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Gegevens van het erkend natuurreservaat

 Naam erkend natuurreservaat:

Hobokense Polder
150






Nummer erkend natuurreservaat:
Evolutie reservaatstatus:
Evolutie erkenning:
Overzicht van de huurcontracten:
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Beheersverslag beheerswerken Hobokense Polder 2014

2.1

erkend 2007, conformverklaring 2012
nihil

Overzicht uitgevoerde éénmalige beheerswerken

De geplande plagwerken op het Broekskot konden wegens te natte omstandigheden niet
worden uitgevoerd.
Een groot stuk van het wandelpad in het Centrale deel werd heraangelegd (450 m) zodat het
ook in de winterperiode goed begaanbaar is. Bovendien werd een plankenpad aangelegd op
het natste gedeelte (90 m), waardoor het comfort voor de wandelaar verder stijgt.
2.2

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

Door te natte omstandigheden in het najaar konden de meeste geplande maaiwerken in
rietvegetaties niet worden uitgevoerd. Deze werken schuiven door naar 2015. Het cyclische
maaibeheer van de moerasvegetatie verschuift hierdoor met één jaar.

2.3

Opmerkelijke evoluties en waarnemingen

Opmerkelijke waarnemingen:
Vogels:
Er werd een broedvogelinventarisatie uitgevoerd van een aantal minder algemene soorten. De
resultaten:
Soort
1 Bergeend
2 Blauwborst
3 Bonte Vliegenvanger
4 Boomkruiper
5 Boomvalk
6 Bosrietzanger
7 Bosuil
8 Braamsluiper
9 Buizerd
10 Canadese Gans
11 Cetti's Zanger
12 Dodaars
13 Fitis
14 Gekraagde Roodstaart
15 Grasmus
16 Grauwe Gans
17 Groene Specht
18 Groenling
19 Grote Bonte Specht
20 Grote Lijster
21 Holenduif
22 Houtsnip
23 IJsvogel
24 Kievit
25 Kleine Bonte Specht
26 Kleine Karekiet

Aantal
territoria
1
5
10
0
16
1
1
2
1
7
3
3
8
2
3
0
8
0
4
1
0
2
39

Soort
27 Kneu
28 Koekoek
29 Krakeend
30 Kuifeend
31 Matkop
32 Nachtegaal
33 Nijlgans
34 Porseleinhoen
35 Rietgors
36 Rietzanger
37 Slobeend
38 Sperwer
39 Spotvogel
40 Sprinkhaanzanger
41 Tafeleend
42 Torenvalk
43 Tuinfluiter
44 Vink
45 Vuurgoudhaan
46 Waterral
47 Wielewaal
48 Wintertaling
49 Witte Kwikstaart
50 Zomertortel
51 Zwarte Roodstaart
52 Zwarte Specht

Aantal
territoria
1
7
4
2
0
0
0
2
0
1
1
0
20
3
1
6
1
0
0
1

Korte conclusies:
– lage aantallen watervogels zoals voorbije jaren, m.u.v. dodaars en waterral
– toename bosvogels (boomkruiper, grote bonte specht, kleine bonte specht...
– achteruitgang nachtegaal, zomertortel verdwenen.
– toename rietvogels, maar rietgors niet meer aanwezig.
Libellen:
Nieuwe soorten: plasrombout, koraaljuffer.
Voortplanting van tangpantserjuffer en tengere grasjuffer.
Opnieuw waarnemingen van variabele waterjuffer.
Zoogdieren:
Volgende gegevens zijn gebaseerd op de verwerking van continue opnames met 3 tot 6
nachtcameras's in het natuurgebied:
Ree heeft zich voortgeplant: er zijn 2 kalfjes geboren, er bevinden zich momenteel 4 ex in de
Hobokense Polder
Inschatting van aantal het aanwezige vossen : 8-9 ex.

Inschatting van aantal aanwezige steenmarters: 4-5 ex.
2.4

Overzicht van de uitgevoerde ontbossingen

De geplande ontbossingen werden niet uitgevoerd wegens te natte omstandigheden in het
najaar.
Ontbossing van perceel 103b werd geschrapt omdat deze niet voorzien is in het beheerplan.
Hier zal de komende jaren een hakhoutbeheer uitgevoerd worden, zodat er een overgangszone
ontstaat tussen het (niet beheerde) natte bos, het hakhoutbos en en de riet/ruigtevegetatie.

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 5441 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 meer dan 3,6 VTE (gerekend aan 200
werkdag/jaar en 7,6 werkuren/dag)!
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Planning beheer 2015

3.1

Overzicht geplande éénmalige beheerswerken

Afplaggen van verlandingsvegetatie op zuidelijk (en mogelijk ook noordelijk) deel van
Broekskot.
Aanleg nieuwe kijkhut.
3.2

Overzicht van uit te voeren ontbossingen

Perceelnr.1
333e

Opp.
(ha)
0,13 ha

347

0,23 ha

Dossier
Beheerplan 1997,
§8.4.4.6; 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

Sep – Dec

Hu (6510)

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.
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
2015.

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

4

Aanvraag huursubsidie

Nihil.

Verantwoordingsdocument dat 60% van de subsidie bedoeld voor
het beheer, de monitoring en de openstelling werd besteed aan
personeelskosten in 2014
In 2014 werden natuurbeheerwerken voor een bedrag van ca. 40150 € uitbesteed aan derden.
Dit is bijna 79 % van de subsidie van 50.844,60 €. De rest werd gebruikt voor aankoop en
onderhoud van materiaal en werking van het vrijwilligerbeheerteam.

