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1 Inleiding 
 

Eind 2016 is het Actieplan Akker- en weidevogels Gelderland gereed gekomen. Eén van de 

onderdelen uit dit plan was het realiseren van maatregelen voor de doelsoort patrijs in specifiek voor 

deze doelsoort aangewezen actiegebieden. De VALA is in 2016 en 2017 al gestart met het beheer 

voor kruidenrijke akkerranden en heeft dit beheer de afgelopen jaren verder uitgebreid.  

Dankzij extra financiering vanuit het Actieplan Akker- en Weidevogels hebben de agrarische 

collectieven in Gelderland aan Stichting Landschapsbeheer Gelderland begin 2018 de opdracht 

gegeven de beheermonitoring voor de patrijs op te zetten. 

In samenwerking met Sovon, is Stichting Landschapsbeheer Gelderland gestart met het opleiden van 

vrijwillige patrijzentellers. Doel was om met vrijwilligers een eerste 0-telling te kunnen uitvoeren en 

de stand van de patrijzen in de gebieden met beheermaatregelen via het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb) in beeld te kunnen brengen. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het tellen van patrijzen en het verzamelen en invoeren van de 

gegevens. Sinds 2018 blijkt hier heel veel animo voor te zijn. In 2020 is er in Gelderland geteld in 158 

telgebieden. Hiervan lagen 105 (tel)gebieden in de Achterhoek. 2020 is het eerste jaar dat de 

telgebieden van Aalten en Didam worden meegenomen in de beheerevaluatie. In de Achterhoekse 

telgebieden waren in totaal 187 patrijzentellers actief.  

Zie hieronder voor de verdeling van de getelde gebieden (2020) over het werkgebied van de VALA en 

inliggende agrarische natuurverenigingen. De kaarten met de namen en de begrenzing van de 

telgebieden per regio zijn opgenomen in bijlage 1. 

Tabel 1: Aantal en oppervlak telgebieden per ANV/Groep binnen Collectief VALA 

ANV/groep 
Getelde 
gebieden Oppervlakte (ha) 

Groen Goed 3 352 

Berkelland 3 352 

Onderholt 33 5985 

Steenderen 8 1589 

Vorden 25 4396 

PAN 1 1555 

Aalten 1 1555 

VAL Oude IJssel 45 9793 

Didam 6 1869 

Montferland 16 3221 

Sinderen 19 3739 

Wehl 4 964 

VAN Berkel en Slinge 23 4206 

Berkelland 23 4206 

Eindtotaal 105 21892 

 

Deze rapportage is gebaseerd op de data van met name de voorjaarstellingen in 2020, aangevuld 

met losse waarnemingen (tot oktober) in de Achterhoek en de evaluatie-avonden met de vrijwilligers 

die daarop hebben gevolgd.  
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De rapportage geeft inzicht in de aantallen territoria per regio, het beheer, de getelde oppervlakte, 

de telgebieden en de belangrijkste gemaakte opmerkingen tijdens de evaluatie, deze laatste zijn 

opgenomen in bijlage 2. In het laatste hoofdstuk staan de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 

Dit jaar is de beoordeling van de kluchtgrootes (groottes van gezinnen) achterwege gelaten omdat er 

te weinig waarnemingen van gezinnen met kuiken zijn ingevoerd, hierdoor kunnen er geen 

betrouwbare uitspraken worden gedaan over de kuikenoverleving. 

Overzichten van de territoria van patrijzen op kaart zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 

Voor de analyse van de territoria en het beheer zijn eerst alle territoria van de patrijs bepaald aan de 
hand van de autocluster-methode van Sovon. Daarna is een selectie gemaakt van de territoria die op 
respectievelijk 500 en 1000 m afstand liggen van genomen maatregelen voor de patrijs. 500 meter is 
de dispersieafstand van patrijzen, als het biotoop geschikt is blijven ze binnen een straal van 500 
meter. Dit betekent dat met maatregelen het meest effectief zijn als ze binnen een staal van 500 
meter van een vastgesteld territorium worden genomen. De maatregelen waarmee is gerekend zijn: 
akkerranden, graanakkers, struwelen, botanische graslanden en kruidenrijke graslanden (allen 
afgesloten via ANLb). Patrijzen-paartjes die binnen 500 meter de beschikking hebben over voedsel en 
dekking middels een ANLb-maatregel hebben een groene kleur gekregen op kaart, binnen 1000 m 
een oranje kleur en als er sprake is van meer dan 1000 meter een rode kleur. Zodoende kunnen er 
uitspraken worden gedaan of er voldoende beheermaatregelen zijn afgesproken in een gebied.  
Naast ANLb-maatregelen worden in de gebieden ook veel andere maatregelen genomen die de 
patrijs ten goede komen, denk aan maatregelen op terreinen van TBO’s, particuliere grondeigenaren 
en bijvoorbeeld maatregelen die worden genomen in het kader van gemeentelijke regelingen voor 
o.a. akkerranden. Daar waar hierover gegevens bekend zijn, worden ze genoemd in de tekst. 
Natuurlijk speelt ook het bestaande landschap een grote rol. Bij de huidige analyse was er geen 
mogelijkheid om hier rekening mee te houden, behalve de aanname dat bestaande landschap voor 
ca. de helft bijdraagt aan geschikt habitat voor de patrijs. Het streven is 10% van je landschap 
optimaal inrichten voor de patrijs, waarvan ca 5% wordt gerealiseerd door bestaand landschap en ca. 
5% door gerichte maatregelen ANLb. Advies is om in de toekomst een gebiedsscan uit te voeren per 
patrijzengebied om te beoordelen hoe de situatie daadwerkelijk in het veld is. In 2020 heeft de VALA 
focusgebieden voor de patrijs aangewezen, info hieronder staat vermeld in hoofdstuk 3. 
 

