
Patrijzengroep Oost-West

WBE De Hazebeek
WBE De Mandelvallei  
WBE Driekoningen                                      
WBE ‘t Veld

Zot van pAtrijs



“Indien jij geen
jager was, dan 
was jij de hardste
‘groene’!”



Historiek                                                
• Jaren ’90: oprichting Wildbeheereenheden

• Sindsdien zijn op heel veel plaatsen in Vlaanderen kleine en 
grote acties ter biotoopverbetering algemeen en voor de 
patrijs in het bijzonder.

• 1994: project Meetjeslandse Polders (Dr. 
Achiles Van Wassenhove)

• 1995: WBE ‘t Veld ( momenteel 14575 ha)
• Sinds deze datum worden jaarlijks projecten rond 

biotoopverbetering door de WBE mee financieel 
ondersteund.

• 1997: WBE groepering Westhoek (Dr. Paul 
Theuninck, Dirk Cuvelier, Rudi Debruyne)

• 2009: Inzamelen patrijzenvleugels

• 2015: Hubertusvereniging Vlaanderen: 
patrijzenproject



Oprichting 
patrijzengroepen

• West-Vlaanderen:
• Vier groepen
• 19 deelnemende 

wildbeheereenheden 
ondertekenen een schriftelijk 
engagement tegenover HVV.

• Ondersteuning 
• Hubertusvereniging Vlaanderen –

Kenniscentrum
• Provinciaal comité HVV
• Patrijzengroep West-Vlaanderen



Patrijzengroep Oost-West

• Start 17-08-2016 met 
verantwoordelijke per WBE

• Doelstelling via menukaart HVV

• Biotoopverbetering

• Wintervoeding – winterdekking
– nestgelegenheid

• Predatiecontrole

• Afschot op duurzame manier



Patrijzengroep Oost-West

• Oprichting patrijzenwerkgroep in de 
eigen WBE 

• Contact zoeken met regionale
landschappen, VLM, Inagro...

• Uitwisseling informatie en documenten

• Naslagwerkje rond patrijzenbeheer

• Organisatie en deelname
groepsaankopen



Patrijzengroep Oost-West

• 20-09-2016: Overleg met regionaal
landschap Houtland en VLM

• 17-10-2016: Overleg met Stad-land-schap
‘t West-Vlaamse hart.                                                                           
Daar de VLM met projectondersteuning
soms beperkt is (buurt kleine
landschapselementen) wil Stad-land-schap
deze hopelijk tijdelijke lacune opvullen.

• 23-11-2016: Oprichting
patrijzenwerkgroepen binnen de WBEs –
hier concreet ‘t Veld



Concrete acties
WBE ‘t Veld gaf al deze acties een financiële ondersteunig!

• 22-02-2017: aankoop van 450 
voederemmers voor West-Vlaanderen
(zolang er onvoldoende biotoop is, is dit
noodzakelijk)

• Ontwerp en verkoop identificatieplaatjes
vangkooien (1899 plaatjes voor West-
Vlaanderen)

• Kans tot groepsaankoop materiaal
bestrijding kraai (West-Vlaanderen)

• 20-03-2017: kans tot groepsaankoop Larsen-
kooien (HVV – WBE)



Concrete acties

• 15-01-2018: kans tot groepsaankoop
zaadmengsels (HVV – WBE)

• 29-01-2018: kans tot groepsaankoop
Krefelder-fuchsfalle (HVV – WBE)

• 02-2018: kans tot groepsaankoop ICOTEC 
geluidsinstallatie om de telling van de 
patrijs te ondersteunen (West-Vlaanderen). 
In februari 2019 komt het INBO bij
patrijzengroep Oost-West in het veld 
opleiding geven.

• Inzaaiingen bij particulieren, landbouwers… 
via projecten ondersteund door WBE (in ‘t 
Veld dit jaar 12 ha + twee demoveldjes)



Aandachtspunten

• Je hebt maar broedparen volgens je biotoop!!

• Biotoopaanleg en beheer (eerst het 
biotoop aanleggen, de ‘gasten’ volgen
automatisch)

• Zowel stroken als ganse velden zijn goed

• Nood aan struweel en kruidenranden –
monocultuur doorbreken

• Predatiecontrole is levensnoodzakelijk!

• Goede dekking – struweel in plaats van 
hoge bomen – afschot... (zwarte kraai, 
ekster, kauw, bruine rat, vos, verwilderde
kat, roofvogels, marterachtigen, egel, 
blauwe reiger, loslopende honden)



Aandachtspunten

• Vertrouwen winnen van landbouwers en
eigenaars – jagers zijn hier ideaal geplaatst

• Ijveren dat de grond voor kruidenranden als
beloning blijft meetellen voor mestquota

• Ingezaaide stroken zouden jaarlijks moeten
mogen verlegd worden – bij graanvelden
gebeurde dit ook

• Proberen natuurlijke randen te behouden –
bewoners aanspreken

• Maaibeheer aanpassen: wegbermenbeheer, 
nieuwe technologie of wildredders
verplichten

• Injectie van mest zoveel mogelijk vermijden



Aandachtspunten

• Administratie verminderen

• Samenwerking tussen alle
belanghebbenden. Dit alles zal ten 
goede komen aan alle grondbroeders, 
insecten, vlinders, bijen … 

• Niet meedoen met de roddelpers

• Industrieterreinen, verkavelingen... 
Beperken

• Een warme junimaand met weinig
onweersbuien



Aandachtspunt: telling

• Voor- en najaarstelling uitvoeren (oppassen 
dubbeltelling)

• Je telt gemakkelijkst ‘s morgens en ‘s avonds

• Je ziet in het najaar altijd eerst de ‘lege’ 
koppels

• Grootte van de klucht hangt af van weer, 
predatie en maaiverlies

• Als je een koppel niet terug vindt eventueel 
luisteren naar roep

• Best is vanaf half augustus stoppels, 
aardappelvelden en weiden aflopen, breed, 
met de hond



Aandachtspunt: 
duurzaam afschot

• Kluchten oude vogels en lege koppels 
(tweede jaar) wegnemen omwille van 
inname territorium en verjaging jonge 
koppel(s)

• Voldoende vogels overhouden om het 
aantal broedparen van het volgend jaar 
te verzekeren

• Slechts een derde van het getelde 
aantal komt in aanmerking voor afschot



Zot van pAtrijs: 
indrukwekkende lijst met 
resultaten

40 hectares fauna-akkers ingezaaid in 
2017. Een succesvolle groepsaankoop 
van patrijsvriendelijk zaaimengsel. Meer 
dan 5000 struiken aangeplant en meer 
dan zeven kilometer heggen en 
houtkanten onderhouden. 

Hubertus Vereniging Vlaanderen bedankt 
alle deelnemers voor hun kennis, inzet en 
enthousiasme



Demoveldjes te 
Koolskamp en Pittem in 
samenwerking met Stad-
land-schap ‘t West-
Vlaamse hart en Inagro

Privé initiatief te Ardooie



Koolskamp: Hazenapotheek 2017



Koolskamp 2017
Hazenapotheek en bloemenweide



Koolskamp 2018
Aanplanting met struweel op de kant

Rechts Hazenapotheek 2017 met inzaaiing demoveld



Koolskamp 2018
Hazenapotheek met demoveld
samenwerking Stad-land-schap en Inagro



Pittem 2018
Demoveld Stad-land-schap en Inagro



Pittem 2018



Ardooie 2018
Göttinger mengsel en groenbemesting



Ardooie 2018



Ardooie 2018


