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VOORWOORD 
 
 
Vier jaar geleden zijn we met het project gestart. 
 
Als reactie. 
Als antwoord op onbeantwoorde vragen. 
Als wederwoord op uitlatingen zonder wetenschappelijke grond. 
 
Vanuit belangstelling en passie. 
Vanuit bewustwording uit een hobby. 
Vanuit besef van een verantwoordelijkheid. 
 
Met hulp van velen. 
Met medewerking van jagers, 
van jachtwachters 
en natuurgebruikers. 
 
Met ondersteuning van een uniek wetenschappelijk team. 
 
En met resultaat: voor het eerst werd in Vlaanderen de patrijs in een groot gebied in kaart 
gebracht: 85.000 ha in de Westhoek, van oudsher een patrijzenstreek. 
 
Alle medewerkers wil ik hier danken, in het bijzonder : 
 
Mark Van den Meersschaut die het project heeft gepromoot vanuit de overheid en er 
bijzonder veel  interesse voor toonde. 
 
De leden van de stuurgroep te Brugge: Walter Galle, Theo Vitse, Koen Vandenberghe, 
Pierre Hubau, Daniel Taecke.  
 
Yves Steverlynck voor zijn professionele hulp in de contacten met de overheid, in de 
keuze van medewerkers, zijn constante interesse voor het project en zijn logistieke steun. 
 
Rudi Debruyne, voor zijn niet aflatend enthousiasme, voor zijn gedegen wetenschap-
pelijke kennis en zijn verwoording in een voor iedereen begrijpbare taal. 
 
Dirk Cuvelier voor zijn waardevolle biotoopkennis als bioloog. 
 
Carlos Roelens als stille medewerker met kennis van bodemgeologie. 
 
Serge Blondeau en John Feys voor het cijferwerk bij de boekhouding. 
 
Fernand Adam als WBE consulent van West-Vlaanderen. 
 
Ignace Deroo voor zijn kennis als voorzitter van de cel  Biologische Landbouw. 
 
Bernard Vienne voor het opstellen van de statuten van de vereniging. 
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Hugo Vienne en Patty Annicq als vertegenwoordigers van de Vlaamse Hoge Jachtraad. 
 
Jim Casaer voor zijn interesse vanuit het IBW. 
 
Alle WBE’s die hebben deelgenomen aan het project met hun respectievelijke voorzitters 
en hun leden van de werkgroep rond de patrijs: 
 

- WBE Heybeeke – Witsoone: Stephane Mourisse, G. Parret en Andre Delanotte. 
- WBE Hoppeland:  Luc Decraemer, Marc Feys en Noel Sanders 
- WBE Ieperlee: Robert Donck en Magda Lemenu 
- WBE Kemmelbeek: Jan Bouckaert en Jozef Busschaert 
- WBE In Flanders Fields: Patrick en Jean Pierre Geelhand de Merxem 
- WBE Westhoek: Pierre Maere en Roland Haerynck 
- WBE Westland: Donald Wybo, Lodewijk Roelens en Roland Feys 

 
Alle jagers en jachtwachters die meegeholpen hebben aan de uitbouw van Kleine 
Landschapselementen en aan de tellingen in voor- en najaar. 
 
De landbouwers op wiens land wij aan natuur- en wildbeheer mogen doen. 
 
Rita Elslander van « De Boshoeve », de plaats  waar we zoveel hebben vergaderd en 
gediscussieerd in een aangename sfeer. 
 
Patrick Vaernewyck voor het video – en filmwerk. 
 
Robert Despierre voor zijn hulp bij de afwerking van dit eindrapport. 
 
En last but not least mijn vrouw Marie Jeanne, die mij in de voorbije jaren omwille van dit 
project veel heeft moeten missen maar, eveneens jager,  een voortdurende steun was om 
er steeds te kunnen aan verder werken en het te voleindigen. 
 
Wij hopen dat dit project vruchten zal afwerpen. Dat het de overheid overtuigt van de 
eerlijke en bewuste aanpak door de jagers van wildbeheer - inzonderheid de patrijs , 
« onze patrijs » - in de Westhoek. 
Wij hopen dat onze inspanningen zullen worden gehonoreerd in een vroegtijdiger opening 
van de jacht op de patrijs vanaf 15 september, zoals vroeger. We staan open voor een 
discussie over een eventuele vroegere sluitingsdatum. 
 
Als jagers zijn we bereid onze inspanningen verder te zetten, op voorwaarde dat we als 
gelijke partners (lees : natuurvereniging) worden erkend en behandeld en dat er in de 
toekomst meer rekening wordt gehouden met “onze”  wetenschappelijk gefundeerde 
voorstellen : het kan slechts de patrijs ten goede komen…  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit kan en zal gebeuren. 
 
 
Paul Theunynck 
 
Ieper,  20 februari 2001  
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1. DE WBE-GROEPERING PBW :  
ONTSTAAN, HISTORIEK & WERKING  
 
 
 
Op 2 september 1997 werd de Wildbeheergroepering ‘Patrijzenbeheer Westhoek’ boven 
de doopvont gehouden.  De groepering is een samenwerking tussen 7 WBE’s die een 
aanééngesloten gebied in de Westhoek omvatten van ongeveer 85.000 ha. 
Het eigenlijke project startte op 1 februari 1998 en liep over 3 jaar (einddatum 31 januari 
2001).  
 
Volgende Wildbeheereenheden (WBE’s) namen deel aan het project onder het 
voorzitterschap van de Heer Paul Theunynck : WBE Ieperlee, WBE In Flanders Fields, 
WBE Hoppeland, WBE Kemmelbeek, WBE Westhoek, WBE Westland en WBE 
Heybeeke-Witsoone. 
 
Het secretariaat werd waargenomen door de Heer Fernand Adam. 
 
 
1.1 DOELSTELLINGEN 
 
 
De doelstellingen van de groepering zijn drieledig. 
 
1. In het werkgebied van de WBE Groepering Patrijzenbeheer 

Westhoek via de WBE’s, onder de toegetreden 
jachtrechthouders, een goede verstandhouding te ontwikkelen 
en  te handhaven, teneinde door onderlinge samenwerking een 
ononderbroken en doeltreffend patrijzenbeheer te 
bewerkstelligen, met het oog op het behoud van de jacht op 
deze soort. 

 
2. Door gezamenlijk overleg, onderlinge behulpzaamheid, studie en 

onderzoek te werken voor het behoud en de verbetering van het 
patrijzenbestand en de biotoop van deze vogel. 

 
3. Een patrijzenbeheer en de bejaging van de patrijs te realiseren, 

in overeenstemming met de plaatselijke belangenafweging 
tussen landbouw en bosbouw, natuurbehoud en -bescherming. 

 
Door hun toetreding aanvaarden de leden het opzet, om 
ononderbroken aan patrijzenbeheer te doen. Zij aanvaarden 
eveneens de basisfilosofie : het verstandig gebruik van wildsoorten 
en hun leefgebieden. 
Ze zeggen eveneens hun onvoorwaardelijke medewerking toe aan 
alle beheeractiviteiten die het project zal omvatten. 
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1.2 SAMENSTELLING  
 
Voor de uitvoering en begeleiding van het project werd  per WBE een verantwoordelijke 
aangeduid.  Deze  verantwoordelijken vormen, samen met het begeleidingsteam 
 (1 ornitholoog, 1 bioloog, 1 landbouwingenieur), de projectgroep.  
 
1. RAAD VAN BESTUUR en WETENSCHAPPELIJK TEAM 
 

Voorzitter : Paul Theunynck 
Ondervoorzitter : Bernard Vienne 
Secretaris : Ferdinand Adam 
Penningmeesters : Serge Blondeau en John Feys 
Voorzitter Prov. Comité KSHCB W.VL.:  Yves Steverlynck 
Afgevaardigden Vlaamse Hoge Jachtraad:  Hugo Vienne en Patty Annicq 
Afgevaardigde VLM:  Lodewijk Roelens 
Afgevaardigde Biologische Landbouw: Ignace Deroo 
De Voorzitters van de aangesloten WBE’s 
 
Ornitholoog : Rudi Debruyne 
Bioloog : Dirk Cuvelier 
Landbouwingenieur : Carlos Roelens 
 
 

2. WERKGROEPEN EN VERGADERINGEN 
 
Per WBE werd een werkgroep “Patrijs” opgericht, die samen met het bestuur van de 
WBE groepering, de voorzitters en secretarissen van de deelnemende WBE’s,  vier 
maal per jaar vergaderde. Hierna wordt een overzicht gegeven van hun activiteiten. 

 

 



 8 

1.3 CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VERGADERINGEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ITEMS EN CENTRALE THEMA’S 
 
 
• 2 september 1997 
 
 Centraal thema  
  Oprichting Vereniging WBE-groepering Patrijzenbeheer Westhoek. 
 Belangrijkste items  
  Bespreking statuten en ondertekening. 
  Biotoop – plan 2 ha patrijzenvriendelijk biotoop per WBE. 
 
• 23 december 1997 
 
 Centraal thema   
  Evaluatie voorstellen 2 ha patrijzenvriendelijke biotoop per WBE. 
 Belangrijkste items  
  Najaarstelling 1997. 
  Wildbeheerplan voor de WBE’s. 
 
• 10 februari 1998 
 
 Centraal thema  
  Bespreking contract met de overheid. 
 Belangrijkste items  
  Taakverdeling binnen de WBE groepering. 
  Verdeling van subsidies per WBE. 
 
• 27 april 1998 
 
 Centraal thema  
  Status 2 ha patrijsvriendelijke biotoop per WBE. 
 Belangrijkste item  
  Het patrijzenbeheer in de media. 
 
• 19 mei 1998 
 
 Centraal thema   
  Overzicht ligging KLE (patrijsvriendelijke biotoop) per WBE. 
 Belangrijkste items  
  Financiële vergoeding: welke documenten zijn er nodig? 
  Openingsbesluiten jacht patrijs: komt 15 september in het gedrang? 
 
• 13 juli 1998 
 
 Centraal thema  
  Status inventarisatie. 
 Belangrijkste items  
  Verslag vergadering stuurgroep Brugge 23 juni 1998. 
  Biotoop – randenbeheer: inzaaimengsels kruidenrijke randen. 
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• 28 september 1998  
 
 Centraal thema  
  Evaluatie spreekbeurten over patrijzeninventarisatie gegeven voor de jagers 

van de  participerende WBE’s  (Rudi Debruyne). 
 Belangrijkste items  

Bespreking artikel  Jean Grala in « La Chasse »  september 1998.  
« Perdrix : Le plaidoyer de Jean Grala : Une ouverture début septembre 
pourrait être bénéfique à la perdrix ! ». 
Bespreking artikel  Dirk Cuvelier in het tijdschrift « De Vlaamse Jager, Wild, 
Jacht en Natuur »  
november 1998. 
« Patrijzen en Kleine Landschapselementen: aan de rand van de afgrond of 
terug van weggeweest? » 

 
• 28 december 1998  
 
 Centraal thema  
  Kandidatuur Interbrew-prijs : opstellen tekst in overleg met de verschillende 

WBE’s. 
 Belangrijkste items  
  Evaluatie biotoop per WBE door bioloog Dirk Cuvelier. 
  Gedigitaliseerde kaarten per WBE en inkleuren ligging van pilootprojecten. 
 
• 15 juni 1999 
 
 Centraal thema  
  Tekst en uitleg bij najaarsinventarisatie 1998 en voorjaarstelling 1999 door 

Rudi Debruyne. 
 Belangrijkste items  

Verslag Vlaamse Hoge Jachtraad (31 maart 1999) op uitnodiging van 
Marc Van Den Meersschaut: hernieuwing van de unanieme goedkeuring van 
het advies tot vroegere opening van de jacht op de patrijs. 

 
• 14 september 1999  
 
 Centraal thema  
  Samenwerking met de biologische landbouw: wat is er mogelijk?  
  Toelichting door Ignace Deroo. 
 Belangrijkste items  
  Evaluatie biotoopbeheer: waar en hoe bijsturen ? 
  Evaluatie voorjaarstelling 1999 en voorbereiding najaarstelling 1999. 
  Gedigitaliseerde themakaarten van het werkgebied.  
  Prijs Interbrew : patrijzenproject krijgt eervolle vermelding. 
 
• 21 december 1999  
 
 Centraal thema  
  Vergunningsplicht voor het wijzigen vegetatie en KLE: toelichting door Carlos 

Roelens. 
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 Belangrijkste items  
  Jacht en politiek : mening Vlaams Minister van Leefmilieu Mevr. Vera Dua en 

het standpunt van de KSHCB. 
  Biotoop update 1999 – subsidiemogelijkheden. 
  Mediagebeuren :  
   patrijzenjacht met Jim Casaer - 13 oktober 2000  
   jachtdag met publiek te Waasmunster: initiatief van 
   Karel De Wolf – restaurant “De Snip” - 25 oktober 2000 
 
• 25 april 2000  
 
 Centraal thema  
  Randenbeheer en faunabraak: toelichting door Ignace Deroo. 
 Belangrijkste items  
  Bespreking vergadering stuurgroep Brugge 25 februari 2000. 
  Verwerking voorjaarstelling 1999. Actualisering voorjaarstelling 2000. 
  Biotoopstatus 1999. 
  Europese Biotoop Behoud Zegel: voorstelling door Rudi Debruyne. Het  

patrijzenproject werd er geselecteerd in het kader van “Natuurbehoud” 
  28 maart 2000. 
  Verdeling wildredders 
 
• 19 september 2000  
 
 Centraal thema  
  Voorbereiding eindrapport: door Dirk Cuvelier.  
 Belangrijkste items  
  Financiële status: verdeling subsidies. 
  Bespreking voorjaarstelling 1999. 
  Voorbereiding najaarstelling 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul THEUNYNCK, Voorzitter WBE groepering Patrijzenbeheer Westhoek 
tijdens een uiteenzetting over de geplande activiteiten. 
Flanders Expo – Gent, maart 2000 
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2. HET PATRIJZENPROJECT  
 
 
2.1 PROBLEEMSTELLING 
 
Sinds 1987 wordt overleg gepleegd op BLEU-niveau over het belang van soorten 
beschermingsplannen.  Men wil onder meer komen tot een soortenbeschermingsplan voor 
levensgemeenschappen van planten en dieren van akkers. In het kader van het Benelux-
plan voor de bescherming van levensgemeenschappen van akkers, is de patrijs als 
doelsoort uitgekozen.  De historiek van deze soortenbeschermingsplannen is reeds 
uitvoerig beschreven (o.a. Van der Meiren 1990). 
  