In Lochem worden ook gegevens verzameld over patrijzen, maar niet volgens de gestandaardiseerde 

methode die in de rest van de gebieden wordt toegepast. De gegevens van dit gebied zijn niet 

opgenomen in deze rapportage omdat ze niet 1 op 1 vergeleken kunnen worden met de andere 

telgebieden.  
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2 Aantallen 

 
Hieronder is per regio het aantal territoria en oppervlakte van de getelde gebieden weergegeven. De 
weergegeven dichtheid zegt iets over het aantal territoria per 1000 hectare en met dit getal kunnen 
de verschillende regio’s met elkaar vergeleken worden. 
 
Tabel 2: Aantal territoria, oppervlakte en dichtheid van de getelde gebieden in 2018  

Telgebieden  Aantal 
telgebieden 

Aantal  
Territoria 

Getelde 
Oppervlakte 
(ha) 

Dichtheid 
(per 1000 ha) 

Regio Berkelland 60 28 9.686 2,9 

Regio Sinderen  21 19 4.086 4,7 

Regio Wehl 1 4 166 24,1 

Regio Vorden 24 10 3.735 2,7 

Regio Montferland 13 13 2.786 4,7 

 
Tabel 3: Aantal territoria, oppervlakte en dichtheid van de getelde gebieden in 2019  

Telgebieden  Aantal 
telgebieden 

Aantal  
Territoria 

Getelde 
Oppervlakte 
(ha) 

Dichtheid 
(per 1000 ha) 

Regio Berkelland 40 32 6.250 5,1 

Regio Sinderen 20 15 3.325 4,5 

Regio Wehl 2 5 329 15,2 

Regio Vorden 14 14 2.132 6,6 

Regio Montferland 16 20 3.221 6,2 

Regio Steenderen 8 12 1.515 7,9 

 
Tabel 4: Aantal territoria, oppervlakte en dichtheid van de getelde gebieden in 2020  

Telgebieden  Aantal 
telgebieden 

Aantal  
territoria 

Getelde 
Oppervlakte 
(ha) 

Dichtheid 
(per 1000 ha) 

Regio Berkelland 26 13 4.558 2,9 

Regio Aalten 1 26 1.555 16,7 

Regio Sinderen 19 17 3.739 4,5 

Regio Wehl 4 14 964 14,5 

Regio Vorden 25 35 4.396 8,0 

Regio Montferland 16 31 3.221 9,6 

Regio Didam 6 11 1.869 5,9 

Regio Steenderen 8 8 1.589 5,0 
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Figuur 1: Dichtheden patrijzen in de periode 2018-2020 

 
Het daadwerkelijk aantal territoria in Berkelland ligt waarschijnlijk hoger, maar doordat de patrijzen 
hier niet via de standaardtelling zijn aangetroffen, maar via losse waarnemingen (1% deelbezoeken) 
levert het geen territorium op, waardoor er “maar” 13 territoria op de kaart staan. Inschatting van de 
coördinator is dat er 35 territoria zijn verspreid over de gemeente Berkelland. 
 
Er zijn in bijna alle regio’s meer patrijzen geteld in 2020 ten opzichte van 2019 (zie figuur hieronder). 
De dichtheden in de gebieden Vorden, Montferland en Sinderen zijn gestegen. In Steenderen, 
Berkelland en Wehl gedaald. Dit heeft niet alleen te maken met de aantallen die zijn waargenomen, 
maar ook met de getelde oppervlakte die is gewijzigd voor deze gebieden. Er lijkt sprake van een 
voorzichtige stijging in territoria voor heel Gelderland. Over het algemeen zijn de dichtheden nog erg 
laag, bij goede patrijzengebieden is de richtlijn 5 paar per 100 ha (50 paar per 1000 ha). Geen van de 
gebieden komt hier nog in de buurt. Aalten springt er wel uit met de hoogste dichtheid voor de 
Achterhoek.   
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3 Territoria en beheer 
 

Zoals in hoofdstuk 1 al vermeld, is berekend wat de afstand van genomen ANLb maatregelen tot de 

vastgestelde territoria van de patrijs is. Samengevat levert dat onderstaande grafiek en tabel op. 

Nadere toelichting volgt bij de beschrijving van de deelgebieden. 

 

Figuur 2: Territoria en afstand tot ANLb-beheer in 2020 

Tabel 5: Aantal territoria, oppervlakte en dichtheid van de getelde gebieden in 2020 

Regio Totaal aantal 
territoria  

binnen 500 m 
maatregelen 

binnen 1000 m 
maatregelen 

maatregelen 
> 1000 m 

Berkelland 13 6 6 1 

Aalten 26 20 5 1 

Sinderen  17 12 2 3 

Wehl 14 3 7 4 

Vorden 35 4 4 27 

Montferland 31 15 11 5 

Didam 11 0 4 7 

Steenderen 8 1 1 6 

Totaal 155 61 40 54 

 

Ook is berekend op welk percentage van de oppervlakte momenteel al ANLb-maatregelen ten 

behoeve van de patrijs worden genomen. Hiervoor is een bufferzone van 500 meter rondom de 

telgebieden van de patrijs gelegd en is de oppervlakte berekend van de samengevoegde telgebieden 

per regio.  
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Tabel 6: Oppervlak ANLb-maatregelen patrijs, oppervlak buffer telgebied en % van de oppervlakte 

2020 

Regio ha's ANLb 
maatregelen 
patrijs 

Opp buffer 
telgebieden 
in ha 

% van de 
oppervlakte 

Berkelland 144,95 22.542 0,6% 

Sinderen  44,20 9.044 0,5% 

Wehl 9,91 2.305 0,4% 

Vorden 214,41 17.511 1,2% 

Montferland 87,70 6.463 1,4% 

Steenderen 13,46 4.267 0,3% 

Aalten 17,64 2.514 0,7% 

Didam 6,36 3.585 0,2% 

 

2019  

 

 

 

 

 

 

 

Doordat de gebieden groot zijn en niet gefilterd op bebouwing komen de percentages laag uit, maar 

ze geven wel een beeld van de verschillen tussen de regio’s en de gegevens geven een algemeen 

beeld af dat er momenteel in het werkgebied van de VALA over grote regio’s wijd verspreid 

maatregelen worden genomen. Beter zou zijn de maatregelen te concentreren in de gebieden waar 

de patrijs zich daadwerkelijk ophoudt en daar te proberen de dichtheid aan maatregelen te 

verhogen. VALA is hier al mee gestart door focusgebieden te gaan benoemen voor de werving van 

beheer voor 2021.  

