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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. 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. 
 
Zaaigoedactie 
Stichting Patrijs van West-Twente houdt, net als voorgaande jaren een zaaigoedactie, waarbij gratis 
een mengsel beschikbaar gesteld wordt aan jagers van de Wildbeheereenheid “West-Twente”. Het 
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. 
 
Voor wie? 
Het zaaigoed wordt in eerste instantie beschikbaar gesteld aan de jagers van de Wildbeheereenheid 
die hun jachtveld aantrekkelijker willen maken voor het patrijs. Zij hebben daar de medewerking van 
de grondeigenaar voor nodig die een stukje grond beschikbaar stelt, in de meeste gevallen agrariërs. 
Maar Stichting Patrijs van West-Twente kijkt steeds nadrukkelijker naar andere bewoners en 
gebruikers van het buitengebied. Vooral bewoners van het platteland met een stukje grond hebben 
vaak de mogelijkheden om enkele vierkante meters als faunarand in te zaaien. Met name patrijzen 
weten dit te waarderen, vooral als er voldoende rust is.  
 
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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