Tussen de WBE groepering “patrijzenbeheer Westhoek” en de AMINAL afdeling Natuur is 
een contract afgesloten om het soortenbeschermingsplan voor de patrijs in de praktijk om 
te zetten (contract BNO/NB/1994, gewijzigd d.d. 29/01/1998). 
 
Een grote lacune in het onderzoek op de patrijs (Perdix perdix) in België is het gebrek aan 
cijfers over de broeddichtheid per 100 ha. Er werd tot op heden (buiten het 
detailonderzoek van P. Vandaele in een beperkt gebied van minder dan 2000 ha, 1996) 
geen enkele soortspecifieke broedvogelinventarisatie voor deze soort in Vlaanderen 
georganiseerd. Voor elk verder onderzoek, maar vooral voor het nemen van 
openingsbesluiten betreffende dit jachtwild, is het essentieel om over een overzicht te 
beschikken van de patrijs als broedvogel in Vlaanderen.  
 
Daarnaast is er reeds veel werk verricht in Nederland (Maris, 1997) en Frankrijk (Birkan & 
Jacob, 1988) wat betreft het onderzoek i.v.m.  biotoopverbetering voor de patrijs. De grove 
lijnen daarvan kunnen voor dit project zonder meer overgenomen worden. Ook in België 
werd rond dit thema reeds onderzoek verricht  (Vandaele 1996). Het was evenwel de 
bedoeling om de conclusies uit dergelijke onderzoeken te toetsen aan kleine 
proefprojecten die samen minimum 2 ha beslaan  per WBE in het eerder vermelde 
onderzoeksgebied. Aan de hand van de (vooral botanische) resultaten van deze 
proefvelden, worden concrete voorstellen uitgewerkt voor de verbetering van de 
patrijzenbiotoop in Vlaanderen. 
 
 
2.2 DOELSTELLINGEN 
 
De fondsen die de overheid voor het patrijzenproject ter beschikking stelde, werden 
gebruikt om  de volgende krachtlijnen van het project te financieren. 
 

1) Verwerving en aangepast  beheer van proefprojecten voor biotoopverbetering.  
 
   2) Monitoring van de inventarisatie van broedvogels en winteraantallen. 
 
   3) Voorbeeldfunctie en draagvlakverbreding 
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2.3 UITWERKING 
 
Van deze doelstellingen werd vanaf 1998 een jaarlijks rapport gemaakt. Begin 2001 werd 
dit eindrapport voorgelegd, waarin enerzijds een  beeld werd geschetst van het huidig 
voorkomen van de patrijs en waarin anderzijds de voorstellen werden opgesomd i.v.m. de 
verbetering van de biotoop van de patrijs in het werkgebied. In bepaalde gevallen werden 
tevens de resultaten van deze beheermaatregelen besproken.   
 
Via deze rapporten is het de bedoeling, om een gedocumenteerd overzicht te krijgen van 
de situatie van de patrijs in het besproken gebied. Deze studie wil aan de overheid 
informatieve richtlijnen voorstellen voor het al dan niet verder bejagen van de patrijs in 
Vlaanderen. Het onderzoek toont duidelijk aan, dat het  bejagen van de patrijs na het jaar 
2000 in Vlaanderen, vooral een zaak is waarbij de jagers op regionaal vlak (lees : de 
WBE’s) een bepalende inbreng  moeten hebben. 
 
Hierna volgt een beknopt overzicht van de uitwerking van de geplande taken, waarna een 
meer uitgebreid overzicht volgt van de drie hoofddoelstellingen. 
 
 
1) VERWERVING EN AANGEPAST  BEHEER VAN PROEFPROJECTEN VOOR 

BIOTOOPVERBETERING 
 

- Verwerving van de gronden.  
Deze fase werd afgerond. De minimumoppervlakte van 2 ha per WBE werd in elke 
betrokken WBE  ruim overschreden. 

- Evaluatie van het gevoerde beheer.  
Aan elke WBE werd advies gegeven over het specifieke beheer van de voor de 
patrijs geschikte biotopen. Dit advies werd  voorafgegaan door een (beperkte) 
botanische inventarisatie van de geselecteerde gebieden. Daarna kwamen de 
adviezen over bewerking van de in beheer genomen gronden (maaien, schoffelen, 
inzaaien). 

- Uitwerking van een biotoopherstelplan per WBE om minimum 2 ha grond 
patrijsvriendelijk te beheren. 

- Samenwerking met de landbouw. 
 
 
2) INVENTARISATIE VAN PATRIJS : BROEDPAREN EN WINTERAANTALLEN 
 

- Inventarisatie van het aantal broedparen. 
Elke jachtrechthouder van de zeven aangesloten WBE’s kreeg als opdracht, om de 
gekantonneerde koppels vanaf maart in kaart te brengen. Daarnaast werden de 
territoriumhoudende haantjes - en later op het jaar de hennetjes -  met kuikens 
genoteerd. De tellingen werden vanaf het voorjaar 1998 op een geijkte manier 
doorgevoerd. Hierbij werd de vroegere telmethode vervangen door een meer 
erkende en meer wetenschappelijk verantwoorde inventarisatiemethode (Hustings, 
1991). Voor dit onderzoek werd een speciaal telformulier ontworpen.  

- Bepaling van het broedsucces. 
De resultaten werden afgeleid uit de inventarisatie van de gestrekte aantallen. 
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- Verzameling en verwerking van afschotcijfers. 
Na een gespecialiseerde voorlichting per WBE over de leeftijdsbepaling en het 
onderscheiden haantjes en hennetjes, werden afschotgegevens verzameld via een 
speciaal telformulier. 

 
 
3) VOORBEELDFUNCTIE EN DRAAGVLAKVERBREDING  
 

- Organisatie van voorlichtingsavonden voor jagers. 
De heren Paul Theunynck, Rudi Debruyne en Dirk Cuvelier gaven 
voorlichtingsavonden bij de betrokken WBE’s (en daarbuiten).   

- Publicatie van artikels in de vakpers. 
De tussentijdse rapporten werden gepubliceerd in “De Vlaamse Jager”, het 
leidinggevend jachttijdschrift in Vlaanderen, uitgegeven door de Koninklijke  
St.-Hubertus Club van België. 

- Sensibilisatie van het brede publiek. 
Via pers, radio en TV werd ingespeeld op de draagvlakverbreding. De eervolle 
vermelding bij de Interbrew-prijs 2000 en de nominatie voor de Natuurbehoudzegel 
zijn hiervan voorbeelden. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voordracht door R.DEBRUYNE, verantwoordelijk voor de 
inventarisatie van het project, ter gelegenheid  van de 
voorstelling van een speciale zegel “Natuurbehoud”, 
getekend door A. BUZIN. Zitting in de gotische zaal van het 
Stadhuis te Brussel in tegenwoordigheid van Z.K.H. PRINS 
LAURENT en X. de DONNEA, Burgemeester van Brussel. 
Het project werd hierna geselecteerd voor het bekomen van 
subsidies via de opbrengst van deze zegel. 

Uitreiking van een eervolle 
vermelding van de Interbrew  
prijs voor het leefmilieu door    
E. KESTELOOT, Voorzitter van 
“Fondation belge pour la 
conservation des habitats” te 
Maaseik in tegenwoordigheid 
van Z.K.H.  PRINS LAURENT. 
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3. GEO-MORFOLOGISCHE 
BESCHRIJVING  
        VAN HET STUDIEGEBIED 
 
 
1.  FYSISCHE GEOGRAFIE  
 
 
Het studiegebied  beslaat ongeveer 85.000 ha in het westen van West-Vlaanderen. 
In het noorden grenst het werkgebied aan de Noordzeekust.  De zuidwestelijke grens is de 
landsgrens met Frankrijk en de provinciegrens met Henegouwen.  De grens in het oosten 
wordt gevormd door de as Nieuwpoort - Diksmuide - Langemark - Wervik. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1)WBE Westhoek 

2) WBE Westland 

3) WBE Heybeeke - Witsoone 

4) WBE Hoppeland 

5) WBE Kemmelbeek 

6) WBE Ieperlee 

7) WBE In Flanders Fields 

NOORDZEE 

FRANKRIJK 
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De belangrijkste stedelijke gebieden bevinden zich langs de kust en in het zuiden van het 
studiegebied op de as Ieper-Poperinge.  In het hinterland hebben de steden Veurne en 
Ieper een bovenlocale functie. 
 
Administratief maken 17 fusiegemeenten deel uit van het studiegebied : De Panne, 
Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide, Alveringem, Lo - Reninge, Vleteren, Poperinge, 
Langemark - Poelkapelle, Ieper, Staden, Zonnebeke, Moorslede, Wervik, Heuvelland en 
Mesen. 
 
 
1.1. GEOLOGIE 
 
In het kader van het voorliggend eindrapport volgt een korte geologische beschrijving van 
het gebied. 
 
Enkel de jongste era, nl. het Kaenozoïcum, wordt in rekening gebracht omdat de 
afzettingen uit dit hoofdtijdperk meestal het huidig oppervlak vormen en rechtstreeks van 
belang zijn voor de bodemgesteldheid. De formaties omvatten tertiaire en quartaire 
afzettingen. 
 
 
Quartair 0 -0.01 Holoceen Flandriaanse transgressie 

Duinkerke II - transgressie 
(Duinkerke III - transgressie) 
Veen 

 0.01 - 2.0 Pleistoceen Niveo - eolisch zandleemmateriaal 
résiduaire grintlaagjes (prêles) 

Tertiair 2.0 - 5.1 Plioceen Poederliaan/ Merksemiaan 
   Scaldisiaan 
 5.1 - 24.6 Mioceen Diestiaan 
   Antwerpiaan/ Bolderiaan 
 24.6 - 38 Oligoceen Rupeliaan 
   Tongeriaan 
 38 - 55 Eoceen Bartoon 
   Lediaan 
   Brusseliaan 
   Paniseliaan 
   Ieperiaan  
 
Tabel 1 Overzicht van de geologische tijdperken en stratigrafie. Tijdsaanduidingen in miljoenen 

jaren. In de tabel zijn enkel de perioden opgenomen die enig belang hebben in het 
besproken gebied (Goossens, 1984). 

 
 
HET TERTIAIR 
 
Het ontstaan van het gebied, waarin het patrijzenproject plaatsvond, hangt nauw samen 
met de evolutie van de ondergrond in Vlaanderen. Ongeveer 55 miljoen jaar geleden 
overspoelde de zee verschillende malen ons land, vanuit het noorden tot het noordoosten 
(een overzicht van de aangehaalde geologische tijdperken wordt weergegeven in tabel 1. 
Bij elke overspoeling of 'transgressie' werden zeesedimenten afgezet: bezinksels van zand 
en/ of klei. Nadat de zee zich terugtrok, begonnen de rivieren, neerslag en wind grote 
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gedeelten van de voorheen afgezette zeesedimenten te eroderen, zodat ze opnieuw naar 
de zee werden afgevoerd. 
Het tertiaire substraat (afzettingen van de toenmalige zeeën) die op geringe diepte 
voorkomen dateren uit het Eoceen en het Mioceen. Het betreft kleiige en zandige mariene 
sedimenten die altijd overdekt zijn met quartaire afzettingen. Deze subhorizontale lagen 
hellen licht af naar het noorden. De sterke erosie gedurende het late Tertiair en vooral in 
de IJstijden (Pleistoceen) bepaalt in grote lijnen het huidig reliëf (D'haeyer, 1986/ 
Biessemans, 1995). 
 
 
HET QUARTAIR 
 
Op het einde van het Tertiair was het klimaat warm en vochtig.  In het daaropvolgende 
Quartair daalde de temperatuur gedurende bepaalde perioden. Het quartair wordt hierbij 
gekenmerkt door de ijstijden, waarbij men een afwisseling kreeg van koudere met 
warmere klimaten, interglacialen genoemd. De poolijskappen groeiden sterk aan waardoor 
het zeepeil soms meer dan 100 m daalde. Bovendien steeg het landoppervlak, door 
verticale opheffing van bepaalde delen van de aardkorst (Alpine plooiing).  
De rivieren schuurden diepe dalen in de tertiaire sedimenten. Enkel de tertiaire 
sedimenten met grint en harde ijzerzandsteenbanken ontsnapten hieraan. De plaatsen 
met weinig grint werden het eerst aangetast, waar veel grint aanwezig was, bleef de erosie 
beperkt.  De langdurige riviererosie beitelde de heuveltoppen uit. 
Het quartair is een korte periode in vergelijking met de vroegere perioden. De quartaire 
afzettingen zijn meestal dun maar continu. Tijdens het quartair trok de zee zich ‘definitief’ 
terug tot de huidige kustgebieden (Roelens, 1997/ Goossens, 1984) .  
 
 
1.2. GEOLOGISCHE OPBOUW VAN HET GEBIED 
 
In de volgende punten wordt er per geologische formatie, die van belang is binnen het 
studiegebied, een korte beschrijving gegeven van de genese. 
 