Wel valt te concluderen dat het percentage maatregelen in 2020 is gestegen t.o.v. 2019. Het beheer 

heeft dus een impuls gekregen. Ook in 2021 zal dit weer gebeuren. 

  

Regio 
ha’s ANLb 
maatregelen 
patrijs 

Opp buffer 
telgebieden 

% van de 
oppervlakte 

Berkelland 133,78 22.542 0,6% 

Sinderen  44,37 9.821 0,5% 

Wehl 9,52 987 1,0% 

Vorden 184,8 14.659 1,3% 

Montferland 79,66 6.463 1,2% 

Steenderen 3,5 3.746 0,1% 

Aalten 17,73 2.514 0,7% 

Didam 6,18 3.585 0,2% 
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4 Optimaal beheer 
 

In 2020 heeft SLG samen met de VALA een optimalisatieplan voor de patrijs in de Achterhoek 

opgesteld. In bijlage 2 is het deel met de belangrijkste literatuurinformatie uit dit plan opgenomen. 

Hieronder volgt het deel over minimaal en optimaal beheer en de bepaling van de focusgebieden. 

Minimaal en optimaal beheer 
 
Gezien het kleinschalige landschap in de Achterhoek en de kwaliteit van de bestaande 
landschapsstructuren en uitgaande van de bronnen is voor het gebied van de VALA de volgende 
keuze gemaakt qua minimaal en optimaal beheer: 

- Minimaal beheer = op 1,5 % van de oppervlakte worden ANLb maatregelen genomen 
- Tussenvariant = op 3% van de oppervlakte worden ANLb maatregelen genomen 
- Optimaal beheer = op 5% van de oppervlakte worden ANLb maatregelen genomen 

 
Hierbij wordt tevens als uitgangspunt gehanteerd dat de helft van de ANLb maatregelen bestaat uit 
tijdelijke maatregelen zoals akkerranden, keverbanken en kruidenrijke akkers en de andere helft uit 
duurzame maatregelen zoals hagen, struweelranden, kruidenrijke stroken en botanisch grasland. 
 
Het uitvoeren van een gebiedsscan ofwel habitatkartering geeft een goed beeld van de kwaliteit van 
het bestaande landschap. Bestaand, geschikt landschap, aangevuld met ANLb-maatregelen zou 10% 
van de oppervlakte moeten beslaan. 
 
Bepalen focusgebieden 
 
Om het ANLb zo goed mogelijk in te kunnen zetten, is gekozen om focusgebieden aan te wijzen: de 
beste gebieden waar nog behoorlijke aantallen patrijzen voorkomen en het huidige landschap en 
grondgebruik kansen biedt voor de toekomst. Om tot de bepaling van focusgebieden te komen zijn 
een aantal stappen uitgevoerd. 
 
Alle gebieden waarvan de inschatting is dat er nog een levensvatbare, niet geïsoleerde, populatie van 
patrijzen zit, zijn opgenomen als focusgebied: 
1. Ten eerste is op basis van de telresultaten van 2018, 2019 en zover bekend 2020 gekeken naar 

het voorkomen van de patrijs in de Achterhoek.  
2. Ook de waarnemingen van de patrijs die zijn ingevuld op waarneming.nl zijn meegenomen. 
3. En daarnaast is ook gekeken naar de kaart van de patrijs uit de Vogelatlas van Sovon.  
4. Vervolgens is rekening gehouden met de minimale grootte van 500 ha per gebied.  
5. Als grenzen van de focusgebieden zijn zoveel mogelijk de grenzen van telgebieden aangehouden 

omdat dit redelijk harde grenzen zijn (wegen, waterlopen ed.).  
De focusgebieden staan weergegeven op de kaart in bijlage 2. 
 
Er bestaat geen perfecte manier om de verschillende habitatmaatregelen voor de patrijs over een 
landschap te verdelen, maar er zijn wel een paar richtlijnen. Optimaal beheer moet erop gericht zijn 
om al de noodzakelijke habitats en maatregelen (nestgelegenheid, kuikenhabitat, winterdekking) aan 
te bieden binnen het territorium van een paartje patrijzen. De illustratie uit de Partridge Leidraad die 
hieronder is opgenomen laat een ideale indeling zien. 
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De huidige situatie (ANLb-beheer t.b.v. de patrijs per 1-1-2020) geeft onderstaand beeld. 
 

