
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WELKOMSTWOORD INFOAVOND “PATRIJZEN IN ’T WEST-VLAAMSE 

HART” 

 

 

Goeienamiddag iedereen, 

 

Ik ben blij jullie te mogen verwelkomen in een van de mooiste uithoeken van ’t West-

Vlaamse hart, namelijk De Vijfwegen. We zitten hier samen midden in een mooi 

landbouwlandschap op een boogscheut van het militair domein, het bos van Houthulst, 

de heuvelrug van Westrozebeke en net naast de Vrijbosroute. Deze oude 

spoorwegbedding, vroeger Lijn 63, verbond Kortemark met Ieper en is nu ingericht als 

fietspad. Als groene as heeft de Vrijbosroute natuurlijk ook een grote landschappelijke en 

ecologische waarde.  

 

Het landschap rond deze Vrijbosroute en bij uitbreiding in heel ’t West-Vlaamse hart 

staat echter al een hele tijd onder druk. De toenemende bebouwing, de verspreiding van 

industrieterreinen en de toenemende mobiliteit zorgen voor een sterk versnipperd 

landschap. Samen met de intensivering en schaalvergroting in de landbouw en de 

maïsmonoculturen zorgde deze evolutie ervoor dat de akkervogels het in Vlaanderen 

ontzettend moeilijk kregen. Vele soorten gaan drastisch achteruit, staan op het punt om 

te verdwijnen, of houden het reeds een tijdje voor gezien. Zo ook de patrijs. 

 

In het voorjaar had ik enkele gesprekken met vertegenwoordigers van de WBE’s, 

Natuurpunt, Inagro en kwam meermaals de vraag of het niet mogelijk zou zijn om samen 

met enkele partners een werking rond patrijzen op te starten in ’t West-Vlaamse hart. Op 

basis van deze gesprekken spraken we af om in 2018 samen enkele demoveldjes in te 

zaaien met het Götingenmengsel van Inagro en via een infoavond na te gaan of het 

zinvol is om samen met alle partners een patrijzenproject op te starten.  

 

Aangezien de uitdagingen in ’t West-Vlaamse hart groot zijn kunnen we hier enkel in 

slagen als we met alle partners samenwerken en aan hetzelfde zeel trekken. Ik ben me 

ervan bewust dat de verschillende partners die hier samen zitten niet allemaal dezelfde 

doelstellingen nastreven en misschien op het eerste zicht tegenstrijdig zijn. Maar ik ben 

er ook van overtuigd dat 80% van onze doelstellingen gelijklopend zijn: het landschap 

open houden, versnippering tegengaan, ruimte geven aan water om wateroverlast te 

beperken, biodiversiteit bevorderen, de landbouwers ruimte geven om te blijven boeren, 

kunnen genieten van een mooie omgeving om in te wandelen en te fietsen enzovoort.  

 

En dat is net wat het Stad-Land-schap, een interlokaal samenwerkingsverband tussen de 

provincie West-Vlaanderen, 17 gemeenten uit Midden-West-Vlaanderen en tal van 

middenveldorganisaties met deze avond wil doen. Enerzijds willen we bruggen bouwen 

tussen de verschillende partners om samen de patrijs in deze landbouwregio terug 

kansen en ruimte te geven. Anderzijds willen we aan alle instanties duidelijk maken dat 



 

 

 

 

 

er ook in deze regio heel wat mensen en organisaties “goesting” hebben om samen 

maatregelen te nemen om akkervogels te beschermen. 

 

Ik hoor dan ook graag wie van jullie dit najaar bereid is om mee rond de tafel te zitten 

om kennis rond akkervogelbescherming uit te wisselen, na te gaan hoe we het 

patrijzenbestand in kaart kunnen brengen en te onderzoeken waar we welke patrijs-

vriendelijke inrichtingen kunnen aanleggen. Het is mijn doelstelling om straks iedereen 

rond de tafel te krijgen, want enkel wanneer we met alle partners die actief zijn in het 

buitengebied samenwerken en een maximale win-win situatie kunnen creëren, kunnen 

we in deze regio iets verwezenlijken. 

 

Olivier Dochy bijt vanavond de spits af. Olivier werkt bij de sectie Natuur en Landschap 

van de provincie West-Vlaanderen en is verantwoordelijk voor de opmaak van 

actieprogramma’s voor soortbescherming in onze provincie. Hij schreef in 2005 als 

medewerker van het INBO samen met een collega het boek “Van de stakkers van de 

akkers, naar de helden van de velden. Beschermingsmaatregelen voor akkervogels”. De 

ideale persoon dus om ons vanavond kort onder te dompelen in de leefwereld van de 

patrijs. 

 

Willem van Colen neemt het daarna van Olivier over. Binnen het Europees project 

Partridge deed Willem heel wat ervaring op rond inrichtings- en beheermaatregelen voor 

een patrijsvriendelijk platteland. Hij zal vanavond een beeld schetsen van mogelijke 

maatregelen voor ’t West-Vlaamse hart. 

 

Hubertus Vereniging Vlaanderen startte in 2016 met het Vlaams Patrijzenproject om een 

toekomst te bieden voor de patrijs en de patrijzenjacht. Bart Coghe, van het lokale 

patrijzenproject Oostwest, geeft ons een beeld van de inspanningen die de 

wildbeheereenheden nu al leveren voor de patrijs.  

 

Daarna geeft Kathleen Vanhuyse een demonstratie van een patrijzenvoederton. 

Hedendaagse landbouwmachines en landbouwmethodes laten vaak niet genoeg voedsel 

achter op het veld in de late winter en de vroege lente. Door bij te voederen proberen de 

leden van de Hubertus Vereniging de patrijzen over deze moeilijke periode heen te 

helpen.  

 

Daarna gaan we met z’n allen op stap. We wandelen vanuit dit stationsgebouwtje een 

kleine 300 meter verder tot aan het domeintje De Vijfwegenpoel van Natuurpunt Groot-

Staden. Dit perceel van 1 hectare werd onlangs aangekocht door Natuurpunt en in het 

voorjaar werd er een brede rand ingezaaid met het PARTRIDGE-mengsel voor patrijzen. 

Bij het perceel krijgen we uitleg over het beheer van Ivan Bruneel, voorzitter van 

Natuurpunt Groot-Staden en Willem Van Colen van Inagro. 

 

Op het einde van deze avond nodig ik jullie graag uit om bij een glas samen plannen te 

smeden voor de toekomst van de patrijs in ’t West-Vlaamse hart.  

 

Het Stad-Land-schap wil jullie nu alvast bedanken voor jullie aanwezigheid. 

 

 


