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Doelstellingen van het natuurbeheer 
1. het creëren van een vrij toegankelijk natuurgebied in een stedelijke omgeving 
2. het behouden en versterken van het open water en het moerasachtig karakter van het gebied 
3. het behouden van een gevarieerd landschap 
4. het behouden en verhogen van de soortenrijkdom 

Sociaal beheer 
• Onderhoud en markeren wandelpaden 
• Kijkhut, kijkwand, KIJK.punt 
• Informatie- en educatieve borden 

De beheervormen 
Bestrijding problematische exoten 

• Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers 
Plaggen: 

• periodiek (1x in 10 à20 jaar) afgraven en afvoeren van de bovenste bodemlaag in ondiepe plassen 
• heeft als doel het open water en pioniervegetaties in de plassen te behouden 

Hooibeheer:  

• jaarlijks 1 of 2x maaien met afvoer van maaisel 
• door het verschralen van de bodem neemt het aantal 

plantensoorten toe 
• creëren van geschikte kiemplaatsen voor nieuwe soorten. 
• aantal bloeiende planten en bloembezoekende insecten 

neemt toe 

Riet- en ruigtebeheer 
• één keer om de 3 à 5 jaar maaien met afvoer 
• om rietvegetaties in stand te houden 
• minder bloemen maar meer insecten dan hooilanden 
• broedgelegenheid voor vogels 

Niets doen 
• spontane bosontwikkeling 

 
Uitvoerders 
Het natuurbeheer in de Hobokense Polder wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers en professionelen. Er wordt niet of weinig gewerkt in de 
het broedseizoen (maart-juli).  

De vrijwilligersploeg ‘de Goudklompjes’ werken wekelijks op 
woensdag. Het is een groep van supergemotiveerde buurtbewoners die 
bergen werk verzetten. Op regelmatige tijdstippen wordt ook in het 
weekend door vrijwilligers gewerkt 

Het beheer door professionelen wordt bekostigd met subsidies die 
Natuurpunt Hobokense Polder ontvangt van de Vlaamse Overheid en 
de Stad Antwerpen. De uitbesteedde werken zijn vooral jaarlijks 
terugkeren maaiwerken van de hooilanden, maar ook bijvoorbeeld 
grootschalige plagwerken. 

 
Kom jij ook helpen? 
Goudklompjes, aanvragen scholen en groepen: 
Gilbert Van de Velde: 03 825 12 75 
André Van Langenhove: 03 288 00 81 
 
Weekendbeheer: 
Danny Jonckheere: 03 828 64 03, info@hobokensepolder.be 
 
Conservator 
Wim Mertens: 03 216 93 62, conservator@hobokensepolder.be 