 
De Duinstreek 
 
Verschillen in ouderdom, occupatiegeschiedenis en bodemgebruik maken een 
onderscheid mogelijk tussen de oude duinen, middeloude duinen en jonge duinen. 
In de jonge / middeloude duinen zijn twee gedeelten te onderscheiden. Aan de zeezijde 
komen voornamelijk hoge duinen voor, waartussen enkele kleinere duinpannen zijn 
gelegen. De hoogste punten in deze duinen liggen tot 33 m boven de zeespiegel. Meer 
naar binnen toe liggen de lage buitenduintjes. De hoogste punten van deze binnenduinen 
liggen op ongeveer 9 m boven de zeespiegel. 
Het oude duinlandschap neemt bij Adinkerke enkele tientallen ha in. Dit gebied wordt 
gevormd door ten dele afgegraven lage binnenduintjes (duinen van Ghyvelde) en ligt 
gemiddeld 1 m hoger dan de omringende poldergronden. Het niet afgegraven gedeelte 
vertoont een duidelijk microreliëf. De hoogste punten nabij de Franse grens liggen 
ongeveer 9 m boven de zeespiegel. 
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De Moeren 
 
Dit Atlantisch waddenlandschap neemt het noordelijk gedeelte van het gebied in beslag. 
Dit landschap is zeer vlak en bevindt zich ongeveer 1 à 2 m boven de zeespiegel. 
 
 
De Polderstreek: Oudland - Middelland - Nieuwland 

 
Naargelang de indijkingperiode, kunnen de polders onderverdeeld worden in de jonge 
inpolderingen van Nieuwland en Moeren en de oudere inpolderingen Oudland en 
Middelland. Het microreliëf van de polder is het sterkst uitgesproken in het Oudland. 
Het Oudland komt voor in het noordwestelijke deel van het studiegebied, tot tegen 'De 
Moeren'. De vallei van de Poperingegracht en de IJzer wordt eveneens tot het Oudland 
gerekend.  
Het Oudland is een vlak gebied met slechts geringe hoogteverschillen (3 tot 4 à 5 meter 
boven de zeespiegel).  De laagste gedeelten vormen in het landschap kommen van sterk 
variërende grootte. 
Gemiddeld ligt het Middelland iets hoger dan het Oudland; grote delen van het Middelland 
werden kunstmatig verlaagd. Het Middelland situeert zich vooral rond de as Nieuwpoort - 
Diksmuide. 
Het Nieuwland wordt begrensd door de Duinstreek en het Middelland. In het Nieuwland 
worden twee gebieden onderscheiden : de binnenpolders en de buitenpolders. De 
binnenpolders liggen vrijwel vlak, op iets meer dan 4,5 m boven de zeespiegel. De 
buitenpolders vertonen geringe hoogteverschillen; de laagste delen liggen langsheen de 
binnenduinen. Het peil van deze polders schommelt tussen 4 en 5 m boven de zeespiegel. 
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De Zandleemstreek 
 
De Zandleemstreek beslaat de grootste oppervlakte binnen het studiegebied. 
Het is hier een vlak gebied en ligt in hoofdzaak tussen de 5 en 10 m boven de zeespiegel. 
De overgang tot de Polderstreek is doorgaans zeer geleidelijk; alleen langs de valleien van 
de beken komen steilere randen voor die enkele meters hoog kunnen zijn. Het noord - 
westelijk zandleemgebied (vlakte van Izenberge) is licht golvend. 
 
 
De Vlaamse Heuvels (vochtige leemstreek) 
 
De Vlaamse Heuvelstreek vormt een apart geografisch gebied waarvan het uitzicht 
grondig verschilt van de reeds besproken gebieden.  
De Vlaamse Heuvelstreek vormt een redelijk grote geografische eenheid, die niet alleen 
tot België is beperkt , maar die over een gedeelte van Frans - Vlaanderen doorloopt. De 
Heuvelrug begint in het westen op Frans grondgebied en deint uit tot aan de Dender te 
Oudenberg (Biessemans, 1994).  
 
De Vlaamse Heuvels oriënteren zich binnen het studiegebied nagenoeg rechtlijnig  in het 
zuiden van het gebied, en liggen grotendeels binnen de fusiegemeente Heuvelland. Het 
reliëf is meestal lager dan 50 m, doch er komen evenwel enkele heuvels voor die zeer 
sterk opvallen in het reliëf omdat ze hoogten tot 150 m of meer bereiken, o.a. de 
Rodeberg, Zwarteberg en Kemmelberg (Goossens, 1984). 
 
 
3.2.  BODEMGESTELDHEID EN LANDBOUW 
 
 
3.2.1 LITHOLOGIE 
 
Bodemkundig kan naargelang de textuur, binnen het studiegebied, een onderscheid 
gemaakt worden tussen strandafzettingen (zand), duinstreek (zand), polders (klei), 
zandleemstreek (zandleem) en de vochtige leemstreek (leem).  
De strandafzettingen zijn opgebouwd uit marien zand, plaatselijk aangerijkt met 
slibhoudende sedimenten. 
Over het algemeen bestaan de duingronden uit grof, kalkrijk zand met variërende 
vochtigheid. Bij oudere gronden neemt de ontkalking toe. De overgangsgronden tussen de 
duinen en de polders bestaan uit een mengsel van duinzand en polderklei. 
Getijdekreken die opgevuld zijn met zand en klei, vormen de kreekruggronden. 
Ingeklonken veengronden die bedekt zijn met klei, manifesteren zich in het landschap als 
komvormige depressies (poelgronden). De afwisseling van poelgronden en 
kreekruggronden is het best waar te nemen in het Oudland. Het Middelland bestaat vooral 
uit met klei overdekte kreekruggronden (dekkleigronden) en poelgronden. Het Nieuwland 
is opgebouwd uit jonge aanslibbingen (zand tot zware klei) afkomstig van het 
Ijzerestuarium. 
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Bodems die sterk door de mens werden beïnvloed, de zogenaamde kunstmatige gronden, 
komen verspreid voor in de polders. Naargelang  de aard van de wijziging is er onder 
meer sprake van afgegraven, uitgezande, uitgebrikte, uitgeveende en vergraven bodems. 
In de zandleemstreek bevindt de tertiaire klei zich op een geringe diepte onder de 
quartaire dekmantel (natte zandleemgronden). 
De leemstreek, die 90 % van de Vlaamse Heuvelstreek (binnen het studiegebied) 
uitmaakt, omvat bodems die bestaan uit lemig materiaal (ontkalkte löss).  
In het uiterste zuiden van het studiegebied situeert zich een gebied bestaande uit zware 
kleigronden. Deze klei bevat bijna altijd een zekere hoeveelheid CaCO3 in de diepte 
(Bodemkaart van België, Moormann & T'Jonck, 1950/ Moormann & Ameryckx, 1950/ 
Biessemans, 1995). 
 
 
3.2.2 HYDROGRAFIE EN HYDROLOGIE 
 
Doorheen het studiegebied stroomt de IJzer, die grotendeels verantwoordelijk is voor de 
ontwatering van het gebied. Het hydrografische bekken van de IJzer beslaat een 
oppervlakte van 1.112 km², waarvan 378 km² gelegen is op Frans grondgebied en  
734 km² op Belgisch. Door de combinatie van waterbeheersing via sluizen en de 
natuurlijke afwatering, kunnen binnen 
het studiegebied verschillende 
hydrografische  bekkens worden 
onderscheiden. De polders worden 
ontwaterd via een stelsel van sloten 
en kanalen. Het Nieuwpoortse 
sluizencomplex is het knooppunt voor 
de waterbeheersing in de polders.  
Het peil van de IJzer wordt omwille 
van de bevaarbaarheid hoog 
gehouden. Om dit te kunnen 
verwezenlijken, werden verschillende 
kunstwerken gebouwd die natuurlijke 
waterafvoer bij laag tij onmogelijk 
maken. 
Andere grote afwateringen gebeuren 
via de Grote Beverdijkvaart en de 
Koolhofvaart. Door regeling van de 
stuw te Veurne kan het waterpeil van 
de IJzer via de Lovaart, worden 
geregeld. Overtollig water wordt via de 
Bergenvaart naar Frankrijk afgevoerd. 
Wateroverschotten uit de Moeren 
worden in de Ringsloot gepompt en 
afgevoerd in de richting van Frankrijk. 
De Kemmelbeek zorgt voor de 
waterafvoer van de Vlaamse Heuvelstreek en een groot deel van de zandleemstreek. De 
Kemmelbeek mondt uit in de IJzer. De heuvelrug gevormd door de Rode-, de Scherpen-, 
de Monte- en de Kemmelberg vormt de waterscheidingslijn tussen het bekken van de 
IJzer en het bekken van de Leie. 
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De waterhuishouding  is de resultante van een groot aantal factoren, o.a. de plaats binnen 
de topografie, de bodemtextuur, de bodemstructuur, het humusgehalte, de 
profielontwikkeling, enz., waarvan de eerste twee wel de belangrijkste zijn. 
Sommige gronden staan onder invloed van permanent grondwater op relatief geringe 
diepte, dat aan een regelmatige seizoenschommeling onderworpen is. Tegenwoordig is de 
waterhuishouding van de landbouwbodems voldoende geoptimaliseerd door 
drainagestelsels. De meest vochtige gebieden worden onder weiland gehouden. 
 
Uit de verschillende drainageklassen kunnen we afleiden dat de Duinstreek kan ingedeeld 
worden als een vochtig tot nat gebied. De polders zijn hoofdzakelijk matig droog tot nat en 
de zandleemstreek matig nat tot nat. In natuurlijke toestand, zonder tussenkomst van de 
mens, zou het ganse studiegebied als matig nat gebied kunnen worden beschouwd 
(Biessemans, 1995/ VLM, 1992/ De Roo & Hindryckx, 1996) . 
 
 
3.2.3 LANDBOUWWAARDE 
 
 
DUINSTREEK 
 
De landbouw op de gronden van de serie der duinen is van geen betekenis. Bepaalde 
houtgewassen kunnen op de daartoe geschikte duinen worden gekweekt. De 
bosbouwkundige exploitatie echter zal tot een minimum beperkt blijven, daar dit gewas in 
hoofdzaak als bescherming tegen verstuiving moet dienen. Zulk gewas zal dan ook vrijwel 
niet renderend zijn. 
De serie der duingronden heeft een natuurlijke begroeiing, die echter als zodanig niet dient 
geëxploiteerd te worden. Wel is het mogelijk hier renderende bosbouw te bedrijven, 
waarbij eventueel de nattere gedeelten dienen te worden opgehoogd. Ook bestaat de 
mogelijkheid om door egalisatie van deze typen landbouwgrond te verkrijgen (Bodemkaart 
van België, Moormann & Ameryckx, 1950). 
 
De landbouwkundige waarde van de serie der overgangsgronden loopt nogal sterk uiteen. 
De overgangsgronden komen voor langs de randen van het oud duinlandschap en van de 
polderstreek. Het materiaal dat onder het duinzand voorkomt bestaat altijd uit Atlantische 
waddensedimenten. Het slibhoudend karakter van dit bodemtype wordt veroorzaakt door 
vermenging van het duinzand met polderklei. De gronden van deze serie worden 
doorgaans gebruikt voor weideteelt. Door de periodieke verdroging, t.g.v. de zandige 
ondergrond, komen deze gronden eveneens in aanmerking voor bouwland. De 
binnenduinen van Nieuwpoort zijn te vochtig wegens de kwelwerking van uit de duinen. 
Deze gronden komen eventueel in aanmerking voor tuinbouw, doch zonder drainage zijn 
ze hiervoor niet geschikt (Bodemkaart van België, Moormann & Marechal, 1950). 
 
Het bodemtype in het oud duinlandschap is pover voor weideteelt en levert arme 
landbouwgronden op. Voor tuinbouwgewassen heeft dit type enige waarde, mits er 
intensief bemest en zo mogelijk wordt besproeid. Op de overgangszone tussen oud 
duinlandschap en de polderstreek hebben de gronden een hogere landbouwkundige 
waarde, doch deze gronden hebben een gestoorde waterhuishouding, waardoor bij zware 
regenval in het voorjaar soms sterfte van het kiemende of jonge gewas optreedt 
(Bodemkaart van België, Moormann & T'Jonck, 1950).  
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HET ATLANTISCH WADDENLANDSCHAP VAN 'DE MOEREN' 
 
De bedrijven in dit gebied zijn sterk gemechaniseerd. De rationele verdeling in grote 
percelen was mogelijk, omdat de onderlinge verschillen van de grondwaterstand in dit zeer 
vlakke gebied uiterst gering zijn. Overigens komen de verschillen in bodemgesteldheid op 
zulke korte afstanden voor, dat een aanpassing van percelering aan de ligging der 
bodemtypen vrijwel onmogelijk is.  
De ontwatering van het gebied wordt door bemaling beheerst.  
De kwaliteit van de gronden binnen De Moeren is doorgaans, op enkele uitzonderingen 
na, goed wegens de diepe, sterk humeuze bovengrond. Deze gronden komen in 
aanmerking voor bouwland. De bodemtypen met een kleiige ondergrond zijn het gunstigst, 
hoewel ze tijdens langdurige regenval zeer nat en moeilijk te bewerken zijn. De zandige 
typen zijn wegens hun meestal hogere ligging nogal eens verdrogend. Binnen het gebied 
komen plaatselijk kleine graslandcomplexen voor. (Bodemkaart van België, Moormann & 
T'Jonck, 1950). 
 
