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Gegevens van het erkend natuurreservaat

 Naam erkend natuurreservaat:

Hobokense Polder
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Nummer erkend natuurreservaat:
Evolutie reservaatstatus:
Evolutie erkenning:
Overzicht van de huurcontracten:
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Beheersverslag beheerswerken Hobokense Polder 2013

2.1

erkend 2007, conformverklaring 2012
nihil

Overzicht uitgevoerde éénmalige beheerswerken

De geplande plagwerken aan de Reigershoek en het Broekskot (305b, 305c, 345, 328, 344 en
347, zie jaarrapport 2012) werden uitgevoerd.
De geschiktheid van de plas Broekskot voor vissoorten van stilstaand water werd onderzocht
en goed bevonden. In november 2013 werd de plas van 2 ha bepoot met 24 kg blankvoorn, 20
kg rietvoorn en 10 kg zeelt.
2.2

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

De maaibeurt van hooiland 501a was gepland in oktober. Het terrein was echter reeds te nat
en kon ook nadien niet meer met groot materiaal beheerd worden.
Op 8 juni werd een ingebroken in onze materiaalcontainers. Er werden 2 bosmaaiers, 1
motorzaag en een stroomgenerator gestolen. Met middelen uit de subsidie werden een nieuwe
bosmaaier, motorzaag en stroomgenerator aangeschaft.
Op 20 december brandde de kijkhut aan het Broekskot af. Deze hut heeft er 14 jaar gestaan en
was meermaals het doelwit van vandalisme. De brand is met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid aangestoken. Een nieuwe kijkhut zal worden geplaatst, maar dit zal aardig
wat tijd in beslag nemen, want een bouwvergunning is vereist.
2.3

Opmerkelijke evoluties en waarnemingen

Opmerkelijke waarnemingen:
Vogels:
geen echte broedvogelkartering uitgevoerd, toch enkele resultaten
blauwborst ≥ 6 territoria
boomkruiper ≥ 7 territoria
boomvalk: 1 territorium
bosrietzanger ≥ 7 territoria
dodaars ≥ 7 territoria
fitis ≥ 11 territoria

gekraagde roodstaart ≥ 1 territoria
kleine bonte specht: 1 territorium
kleine karekiet ≥ 21 territoria
krakeend ≥ 3 koppels
kuifeend ≥ 3 koppels
nachtegaal ≥ 5 territoria
rietgors: 1 territorium
waterral ≥ 7 territoria
wielewaal: 1 territorium (waarschijnlijk geen broedgeval)
Libellen:
Nieuwe of nagenoeg nieuwe soorten:
Tangpantserjuffer op 7 juli
Variabele waterjuffer op 24 juni (één oudere waarneming in 1978)
Tengere grasjuffer (tweede waarneming)
Zoogdieren:
Van ree zijn zowel geit als bok aanwezig en zal in 2014 naar alle waarschijnlijkheid voor de
eerste keer voortplanting optreden.
2.4

Overzicht van de uitgevoerde ontbossingen

345
305c
347: deels
402c
Voor kaart en tabel zie jaarrapport 2012.
2.5

Inzet vrijwilligers

Naast de betaalde werken gefinancierd door de subsidie wordt ook veel werk verzet door
vrijwilligers. Zonder deze inzet zou de uitvoering van het beheerplan niet mogelijk zijn. In
totaal wordt de inzet geschat op 5081 werkuren gepresteerd door vaste vrijwilligers, scholen
en andere groepen. Hoewel de efficiëntie misschien lager ligt dan bij professionelen is dit toch
een indrukwekkend getal, het stemt overeen met 25 VTE (gerekend aan 200 werkuren/jaar)!
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Planning beheer 2014

3.1

Overzicht geplande éénmalige beheerswerken

Afplaggen van verlandingsvegetatie op achterste deel van Broekskot
3.2

Overzicht van uit te voeren ontbossingen

Perceelnr.1
333e

Opp.
(ha)
0,13 ha

103b

0,28 ha

347

0,23 ha

Dossier
Beheerplan 1997,
§8.4.4.6; Eerste
Monitoringrapport
2011 p. 18 en 22
Eerste
Monitoringrapport
2011 p. 18 en 22
Beheerplan 1997,
§8.4.4.6; Eerste
Monitoringrapport
2011 p. 18 en 22

Actueel
Doeltype
natuurtype
Sf
Mr

Geplande
uitvoering
Sep - Dec

Sf

Mr

Sep - Dec

Sf

Hu (6510)

Sep – Dec

Volgende ontbossingen hebben als doel om de verboste riet- en moerasvegetaties in het
Centrale deel te herstellen en een grote aaneengesloten gordel van open water, verlandings- en
moerasvegetaties te creëren met aansluitend een graslandzone met daarrond een brede zone
voor spontane bosontwikkeling:
333e: ontwikkeling van een grote aaneengesloten rietvegetatie met als doelsoorten woudaap,
waterral, en andere moeasrsoorten. Dit deel zal na de kapwerken afgeplagd worden teneinde
hernieuwde opslag van wilgen te voorkomen. Indien wilgen kiemen zal na de eerste
vegetatieseizoenen de vegetatie gemaaid worden zodat ze in winter en voorjaar langdurig
volledig onder water staan. Dit wordt herhaald totdat de vegetatie zich heeft gesloten en de
kans op wilgenkieming geminimaliseerd is.
103b: uitbreiden van de bestaand rietvegetatie tot een langere rietstrook, welke vlak langs de
Schelde een interessante aantrekkingspool kan zijn voor moerasvogels. Ook hier zullen
gekapte stukken afgeplagd worden.
347: aaneensluiten van de graslandzone ten zuiden van de centrale moeraszone. Hierdoor
ontstaat een groter leefgebied en betere verbindingsmogelijkheden voor (minder mobiele)
graslandsoorten (invertebraten). Kappingen zijn begonnen in 2013 en worden gefinaliseerd in
2014.

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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3.3

Overzicht en wijzigingen onderhoudsbeheer

Nihil
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Aanvraag huursubsidie

Nihil.

Verantwoordingsdocument dat 60% van de subsidie bedoeld voor
het beheer, de monitoring en de openstelling werd besteed aan
personeelskosten in 2013
In 2013 werden natuurbeheerwerken voor een bedrag van ca. 37.470 € uitbesteed aan derden.
Dit is meer dan 74 % van de subsidie van 50.776,66 €. De rest werd gebruikt voor aankoop en
onderhoud van materiaal en werking van het vrijwilligerbeheerteam.