Focusgebieden 
Totaal 
oppervlakte in ha 

opp ANLb in 
ha % 

Leestensche broek 455 4,82 1,06% 

Nettelhorst 744 23,77 3,19% 

Neede Noord 730 9,89 1,35% 

N18 1651 4,8 0,29% 

Meddo-Zwolle 776 7,41 0,95% 

Barlo 1716 16,59 0,97% 

Sinderen eo 2784 20,28 0,73% 

Montferland 2852 27,41 0,96% 

Wehl 975 2,09 0,21% 

Hengelo-Velswijk 1521 2,63 0,17% 

Steenderen 2164 3,06 0,14% 

 
Voor de Achterhoek zijn in totaal 11 focusgebieden voor de patrijs aangewezen. 
Voor de meeste gebieden geldt dat het percentage ANLb-beheer momenteel onder de 1% zit. Er is 
dus nog een flinke investering in beheer nodig om de patrijs een positieve impuls te geven. 
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5 Deelgebieden 
 

5.1 Regio Berkelland 
 

5.1.1 Territoria en beheer 
 

 

Uit bovenstaand stippenkaartje blijkt dat er in de regio Berkelland 13 territoria van de patrijs zijn 
geteld. 6 van deze territoria liggen binnen 500 meter van genomen maatregelen (groene stippen), 6 
territoria liggen binnen 1000 meter afstand (oranje stippen) en 1 (rode stip) op meer dan 1000 meter 
afstand. Ideaal is als de maatregelen op maximaal 500 m afstand liggen, dus in de omgeving van de 
rode en oranje territoria zouden nog extra maatregelen genomen kunnen worden om voldoende 
voedsel en dekking voor de patrijzen te realiseren. 
 
In de regio Berkelland zijn in totaal 145 hectare aan ANLb-maatregelen t.b.v. de patrijs genomen. Dit 
is op 0,6% van de oppervlakte. Via een gemeentelijke regeling zijn in 2020 nog 7 ha extra kruidenrijke 
akkerranden ingezaaid. Als deze worden meegeteld komt het percentage op 0,7%. Het is aan te 
raden om binnen de focusgebieden de maatregelen te vermeerderen naar 3 tot 5% van de 
oppervlakte. 
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Regio Aalten 
 

5.1.2 Territoria en beheer 

 

In de regio Aalten zijn 26 territoria van de patrijs geteld. 20 van deze territoria liggen binnen 500 
meter van genomen maatregelen (groene stippen), 5 territoria liggen binnen 1000 meter afstand 
(oranje stippen) en 1 (rode stip) op meer dan 1000 meter afstand. Het is het meest zinvol om 
beheermaatregelen te treffen in de nabijheid van de rode en oranje stippen. 
 
In de regio Aalten zijn in totaal 18 hectare aan ANLb-maatregelen t.b.v. de patrijs genomen. Dit is op 
0,7% van de oppervlakte. Het is aan te raden om binnen het focusgebied de maatregelen te 
vermeerderen naar 3 tot 5% van de oppervlakte. 
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5.2 Regio Sinderen 
 

5.2.1 Territoria en beheer 
 

 

In de regio Sinderen zijn 17 territoria van de patrijs geteld. 12 van deze territoria liggen binnen 500 
meter van genomen maatregelen (groene stippen), 2 territoria (oranje stippen) liggen binnen 1000 
meter afstand en 3 (rode stippen) op meer dan 1000 meter afstand. Het is het meest zinvol om 
beheermaatregelen te treffen in de nabijheid van de rode en oranje stippen. 
 
In de regio Sinderen zijn in totaal 44 hectare aan ANLb-maatregelen t.b.v. de patrijs genomen. Dit is 
op 0,5% van de oppervlakte. Het is aan te raden om binnen het focusgebied de maatregelen te 
vermeerderen naar 3 tot 5% van de oppervlakte. 
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5.3 Regio Wehl 
 

5.3.1 Territoria en beheer 
 

 
 

In de regio Wehl zijn 14 territoria geteld. 3 van deze territoria (groene stippen) liggen binnen 500 m 
van de genomen maatregelen, 7 territoria (oranje stippen) liggen binnen 1000 meter afstand en 4 
(rode stippen) op meer dan 1000 meter afstand. Het is het meest zinvol om beheermaatregelen te 
treffen in de nabijheid van de rode en oranje stippen. 
 
In de regio Wehl zijn in totaal 10 hectare aan ANLb-maatregelen t.b.v. de patrijs genomen. Dit is op 
0,4% van de oppervlakte. Het is aan te raden om binnen het focusgebied de maatregelen te 
vermeerderen naar 3 tot 5% van de oppervlakte. 
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5.4 Regio Vorden 
 

5.4.1 Territoria en beheer 
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In de regio Vorden zijn 35 territoria van de patrijs geteld. 4 van deze territoria (groene stippen) liggen 
binnen 500 meter van genomen maatregelen, 4 territoria (oranje stippen) liggen binnen 1000 meter 
afstand en 27 (rode stippen) op meer dan 1000 meter afstand. Met name tussen Hengelo en Zelhem 
komen veel patrijzen voor, maar hier konden tot voor kort geen maatregelen worden afgesloten 
omdat er geen leefgebiedbegrenzing op lag, als het goed is verandert dit in 2021 en dan is het dus 
aan te raden hier met deelnemers in gesprek te gaan over het nemen van maatregelen voor de 
patrijs.  
 
In de regio Vorden zijn in totaal 214 hectare aan ANLb-maatregelen t.b.v. de patrijs genomen. Dit is 
op 1,2% van de oppervlakte. Het is aan te raden om binnen het focusgebied de maatregelen te 
vermeerderen naar 3 tot 5% van de oppervlakte. 
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5.5 Regio Montferland 
 

5.5.1 Territoria en beheer 
 

 

In de regio Montferland zijn 31 territoria van de patrijs geteld. Hiervan zijn er 15 territoria waarbij de 
ANLb maatregelen binnen 500 meter liggen (groene stippen). Bij 11 territoria liggen de maatregelen 
op maximaal 1000 m afstand (oranje stippen) en bij 5 territoria liggen de maatregelen op meer dan 
1000 meter afstand (rode stippen). Het is het meest zinvol om beheermaatregelen te treffen in de 
nabijheid van de rode en oranje stippen. 
 
