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Persbericht 
 
Voorjaarstelling patrijzen 
 

Stichting Patrijs van West-Twente 
Stichting Patrijs van West-Twente komt op voor de belangen van het patrijs in de gemeenten 
Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden. Dat doet zij door in haar werkgebied aan  
biotoopverbetering ten behoeve van het patrijs te werken: inzaaien van ruigteranden zodat de 
patrijzen hier voedsel, dekking en rust vinden. En dat is hard nodig: sinds de jaren zeventig is de 
patrijzenstand landelijk met ruim 95% afgenomen. Stichting Patrijs van West-Twente besteed sinds 
2014 extra aandacht aan het patrijs. Dit behelst onder meer het organiseren van tellingen, het ter 
beschikking stellen van zaadgoed voor de aanleg van ruigteranden en het geven van voorlichting en 
biotoopadvies. 
 
Voorjaarstelling 
Ieder voorjaar vraagt de Stichting Patrijs van West-Twente aan de leden van de Wildbeheereenheid 
“West-Twente” om in hun velden de patrijzen te tellen. Het gebied is begrensd door het Overijssels 
Kanaal in het noorden, de Sallandse Heuvelrug in het westen, de A1 in het zuiden en het 
Twentekanaal zijtak Almelo en de Veeneleiding in het oosten.  In het voorjaar bakenen de haantjes 
van elk spannetje hun territorium af. Vooral nu de temperaturen soms al voorjaarsachtig is, is het 
goed mogelijk om de kraaiende haantjes te horen. Het geluid van het haantje is heel kenmerkend en 
een prima indicatie voor de aanwezigheid van een spannetje.  
 
Melden 
Er wordt gevraagd om op zaterdag 12 maart a.s. binnen dit gebied het veld in te gaan, ’s morgens 
vroeg bij het licht worden is het beste moment, om te luisteren naar het gekraai van het 
patrijzenhaantje. De gegevens worden terug gemeld via info@patrijsvanwesttwente.eu met 
vermelding van locatie en aantallen. Alle gegevens van tellingen en andere waarnemingen helpen om 
een inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de populaties en eventuele maatregelen om een gunstig 
biotoop te creëren.  
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