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Persbericht 
 
 

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. Dit gebeurt onder andere in samenwerking met de 
Wildbeheereenheid “West-Twente”.  
 
Zaaigoedactie 
Stichting Patrijs van West-Twente heeft onlangs de mogelijkheid geboden aan jagers van de 
Wildbeheereenheid om gratis een zaadmengsel aan te vragen. Daarbij kregen dit jaar ook anderen 
de mogelijkheid om de mengsel kosteloos aan te vragen. Dit kruidenmengsel ‘Twentsche Veld’ is 
ontwikkeld door Hofman Natuurzaden. Dit mengsel van bloemen, kruiden en zaaddragende planten 
maakt dit heel geschikt voor insecten, hommels, bijen, vlinders en vogels, waaronder patrijzen. Het 
kiemt en groeit op bijna alle grondtypen in Twente. Dit mengsel is samengesteld uit cichorei, erwten, 
vlas, rogge, Waldstaubenrogge, Japanse haver, boekweit, borage, wilde peen, peterselie, 
duizendblad, kamille, citroenmelisse, zonnebloem, luzerne, goudsbloem, karwij, Phacelia, 
bladrammenas, pimpernel, fenegriek, bladkool, mosterd, gierst, serradella, honingklaver, wikke, 
kaasjeskruid, klaproos en korenbloem.é 
 
Minimaal 3,4 ha aan nieuwe faunastroken 
Inmiddels zijn alle bestellingen verwerkt en blijkt, dat er zo’n 3,4 ha aan faunastroken ingezaaid kan 
worden zal worden met het mengsel. In de praktijk zal de oppervlakte van de faunastroken groter 
zijn. Geadviseerd wordt de helft van de bestaande stroken, ingezaaid in 2021 te laten staan. Juist het 
verschil in begroeiing tussen oudere kruiden en de nieuwe vegetatie maakt het extra aantrekkelijk 
voor insecten en vogels.  
 
Afhalen bij leverancier 
Op vrijdag 29 april a.s. zal iedereen die het mengsel besteld heeft, haar of zijn bestelling moeten 
afhalen bij Hofman Agrarische Produkten aan de Grimbergweg 11 in Notter. Per bestelling is, 
gebaseerd op de opgegeven in te zaaien oppervlakte, de bestelling individueel klaar gemaakt.  
 
Zaaien en monitoren 
Het kruidenmengsel ‘Twentsche Veld’ zal voor eind mei aanstaande gezaaid moeten zijn. Dan krijgt 
het voldoende kans te ontkiemen en uit te groeien. Het is belangrijk dat de kruiden tot bloei en 
zaadvorming komen. Natuurlijk zullen er ook minder gewenste kruiden, zoals melganzevoet, 
akkerdistel en grote brandnetel opkomen. Om overlast te voorkomen op aangrenzende  



 

 
 
 
 
 
landbouwgronden, zullen deze handmatig beperkt moeten worden. Natuurlijk hebben ook 
‘onkruiden’ een grote waarde voor de fauna, sommige insecten zijn volledig afhankelijk van één 
specifieke soort.  
De Stichting vraagt gebruikers van het mengsel om regelmatig foto’s en/of video’s van de ingezaaide 
stroken te maken en deze in te zenden. Ook zijn wij erg benieuwd naar de resultaten voor de fauna, 
of er bijvoorbeeld bijzondere vlinders worden waargenomen of dat zich bijvoorbeeld kwartels of 
patrijzen ophouden in de stroken.  
 
Advies 
Stichting Patrijs van West-Twente is bereid advies te geven over het aanleggen en onderhouden van 
een faunarand. De aanleg vergt enige  voorbereiding ook wat betreft de locatiekeuze. Het is 
belangrijk dat de faunarand niet al na één jaar verdwijnt maar volgend voorjaar voor de helft wordt 
bijgezaaid. Zo blijft de faunarand jaarrond interessant voor insecten en vogels.  ‘ 
 
Donateurs 
Stichting Patrijs van West-Twente is een ANBI erkende organisatie  en volledig afhankelijk van giften 
en schenkingen. De middelen zijn erg beperkt terwijl de belangstelling voor een gevarieerde flora en 
fauna op het platteland toeneemt en ook uitermate noodzakelijk is. Hierin kan de Stichting een 
belangrijke rol spelen.  
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