Planning beheer 2008 

 

3.1 Overzicht geplande éénmalige beheerswerken 

 Uitbreiding begrazingsraster. De uitbreiding (4.5 ha) ligt deels in het Centrale deel, 

waar volgens het beheerplan geen begrazing voorzien is. Het betreft delen van het 

natuurgebied die grotendeels overwoekerd zijn door Japanse duizendknoop. Ervaring 

met de begrazing in de Hobokense Polder leert dat Japanse duizendknoop preferentieel 

gegeten wordt door de runderen. Begrazing blijkt tot nog toe de beste bestrijdings-

methode. De soort verdwijnt na 7 jaar nog niet, maar blijft zeer klein en heeft geen 

concurrentievoordeel meer t.o.v. andere soorten. Hierdoor ontstaan uit monovegetaties 

van Japanse duizendknoop soortenrijke begroeiing.  

Door de uitbreiding zal de oppervlakte van het begraasde gebied uitbreiden tot 30.6 ha. 

Het gehele blok zal jaarrond begraasd worden met een begrazingsdruk van 0.5 – 0.75 

GVE/ha. 
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3.2 Overzicht van uit te voeren ontbossingen 

Perceelnr.
1
 Opp. 

(ha) 

Dossier Actueel 

natuurtype 

Doeltype Geplande 

uitvoering 

343 0.07 ha Beheerplan 1997, 

§8.4.4.4 

Sf Mr (RBB-

rietland) 

Sep. – 

Nov. 

344 0.18 ha Beheerplan 1997, 

§8.4.4.7 

Sf Mr (RBB-

rietland) 

Sep. – 

Nov 

322c 0.14 ha Beheerplan 1997, 

§8.4.4.5 

Sf Mr (RBB-

rietland) 

Jan 

103b 0.28 ha aanvulling 1998 Sf Mc (RBB-Grote 

zegge), Mr 

(RBB-rietland) 

Sep. – 

Nov 

 

343: zuidkant van Talingven, doelstelling is aansluiten van moerasvegetatie in Talingven 

(kleine lisdodde) op rietvegetatie tussen Ruitersplas en Broekskot. 

344: oostzijde van Reigershoek, doelstelling is uitbreiden van rietmoeras rond de plas. 

322c: noordzijde Broekskot, creëren open rietvegetatie aansluitend op bestaande rietvegetatie. 

103b: in Polderbos ligt de nadruk op spontane ontwikkeling; hier bevindt zich een kleine 

riet/grote zeggenvegetatie, die door deze ontbossing moet uitbreiden. 

 

 
 

3.3 Overzicht en wijzigingen onderhoudsbeheer 

Nihil 

                                                
1 Kadasterperceelnummers zijn in de Hobokense Polder onbruikbaar omdat de percelen waarop het kadaster 
gebaseerd is onder een ophoging terecht zijn gekomen. De nummers in de kolom perceelnr. worden 

gelokaliseerd op bijgevoegde kaart. 
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4 Aanvraag huursubsidie 

Nihil. 

 



 

Verantwoordingsdocument dat 60% van de subsidie bedoeld voor 

het beheer, de monitoring en de openstelling werd besteed aan 

personeelskosten in 2009 

 
In 2009 werden natuurbeheerwerken voor een bedrag van ca. 24.504,71  € uitbesteed aan 

derden. Dit is 80.3 % van de subsidie van 30.504,71 €. De rest werd gebruikt voor aankoop en 

onderhoud van materiaal en werking van het vrijwilligerbeheersteam. 

 

 

 




