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in de nabijheid van het aangeleg-
de habitat, zodat de patrijzen bij 
gevaar kunnen vluchten naar de 
dekking.

WBE Noorderkempen - 
samenwerken rond fauna-
akkers over grenzen heen 

Op de rand van de werkingsge-
bieden van WBE Noorderkempen 
en WBE Essen ligt een grensover-
schrijdend jachtrevier dat door 
twee jachtgroepen samen wordt 
bejaagd: de jachtgroep van Ludo 
Reynaerts (WBE Noorderkempen) 
en de jachtgroep Tonny Quirynen 
(WBE Essen).

 ▶ Tekst: Kathleen Vanhuyse - Kenniscentrum HVV

Werken voor patrijs: dat is wat jagers en WBE’s volop doen in het Vlaams patrijzenproject en het 
Antwerps PDPO-project ‘Zot van pAtrijs’. In de loop van 2017 en het begin van 2018 waren er al heel wat 
inspirerende initiatieven te noteren. Hieronder zetten we enkele mooie voorbeelden in de kijker.

WBE Tussen Voer en Yse - 
voedsel en dekking voor
patrijzen op het leemplateau 

De vruchtbare leemplateau’s tussen 
Brussel en Leuven vormen het 
decor van de realisaties voor patrijs 
van de WBE Tussen Voer en Yse. 

Verschillende jachtgroepen van de 
WBE (o.a. de groep de Liedeker-
ke, de groep VOF Bos en Groen 
Korbeek-Dijle, de groep Vits en de 
groep Leynen) konden samen heel 
wat acties voor patrijs uitvoeren.
De WBE zette in op de inzaai van 
percelen met PARTRIDGE-mengsel 
en de aanplant van heggen met 
onder andere meidoorn, sleedoorn, 
veldesdoorn, rode kornoelje, 
hazelaar en vlier. Op het plateau 
is ook een akkervogelgebied 
afgebakend. Hier kunnen land-
bouwers beheerovereenkomsten 
voor akkervogels afsluiten met 
de Vlaamse Landmaatschappij. 
De WBE zette hier sterk op in en 
overtuigde een aantal landbouwers 
om graskruidenstroken aan te 
leggen en om granen in te zaaien 
en te laten overwinteren. Enkele 
jager-landbouwers sloten zelf ook 
heel wat beheerovereenkomsten 
af. Sterk in het project is ook de 

manier waarop de jachtgroepen 
de verschillende habitatmaatrege-
len hebben gecombineerd, zodat 
dekking en voedsel jaarrond vlak bij 
elkaar aanwezig is.

De groepen voorzien ook extra 
wintervoedsel voor patrijzen. 
Daarvoor plaatsten ze een aan-
tal nieuwe, speciaal voor patrijs 
bedoelde, voeder- en drinkplaat-
sen, vaak ook met een afdakje. De 
voederplaatsen werden geplaatst 
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in de nabijheid van het aangeleg-
de habitat, zodat de patrijzen bij 
gevaar kunnen vluchten naar de 
dekking.

WBE Noorderkempen - 
samenwerken rond fauna-
akkers over grenzen heen 

Op de rand van de werkingsge-
bieden van WBE Noorderkempen 
en WBE Essen ligt een grensover-
schrijdend jachtrevier dat door 
twee jachtgroepen samen wordt 
bejaagd: de jachtgroep van Ludo 
Reynaerts (WBE Noorderkempen) 
en de jachtgroep Tonny Quirynen 
(WBE Essen).

Tonny kreeg via de schepen van 
landbouw van de gemeente 
Kalmthout toestemming om een 
terrein van 3.000 m² in te zaaien 
als fauna-akker. De fauna-akker ligt 
in een zone die door de gemeente 
Kalmthout gereserveerd is voor een 
toekomstig geboortebos. Het ge-
boortebos breidt slechts langzaam 
uit, waardoor de fauna-akker nog 
vele jaren kan ingezaaid worden.

Het recept voor dit succes? Een 
geslaagde samenwerking tussen 
leden van twee WBE’s en een sche-
pen van landbouw die het terrein 
ter beschikking stelde.

Ook op andere locaties in de WBE 
kon er heel wat verwezenlijkt wor-
den voor patrijs. De inspanningen 
van WBE Noorderkempen zijn te 
bekijken via http://www.platteland-
stv.be/video/hvv-tv-samen-actief-
voor-patrijs-de-noorderkempen .

