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1.1 Gegevens van het erkend natuurreservaat 

▪ Naam erkend natuurreservaat: Hobokense Polder 
▪ Nummer erkend natuurreservaat: 150 
▪ Evolutie reservaatstatus:  
▪ Evolutie erkenning: erkend 2007, conformverklaring 2012 
▪ Overzicht van de huurcontracten: nihil 
 
 
2 Beheersverslag beheerswerken Hobokense Polder 2018 
2.1 Overzicht uitgevoerde éénmalige beheerswerken 

In de winter werden opnieuw vissen (blankvoorn, rietvoorn, zeelt) uitgezet op het Broekskot. 
Maar door de extreme droogte viel de plas helemaal droog waardoor geen vissen de zomer 
overleefden. 
 
 
2.2 Overzicht van de problemen die ontstaan zijn bij het uitvoeren van het 
onderhoudsbeheer 

Nihil 
 
2.3 Opmerkelijke evoluties en waarnemingen 

Opmerkelijke waarnemingen: 
Vogels: 
Aantal zangposten van Cetti’s zanger lijkt sterk toe te nemen. Ook aantal aanwezige en              
broedende halsbandparkieten neemt toe. Wielewaal werd eenmaal zingend/baltsend        
aangetroffen. Kleine bonte specht broedde waarschijnlijk met meerdere koppels. 
Baardman, beflijster, kleine en grote barmsijs, bokje, bosruiter, paapje, purperreiger, rode           
wouw, roerdomp, wespendief en zomertaling werden sporadisch pleisterend aangetroffen.         
Kleine zilverreiger, grote zilverreiger, lepelaar en houtsnip werden frequent pleisterend en           
foeragerend waargenomen. 
 
Libellen: 
Nieuwe soort: glassnijder. 
Meerdere waarnemingen van bruine korenbout (voortplanting). 
Waarnemingen van zwervende pantserjuffer (voortplanting), tengere pantserjuffer,       
gaffelwaterjuffer en vroege glazenmaker. 
 
Dagvlinders: 
Nieuwe soort: keizersmantel: 4 waarnemingen 
Meerdere waarnemingen van bruin blauwtje en oranje zandoogje. 
 
Overige insecten: 
Waargenomen bijzonder/zeldzame soorten: 

- Heelblaadjesboorvlieg 
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- Boomkrekel 
- Wegedoornmineermot 
- Eiken-ruigsprietboktor 
- Tipula trifascingulata 

 
Zoogdieren: 
Ree heeft zich in 2018 voortgeplant.  
Ook nog aanwezig: vos, steenmarter, eekhoorn. 
 
Planten: 
Nieuwe soorten: meelbes, bleeksporig bosviooltje. 
 
Fungi: 
Waargenomen bijzonder/zeldzame soorten: 

- pruimenrotkelkje 
 
 
2.4 Overzicht van de uitgevoerde ontbossingen 

Perceel 307c werd ontbost en zal in 2019 ondiep afgeplagd worden om de opgetreden              
verlanding terug te draaien. In de toekomst wordt dit perceel beheerd als rietland (maaibeurt              
om de 3-5 jaar, eventueel opnieuw afplaggen bij voortgezette verlanding). 
 
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 5388 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 3.5 VTE (gerekend aan 200              
werkdag/jaar en 7,6 werkuren/dag)! 
 
 
3 Planning beheer 2019 
3.1 Overzicht geplande éénmalige beheerswerken 

Ruimen noordelijk deel Violiergracht (langs oude spoorweg, grens tussen Centraal deel – 
Stort). Deze gracht werd de laatste decennia niet geruimd en is aan grondige verlanding 
onderhevig. We zullen de gracht de komende jaren gefaseerd ruimen, met mogelijk 50% de 
herfst van 2019. Ruiming van het zuidelijk deel van de gracht in 2013 leidde tot het 
verschijnen van een nieuwe soort, drijvend fonteinkruid. Vele waterplanten hebben een 
langlevende zaadbank, mogelijk verschijnen na ruiming ook nieuwe soorten in het noordelijk 
deel, bijvoorbeeld waterviolier die hier vroeger voorkwam. 
 
Afplaggen verlandingsvegetatie aan noordzijde Broekskot in zone tussen deze plas en 
Talingven (30, zie jaarrapport 2017). Deze zone is in 2018 ontbost. 
 
Afplaggen verlandingsvegetatie noordzijde Reigershoek (335 en 336) en westzijde Rallegat 
(312e). 
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Figuur 1: Af te plaggen percelen in 2019 
 
3.2 Overzicht van uit te voeren ontbossingen 

Geen ontbossingen gepland in 2019 
 
 
3.3 Overzicht en wijzigingen onderhoudsbeheer 
Nihil 
 
4 Aanvraag huursubsidie 
Nihil. 
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Verantwoordingsdocument dat 60% van de subsidie bedoeld voor 
het beheer, de monitoring en de openstelling werd besteed aan 
personeelskosten in 2018 
 
In 2018 werden natuurbeheerwerken voor een bedrag van ca. 44.700  € uitbesteed aan derden, 
wat neerkomt op 83% van de subsidie.  
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