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Informatiebijeenkomst ‘Patrijzenproject’ 
 

 

Op woensdag 17 december 2014 organiseert de Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE – 

www.wbewest-twente.nl) een informatiebijeenkomst in de zaal De Moat van Kulturhus Irene aan de  

van Kregtenweg 9 te Notter. Voor deze avond zijn die leden van de WBE uitgenodigd die deel hebben 

genomen aan de patrijzen telling in het voorjaar en in de zomer. De avond begint om 20.00 uur. 

 

  

Voor deze bijeenkomst zijn  leden uitgenodigd die dit jaar vrijwillig deel hebben genomen aan de voorjaars- 

en/of zomertelling van het patrijs. Tijdens deze avond zullen de aanwezigen de telresultaten te horen krijgen. 

Het  blijkt, dat de tellingen hebben aangewezen, dat er velden zijn waarbij het patrijs nog in redelijke mate 

voorkomt terwijl er ook velden zijn waar het patrijs blijkbaar verdwenen is maar men nog wel kansen ziet. Uit 

deze inventarisatie blijkt, dat er gelukkig nog een aantal kerngebieden zijn binnen het werkgebied van de 

WBE waar het patrijs zich nog succesvol kan handhaven. 

 

Door de WBE is een intern plan ontwikkeld waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden die er zijn voor 

een herstel van de patrijzenstand, waarbij de nadruk ligt op  biotoopverbetering. Hiervoor  is een breed 
draagvlak nodig van vele betrokkenen en hangt er een financieel plaatje aan. Aan leden die aan het project 

willen deelnemen zal een inspanning gevraagd worden zoals het benaderen van grondgebruikers, het 

uitvoeren van werkzaamheden en het coördineren hiervan.  

 

Tijdens deze avond zullen de leden geïnformeerd worden over het concept beheerplan en zal voor een vervolg 

de instemming maar vooral de concrete ondersteuning van de betrokken leden nodig zijn. Daarna zal door de 

WBE een brede samenwerking gezocht worden met andere belanghebbenden, waaronder natuurlijk primair  

de landbouw c.q. grondgebruikers en streekbewoners.  

 

Uiteindelijk is het doel dat het  patrijs zich vanuit de kerngebieden weer over een groter gebied kan 

verspreiden en handhaven door deze kerngebieden met elkaar te verbinden. Dit verbinden kan alleen door het 

verbeteren van de biotoop wat al mogelijk is met kleinschalige maatregelen, jagers kunnen daarin een 
leidende de rol spelen. 

 

 

Nadere informatie: 

 

 

E.M. Dijk – coördinator Patrijzenproject 

Koestraat 11 

7447 CE  HELLENDOORN 

Tel. 0548 656447   06 20952646 

e-mail dieki@wxs.nl 
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