 
DE POLDERS 
 
Binnen het Oudland is de landbouw sterk aan de bodemgesteldheid aangepast. Over het 
algemeen bezitten de gronden binnen het Oudland een gebrekkige ontwatering, waardoor 
deze veel te lijden hebben van wateroverlast. 
De kreekruggronden, die hoog zijn gelegen en die een goede natuurlijke drainage 
bezitten, worden over het algemeen uitgebaat als bouwland. De waterhuishouding binnen 
dit gebied is goed, doch tijdens langere droge perioden kan er gevaar zijn voor uitdroging. 
De laag gelegen poelgronden, die nat en zwaar zijn en die geen natuurlijke drainage 
hebben, zijn overwegend in gebruik als wei - en hooiland. De overdekte waddengronden 
worden, wegens de sterk variërende profielopbouw, zowel als bouwland of als weiland 
uitgebaat, doch naar verhouding komt meer weiland voor op die profielen waar de 
intermediaire veenlaag het dikst is (Bodemkaart van België, Moormann & Ameryckx, 
1950).  
De hoogste typen van de overdekte pleistocene gronden liggen meestal onder bouwland, 
de laagste hoofdzakelijk onder weiland. De waterhuishouding van deze gronden is niet 
gunstig, er is niet direct wateroverlast, doch wel vaak uitdroging.  
De gronden van het Oudland van de Broeken zijn vrijwel ongeschikt voor bouwland 
wegens langdurige hoge waterstand in het voorjaar tijdens de winter. De verschillende 
bodemtypen worden dan ook vrij algemeen gebruikt voor weide, in het bijzonder 
hooiweide. De weiden in dit gebied vertonen doorgaans 
geen goed bestand, hetgeen enerzijds te wijten is aan de 
slechte waterhuishouding en anderzijds de uiterst 
gebrekkige verzorging. De bodemtypen binnen het 
Oudland zijn geschikt voor gerst, haver, weide en 
aardappelen. De gronden lenen zich weinig of niet voor 
tarwe, suikerbieten of tuinbouw (Bodemkaart van België, 
Moormann & T'Jonck, 1951). 
In het Middelland is de landbouw eveneens aangepast 
aan de bodemgesteldheid, hoewel in mindere mate dan in 
het Oudland. De gemiddelde landbouwwaarde van het 
Middelland is hoger dan deze van het Oudland.  
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Op de overdekte poelgronden treft men meer weiland dan bouwland aan, en op de 
overdekte kreekruggronden meer bouwland dan weiland. De dekkleigronden worden 
willekeurig voor bouwland of voor weiland gebruikt.  Op de overdekte kreekruggronden en 
de dekkleigronden kunnen alle poldergewassen met succes worden geteeld.  
Op de overdekte poelgronden geven de landbouwgewassen hoge opbrengsten, doch de 
teelten zijn enigszins speculatief daar in natte jaren de oogst kan mislukken. De 
bodemtypen binnen het Middelland zijn zeer geschikt voor tarwe, gerst, haver en 
suikerbieten. De gronden lenen zich niet voor tuinbouw  (Bodemkaart van België, 
Moormann & Ameryckx, 1950).  
 
De landbouw binnen het Nieuwland is sterk aangepast aan de bodemgesteldheid. Op de 
zware en laag gelegen schor - en zwingronden komt voornamelijk bouwland voor, terwijl 
de hoge zandige strandruggronden worden uitgebaat als tuinbouwgrond of als huisweiden. 
De hoofdteelt op de strandruggronden is de teelt van vroege aardappelen, en in de 
nazomer worden enkele weinig eisende groentesoorten verbouwd. Mits een betere 
regeling van de waterhuishouding zijn deze gronden zeer geschikt voor intensieve 
tuinbouw (Bodemkaart van België, Moormann & Ameryckx, 1950). 
 
 
DE ZANDLEEMSTREEK 
 
De landbouwkundige waarde van de bodemtypen wordt in sterke mate bepaald door de 
dikte van de humushoudende bovenlaag. Hoe dikker deze bovenlaag, des te hoger de 
waarde van het type. De diep humeuze gronden zijn nooit te nat en zelden te droog, 
wegens de hoge waterhoudende capaciteit van de humus. De afwatering van de 
zandleemstreek is over het algemeen goed.  
Landbouwkundig dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de oude en de jonge 
ontginningsgronden. De jonge ontginningsgronden komen in hoofdzaak overeen met 
overdekt - tertiaire gronden, die tot in het begin van de 20ste eeuw onder bos lagen. Het 
bestond vooral uit eiken, elzen en kastanjes, waardoor deze gronden tamelijk arm zijn aan 
humus en plantenvoedende middelen. Voor akker of weiland zijn deze gronden echter 
veelal te nat en te zwaar.  
De lemige en zandlemige gronden binnen de zandleemstreek hebben praktisch nooit last 
van wateroverlast en verdroging komt in beperkte mate voor. De verdroging treedt op 
binnen de bodemserie leem - op - zand, waardoor deze gronden minder geschikt zijn voor 
veeleisende gewassen zoals tarwe en suikerbieten.   (Bodemkaart van België, Moormann 
& T'Jonck, 1951). 
De landbouwgronden binnen het plateau van Izenberge leveren goede landbouwgronden 
op en zijn meestal geschikt voor alle teelten. 
 
 
DE LEEMSTREEK 
 
Met uitzondering van de gronden op en onmiddellijk rond de West-Vlaamse heuvels vormt 
de leemstreek een gelijkmatig en zeer goed landbouwgebied, vooral geschikt voor 
akkerbouw (tarwe en suikerbieten). De rendementen zijn te vergelijken met die van de 
goede poldergronden. 
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De meeste akkers zijn kunstmatig gedraineerd, zodat de ongunstige invloed van plaatselijk 
te hoge waterstanden grotendeels teniet is gedaan.  
De lemig - zandgronden zijn de minst vruchtbare gronden van de streek. Zij zijn nagenoeg 
alleen geschikt voor bebossing (naaldhout, beuk, eik) (Jan Biessemans, 1995) 
 
 
3.2.4 HET HUIDIGE BODEMGEBRUIK 
 
 
Volgens gegevens van de Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Landinrichting, wordt 
ongeveer 80 % van de kadastrale oppervlakte binnen het studiegebied ingenomen door 
landbouwgronden.  
Ongeveer 40 % van de oppervlakte landbouwgronden wordt ingenomen door weiden en 
graslanden en ongeveer 20 % van de gronden wordt beteeld met graangewassen. De 
overige oppervlakte wordt ingenomen door andere teelten (aardappelen, bieten, 
groenvoedergewassen, …) en een klein areaal door groententeelt in open lucht. Sinds de 
jaren 1970 is de tuinbouwoppervlakte voor groententeelt in open lucht toegenomen. Het 
aandeel van deze teelt is, uitgedrukt in oppervlakte cultuurgrond, nog relatief gering (VLM, 
1992). 
 
In het overgrote deel van de polders en de zandleemstreek zijn reeds 
ruilverkavelingprojecten in onderzoek, aangevraagd, in uitvoering of beëindigd. Het gebied 
tussen de IJzer en de Noordzee wordt ingenomen door het landinrichtingsproject 'De 
Westhoek'. 
 
Volgens het gewestplan is het Poldergebied overwegend agrarisch gebied, al dan niet met 
de overdruk landschappelijk waardevol. Groengebieden, o.a parkgebieden, komen voor in 
de buurt van verscheidene landelijke bewoningskernen.  
De woongebieden zijn aangeduid als woongebied met landelijk karakter. De Moeren zijn 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en groene zones zijn zeldzaam.  
De zandleemstreek is tevens een uitgesproken agrarisch gebied en de bewoningskernen 
zijn woongebieden met landelijk karakter. In de buurt van enkele gemeenten bevinden zich 

kasteelparken (parkgebied). De leemstreek is 
overwegend landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied, waarbij over het ganse gebied natuurgebieden 
versnipperd voorkomen (VLM, 1992).  
Langs de kustzone strekt zich een sterk verstedelijkte 
zone uit, enkel onderbroken door een aantal nog 
resterende duinentiteiten. Deze zijn ondergebracht in 
natuurgebieden en natuurreservaten. De bebouwing in 
deze zone is er vooral gekomen door de attractiviteit 
van de kust. Er komen tevens verscheidene verblijf - 
en dagrecreatiegebieden voor (Gewestplan, Desmet, 
2000). 
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3.3  LANDSCHAPPELIJKE EENHEDEN 
 
De analyse van de opbouw van het studiegebied leidt tot de onderverdeling in de 
landschappelijke eenheden. 
 
 De Duinstreek 
 De Polders 
 De Zandleemstreek 
 De Leemstreek 
 
Binnen deze grote entiteiten kunnen bovendien nog een aantal karakteristieke 
subgebieden afgebakend worden. De afbakening en de topografie van de subgebieden 
werden beschreven in 2.  
Hieronder volgt de beschrijving van de kenmerken en de landschappelijke kwaliteiten per 
landschappelijke eenheid volgt hieronder. 
 
 
3.3.1 DE DUINSTREEK 
 
De duinstreek maakt deel uit van een grensoverschrijdende landschappelijke entiteit 
waarin de verschillende duinontwikkelingsstadia duidelijk zichtbaar zijn. 
Duinvormingsprocessen blijven op diverse plaatsen duidelijk merkbaar. De relatief 
ongestoorde overgang van de zee, strand, zeereep, duinen naar polders is een uniek 
fysisch - geografisch gegeven. Binnen de duinstreek fungeren een aantal complexen als 
geomorfologisch natuurmonument. 
De duingordel heeft steeds een belangrijke rol gespeeld bij de evolutie, de 
occupatiegeschiedenis en het bodemgebruik van de kustvlakte. Momenteel wordt de 
duinstreek niet verder meer verstoord door grootschalige ingrepen. 
De duinstreek herbergt een soortenbank van karakteristieke planten en dieren. De 
langgerekte duinstrook fungeert als een verbindingsweg - en uitwisselingsgebied voor 
fauna en flora. De hoge rijkdom aan gradiëntsituaties resulteert in het voorkomen van 
karakteristieke ecotypen. 
Het duingebied is een infiltratiegebied van zoetwater met een grote grondwaterreserve. 
Deze zoetwaterlens biedt bescherming tegen een verdere infiltratie van zout zeewater 
naar het hinterland. 
De aanwezige milieukwaliteiten (behoorlijke lucht en grondwaterkwaliteiten) en het 
voorkomen van stiltegebieden zijn goede randvoorwaarden voor het functioneren van het 
gebied. 
 
In het duingebied kunnen de subgebieden – jonge, middeloude en oude duinen worden 
onderscheiden. Veelal bieden ze aan de duinstreek nog een aantal bijkomende kwaliteiten 
en mogelijkheden, onder meer op wetenschappelijk, educatief en landschappelijk vlak 
(VLM, 1992). 
 
 
JONGE EN MIDDELOUDE DUINEN 
 
De kwaliteit van de jonge en middeloude duinen is de grote diversiteit aan duincomplexen. 
Deze verscheidenheid is een gevolg van contrastrijke abiotische factoren, de 
aanwezigheid van bijna alle successiestadia van natuurlijke duinvorming en de 
uiteenlopende vormen van bodemgebruik. 
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Het slikken- en schorrengebied van de IJzermonding vormt het enige estuarium van België 
waar zout en zoet water met elkaar worden vermengd. In dit gebied zijn unieke biologische 
waarden aanwezig (VLM, 1992). 
De jonge en middeloude duinen vormen een sterk golvend landschap (5 - 33 m) en er zijn 
zeldzame, geïsoleerde land - en tuinbouwexploitaties aanwezig (restanten van 
duinakkertjes). Er heerst een verregaande ontginning voor bewoning en recreatie. In het 
gebied zijn er enkele belangrijke grondwaterwinningen (VLM, 1992). 
 
OUDE DUINEN 
 
De ontkalkte Cabourgduinen in De Panne zijn een restant van de oude, Atlantische 
duingordel. 
De Cabourgduinen hebben een landschappelijke en wetenschappelijke waarde. Gaafheid 
en identiteit spelen een essentiële rol. 
Landschappelijk vormt het gebied in noord-zuid richting nog een ongestoorde 
overgangszone tussen de polders (Oudland) en de duinen enerzijds en tussen de 
droogmakerij van de Moeren anderzijds. In de oost - west richting zijn de Cabourgduinen 
een aaneengesloten grensoverschrijdend gebied. 
De oude duinen vormen een vlak en laag gelegen landschap (5 - 9 m). Landbouw komt 
voor op de meest vlakke delen, doch staat onder sterke druk van de recreatie. De oude 
duinen zijn behouden als één entiteit en kunnen beschouwd worden als één 'stiltegebied' 
(VLM, 1992). 
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3.3.2 DE POLDERS 
 
 
OUD - EN MIDDELLAND 
 
Het polderlandschap ontleent haar unieke karakter aan de landelijkheid, grootschaligheid 
en de openheid. In de polders is de ontginningsgeschiedenis nog steeds herkenbaar in het 
landschap. De occupatie van de polders door de mens is een gevolg van de indijking, 
ontwatering en de vestiging van nederzettingen. Deze evolutie verloopt parallel met de 
ontwikkeling van de landbouw (akkerbouw en veeteelt).  
De verschillende aaneengesloten polders (weilandcomplexen) zijn een belangrijke woon - 
en pleisterplaats voor onder meer weidevogels. 
Akkerland komt meestal voor op de kreekruggronden en weiland op de Komgronden. In de 
zone van de “cijferboeken” komen vooral hooilanden voor. (VLM, 1992) 
 
 
NIEUWLAND 
 
Landschappelijk biedt het Nieuwland een duidelijk herkenningspunt (recente polder) en 
vormt het de aanzet tot en de verbinding met de zee en het IJzerestuarium (slikken, 
schorren, IJzermonding). 
Het Nieuwland manifesteert zich in het landschap als een open enclave. De aanwezigheid 
van een kleibodem zorgt er zelfs voor dat, ondanks de sterke druk vanuit de stedelijke 
sfeer, land - en tuinbouw nog steeds een belangrijke voorziening - en bufferfunctie 
vervullen ten opzichte van de aanpalende duinen en het hinterland. 
Het Nieuwland vormt een kleine landschappelijke entiteit met een weinig uitgesproken 
microreliëf. Het gebied werd recent ontgonnen ten behoeve van de landbouw (VLM, 
1992). 
 
