
Patrijzen op de voet 

gevolgd…….. 
 

 

 

 

 

 

 

een eerste impressie 

De Pelen Ecotop 2019 

 

Willem Maris 



Veenpatrijs Perdix perdix sphagnetorum 

U bevindt zich hier 

Dutch Birding 2013 Bot & Jansen 



Veenpatrijs Perdix perdix sphagnetorum 

U bevindt zich hier 



Wat weten we? 

Nestlocatie: 

 

● overjarig gras  

(bermen/slootkanten) 

 

● landbouwgewas 

(graan) 

Kuikenhabitat: 

 

open akkerkruidenvegetatie 

 

● zon op grond 

● toch dekking van boven 

● warm, akkerkruiden, 

insecten 



Wat is al gunstig voor patrijzen in het Ospelse landschap? 

56 ha 

97 ha 2019 

bermbeheer 



Wat hebben we toegevoegd in het Ospelse landschap? 

 

 

51 ha 

118 ha 

ecotop 

2019 
+ 

+ 



118 ha weidevogelgras 51 ha vogelakker 

3 juli 2017 

12 juni 

2018 



Waar broeden in Ospel? 

 

● 2e jaars vogelakkers 

● bermen 

● randen grasland 

● ruige boomkwekerij 

● graan 

 

Waar met kuikens in Ospel? 

 

● vogelakkers 

● graan 

● boomkwekerij 

● veronkruide akkers 

● weidevogelgras (hooiland) 

 

Onderzoeksvragen 

2e jaars vogelakker 1e jaars vogelakker 



VHF halszenders: Biotrack piptag Ag357 

 
 

Jan Biemans                 Frank Meeuwissen 

 
 

Boena van Noorden 

 
 

ringvergunning 

 
 



biometrie, ringen en zenderen, 

in huis op centrale locatie in onderzoeksgebied 
 



9 gezenderd 
24 maart - 11 april 

 

nel 

gemmie 

anita 

jack 

thijs 

chantal & jan 

angela & frank 

1 

7 

6 

5 

4 

3 

2 



nestlocaties 7 zenderparen 2019 

berm 

nestlocaties zenderparen 

berm 

berm 

berm 

? 

graan 

boomkwekerij 

51 ha    22:2 = 11 ha 



nestlocaties 7 andere paren 2019 

berm 

berm 
berm 

boomkwekerij 

boomkwekerij 

berm 

graan 



Waar nestelen die andere 43 paren? 

eerste 

vogelakker 



nestomgeving 31 andere paren 

17 mei 2019 

25 juli 2019 

24 juli 2019 



14 bekende nestlocaties: 

➔   8  berm 

➔   2  graan 

➔   3  boomkwekerij 

31 nestomgevingen: 

➔   8  graan/berm 

➔   1  boomkwekerij/berm 

➔   6  weidevogelgras/berm 

➔ 16  berm 

12 onbekend: 

 

 

vogelakker? 

 
11 ha in 2500 ha onderzoeksgebied 

45  paar 

10  graan/berm 

  4  boomkwekerij/berm 

  6  weidevogelgras/berm 

26  berm 



Anita in het veld…. 
 



4 juli - 30 juli 

15 augustus - 7 oktober 

2019 

nest 

Waar zat Chantal met kuikens? 

mais 



2019 

Waar zat Thijs met kuikens? 

20 juni - 5 okt 

22 aug - 6 sep 
8 juli 

13 juli 

nest 

bieten, mais, aardappels, 

braak, gras, vogelakker 



Anita met foto binnen + kaart 

Waar zat Anita met kuikens? 

2019 

nest 

7 juni - 2 aug 
16 aug - 5 okt 

mais 

graan 



Anita met veldfoto + plotje 



Voorlopige conclusies mei-sep 2019 

 

Nestplaatsen 

 

● vooral berm en graan 

● ook boomkwekerij 

● (nog) niet in 2e jrs vogelakker (beperkt areaal) 

 

Met kuikens 

 

● allerlei onkruidrijke percelen w.o. ook 

vogelakkers, vaak mais 

 

 

 

 

 



gangbare perceelrand rond uitkomst eind juni 

 



perceel aardappels 

 

of vogelakker? 

 

boomkwekerij 

 

of vogelakker? 

 



perceel bieten 

 

of vogelakker? 

 

perceel wortelen 

 

of vogelakker? 

 



perceel mais 

 

 

 

 

 

 

 

of vogelakker? 

 



4 ad +16 kuikens ca 6 week 
 

15 juli 2019 

verdroogd grasland 

met veel onkruid 



Aanbeveling Natuurrijk Limburg en Staatsbosbeheer 

 

● Door met vogelakkers, meer graan en variatie 

 

 

Aanbeveling gemeente, waterschap en agrariërs 

 

Mogelijk veel nestverlies in bermen en 

perceelranden door maaien. 

 

● Niet voor 1 juli maaien 

 

Mei-juni 6 weken rust, zeker rond broedverdachte 

paren. 



Dank 

 

Onderzoek 

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 

Natuurrijk Limburg 

 

Kaarten 

Léon Le Mire-IKL 

 

Monitoring 

36 patrijswaarnemers (jagers, agrariërs, bewoners) 

waarneming.nl 

 

Film/foto 

Harm Kossen, RvdW 

 


