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Jaarrapport Beheerswerken Hobokense Polder 

Datum: 26/01/2008       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 2007 

2.1 Overzicht uitgevoerde éénmalige beheerswerken 

KIJK.punt is afgewerkt. KIJK.punt is een vandalismebestendige observatiestructuur aan het 

Rallegat gebouwd met zandzakken, dat tevens fungeert als aftrap voor een rolstoelpad. Het 

eindresultaat is niet helemaal wat er van werd verwacht. De mengeling van traskalk en zand is 

niet (volledig) uitgehard, waarschijnlijk door te natte omstandigheden. Hierdoor is de 

constructie helemaal niet vandalismebestendig. Vanaf het moment dat de jutten van de zakken 

verteren komt er een halfverharde afbrokkelende massa vrij. Hiervoor wordt op het ogenblik 

een oplossing gezocht. Waarschijnlijk zal het aanbrengen van een laag spuitbeton soelaas 

moeten brengen. Daarnaast moet ook het rolstoelpad van de Scheldelei naar het KIJK.punt 

nog worden aangelegd.  

Het geplande plagwerk in het Rallegat kon wegens te hoge wtaerpeilen niet worden 

uitgevoerd 

De uitbreiding van het begrazingsraster is vooruitgeschoven naar 2008. 

 

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

onderhoudsbeheer 

Geen 

 

2.3 Opmerkelijke evoluties en waarnemingen 

Op werd 30 juli werd een nooit eerder in België waargenomen vlinder gevonden. Het betreft 

een zogenaamde ‘micro’: Coleophora salinella (Stainton 1858). 

 

Nieuwe plantensoorten: tongvaren (Asplenium scolopendrium) en tuinjudaspenning (Lunaria 

annua). Sterke uitbreiding van bruin cypergras (Cypersus fusca) op eerste vindplaats in het 

begrazingsraster. Grote oppervlakte ondiep water in het begrazingsraster waren tot ver in de 

zomer begroeid met kranswieren (Chara sp). 

 

Nieuwe vindplaats van bruine winterjuffer (Sympecma fusca). Sterke uitbreiding van 

dagvlinders landkaartje en oranjetipje (van deze laatste breiden ook de voedselplanten 

(pinksterbloem en look-zonder-look sterk uit).  

 

Opmerkelijke broedvogelsoorten: zomertaling (waarschijnlijk),  boomvalk (waarschijnlijk) 

ijsvogel. 

Andere opmerkelijke vogelwaarnemingen: lepelaars (tot 8 ex),  grote zilverreiger (tot 5 ex), 

kleine zilverreiger, rode wouw, kleine bonte specht, baardmannetje, goudvink, kleine 

barmsijs. 
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3 Planning beheer 2008 

 

3.1 Overzicht geplande éénmalige beheerswerken 

 Indien waterstanden het toelaten zal een tweede deel van het Rallegat afgeplagd 

worden. Dit past in een gefaseerde aanpak van het plagbeheer van deze plas (in 2003 

werd een eerste deel afgeplagd). 

 Uitbreiding begrazingsraster. 

 

3.2 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 2006 

 
In 2006 werden natuurbeheerwerken voor een bedrag van ca. 19.000  € uitbesteed aan derden. 

Dit is 75 % van de gevraagde subsidie van 25.345,00 €. De rest werd gebruikt voor werking 

en aankoop en onderhoud van materiaal. 

 

 

 