In de regio Montferland zijn in totaal 87,70 hectare aan ANLb-maatregelen t.b.v. de patrijs genomen. 
Dit is op 1,4% van de oppervlakte. Het is aan te raden om binnen het focusgebied de maatregelen te 
vermeerderen naar 3 tot 5% van de oppervlakte. Wel is het zo dat rondom het Montferland veel 
hectares natuurbeheer (biologische graanakkers) van Natuurmonumenten liggen die een grote 
bijdrage aan het habitat van de patrijzen leveren. 
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5.6 Regio Didam 
 

5.6.1 Territoria en beheer 
 

 

In de regio Didam zijn 11 territoria van de patrijs geteld. Geen van deze territoria liggen binnen 500 
meter van genomen maatregelen. 4 territoria (oranje stippen) liggen binnen 1000 meter afstand en 7 
(rode stippen) op meer dan 1000 meter afstand van genomen maatregelen. In de buurt van alle 
territoria (rode en oranje stippen) is het zinvol om beheermaatregelen te treffen. Tot voor kort 
konden in een groot deel van dit gebied geen maatregelen worden afgesloten omdat er geen 
leefgebiedbegrenzing op lag, als het goed is verandert dit in 2021 en dan is het dus aan te raden hier 
met deelnemers in gesprek te gaan over het nemen van maatregelen voor de patrijs.  
 
In de regio Didam zijn in totaal 6,36 hectare aan ANLb-maatregelen t.b.v. de patrijs genomen. Dit is 

op 0,2% van de oppervlakte. Deze ha’s liggen voor het grootste deel wel net buiten de telgebieden. 

In 2020 heeft de VAL Oude IJssel met eigen budget akkerranden gerealiseerd in Didam, het betreft 12 

randen van in totaal 4 ha. Deze vallen niet onder ANLb, maar als ze wel mee worden geteld komt het 

percentage uit op 0,3%. 
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5.7 Regio Steenderen 
 

5.7.1 Territoria en beheer 
 

 

In de regio Steenderen zijn 8 territoria van de patrijs geteld. 1 van deze territoria (groene stip) ligt 
binnen 500 meter van genomen maatregelen, 1 territorium (oranje stip) liggen binnen 1000 meter 
afstand en 6 (rode stippen) op meer dan 1000 meter afstand. Het is het meest zinvol om 
beheermaatregelen te treffen in de nabijheid van de rode en oranje stippen. 
 
In de regio Steenderen zijn in totaal 13 hectare aan ANLb-maatregelen t.b.v. de patrijs genomen. Dit 

is op 0,3% van de oppervlakte. Vrijwilligers van Het Steenders Landschap hebben in april 2020 in 

totaal nog 2,9 ha (29.570 m2) extra aan kruidenrijke akkerranden ingezaaid. Hiermee komt het 

percentage op 0,4%. Het is aan te raden om binnen het focusgebied de maatregelen te 

vermeerderen naar 3 tot 5% van de oppervlakte.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 
Tellingen 

- Het is aan te raden voor de VALA om de bestaande groep Lochem-Nettelhorst te stimuleren 

om op dezelfde gestandaardiseerde wijze te gaan monitoren, want daarmee zijn de 

telgegevens over de hele Achterhoek beter te vergelijken. 

- Advies is om ook een najaars- en wintertelling te verrichten ism met vrijwilligers. Dan kan 

een goed inzicht in de reproductie van de patrijzen-paren worden verkregen en kunnen 

gerichtere uitspraken over het functioneren van de akkerranden voor patrijzen worden 

gedaan.  

- Het is aan te bevelen de kennis bij de patrijzentellers voor de start van het telseizoen op te 

frissen en het belang van de standaard monitoring te benadrukken. SLG zal daarom de 

coördinatoren van de patrijzengroepen vragen een startavond te organiseren en zorgen dat 

er ook iemand van SLG bij aanwezig is. Doel moet zijn dat de focusgebieden in ieder geval 

conform de standaard-methode geteld worden. 

 

Communicatie vanuit VALA 
- Zowel de tellers als de veldcoördinatoren vanuit het collectief willen de communicatie tussen 

de tellers en de deelnemers aan ANLb blijven verbeteren. In het voorjaar van 2021, 

voorafgaand aan het telseizoen, kan het collectief dit stimuleren door: 

o De nieuwe patrijzenfolder beschikbaar te stellen aan tellers, deelnemers, bewoners 

en grondeigenaren in focusgebieden. 

o aan de tellers inzicht te verschaffen in de ligging van de afgesloten contracten voor 

akkerranden, door het verschaffen van veldkaarten met het ANLb-beheer; 

o tellers te faciliteren om in contact te kunnen komen met de grondeigenaar, door 

deelnemers aan ANLb op de hoogte te stellen van de tellers in een gebied en het 

organiseren van een gezamenlijke startavond met zowel deelnemers, tellers en leden 

van de WBE. 

o te communiceren naar de deelnemers over de geplande tellingen in 2021 en over de 

contactgegevens van de tellers. 

- Ook is het belangrijk om vanuit de VALA goede communicatie richting de tellers te blijven 

houden over mogelijkheden van financiering van inrichtingsmaatregelen en beheer voor de 

patrijs; 

- Hetzelfde geldt voor de communicatie met de WBE’s in de gebieden. Het is aan te raden dit 

contact te verbeteren zodat de lokale jagers en opzichters op de hoogte zijn van de 

activiteiten van de patrijzentellers en andersom. Dit kan door middel van het organiseren van 

een bijeenkomst vroeg in het seizoen voor jagers, vrijwilligers en de betrokken 

veldcoördinatoren van de VALA. Deze is in 2020 niet doorgegaan i.v.m. de coronasituatie. 

- Ook is het aan te bevelen gerichte coaching aan te bieden aan de deelnemers ANLb zodat 

kennis over de patrijs, de beheerpakketten en het uitvoeren van het daadwerkelijke beheer 

goed bekend is bij de deelnemer en er ook beter op gestuurd kan worden in de praktijk. 

