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PERSBERICHT 

 

Veldtelling patrijzen 
 

 

Op zaterdag 13 september 2014 zal er in velden van de Wildbeheereenheid “West-Twente”(WBE) in 

centraal Overijssel voor de tweede keer dit jaar een inventarisatie van de patrijzenstand plaatsvinden. 

Een eerste vrijwillige inventarisatie vond plaats op zaterdag 8 maart 2014. Van 11 velden kwam een 

inventarisatie beschikbaar. Deze inventarisatie is op basis van vrijwilligheid, waarbij de resultaten van 

belang zullen zijn voor het beheerplan wat opgesteld gaat worden voor de patrijs. Jagers die 

medewerking aan de inventarisaties verlenen, kunnen rekenen op steun in de toekomst vanuit de WBE 

voor biotoopverbeterende maatregelen. Aan de hand van de informatie die zo beschikbaar komt, kan 

vastgesteld worden waar zich de kerngebieden voor de patrijzen bevinden. Dat zijn die gebieden waar 

de populatie levensvatbaar is door een gunstige biotoop. Het is van belang, dat er een uitwisseling kan 

plaatsvinden tussen de populaties van kerngebieden om de noodzakelijke bloedverversing tot stand te 

brengen.  

 

De WBE heeft gekozen voor een werkwijze zoals deze is ontwikkeld door SOVON, waarbij er een 

voorjaarstelling in maart en een zomertelling in september plaats vindt. Alle aangesloten jachtcombinaties 

zijn voorzien van de noodzakelijke instructies en formulieren. Aan de hand van de beschikbare gegevens uit 

de tellingen is na te gaan waar zich de patrijzen voor het broedseizoen, wanneer zij gepaard zijn, ophouden en 

wat een eventueel broedresultaat is geweest.  

 

Aan de hand van de eerste resultaten lijken veel velden niet meer geschikt te zijn voor de patrijs. De patrijs is 

van oorsprong een steppevogel, die cultuurvolger geworden van de halfopen kleinschalige landbouwgronden. 
De patrijs heeft kleinschalige dekking nodig die het hele jaar beschikbaar blijft in de vorm van bijvoorbeeld 

ruige kruidenranden, lage struikenranden en overhoekjes. Wel bleek ter bij de voorjaarsinventarisatie veel 

verstoring in de velden te zijn geweest ,waardoor patrijzen niet aangetroffen werden. Werkzaamheden in het 

kader van de ruilverkavelingen Enter en Rijssen en de grootschalige Reggeherstelprojecten bij onder meer 

Nijverdal/Hellendoorn hebben voor een verstoring gezorgd. De natuurterreinen die echter zullen ontstaan, 

zullen afhankelijk van de verdere inrichting en het beheer juist wel van groot belang voor onder meer de 

patrijs. Ook hebben we het afgelopen voorjaar gemerkt bij de inventarisatie, dat de menselijke „bouwdrift‟ 

reden is dat de patrijs uit ons landschap verdwenen is.  
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Op dit moment wordt er gewerkt aan het schrijven van een plan voor het Patrijzen beschermings- en 

biotoopverbeteringsproject binnen de WBE “West-Twente”. Hierin worden de leefgebieden omschreven, 

wordt de huidige situatie omschreven zoals deze nu aangetroffen wordt en de toekomstige situatie geschetst. 

In het plan worden biotoopverbeterende maatregelen omschreven waarbij ook verwezen wordt naar 

financieringsmogelijkheden. Deze veranderen, mede door toedoen van de overheid echter met grote 

regelmaat. Voor de uitvoer van een plan zal in de toekomst een breed draagvlak nodig zijn, onder meer vanuit 
de landbouw, overheid en terreinbeherende organisaties, maar ook van alle bewoners en gebruikers van ons 

platteland. Financiering uit verschillende bronnen is onontbeerlijk om plannen ten gunste van de patrijs te 

realiseren. De planvorming en realisatie zal dan ongetwijfeld ook enkele jaren in beslag nemen.  

 

Natuurlijk profiteert niet alleen de patrijs van maatregelen. Ook diersoorten als kwartel, geelgors, fazant, 

graspieper, gele en witte kwikstaart, veldleeuwerik, grauwe gors, kneu, kerkuil en torenvalk en dagvlinders, 

bijen en zweefvliegen zullen van de maatregelen profiteren.   

 
Actuele informatie, zoals bijvoorbeeld de handleiding voor de telling van de patrijs en het enquêteformulier,  

zal steeds op de website van de WBE, www.wbewest-twente.nl vermeld worden. 

 

 

Nadere informatie: 

 

 

 

E.M. Dijk – coördinator Patrijzenproject 

Koestraat 11 
7447 CE  HELLENDOORN 

Tel. 0548 656447   06 20952646 

e-mail dieki@wxs.nl 

http://www.wbewest-twente.nl/
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