WBE De Burcht - een fauna-
akker in de achtertuin 

WBE De Burcht werkt enthousiast 
voor de patrijs, in samenwerking 
met onder andere het Regionaal 
Landschap en landbouwers. De 
talrijke realisaties van de WBE 
vormde reeds het thema van een 
PlattelandsTV-uitzending die je kan 
herbekijken via http://www.platte-
landstv.be/video/hvv-tv-patrijzenbe-
heer-zuidoost-limburg .

Uiteraard is het akkerland de 
omgeving bij uitstek om te werken 
voor patrijs en andere akkervogels. 
Maar op vraag van enkele bewo-
ners zaaide een jachtgroep van de 
WBE ook een deel van een tuin 
in met fauna-akkermengsel. Een 
dergelijk project aan de rand van 
het dorp brengt de akkernatuur 
dicht bij de mensen en zorgt voor 
een draagvlak voor akkernatuur en 
wildbeheer.

Een dergelijk project aan de rand van 
het dorp brengt de akkernatuur dicht bij 
de mensen en zorgt voor een draagvlak 

voor akkernatuur en wildbeheer.
 

WBE Tussen Schelde en 
Leie - betonbuisvallen 

Een goed ontworpen predatorcon-
trole levert een echte meerwaarde 
voor de patrijs. Tijdens de Noctur-
ne van de Hunting-beurs in Gent 
(2017) zorgden de patrijzengroe-
pen van Oost-Vlaanderen in samen-
werking met HVV voor een boeien-
de avond over predatorcontrole. De 
presentatie van Thomas Vennekel 
over betonbuisvallen inspireerde de 
aanwezige leden van de WBE om 
hier volop op in te zetten.

De WBE coördineerde een geza-
menlijke aankoop van betonbuis-
vallen onder haar leden. De WBE 
kwam tegemoet in de aankoopprijs 
en kon de aankoopprijs en de 
transportkosten per val drukken 
door de aankoop te groeperen.  

Sterk in het project is ook de 
manier waarop de jachtgroepen de 
verschillende habitatmaatregelen 

hebben gecombineerd, zodat 
dekking en voedsel jaarrond vlak bij 

elkaar aanwezig is.
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Het project oogstte heel wat succes 
onder de leden. In totaal zijn er 
12 vallen aangekocht en uitgezet 
op het terrein. Dat betekent meer 
inspanning op het terrein om de 
predatiedruk door vos te beperken.

De WBE organiseerde een uitwisse-
lingsmoment waarop deelnemende 
jachtgroepen ervaringen uitwis-
selden over het gebruik van de 
betonbuisvallen en hoe de werking 
hiervan te optimaliseren. Door deze 
samenwerking gaat de predator-
controle nog meer renderen. 

Realisaties WBE’s - patrijzenprojecten 2017 in cijfers

De 55 WBE’s die deelnemen aan het Vlaams patrijzenproject en - in 
Antwerpen - het PDPO-project Zot van pAtrijs gaven hun inspanningen 
van 2017 aan ons door via een enquête. 

Enkele speerpunten:
- De inzaai van 413,37 ha fauna-akker (+30 % ten opzichte van 

2016).
- De aanplant van 28.007 extra struiken.
- 295 landbouwers die meewerken aan faunavriendelijke beheerover-

eenkomsten en een faunavriendelijke vergroening, in overleg met 
hun jachtgroep.

- 331 landbouwers die in overleg met hun jachtgroep actief meehel-
pen om maaislachtoffers te voorkomen.

- De plaatsing van 2.069 voedertonnen om patrijs en andere akkervo-
gels door de zware wintermaanden te helpen.

- Meer gecoördineerde inspanningen rond predatorcontrole.
- Aandacht voor kwaliteitsvolle voorjaarstellingen van patrijzen.

Dit stukje natuur biedt het hele jaar door voedsel en 
schuilgelegenheid voor de dieren die leven op onze akkers: 
patrijzen en andere akkervogels, hazen, bijen, vlinders, ...

Wilde dieren hebben rust nodig. Geniet van op 
de weg van dit stukje natuur. Hou je hond aan de 
leiband.

Zot van pAtrijs

Hier werken jager en boer samen 
aan onze akkernatuur

HIER WERKEN WE AAN

Met steun van ELFPO 

HIER WERKEN WE AAN

Met steun van ELFPO 
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