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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
 Overzicht van de huurcontracten: nihil

2 Beheersverslag beheerswerken Hobokense Polder 2010

2.1 Overzicht uitgevoerde éénmalige beheerswerken

De uitbreiding van het begrazingsraster is uitgevoerd . De werken waren afgelopen in april, 
het werd opengesteld voor de grazers op 1 augustus. Momenteel grazen 4 paarden en 9 
runderen jaarrond op een oppervlakte van 30,6 ha. 

2.2 Overzicht van de problemen die ontstaan zijn bij het uitvoeren van het onderhouds-
beheer

Geen

2.3 Opmerkelijke evoluties en waarnemingen

Eerste Gallowayrund geboren op 30 april 2010.

Plantensoorten: 
Nieuwe soorten:

• rankende duivenkervel
• elzenzegge



• trosdravik

Zoogdiersoort: 
• meerdere  waarnemingen  van  levende  steenmarter,  enkele  jaren  terug  werd  een 

doodgereden exemplaar gevonden.
• vos plant zich waarschijnlijk voort

Broedvogelsoorten: 
• aantal riet- en moerasvogels neemt terug toe door gevoerde beheer 

◦ blauwborst: 9 koppels
◦ rietgors: 3 koppels
◦ sprinkhaanzanger: 1koppel
◦ waterral: 8 koppels
◦ dodaars: 9 koppels

• andere broedvogels:
◦ nachtegaal: 13 koppels
◦ wielewaal: 1 koppel
◦ boomvalk: 1 koppel

Nachtvlinders:
• Verder doorgedreven nachtvlinderonderzoek leverde in 2010 maar liefst 157 nieuwe 

soorten  op  (inclusief  zgn.  micro's).  In  totaal  werden  nu  reeds  829  soorten 
waargenomen in de Hobokense Polder!

• Het  eikenweeskind,  waargenomen  op  30/07/2010,  is  een  nieuwe  soort  voor 
Vlaanderen!

• Tal  van  zeldzame  tot  erg  zeldzame  soorten,  waaronder  vele  typische  soorten  van 
moerassen, werden waargenomen.

Dagvlinders: 
• Eén nieuwe soort: eikenpage.

Libellen:
• Zuidelijke glazenmaker.



3 Planning beheer 2011

3.1 Overzicht geplande éénmalige beheerswerken

Geen

3.2 Overzicht van uit te voeren ontbossingen

Perceelnr.1 Opp. 
(ha)

Dossier Actueel 
natuurtype

Doeltype Geplande 
uitvoering

345 0.07 ha Beheerplan 1997, 
§8.4.4.4

Sf Mr (RBB-
rietland)

Sep–Nov

305c 0.02 ha Beheerplan 1997, 
§8.4.4.7

Sf Mr (RBB-
rietland)

Sep–Nov

402b 0.02 ha Beheerplan 1997, 
§8.4.4.5

Sf Hu (6510) Sep–Nov

103b 0.28 ha aanvulling 1998 Sf Mc (RBB-Grote 
zegge), Mr 
(RBB-rietland)

Sep–Nov

345: zuidkant van Talingven, doelstelling is aansluiten van moerasvegetatie in Talingven 
(kleine lisdodde) op rietvegetatie tussen Ruitersplas en Broekskot. Werd door hoge 
waterstanden niet uitgevoerd in 2010.
305c: doelstelling is uitbreiden van rietmoeras aansluitend op grootste plas (Broekskot)
402b: creëren grasland en afname van beschaduwing op bestaand hooiland.
103b: in Polderbos ligt de nadruk op spontane ontwikkeling; hier bevindt zich een kleine 
riet/grote zeggenvegetatie, die door deze ontbossing moet uitbreiden. Werd niet uitgevoerd in 
2010 door tijdsgebrek.

1 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.



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 2010

In 2010 werden natuurbeheerwerken voor een bedrag van ca. 25,996,71  € uitbesteed aan 
derden. Dit is 83,5 % van de subsidie van 31.151,48 €. De rest werd gebruikt voor aankoop en 
onderhoud van materiaal en werking van het vrijwilligerbeheersteam.
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