- Vrijwilligers hebben aangegeven dat de inzet van een drone om patrijzen en –nesten te 

kunnen opsporen wenselijk is. Het is aan te bevelen voor de VALA om te overwegen om de 

weidevogeldrone die sinds 2020 in bezit is, ook in te zetten in de patrijzengebieden, 

bijvoorbeeld om de grootte van gezinnen te tellen. 
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Faciliteren patrijzen-tellers door SLG 
- Hierbij blijft SLG inzetten op de volgende onderdelen: 

o Verbeteren communicatie tussen boeren en vrijwilligers.  

o Vrijwilligers stimuleren om contact te leggen met de grondeigenaren voorafgaand 

aan de telrondes; 

o Vrijwilligers stimuleren om tussentijds bevindingen te delen met de grondeigenaar; 

o Vrijwilligers stimuleren om relevante bevindingen/resultaten te delen met de veld-

coördinator van het collectief. 

- Cursus invoeren patrijzenwaarnemingen in Sovon is gewenst als opfriscursus bij een aantal 

gebieden, alleen de handleiding rondsturen blijkt niet voldoende te zijn.  

- De vrijwilligerscoördinatoren hebben behoefte aan input ten behoeve van de evaluatie met 

vrijwilligers die zij organiseren. VALA zal ze faciliteren door de beheerevaluatie te delen en 

SLG zal benodigd kaartmateriaal te verschaffen. 

 
Predatie en verstoring 

- De predatiedruk op patrijzen lijkt groot, maar eigenlijk is hier te weinig over bekend. In het 

Montferland is een predatieonderzoeker actief die de patrijzenwerkgroep ondersteunt en 

een predatierapport op gaat stellen (begin 2021). Het is aan te bevelen de resultaten van dit 

rapport mee te nemen in de beheerstrategie voor de patrijs. 

- Loslopende honden hebben een verstorende werking op patrijzen. Actieve handhaving 

tijdens het broedseizoen in gebieden waar de recreatiedruk groot is en waar patrijzen 

broeden is wenselijk. 

- Het is aan te raden aan deelnemers ANLb en aangrenzende terreinbeherende organisaties 

om de akkerranden niet strak tegen de bosrand te leggen, maar juist midden op de percelen 

omdat uit onderzoek is gebleken dat dit de predatiedruk verlaagd. 

- Ook is het aan te raden om de akkerranden niet langgerekt aan te leggen maar in blokken, 

onderzoek uit Engeland (bron: Partridge-onderzoek) wijst uit dat dit een preventieve werking 

op predatie heeft. 

- Er is een wens om daar waar patrijzen broeden en/of koppeltjes met jongen worden 

waargenomen het gebied recreatieluw te maken, bijvoorbeeld door wegen/paden tijdelijk af 

te sluiten. Het is aan te raden dat vrijwilligers die constateren dat de recreatiedruk in een 

gebied problemen oplevert dit meldt bij de veldcoördinator van het collectief zodat 

gezamenlijk het gesprek met de gemeente/grondeigenaren kan worden aangegaan. 

- In het algemeen kan gezegd worden dat de predatiedruk in 2020 erg hoog was en dat het 

een extreem droog jaar was, die heeft de overleving van de patrijzenkuikens bemoeilijkt. Ook 

de hoge recreatiedruk (door corona) heeft zeer waarschijnlijk gevolgen gehad voor de 

overleving van de patrijzen. 

 

Territoria en beheer 
- Het aantal waargenomen territoria van de patrijs is gemiddeld stabiel tot licht gestegen t.o.v. 

van 2019. Dit kan zijn veroorzaakt doordat het daadwerkelijk beter gaat met de patrijs, maar 

kan ook een effect van beter waarnemen zijn door de patrijzentellers. 

- De dichtheden per regio zijn in enkele gebieden toegenomen. Dit kan zijn veroorzaakt 

doordat het daadwerkelijk beter gaat met de patrijs, maar ook een effect zijn van beter 

waarnemen door de patrijzentellers. 
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- Inschatting van de telers is dat de reproductie dit jaar tegen viel. Relatief weinig paartjes met 

jongen en als er jongen zijn dan minder dan voorgaande jaren. Het vermoeden bestaat dat 

vooral ook de droogte een rol heeft gespeeld. 

- Uit de analyse blijkt dat er nog een flink aantal patrijzen-paartjes zijn, waarbij genomen 

maatregelen op meer dan 1000 meter afstand liggen. Hier is het zinvol dat de VALA actie 

onderneemt door gebiedsgericht (bij de oranje en rode stippen) deelnemers voor ANLb te 

werven. 

- In alle gebieden is het percentage waarop beheer ten behoeve van de patrijs wordt 

uitgevoerd nog te laag. Maatregelen moeten, bij voorkeur binnen de focusgebieden, naar 3 

tot 5% van de oppervlakte om een succesvol leefgebied voor de patrijs te kunnen vormen. 

Hierbij is het ook belangrijk dat er een gebiedscan wordt uitgevoerd en goed in kaart wordt 

gebracht wat het bestaande landschap en het beheer van terreinbeherende organisatie al als 

voordeel biedt voor de patrijs. 

- Het algemene advies is ook meer doen in minder gebieden en op een beperktere 

oppervlakte, dus investeren in de aangewezen focusgebieden (gebieden met de hoogste 

dichtheden) voor de patrijs.  

- Begin 2021 zal SLG de veldcoördinatoren van het collectief kaarten aanleveren met daarop 

de vastgestelde patrijzenterritoria van 2020, de waargenomen patrijzen in 2020 

(bezoekstippen uit Avi-map) en de waarnemingen uit de NDFF, zodat er een compleet beeld 

ontstaat en de coördinatoren over alle benodigde informatie kunnen beschikken. 