 
DE MOEREN 
 
De Moeren is een gebied dat als afzonderlijke entiteit functioneert. Zijn overschrijdende 
droogmakerij illustreert een aantal bijzondere kwaliteiten van de recent ontwikkelde 
ontginningen en de gehanteerde cultuurtechniek (o.a drooglegging). Een samenspel van 
goede bodemkwaliteiten en bijzondere waterbeheerkwaliteiten liggen aan de basis van het 
ontstaan van dit vlakke open gebied. 
Het landschap bezit een dambordvormig patroon bestaande uit grote rechthoekige kavels, 
rechtlijnige grachten, wegen en bomenrijen. Er heerst een gravitaire ontwatering via 
pompgemalen en een ringsloot naar Frankrijk. Het gebied vormt een evenwichtig 
akkerbouwgebied, is dunbevolkt en heeft geen dorpskernen (VLM, 1992). 
 
 
3.3.3 DE ZANDLEEMSTREEK 
 
Het zandleemgebied is een oud ontginningsgebied (Middeleeuwen). 
Relicten van bosjes, restanten van hagen en bomenrijen zijn de dragende elementen van 
de ecologische infrastructuur. 
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De Zandleemstreek is een uitgesproken landelijk gebied dat aansluit op het Oudland. De 
boerderijen met huisweiden en ringgrachten liggen regelmatig verspreid over het plateau. 
Langsheen de wegen komt lintbebouwing voor. Het landschappelijke karakter, de relatief 
geringe bewoning en de evenwichtige spreiding van gras - en akkerland zijn tot op heden 
quasi intact behouden. Het landelijk karakter van dit gebied wordt nog verstevigd door zijn 
relatief  hoge mate van ongestoordheid (visueel) en zijn rijkdom aan cultuurhistorische 
objecten (onder meer hoeven) (VLM, 1992). 
 
 

 
3.3.4 DE LEEMSTREEK 
  
Het landschap vertoont in het algemeen een golvend reliëf. Het wordt gekenmerkt door 
een opeenvolging van langgerekte ruggen, gescheiden door talrijke depressies of 
beekvalleien. De plaatsen met sterk golvend reliëf beperken zich tot enkele steile, 
ingesneden hellingen met heuveltoppen tot 100 m boven de omgeving.  De steile hellingen 
en de heuveltoppen zijn meestal bebost of liggen onder weiland. De meest waardevolle 
bossen liggen op de hellingsflanken en rond de brongebieden. In tegenstelling tot wat vele 
mensen vermoeden is het bosareaal binnen de leemstreek niet zo indrukwekkend, want ± 
4 % van het gebied binnen de leemstreek (binnen het studiegebied) wordt ingenomen 
door bossen. 
De leemstreek en de West-Vlaamse heuvelstreek zijn één van de meest uitgesproken 
Vlaamse plattelandsgebieden. De functies die ze vervullen binnen onze verstedelijkte 
samenleving liggen vooral op het gebied van land - en bosbouw, recreatie en toerisme, het 
wonen en de ecologische functies. Ongeveer 82 % van het gebied wordt ingenomen door 
de landbouw.  
De West-Vlaamse heuvels zijn rijk aan waterbronnen. Bronnen zijn steeds het gevolg van 
de opbouw van de geologische ondergrond.  
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4. BIOTOOPBEHEER en - HERSTEL 
 
 
Uit het Nederlandse demoproject patrijs (Maris 1997) blijkt dat biotoopbeheer ten voordele 
van de patrijs moet steunen op  
 
- randenbeheer van akkers en weiden 
- aangepast maaibeheer van bermen en hooilanden 
- aanleg en beheer van lineaire kleine landschapselementen (vooral hagen) 
- aanleg van kruidenrijke wildakkers en overhoekjes. 
 
Het  patrijzenproject Westhoek heeft deze bevindingen als basis gebruikt voor de 
uitwerking van het biotoopbeheer. 
 
 
GLOBAAL OVERZICHT 
 
De 7 deelnemende WBE’s hebben in het jaar 2000 een oppervlakte van 74 ha 40 a 28 ca 
in beheer genomen. (Ter vergelijking : in 1999 : 65 ha 27 a 51 ca ; in 1998 : 57 ha 25 a 51 
ca).  Per locatie is een basisdossier opgemaakt met de relevante gegevens en 
contracten/overeenkomsten. 
 
 
TOEGEPASTE BEHEERVORMEN 
 
 
4.1. RANDENBEHEER: AKKERLANDEN 
  

 Beheervorm opp. (ca) 1998 opp. (ca) 1999 opp. (ca) 2000 

Rand akker Struweel 15276 1800 1800 
 Braak 3000 250 0 
 Inzaai klaver 550 650 0 
 Ruigte 750 4600 2600 
 Wildakker 400 7300 3300 
     

Totaal  19976 14600 7700 
 
tabel 2. Overzicht akkerrandenbeheer 
 
De oppervlakte akkerranden in beheer neemt jaarlijks af.  De meeste akkerranden worden 
slechts voor 1 jaar in beheer genomen.  Jaarlijks moet een nieuwe inspanning geleverd 
worden om randen in beheer te krijgen.  Soms kan de rand verplaatst worden naar een 
ander perceel, soms lukt dit niet.  Als hefboom kunnen de beheerovereenkomsten (VLM) 
een belangrijk instrument zijn. 
Overleg met de VLM, om tot afspraken te komen hoe WBE’s  kunnen ingeschakeld 
worden in de ‘bemiddeling’ van beheerovereenkomsten, is noodzakelijk en dringend.  Dit 
overleg moet op Vlaams niveau gevoerd worden. 
 
 



 30 

Struweel  
In verspreide groepjes van 8 à 10 struiken werden elk jaar streekeigen struiken aangeplant 
(meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn, haagbeuk).  Voor het plantgoed werd samengewerkt 
met de actie “Behaag het Landschap”.  Deze struiken worden als struweel beheerd. 
 
Braak  
Stroken variërend in breedte (1.5 - 5m) worden 
niet ingezaaid, niet bemest en niet bewerkt met 
herbiciden (uitz. distelbestrijding).  Bedoeling is 
een spontane ontwikkeling van akkeronkruiden 
te bekomen. 
 
Inzaai klaver  
Op vraag van grondgebruikers werd een 
mengsel van klaver ingezaaid. 
 
Ruigte  
De bestaande vegetatie (grassen, kruiden en enkele struiken) wordt niet meer behandeld 
met herbiciden.  Dit moet de bloei en de insectenfauna doen toenemen.  
 
Wildakker  
Deze wildakkers zijn ingezaaid met een commercieel beschikbaar mengsel (Bison: 
samenstelling 50% Italiaans raaigras, 15% hybride klaver, 10% rode klaver, 20% wikken, 
5% voederkool). 
 
4.2. RANDENBEHEER: WEIDERANDEN 
 

 Beheervorm opp. (ca) 1998 opp. (ca) 1999 opp. (ca) 2000 

Rand weide Aanplant struweel 98360 30760 0 
 Braak 0 2000 0 
 Hooibeheer 15076 15076 15076 
 Struweel 0 68100 68100 
 Ruigte 200 200 200 
     

Totaal  113636 116136 83376 
 
tabel 3. Overzicht weiderandenbeheer 
 
Ook hier zien we dezelfde trend als bij akkerrandenbeheer, alhoewel de afname in 
oppervlakte minder sterk uitgesproken is.  Ook hier zijn de beheerovereenkomsten en de 
bijhorende vergoeding een aandachtspunt . 
 
Aangeplant struweel  
cf. supra.  Belangrijk blijft de samenwerkingsovereenkomst met de VLM, waarbij WBE 
Westland medebeheerder is van een aantal projecten in het kader van de landinrichting.  
Op deze percelen wordt eveneens beheerlandbouw toegepast. 
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Hooibeheer 
Stroken variërend in breedte van 2 tot 10 m worden afgezet en als hooiland beheerd.  
Er wordt niet bemest en laat gehooid (liefst na 15 augustus). Nabegrazing is toegestaan. 
 
Ruigte  
Beheer van nietsdoen. Enkel vrijstellen van aanplantingen en distelbestrijding. 
 
 
4.3. RANDENBEHEER: ANDERE RANDEN 
 

 Beheervorm opp. (ca) 1998 opp. (ca) 1999 opp. (ca) 2000 

Rand jaagpad Struweel 15000 15000 15000 
Rand beek Hooibeheer 6500 5000 6500 

 Ruigte 1200 2700 1200 
Rand bos Struweel 2050 2050 2050 

 Ruigte 0 0 1000 
 Wildakker 3375 6655 4755 

Rand poel Aanplant struweel 2603 1003 0 
 Hakhoutbeheer 3310 500 3060 
 Braak 0 460 0 
 Struweel 0 1600 2603 
 Wildakker 0 250 0 

Rand weg Hakhoutbeheer 2100 0 2100 
 Maaibeheer 1000 1000 1000 

Wandelpad Maaibeheer 15000 15000 10000 
Rand Ruigte 3800 0 0 

     
Totaal  55938 51218 49268 

 
tabel 4.  Overzicht overige randen (niet akker- of weiderand) 
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In totaal worden nog 5 ha ‘andere’ randen beheerd.  Deze oppervlakte is ongeveer 
constant gebleven.  Ook hier wordt een belangrijke bijdrage geleverd door de 
samenwerking met de VLM (jaagpad IJzer en wandelpad te Steenkerke).  Naast uitvoering 
van verspreide aanplantingen is een verlate maaidatum aangehouden. 
 
4.4. AANGEPAST MAAIBEHEER 
 
Door sommige WBE’s zijn enkele hooilandpercelen in beheer genomen.  Het beheer  
bestaat uit een verlate maaidatum (na 15/07 of na 15/08) met nabegrazing. Het betreft in 
hoofdzaak percelen aan de rand van de IJzervallei (WBE-Westland).   
 

 
Daarnaast werden opnieuw enkele weilanden (tot. opp. 3 ha) met verspreide 
struikgroepen en kleine bosjes ingeplant. In 2000 werd door WBE-Westhoek ingespeeld 
op de nieuwe Europese richtlijn in verband met faunabraak.  Hierbij werden contracten 
afgesloten met landbouwers waarbij de klassieke braaklegging vervangen werd door 
faunabraak.  Deze contracten werden goedgekeurd door de Administratie Land- en 
tuinbouw (ALT).  In totaal is op deze manier 9.3 ha faunabraak ingezaaid met een  
gecertifieerd zaaimengsel.   
 

 Beheervorm 
opp. 

(ca)1998 
opp. 

(ca)1999 
opp. 

(ca)2000 

Weide 
 Braak 
 Hooibeheer 
 Struweel 

0 
250585 

52117 

4200 
304905 

30317 

0 
413467 

52117 

Akker  Faunabraak 0 0 89000 

Totaal  302702 335222 554584 

 
tabel 5.  Vlakvormig beheer  
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4.5.  BEHEER VAN LINEAIRE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN (VOORAL HAGEN). 
 
De  850 meter meidoornhaag zijn verder in beheer gebleven.  Deze situeert zich in het 
kleinschalig landschap rond Elverdinge.  Ontbrekende stukken in de haag worden 
aangevuld en jaarlijks worden afspraken gemaakt voor het scheren.  
 

 Beheervorm opp(ca) 1998 opp. (ca) 1999 opp. (ca) 2000 

     
Haag Scheren + aanvullen 850 850 850 

     
Totaal  850 850 850 

 
tabel 6.  Beheer van hagen 
 
 
4.6. AANLEG VAN KRUIDENRIJKE WILDAKKERS EN OVERHOEKJES 
 

 Beheervorm opp(ca) 1998 opp. (ca) 1999 opp. (ca) 2000 

Akker Struweel 8000 5000 5000 
 Wildakker 31435 64935 13200 

Braak Struweel 25150 25150 25150 
 Braak 1650 1650 1650 

Overhoek Ruigte 8400 33790 2100 
 Struweel 3000 0 3250 
     

Totaal  77635 130525 50350 
 
tabel 6.  Overzicht vlakvormig beheer niet - weide 
 
De daling in oppervlakte is quasi volledig te verklaren door de toename in faunabraak.   
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4.7. ALGEMEEN OVERZICHT BEHEERVORMEN 
 

       
Beheervorm opp. (ca) % opp. (ca) % opp. (ca) % 

 1998  1999  2000  
       

Aanplant struweel lineair 142813 24,94% 48813 7,48% 250 0,03% 
Aanplant struweel vlak 80857 14,12% 30150 4,62% 50 0,01% 

Hagen 850 0,15% 850 0,13% 850 0,11% 
Braak 250 0,04% 8560 1,31% 1650 0,22% 

Hakhoutbeheer 5410 0,94% 500 0,08% 3310 0,44% 
Hooibeheer 272161 47,53% 339981 52,08% 446243 59,98% 
Inzaai klaver 21085 3,68% 650 0,10% 0 0,00% 

Wildakker 19325 3,38% 79140 12,12% 21255 2,86% 
Ruigte 13800 2,41% 41290 6,33% 6900 0,93% 

Maaibeheer 16000 2,79% 1000 0,15% 0  
Struweel lineair 0  71500 10,95% 89253 12,00% 
Struweel vlak 0  30317 4,64% 85267 11,46% 
Faunabraak 0  0 0,00% 89000 11,96% 

       
Totaal 572551 100,00% 652751 100,00% 744028 100,00% 

       
 
Tabel 8.  Globaal overzicht beheervormen  
 
 
Het is logisch dat, wanneer we oppervlaktepercentages vergelijken, de vlakvormige 
beheerentiteiten het overwicht uitmaken.  Het aandeel hooilandbeheer stijgt verder.  
Opvallend is ook de oppervlakte faunabraak in 2000.  Deze beheervorm zal in de 

toekomst nog toenemen.  Deze recente 
evolutie bewijst dat de WBE een 
belangrijke sleutelrol kan vervullen tussen 
landbouwers en het Vlaams Gewest als 
promotor van instrumenten 
(beheerovereenkomsten, faunabraak) die 
op Vlaams niveau uitgewerkt zijn.  Naast 
de inspanningen door de individuele jagers 
en WBE’s geleverd, kan de rol van 
bemiddelaar een belangrijke meerwaarde 
opleveren voor het behoud van de 
biodiversiviteit in het landelijk gebied. 
 
En de patrijzen? 
 
Het effect van het patrijzenproject op de 
patrijzenpopulatie is moeilijk te bepalen.  
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Daarvoor zijn de beschikbare gegevens te beperkt in tijd (2 jaar). Louter informatief 
werden de gegevens uit die 2 jaar werking samengevoegd in onderstaande tabel.  
Verhoudingsgewijs hebben veel koppels (25 op 35) gebroed in wildakker, ruigte en 
faunabraak. 
 
 

Broedgevallen patrijs (1999+2000) 
Rand wandelpad 4 
Rand weide 1 
Rand beek 1 
Hooibeheer 4 
Wildakker 9 
Ruigte 12 
Faunabraak 4 
Totaal 35 

 
Tabel 9.  Overzicht broedresultaten in proefgebieden 
 
 
Andere soorten die werden aangetroffen zijn: haas, fazant, wilde eend, slobeend en kievit. 
Voor het eerst is in 2000 ook een reegeit waargenomen.  In de  ruigte, wildakker en 
faunabraak werden ook zangvogels waargenomen: veldleeuwerik, graspieper, groenling, 
kneu, ringmus, gele kwik, torenvalk, sperwer, houtduif, holenduif en tortel. 
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5. INVENTARISATIE 
 
 
5.1  ALGEMENE KENNIS en METHODES 
 
- Hoenderachtige, gemakkelijk te herkennen aan postuur, steenrode koptekening en korte 
roodbruine staart. 
- Broedtijd: vrij laat, meestal in mei en begin juni, een legsel van 9-20 effen olijfbruine tot 
grauwgroene eieren. (nalegsels 6-10). Bebroeding 24-25 dagen door de hennetjes. De 
haantjes  blijven  in de omgeving op wacht en helpen nadien mee de jongen te verzorgen. 
Kuikens vliegen reeds na 16 dagen. 
- Standvogel, oorspronkelijk steppenbewoner maar overgeschakeld naar niet te vochtige 
landbouwgebieden. 
- Voedsel: zaden, jonge scheuten van grassen en granen, aangevuld met insecten. Pulli 
voeden zich gedurende de eerste weken uitsluitend met insecten. 
- Vormt groepen, kluchten,  in het najaar, die terug uiteenvallen in het voorjaar. 

 
 
5.1.1  INVENTARISATIE : TERRITORIUMKARTERING 
 
Het doel is het aantal patrijzen van jaar tot jaar te vergelijken. 
De telmethode die hiervoor gebruikt wordt noemen we de “territoriumkartering”. Om deze 
methode goed te kunnen begrijpen, wordt het begrip “trefkans” en “registratie” toegelicht. 
De trefkans wordt berekend uit het aantal territoria waarin bij één bezoek een vogel wordt 
waargenomen met een “territoriumindicatief” gedrag: dit heet men een “registratie”. Een 
voorbeeld : wanneer er 10 territoria van de patrijs worden bezocht en er in totaal 7 
registraties zijn, bedraagt de trefkans 70% . 
 
De trefkans wordt beïnvloed door 
 
1) de opvallendheid van de vogel           5) het uur van de dag                               
2) de ervaring van de waarnemer 6) de wijze van verplaatsing 
3) het weer 7) de broedvogeldichtheid 
4) het seizoen  
  
 
Na waarnemingen en rekening houdend met bovenstaande factoren, komt men tot een 
gemiddelde trefkans per vogelsoort. Het is dus belangrijk om tijdens een inventarisatie de 
trefkans zo groot mogelijk te houden. Er moet met andere woorden voor gezorgd worden 
dat er wordt geinventariseerd  op een manier en in een periode die voor het registreren 
van de patrijs optimaal is.  
 
 
5.1.2  WERKWIJZE 
 
-  Kaarten met schaal 1/10.000 worden gebruikt. 
-  Eén kaart per bezoek, waarbij alle waarnemingen op de kaart worden aangeduid onder 

vorm van symbolen (zie tabel). 
-  Minimum 3 bezoeken per 100 ha van minstens één uur. 
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-  Een veldkijker wordt gebruikt en men legt het traject liefst lopend of fietsend af. 
-  De beste tijd van het jaar voor tellingen is half februari tot ver in mei, met een voorkeur 
   voor maart en april. 
- In het vroege voorjaar gebeuren de registraties gedurende de ganse dag. Vanaf 

april/mei, gebeuren ze best tussen één uur voor en één uur na zonsopgang en in de 
avondschemering.  

 
 
5.1.3  WAARNEMINGEN 
 
Op de dagkaarten werkt men met volgende symbolen: 
 
 
patrijs (of meerdere) op deze plek waargenomen 
voorbeeld 4 patrijzen samen  = 
“overvliegend” en “overvliegend en dalend” 

 
P 
4P 
P ─────►    
P─────▼ 

 
Eén roepend mannetje 

 
♂ 

 
Eén koppeltje samen 

 
♂ ♀ 

 
Twee vechtende mannetjes 

 
♂=♂  

 
Een patrijs die vecht/reageert tegen een predator 

 
P #   

 
Een nest met eieren of pasgeboren kuikens 

 
P○ 

 
Een koppeltje of hennetje alleen met kuikens 

 
P● 

 
 
5.1.4  INTERPRETATIE 
 
Alleen roepende haantjes en paren tellen mee als uitsluitende waarnemingen.  
 

Aantal geldige bezoeken  1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-19 19-21 
Aantal waarnemingen (8) 1 1 1 1 2 2 3 
In de beste tijd (3) 1 2 3 3 3 3 3 

 
Het getal tussen haakjes geeft aan, hoeveel bezoeken gemiddeld nodig zijn om 90 % van 
de koppels ten minste eenmaal geregistreerd te hebben. 
Het is duidelijk: het te inventariseren gebied moet minimaal 3 keer geldig worden bezocht 
en liefst 4 tot 6 maal. Indien, zoals in het eerste geval, het gebied slechts 3 keer wordt 
bezocht, mag worden aangenomen dat één waarneming van een roepend  haantje of een 
paartje voldoende is om van een broedgeval te spreken. Bezoeken we het gebied een 
vierde maal, dan moet  minstens 2 keer het roepend haantje of het paartje op (ongeveer) 
dezelfde plaats worden waargenomen.  
 
 
5.1.5  UITWERKING 
 
Na het intekenen van alle koppels op een eindkaart kan men het formulier invullen. Het 
formulier “Broedvogelinventarisatie” wordt met de overzichtskaart aan de 
verantwoordelijke bezorgd en dit ten laatste op 15 september van hetzelfde jaar.  
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5.2   NAJAARSINVENTARISATIE 1998 
 
 
5.2.1  INLEIDING 
  
De jacht op de patrijs stond begin van de negentiger jaren reeds fel ter discussie. 
Natuurbeschermers hadden het over een sterke afname van het Vlaamse broedbestand, 
terwijl jagers uit de Westhoek het tegendeel beweerden….Er was tot dan echter weinig 
gefundeerd (wetenschappelijk) onderzoek verricht naar de evolutie van het 

patrijzenbestand in Vlaanderen. Patrijzen 
zijn vogels van akker- en droog weiland en 
dat zijn nu niet bepaald biotopen waar 
biologen (en natuurbeschermers) zich het 
meest voor interesseren. In 1990 werd in 
de schoot van de werkgroep « Jacht en 
Vogels » , van de sectie « Natuurbehoud 
en Landschapsbescherming » van de 
« Bijzondere Commissie voor het 
Leefmilieu » een werkgroep opgericht, 
waarvan de deskundigen het Benelux-
plan, ter bevordering van het herstel van 
de levensgemeenschappen van planten 
en dieren op akkers, wilden behartigen.  
 

 
 
5.2.2  HET « PLAN » 
 
Men stelde een strategieplan op (Van der Meiren, 1990) en wilde vlug handelen.  Om alle 
betrokken partijen  (landbouwers, grondeigenaars, natuurbeschermers, jagers,..) te 
motiveren op vrijwillige basis mee te werken, werd het idee ontwikkeld om een typische 
soort van dit biotoop als indicator naar voor te schuiven.  Zo werd de patrijs gekozen, ook 
omdat deze vogelsoort door iedereen gekend en makkelijk waarneembaar is. 
Voor een daadwerkelijke uitvoering van dit plan waren zes punten erg belangrijk. 
 
1) Vrijwillige medewerking van de betrokken partijen. 
2) Prioriteit voor natuurvriendelijke beheermaatregelen. 
3) Geen grote financiële offers. 
4) Landbouwkundige bezwaren moesten beperkt blijven. 
5) Bij de verwezenlijking van het plan diende grote aandacht besteed te worden aan 

« voorbeeldwerking ». 
6) De betrokken partijen moesten tot gezamenlijke initiatieven overgaan die  dienden te 

leiden tot natuurherstel. 
 
Enkele Vlaamse gebieden werden gekozen waar dit « Patrijzenproject » kon worden 
opgestart en  uiteindelijk werden met drie WBE’s contracten afgesloten. De projecten in de 
WBE’s « De Patrijzenkuil » in Haspengouw (Limburg) en « De Generale Vrije Polders » in 
het Meetjesland (Oost-Vlaanderen) zijn reeds beëindigd.  
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Over dit laatste werd een beschouwing gepubliceerd door Dr. Vet. A. Van Wassenhove 
(1994) en door Van Daele & Matthysen (1996). De projecten kenden echter een vroegtijdig 
einde.  
Voor de kustprovincie werd de WBE « In Flanders Fields » geselecteerd : de streek van de 
West-Vlaamse heuvels  tussen Ieper en Poperinge.  Op initiatief van onder meer Patrick 
Geelhand de Merxem en Paul Theunynck werd dit project uitgebreid tot 7 WBE’s in de 
Westhoek, zodat het onderzoeksgebied uiteindelijk een oppervlakte bestreek van 
ongeveer 85.000 ha.  
In september 1997 werd de WBE groepering « Patrijzenbeheer Westhoek » boven de 
doopvont gehouden,  waarbij de 7 WBE’s zich engageerden om een voorbeeldproject te 
realiseren met als einddoel : « het herstel van het leefgebied van de patrijs in het agrarisch 
landschap ».  Met de financiële steun van AMINAL en de hulp van een wetenschappelijk 
team (één landbouwingenieur, één bioloog en één ornitholoog) werden afspraken gemaakt 
om bovenstaand plan in de Westhoek te realiseren.   
 
 
5.2.3  METHODE 
 
Zoals 2.1 werd aangehaald  is over de populatiegrootte van de patrijs in Vlaanderen 
weinig cijfermateriaal voorhanden.  Het was dan ook logisch dat van meetaf aan werd 
gestart met een inventarisatie van de soort in het onderzoeksgebied.  Het bleek al gauw 
dat jagers weliswaar de patrijs als jachtwild goed kennen, maar dat ze weinig practische 
kennis hadden van inventarisatietechnieken.  Om die reden werd in september 1998 bij 
elke betrokken WBE een voordracht georganiseerd, waarbij de ornitholoog les gaf over de 
determinatie van patrijzen naar leeftijd en geslacht en waarbij de grondbeginselen van de 
karteringsmethode (Hustings, 1985) uit de doeken werd gedaan.  Er werd een najaars-
inventarisatieformulier ontworpen en verdeeld onder alle jagers van de participerende 
WBE’s, waarbij veel aandacht werd besteed aan tellingen en afschotcijfers.  Jagers zijn 
sowieso in het veld tijdens de jachtperiode : hun waarnemingen tijdens de jacht konden nu 
op een uniforme manier worden genoteerd. Later zou het makkelijk zijn om deze 
gegevens op een wetenschappelijk verantwoorde manier statistisch te verwerken. 
Het betrekken van de jagers in dit onderzoek  en het sensibiliseren ervan vlak voor de 
jachtperiode was een voltreffer. Uit de inzendingen van de formulieren  bleek meteen het 
grote belang van tellingen en afschotcijfers in de verwerking van het wetenschappelijk 
onderzoek. Onderstaande bevindingen zijn uitsluitend de verwerking van deze ingezonden 
formulieren.  Het is dan ook evident, dat een continu motivering van de medewerkers van 
vitaal belang is voor het welslagen van een dergelijk project.  
 
 
5.2.4  RESULTATEN 
 
5.2.4.1  POPULATIEGROOTTE 
 
We kunnen er van uitgaan, dat de herfsttelling vrij correcte cijfers opleverde over de 
najaarspopulatie. Elke jager probeert namelijk de patrijzen te benaderen tot op 
schotafstand (minder dan 40 m). Na een jachtdag heeft elke patrijzenjager een duidelijk 
beeld van het aantal vogels, dat werd waargenomen op een wel bepaalde oppervlakte. De 
medewerking was van die aard dat een vrij exact beeld kon worden gevormd van het 
aantal patrijzen per 100 ha in het ganse onderzoeksgebied. 
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Tijdens de maand oktober werden gemiddeld in alle WBE’s  iets meer dan 35 patrijzen per 
100 ha geteld. In november zijn dat er bijna 30 en in december worden er weer bijna 32 
vogels per 100 ha gezien. Uit deze cijfers bleeb duidelijk dat de afname van de aantallen 
patrijzen van begin oktober tot eind december (de jachttijd in open veld ) onbeduidend  is. 
De regulaire afname (sterfte) van de patrijs valt vermoedelijk na december, in volle winter 
en misschien in het vroege voorjaar.  De afname van 35 vogels in oktober naar 30 vogels 
per 100 ha in november, komt overeen met een afschotpercentage van ongeveer 15 % 
  

De (kleine) toename in december 
is vermoedelijk te wijten aan een 
hergroepering van de patrijzen. 
Immers in november is er een 
grotere jachtdruk (zie grafiek 2) 
en vallen de kluchten door 
grotere verstoring vlugger uiteen. 
Meer solitaire patrijzen zwerven 
dan rond en worden niet zo 
gemakkelijk opgemerkt. In 
december kunnen de herenigde 
kluchten weer beter worden 
geteld. 