 

Beheerpakketten 
Ten aanzien van de beheerpakketten ANLb zijn er een aantal adviezen: 

- Nu er een pakket voor de keverbank is ontwikkeld, is het belangrijk dat dit pakket en de 

andere patrijzenpakketten onder de aandacht gebracht worden bij (potentiële) deelnemers 

en stimuleren dat er beheercontracten voor worden afgesloten. 

- Stimuleren dat maatregelen in het midden van percelen worden genomen en niet aan de 

randen. 
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Bijlagen 
 

1. Telgebieden patrijs per regio 

2. Kaart focusgebieden 

3. Belangrijkste opmerkingen gemaakt tijdens het evaluatie-overleg 

 

  



 

Bijlage 1 Patrijzentelgebieden 
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Bijlage 2 Belangrijkste punten optimalisatieplan en focusgebieden 
 

Optimaal patrijzenbeheer 

De Partridge Leidraad beveelt aan om minimaal 7% van de oppervlakte in te richten met 
hoogwaardig habitat voor de patrijs, zo gelijkmatig mogelijk over het gebied verdeeld. Dit cijfer is 
gebaseerd op verschillende wetenschappelijke studies die hebben onderzocht hoe een toenemende 
hoeveelheid broed- en kuikenhabitat van invloed is op de overleving van patrijzenkuikens, (Bron, zie 
leidraad Partridge) en studies die bekeken wat de invloed is van braakliggende oppervlaktes, 
natuurgebieden, en zogenoemde ‘Ecologische Compensatiegebieden’ op een bredere range van 
boerenlandvogels en akkernatuur. 
 
Uit Engels onderzoek (Walker et al 2018 Animal Conservation) blijkt dat in Engeland 5 tot 33% van de 
boerenlandvogelpopulatie toegang moet hebben tot minimaal 7% van het landbouwareaal met 
agrarisch natuurbeheer om de achteruitgang te stoppen. 
 
Het advies van Eckard Gottschalk, universiteit van Göttingen, luidt om akkerbouwlandschappen 
predatorbestendig te maken met een aandeel van drie tot zeven procent geschikte oppervlakte in 
robuuste eenheden. Zijn advies voor optimaal beheer is om 6-7% van het gebied (5x5 km) in te 
richten met bloemenstrips. Als minimaal beheer houdt Gottschalk aan een minimum oppervlak van 
100 km2, met daarbinnen 3-5% van de oppervlakte met maatregelen. Kanttekening hierbij is dat 
Gottschalk uitgaat van grootschalige akkerbouwlandschappen, een ander type landschap dan de 
Achterhoek. 
Bron: Eckard Gottschalk 
 
Volgens Kuijper dient 3% van de landbouwgrond te worden ingericht als insectenrijk kuikenhabitat 
om de populatie te stabiliseren. Daarnaast zou 4 km aan lijnvormige elementen beschikbaar moeten 
zijn per km2 voor geschikt nesthabitat. 
Om de populatie te laten toenemen liggen deze aantallen hoger: 

- 5% kuikenhabitat 
- 6,9 km/km2 geschikt broedhabitat 

Kuijper is bij zijn onderzoek er vanuit gegaan dat er geen reductie van predatoren plaatsvindt in een 
gebied. 
Bron: De patrijs in Nld: oorzaken van achteruitgang en mogelijkheden voor herstel (Kuijper) 
 
Uit een artikel uit het themanummer Oriulus van het Belgische Natuurpunt blijkt de volgende 
sleutelfactor: Probeer aan 10% natuurvriendelijk terrein te komen in je gebied. 
In het artikel wordt aangegeven dat uit buitenlandse studies blijkt dat dit een minimum is om echt 
opnieuw vooruitgang te boeken voor de soorten van het agrarisch gebied. (bv. Flade et al. 2006; 
Birrer et al. 2007; Henderson et al. 2012; Cormont et al. 2016). Met 5 à 10% bereik je hoogstens een 
stand-still. Met minder gaat de achteruitgang gewoon door. 
Een groot deel van die 10% moet bestaan uit permanente structuren zoals graslanden, hagen, ruigtes 
poelen, enz. Een hard % is hiervoor niet te geven, maar ¾ lijkt een aanvaardbaar doel. Dat andere 
kwart kan in tijdelijke maatregelen zoals vogelvoedselgewassen, onbespoten graanstoppels, en 
andere maatregelen die meegaan met een jaarlijks wisselend akkergewas. Bron: Oriulus 
 
De essentie van akkervogelbescherming is: houd minstens 10% van de oppervlakte vrij van 
bestrijdingsmiddelen en bemesting. Wat telt hiervoor mee: hagen, bloemrijk grasland, bermen, 
bufferstroken, kleine struwelen, oevers van watergangen, poelen en onverharde wegen. Bron: 
Oriulus



 

 
 



 

Bijlage 3 Aandachtspunten vanuit de patrijzen-tellers 
 

Bijgevoegd de belangrijkste opmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding van de evaluatie-avond op 

22 september 2020. 

Theo M: voorzitter WBE, wil oproep aan jagers doen om patrijswaarnemingen door te geven tbv 
telgegevens in Soven obv locatie, datum en aantal patrijzen. Invoeren op Sovon als 1% deelbezoek.  
Andre: Akkerranden onder bomen minder belonen. VALA: bij voorkeur geen pakketten onder bomen.  
Andre: Lichte bemesting (voorkeur vaste mest) als uitzondering, met vooraf toestemming van 
veldcoordinator.  
 

Regio Berkelland 
Monitoring 

• Veel tellers vinden invoer in Sovon moeilijk en vullen waarneming.nl in. De groepscoördinator 

heeft zelf de stippen overgezet in het systeem van Sovon. 

• Wel is er behoefte aan extra ondersteuning van de groepscoördinator, die kan helpen met het 

invoeren van waarnemingen.  

• Lang daling, laatste drie jaar tot stilstand. Nu ongeveer 35 paar.  

• In voorjaar weinig koppels gezien/met geluid.  

• Veel meldingen van koppels met jongen waar eerst niets gezien/gehoord. Nu nog blauwe stip.  

• Geld voor vrijwilligers besteed aan drukken Partridge boekjes. 

• Ten zuiden van Eibergen meer paartjes met jongen, ook tussen Geesteren en Gelselaar.  

• Zwaartepunt nog steeds bij N18, ook al ligt de weg er nu. 

Maatregelen 

• Hoe meer gebieden met maatregelen met akkerranden hoe beter, ook voor insecten en geelgors.  

 

Regio Sinderen en Wehl 
Monitoring 

• Hoge dichtheden in Wehl. Sinds dit jaar daar extra tellers.  

• In voorjaar veelal niets gezien, maar dan ineens wel paren met jongen.  

• Kleinere legsels dit jaar.  

• Sinderen stabiel beeld.  

• Waar blijven de grote gezinnen van 2019? De goede overleving van 2019 heeft nog niet geleid tot 

grote stijging van territoria. Patrijzen hebben grote legsels nodig, want worden niet oud. 

 

Maatregelen 

• Wehl is een kleinschalig gebied, veel heggen, niet veel graanakkers en randen, tegen snelweg 

aan. 

• Mooie verdeling, patrijzen zitten echt bij de randen, er zit overjarige vegetatie. Nu 4 gebieden tov 
2 vorig jaar, dus niet goed te vergelijken. 
 

Regio Vorden 
Monitoring 

• 43 telgebieden, 41 tellers, 8 gebieden vacant (met name rondom Harfsen) 
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• 27 gebieden worden geteld tov 17 in 2019, dus moeilijk vergelijken 

• Geen kou en slagregens in 2020, maar patrijzen laten zich heel lastig zien.  

• Geld besteed aan faunamengsel, patrijzen zoeken daar dekking.  

• 10 a 12 gezinnen met jongen.  

• Voor volgend jaar in Velswijk waterbakken, zoals in Montferland.  

• Van buiten vrijwilligers worden patrijzen gemeld bij coördinator Harry, ook vanuit WBE.  

• Hengelo – Velswijk 

De patrijs doet het hier goed, ondanks dat er geen akkerranden zijn, het is juist een open 

landschap. Oorspronkelijk was er veel bouwland op de enk, maar nu wordt het steeds meer 

grasland. Er zijn nog steeds veel zandwegen, ruwe bermen en particulieren die kruiden willen 

zaaien en niet maaien en niet spuiten. 

• Zutphen-Vorden 

De dichtheid aan patrijzen in deze regio is niet erg hoog. Verspreid door het gebied worden 

wel clubjes patrijzen gezien. Bij Vierakker zit een kern van patrijzen. En bij Zutphen op het 

industrieterrein. 

 

Regio Montferland 
Monitoring 

• In de regio Montferland is sprake van een verhoging van de patrijzen-territoria. 

• Wat goed heeft gewerkt is het uitdelen van kaartjes per gebied bij bewoners en boeren met 

de uitnodiging om patrijzen door te geven. Dit jaar 45 meldingen binnnen gekregen. 

• Ook zijn er meer gebieden geteld tov vorig jaar.  

• 22 (2019) naar 30 koppels in 2020 

• 104 (2019) naar 75 kuikens in 2020 

• 10 waterbakken, worden gebruikt, met warm weer binnen 1 week aanvullen, er past 10ltr in.  

• Nesten en reekalf gevonden met patrijzendrone, piloten moeten nog handiger worden.  

• Nesten dicht bij een akkerrand (200m), in ondiep gat bij brandnetels.  

• Op geluid bijna geen reactie. Kou in maart. 

• Nieuw: in Stokkum een paartje patrijzen.  

• Mooie verdeling patrijzen over het gebied.  

• Stijgend aantal territoria.  

• Veel vossen, worden in balans gehouden door de jagers.  
 

Maatregelen 

• 10-tallen hectares mooie stroken, maar de patrijnzen zitten in de graanakkers. Maar insecten 
wel nodig in 1e drie weken  

• meer keverbanken als optie in ANLb. Deze werken in Montferland zeer goed (van NM) icm 
braakrand en akkerrand. Of combi 1-jarige naast meer-jarige rand.  

• Behoefte aan duidelijkheid over of er nog ruimte is in budget om pakketten af te sluiten. 
  

Regio Steenderen 
Monitoring 

• Tip van de tellers is: meer samenwerken met de WBE, zij zien heel veel in het veld. 

• Inschatting 14 territoria in 2020 (autoclustering Sovon levert lager resultaat op) 

• vier koppeltjes jongen gezien in 2020. 

• Bakerwaard vorig jaar niet geteld, nieuw gebied. Lijken samen te hangen met aan de 

overkant van de IJssel. 
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Maatregelen 

• In combinatie met ‘t Onderholt zijn 12 akkerranden ingezaaid met vrijwilligers.  

• Veel ingezaaid, de patrijzen zaten er ver van af, met name die gebroed hebben.  

Er werd gebroed bij graanveld van een boer. 

• Meer onkruid gekregen door akkerrand. Heel veel van deze ervaringen. Heeft te maken met 

kiemen zaad melganzevoet door droogte. Stuur door naar veldcoordinator voor uitleg en 

advies. 

 

Regio Didam  
Monitoring 

• Veel meldingen van paartjes.  

• 9 meldingen van gezinnen in september.  

• Is nog niet begrensd in ANLb. Eerst tellers en patrijzen en daarna geld beschikbaar voor 

randen en uitbreiding begrenzing. Data gebruiken om beheersgebied ervan te maken. 

Maatregelen 

• Hier ook randen ingezaaid vanuit de VAL Oude IJssel. 

 