Grafiek 1 : : WBE groepering Patrijzenbeheer Westhoek - 1998 
Gemiddeld aantal patrijzen per 100 ha bejaagd gebied.  
 
5.2.4.2  JACHTDRUK 
 
Hoe intens is nu eigenlijk de jachtdruk in een specifiek patrijzenbiotoop als die van de 
Westhoek ? Uit de vragen op het enquêteformulier over de grootte van het jachtrevier en 
het aantal hectare dat per jachtdag bejaagd wordt, blijkt, dat er gemiddeld 1/3 van het 
revier (bejaagbare oppervlakte) wordt bejaagd. Uiteraard is dit in kleine revieren 
procentueel (100 ha of minder) meer dan in grotere revieren, maar toch blijkt er een 
constante te zijn : er wordt geen grotere oppervlakte bejaagd indien er meer « geweren » 
zijn.  Hoogstens wordt dan « nauwkeuriger » gejaagd.  De gemiddelde bejaagde 
oppervlakte per jachtdag is 132 ha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafiek 2 : WBE groepering Patrijzenbeheer–onderzoekjaar 1998  
gemiddeld aantal waargenomen patrijzen per dag, per 100 ha. 
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Tijdens de maand oktober wordt een kleinere oppervlakte (gemiddeld 29 % van het totale 
beschikbare jachtgebied) bejaagd in vergelijking met de maand november (38 %) en 
december (uitsluitend hazenjacht ; 37 %). Bij zuivere patrijzenjachten, vroeg in het 
seizoen, ligt de bejaagde oppervlakte lager dan bij gemengde jachten (hazen en andere 
soorten) later in het jachtseizoen. Gezien de openingsdatum van de jacht op de patrijzen 
bij de aanvang van het project verlaat werd tot 1 oktober, hebben we geen cijfermateriaal 
over september. Uit (vroegere) ervaring vermoeden we dat de tendens nog duidelijker zou 
zijn. 
 
 
5.2.4.3  AFSCHOT 
 
Het is interessant om na te gaan welke invloed de jacht heeft op de patrijzenpopulatie. Op 
het enquêteformulier, dat telkens na de jachtpartij werd ingevuld, werd gevraagd hoeveel  
patrijzen er tijdens de jachtdag werden waargenomen. De vergelijking met het aantal 
afgeschoten dieren (tableau) was niet moeilijk.  Het resultaat is een correct cijfer (zelfs per 
WBE) van het afschotpercentage dat werd gerealiseerd.  
 
Hierbij valt op dat het afschotpercentage tijdens de maand november veel lager ligt dan in 
oktober. De jacht in oktober blijkt dus veel efficiënter te zijn. Slechts in één WBE schoot 
men meer vogels in november, maar bij navraag bleek dat in deze WBE zeer weinig werd 
gejaagd in oktober.  
 
Er zou lunnen worden geopperd dat het kleiner afschot in november  normaal is omdat er 
in oktober reeds een aantal dieren zijn « geoogst ».  Toch blijkt uit grafiek 1 dat deze 
stelling  niet opgaat : het aantal waargenomen patrijzen daalt niet significant over de 
opeenvolgende jachtmaanden. De ware reden moet elders liggen. In november is er heel 
wat meer landbouw- en loonwerkers « activiteit » op de akkers (bietencampagne, 
aardappelenrooien, …).  Dit betekent meer verstoring en vooral, na het oogsten, minder 
dekking voor deze vogels. Patrijzen zijn relatief makkelijk te benaderen als ze zich in 
vegetatiedekking kunnen schuilhouden. 

Grafiek 3 : WBE groepering Patrijzenbeheer – onderzoekjaar 1998. 
Afschotpercentage van de waargenomen aantallen per jachtdag. 
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Tijdens de jacht « voor de voet » wordt hiervan gebruik gemaakt. Wanneer vegetatie 
ontbreekt, vliegen de hoenders veel vlugger op en vanop grotere afstand.   
Als de jager de patrijzen opnieuw wil benaderen, moet hij dus ook verder en langer 
rondlopen, wat op zijn beurt weer meer verstoring voor alle wild betekent.   
Een vergelijking tussen het gemiddeld afschot van de twee maanden geeft een significant 
verschil: het is overduidelijk dat in oktober meer patrijzen per ha worden geschoten dan 
tijdens de maand november. 
 
In oktober is er een gemiddeld afschot van 13 patrijzen per 100 waargenomen 
exemplaren, in november is dat nog 9 stuks. In het totale onderzochte gebied voor de 
ganse periode is het gemiddelde afschotpercentage van de waargenomen vogels per dag 
slechts 15,5 %.  Uiteraard worden na de « echte » patrijzenjacht nog een aantal vogels 
geschoten, maar de aantallen blijven zeer beperkt (hazen jagen impliceert een andere 
jachttactiek waardoor men veel minder kans maakt om op patrijzen te stoten). Daar er 
door elke jachtgroep veelal slechts één keer op hetzelfde gebied op patrijs wordt gejaagd, 
is 20 % afschot een realistisch cijfer. 
 
5.2.4.4  VERHOUDING JUVENIEL / ADULT 
 
Via zeven lesavonden in september 1998 werden bij alle betrokken WBE’s aan alle jagers 
duidelijk gemaakt, hoe men een adulte (oude) patrijs van een juveniele (jonge, volgroeide 
patrijs die in hetzelfde jaar werd geboren) kan onderscheiden. Vlak na de jacht werden alle 
gedode vogels gesekst en gedetermineerd op ouderdom.  
                                                                             
             oktober                                                                                     november 

Uit deze gegevens bleek duidelijk dat in oktober beduidend meer jonge vogels worden 
geoogst dan in november. In oktober is de verhouding ongeveer 65 % oude patrijzen voor 
100 % juveniele, in november is deze verhouding 87 % voor 100 %. 
Of het broedsucces in 1998 goed of slecht was, is uit deze cijfers niet op te maken :  de 
broedvogelinventarisatie en voorjaarstelling werden immers pas in 1999 gestart. 
 
Begin 1999 werden alle WBE’s opnieuw bezocht om de medewerkers-jagers wegwijs te 
maken  in de broedvogelinventarisatie-technieken. De karteringsmethode (Hustings, 1985) 
werd hen bijgebracht en daarna volgde een praktijkoefening in het veld.  
 
Het hoeft geen betoog dat de mentaliteitsverandering bij de jagers definitief is ingezet. Hoe 
kan het anders, dat meer dan 200 natuurliefhebbers (jagers) met de verrekijker op de 
borst en de stafkaart in de hand, in het voorjaar door de Westhoek stapten ? 
 
 

j uv eniel adult juveniel adult

Grafiek 4 : WBE groepering 
Patrijzenbeheer Westhoek  
- onderzoekjaar 1998.                                
 
Afschot-verhouding 
juveniel / adult. 
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5.2.4.5  BROEDSEIZOEN  1998 : GOED OF SLECHT ? 
 
Alhoewel er in 1998 geen broedvogelinventarisatie werd gedaan (start van het 
begeleidingsteam vanaf juni 1998), werd toch aan elke medewerker de vraag gesteld of 
1998 als 1) zeer slecht, 2) slecht, 3) matig, 4) goed of 5) zeer goed  voor het broedbestand 
mocht worden beschouwd. De meningen waren verdeeld maar de trend is zeker niet 
negatief te noemen: 6 % van de medewerkers 
vond het een “zeer slecht” patrijzenseizoen, 16 
% had het over “slecht” en bijna de helft (47 %) 
vond het een “matig” broedseizoen. Niet minder 
dan 35 % was tevreden (=” goed”)  over de 
patrijzenreproductie in 1998 en 2 % vond het 
zelfs “zeer goed”. Uit de literatuur weten we, dat 
het broedsucces bij deze hoenders sterk 
onderhevig is aan het weer tijdens het voorjaar 
en vooral tijdens het uitkomen van de pulli in juni 
– juli. Warm en droog weer bepalen o.a. de 
hoeveelheid insecten die van levensbelang zijn voor de pulli gedurende hun eerste 
levensweken (Bolton, 1997). Het voorjaar van 1998 was nat en de zomer was ronduit 
slecht. Uit de vermelde enquête bleek dat over het broedsucces in 1998 niet kon worden 
geklaagd. 
 
5.2.4.6  VOOR- OF ACHTERUITGANG ? 
 
Er werd (volkomen informatief) bij alle medewerkers gepeild naar hun mening over een  
eventuele achteruitgang van de patrijs tijdens de laatste jaren.  Slechts 14 % meende dat 

de populatie achteruit gaat.  De meesten (47 %) dacht 
dat de stand stabiliseert en 39 % geloofde dat het de 
laatste jaren in hun jachtgebied beter gaat met de 
patrijs.  Uiteraard is dit geen resultaat van een 
wetenschappelijk onderzoek, maar enkel een enquête-
indruk van wat plaatselijke medewerkers-jagers 
dachten van hetgeen ze de laatste jaren waarnamen.  
Een vergelijking met cijfermateriaal van vroeger was 
jammer genoeg nog niet mogelijk. 
 
 

 
 
5.2.5  BESLUIT  
 
Voor de eerste maal werd in Vlaanderen op dergelijke schaal een onderzoek aangevat 
over een soort die niet direct verbonden is aan strikte natuurgebieden, maar aan « simpel 
akkerland ». Het valt niet te ontkennen, dat het welslagen van dit onderzoek valt of staat 
met de medewerking van de jagers. Uit de gegevens van één najaar kunnen we opmaken 
dat de najaarspopulatie tussen de 30 à 40 vogels per 100 ha  bedraagt en dat het afschot 
geen enkele invloed heeft op het patrijzenbestand in de Westhoek. De najaarstelling is 
meteen een parametercontrole op de cijfers van de broedvogelinventarisatie van 1999 en 
2000.   

zslecht slecht matig goed zgoed

stijgend

stabiel

dalend
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5.3  VOORJAARSINVENTARISATIE (BROEDVOGELS) 1999 
 
 
5.3.1  INLEIDING 
  
In het eerste tussentijds rapport over de resultaten van de najaarstelling 1998 legden we al 
uit dat de jacht op de patrijs sinds begin van de negentiger jaren fel ter discussie staat.  
Sinds de zestiger jaren hebben zowel natuurbeschermers als jagers het over een sterke 
afname van het Vlaamse broedbestand.  Met uitzondering van het project van de heer P. 
Van Daele, 1996, werd tot op heden weinig gefundeerd (wetenschappelijk) onderzoek 
verricht naar de evolutie van de patrijzenstand in Vlaanderen.  Een van de redenen is het 
feit, dat natuurbeschermers eertijds veel meer oog hadden voor  « echte natuurgebieden » 
zoals moerassen en bossen.  Patrijzen zijn vogels van akker- en droog weiland en dat zijn 
nu juist dé biotopen waar zowel jagers van het open veld als deze hoenders graag 
vertoeven.  Door de WBE-groepering « Patrijzenbeheer Westhoek » werd in 1999 voor het 
eerst een grootschalige broedvogel-inventarisatie opgezet.  Dit was enkel mogelijk met de 
financiële hulp van het « Benelux-plan ter bevordering van het herstel van de 
levensgemeenschappen van planten en dieren op akkers » dat een realisatie is  van de 
werkgroep « Jacht en Vogels » van de sectie « Natuurbehoud en Landschaps-
bescherming » van de « Bijzondere Commissie voor het Leefmilieu ». Omdat de patrijs 
een typische soort is van het akkerland, werd deze vogelsoort  naar voor geschoven als 
een indicator voor deze aard van biotoop. 
 
 
5.3.2  METHODE 
 
 
Met de ervaringen die werden opgedaan 
tijdens het onderzoek over de verspreiding 
van de patrijs gedurende het najaar van 1998 
(Debruyne 1999), hadden wij alle ver-trouwen 
om een grootschalige broedvogel-
inventarisatie op te zetten tijdens het voorjaar 
van 1999.  Het bleek vrij vlug dat de mede-
werkers-jagers niet alleen de patrijs als jacht-
wild goed kennen, maar dat ze zich ook be-
reid voelden de verrekijker tijdens het voorjaar 
te hanteren om de patrijzen in hun jachtrevier 
te tellen. Reeds in september 1998 werd in 
elke betrokken WBE een voordracht 
georganiseerd waarbij de auteur les gaf over 
de inventarisatie-techniek met behulp van de 
karteringsmethode (Hustings, 1985).  
 
 
Er werd een voorjaars-inventarisatieformulier ontworpen en verdeeld onder alle jagers van 
de participerende WBE’s, waarbij veel aandacht werd besteed aan het noteren van de 
territoria op stafkaarten met schaal 1/10.000. In het voorjaar van 1999 doorkruiste elke 
medewerkende jager minimum 3 maal zijn jachtrevier en noteerde nauwgezet elke 
patrijzenwaarneming. Opnieuw was er veel medewerking: niet minder dan 109 jagers 
stuurden hun resultaten binnen. Hiernavolgende bevindingen zijn dan ook uitsluitend de 
verwerking van de ingezonden formulieren en stafkaarten. 
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De medewerking was weliswaar massaal maar niet spontaan. Het is evident, dat een 
continu motivering van de jagers van vitaal belang is voor het welslagen van dergelijk 
project. Tijdens de verwerking bleek de nauwkeurigste informatie van de stafkaarten te 
komen. Jachtrechthouders die hun terrein goed kennen, hadden het makkelijk om « hun » 
koppels patrijzen te lokaliseren en in kaart te brengen. De verwerking van het bekomen 
materiaal was omslachtig, doch zeer nauwkeurig. Door omstandigheden werd echter van 
twee WBE’s geen kaartmateriaal ontvangen (maar wel formulieren). Alle ingezonden 
kaarten van de 5 plichtbewuste WBE’s bedekken  293 km² of 34 % van het 
onderzoeksgebied en dit verdeeld over vrijwel de totale oppervlakte. Na intekening van het 
kaartmateriaal werd op die manier een zeer goed beeld van de densiteit en de 
verspreiding van de patrijs binnen « De Westhoek » bekomen. Verder werden de 
gegevens verwerkt die ons via de speciale inventarisatieformulieren bereikten.  Om tijd te 
besparen tekenden wij het aantal op de formulieren vermelde paartjes meteen in per WBE 
en niet per km²-blok. Deze methode blijft correct omdat het aantal koppels dat wordt 
bekomen, niet verschilt van het aantal getelde paartjes.  De enige fout die hier kan 
optreden is een verschuiving van de densiteit naar een andere locatie binnen het 
onderzoeksgebied met maximum 3 à 5 kilometer. De  km²-hokken waarvan we geen 
gegevens ontvingen, werden verwerkt met de methode van extrapolatie en kregen op die 
manier ook een densiteitwaarde toegewezen. Dit was vrij eenvoudig omdat via het kaart- 
en formuliermateriaal, bijna alle aangrenzende km²-hokken een nauwkeurig onderzocht 
gegeven toonden.  
Na het intekenen van de broedkoppels per km²-hokken op een werkkaart,  werden deze 
één km²-hokken samengevoegd tot 5 km²-hokken (dit zijn dus 25 km²-hokken of 2.500 ha) 
en dit om twee redenen: enerzijds vergemakkelijkt dit de verwerking en publicatie van de 
gegevens en anderzijds voldoet het aan de nieuwe standaard welke het Instituut voor 
Natuurbehoud gebruikt voor de nieuwe Belgische broedvogelatlas. Dit gaf weliswaar een 
bijkomende moeilijkheid, gezien de grenzen van « onze » 5 km²-hokken niet correct 
samenvielen met deze van de U.T.M.-hokken. In de grenshokken van het studiegebied 
kan dit een (licht) vertekend beeld geven van de werkelijke situatie, maar ook hier geldt 
weer : het aantal koppels is hierdoor niet beïnvloed, enkel het verspreidingspatroon  wordt 
met een maximum van 1 km. “verlegd”.  
 
Hoe was het vroeger gesteld met de patrijs in Vlaanderen ? 
 

Belangrijk  vergelijkingsmateriaal zijn 
de cijfers van de “Atlas van de 
vogels in België en West-Europa “ 
(Lippens & Wille, 1972, zie 
hiernaast) en deze van de « Atlas 
van de Belgische broedvogels » 
(Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, 1988). In 
beide werken werd een 
verspreidingskaart afgedrukt, die 
duidelijk aantoont, dat we in « De 
Westhoek » de hoogste densiteit 
aan patrijzen hebben : Lippens en 
Wille spreken over ongeveer  6.000  

                    koppels voor heel West-Vlaanderen. 
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Extrapoleren is moeilijk, maar voortgaande op de totale oppervlakte van West-Vlaanderen 
( 323.500 ha) en de ingekleurde densiteit, hadden er in het studiegebied, in die tijd, 
ongeveer 2.000 koppels moeten zijn. In de laatste “Atlas van het Koninklijk Instituut voor 
Natuurwetenschappen” is men heel wat nauwkeuriger. Daar werkte men met 
verspreidingskaarten van 8 x 5 km (zie hieronder).  
 
« Ons » studiegebied bestrijkt in 
deze atlas 17 dergelijke hokken, 
waarvan er 7 werden aangeduid 
met maximale dichtheden van 125 
tot 625 broedparen. Omgerekend 
geeft dit een cijfer van 3 tot 15 
koppels per 100 ha.  Vijf hokken 
werden bezet met dichtheden van 
26 tot 125 broedparen of 0,6 tot 3 
paar per 100 ha. In 4 hokken werd 
zelfs minder dan  één koppel per 
100 ha geteld en dit in de 
onderzoeksperiode 1973 tot 1977.     
 
Vertrekkend van deze cijfers voor ons studiegebied, concluderen we dat in deze periode 
tussen de 1.012 en 4.805 patrijzen broedden. Ook hier is een cijfer van 2.000 paren voor 
het studiegebied bijgevolg aannemelijk. Een aanwijzing dat het broedbestand de laatste 
30 jaar nauwelijks gewijzigd is in Zuid-West-Vlaanderen, vinden we terug in de 
“Broedvogelatlas van Zuid-West-Vlaanderen” (Feryn en Maes, 1995) die in de periode 
1986-1990 dichtheden telde die aansluiten op de cijfers van de K.B.I.N.-atlas. Weliswaar 
gaat dit werk niet over hetzelfde gebied, maar het aangegeven gebied is wel aangrenzend.  
 
Andere cijfers voor West-Vlaanderen zijn in de literatuur nauwelijks terug te vinden. 
Alhoewel men in “Vogels in Vlaanderen” (Vlavico, 1989) spreekt over een “duidelijke 
achteruitgang”, is de grootteschaal die hier gehanteerd wordt, niet bruikbaar voor een 
vergelijking. Men heeft het  immers over een “vrij talrijke” tot “talrijke” soort, wat 501 tot 
50.000 koppels betekent voor geheel Vlaanderen.  
 
Cijfers van gepubliceerde broedvogelaantallen buiten West-Vlaanderen geven we weer in 
tabel 10. Dergelijke cijfers illustreren duidelijk, dat er in de beide “atlassen” over de 
broedvogels in België, voor wat de patrijs betreft,   een onderschatting is gebeurd  van de 
toenmalige werkelijke broedgevallen.  Onderstaande aantallen illustreren ook de relatief 
hoge dichtheden die we tot op heden in het studiegebied van de Westhoek aantreffen.  
 
Periode Bron Studiegebied Koppels /  100 ha 
1961 –1968 Lippens & Wille Westhoek (W.Vl) 2,3 koppels  
1973 – 1977 K.B.I.N.   Westhoek (W.Vl) 2,3 koppels  
1979 Birkan & Jacob Frans-Vlaanderen (Fr) 10 koppels  
1985 Buise & Tombeur Zeeuws-Vlaanderen (Nl) 4 koppels  
1986 – 1990 Feryn & Maes Zuid-West-Vlaanderen 0,7 koppels  
1996 Van Daele Meetjesland (Oost-Vl) 

Haspengouw (Limburg) 
4,5 koppels 
2,7 koppels 

 
Tabel 10 : vergelijking van broeddichtheden per 100 ha in Vlaanderen en aangrenzende gebieden tijdens 
verschillende periodes.  
 

Studiegebied 
WBE-patrijzen-
beheer Westhoek. 
Atlas Belgische 
Broedvogels 
KBIN - 1988 
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5.3.3  RESULTATEN 
 
Het totale inventarisatiegebied omvat 870 km² of 87.000 ha. In dit uitgestrekte gebied werd 
een totaal van 3.662 patrijzenkoppels geteld. Dit betekent een gemiddelde densiteit van 
4,2 koppels per 100 ha. In vergelijking met de situatie van de jaren 60 - 70 zou dit een 
toename betekenen van meer dan 83 %. Uiteraard is dit zeer verrassend omdat iedereen 
een lager cijfer verwacht. De « toename » is volgens ons uitsluitend te wijten aan de 
onderschatting van het broedbestand in de jaren 60-70. Dit is verwonderlijk, omdat de 
cijfers opgemaakt werden door vooraanstaande ornithologen en door een gerenommeerd 
instituut…. Bovendien blijkt, uit mondelinge getuigenissen en uit de literatuur, dat de lange 
hete zomer van 1976 een ware « explosie » van patrijzenkoppels veroorzaakte. Door 
middel van de afschotcijfers stellen we vast dat deze uitzonderlijk hete zomer op sommige 
plaatsen voor meer dan een verdubbeling van de aantallen zorgde. Op bepaalde jachten 
in de Westhoek had men het zelfs over « een regen van patrijzen »…. Eens te meer blijkt 
uit deze onderschatte cijfers hoe erg ondergewaardeerd de Patrijs is als « ornithologisch 
belangrijke » soort.  
 
Op de verspreidingskaart is duidelijk te zien dat 
de patrijs nog voorkomt in vrijwel het ganse 
onderzoeksgebied. De enige km² hokken waar 
geen patrijzen worden aangetroffen, zijn 
bebouwde gebieden (steden) en de duinen. Dit 
is minder  merkbaar op de grotere U.T.M.- 5x5 
km² hokken, maar op de  werkkaart merken we 
dat in het duinenlandschap van de Westkust 
de patrijs is uitgestorven.  Het valt niet te 
betwijfelen dat de bouwwoede van de jaren 60 
– 70 en het ermee gepaard gaande toerisme 
de hoofdfactor is voor de verdwijning van de 
« dunepatrieze ».  
 
De studie toont verder dat de grootste densiteit 
vaak te vinden is nabij de Franse grens. 
Zwaartepunten zijn zonder twijfel de streken 
van de West-Vlaamse heuvels en de streek ten 
zuiden van Nieuwpoort. Vooral aan de Franse 
grens zijn meerdere km²-hokken waar de 10 
koppels worden overschreden. Deze aantallen zijn ook het maximum aantal broedpaartjes 
dat wij in het volledige onderzoeksgebied konden vinden.  
 
In hoeverre de grootste densiteiten samenvallen met verschillende landschapstypes, 
bodemstructuren en landbouwteelten, werd tot op heden nog niet onderzocht.  
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5.3.4  CONTROLE OP DE CIJFERS 
 
Tijdens zijn wetenschappelijk onderzoek,  telde  P. Van Daele in hetzelfde gebied in Oost-
Vlaanderen (1996) duidelijk meer koppels per km² dan de jagers in 1994 en dr. Vet A. Van 
Wassenhove in 1995. Het leidt geen twijfel dat de meeste jagers het aantal broedende 
patrijzenkoppels in hun revier onderschatten. Van deze telfout hebben we een relatief 
goed beeld ,omdat de auteur tijdens het broedseizoen 1999 één gebied van 100 ha. zelf 
heeft geïnventariseerd. Daarnaast werden in  4 van de 7 WBE’s « steekproeven »  
gedaan. Uit deze controles blijkt een gemiddelde onderschatting van maar liefst 18,7 %. In 
zijn controlerechthoek telde de auteur zelfs 27 % meer patrijzen dan in de aangrenzende 
(en qua biotoop exact dezelfde) gebieden. Ook de najaarstellingen van 1998 tonen met 
een gemiddelde van 32 vogels per 100 ha een te groot « overschot » van niet-broeders en 
duiden op een onderschatting van het werkelijk aantal broedvogels. In de verwerking van 
de aantalgegevens op de verspreidingskaarten werd (nog) geen rekening gehouden met 
deze controles. 
 
 

1-3 paar 
 
3,1-5 paar 
 

5,1-7 paar 
 
 
7,1-10 
paar 

Verspreiding van de patrijs 
Perdix perdix in het 
onderzoeksgebied – 
Situatie voorjaar 1999.  
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Uiteraard speelt  de ornithologische veldervaring bij het inventariseren tijdens dit 
onderzoek een grote rol. Patrijzen zijn moeilijk te tellen vogels, die zich niet strikt houden 
aan de « wetten » van territoriumafbakening. Zogenaamde solitaire mannetjes blijken 
nogal eens « op de lappen » te gaan en later op het jaar toch nog gekoppeld te raken 
terwijl in het vroege voorjaar de grenzen van de gekantonneerde koppeltjes heel vaak 
verlegd worden. Wij gaan er dan ook van uit,  dat de cijfers die werden bekomen, een 
relatief exact beeld geven van de verspreiding en de densiteit van het minimaal aantal 
broedgevallen in 1999.    
 
 
5.3.5  BESLUIT  
 
Voor de eerste maal werd in Vlaanderen op een intensieve wijze en op grote schaal, een 
broedvogelinventarisatie verricht  van een soort die direct verbonden is aan het agrarisch 
landschap. Het valt niet te ontkennen, dat het welslagen van dit onderzoek staat of valt 
met de medewerking van de jagers. Uit de gegevens van één broedseizoen kwamen we 
tot een gemiddeld aantal koppels van 4,3 per 100 ha. Dit ligt duidelijk hoger dan de cijfers 
die vroeger over dit gebied werden gepubliceerd. In het eerste tussentijds rapport met 
cijfers over de najaarsaantallen van 1998  wordt al gesteld, dat de jacht geen enkele 
negatieve invloed heeft op de populatie van  patrijzen in de Westhoek. Sterker : zo de 
jacht verder wordt gefnuikt, zal de jager zijn interesse voor deze soort waarbij het 
begeleidend beheerwerk op de helling wordt gezet.  Het is daarom hoog tijd dat een 
« Natuurvereniging » zoals de georganiseerde jacht, het beheer krijgt over deze soort en 
de jagers zelf de overheid adviseren hoe en wanneer er gejaagd wordt op deze prachtige 
hoenders. Zowel de overheid als natuurverenigingen en de vogelbescherming  beseffen 
dat de patrijs achteruit gaat. Ze vergeten echter dat jagers dit al lang weten. Daarbij is de 
jagerij de enige groep die er een rechtstreeks belang bij heeft in het behoud van 
aanvaardbare populaties. Immers, als de soort verdwijnt is het met hun vrijetijdsbesteding 

ook gedaan. Dit betekent dat de georganiseerde 
jagerij er alles aan wil doen om het 
patrijzenbestand op een natuurlijke manier te 
behouden of zelfs op te krikken. Alhoewel deze 
studie duidelijk aangeeft dat het met de Patrijs in de 
Westhoek zogezegd « beter » gaat, moet worden 
geconcludeerd dat er geen beterschap is, maar dat 
de « vooruitgang » uitsluitend te wijten is aan de 
onderschatte populaties in de « standaardwerken » 
van de jaren 60-70. We interpreteren de huidige 
cijfers hier dan ook niet in ons « voordeel », maar 
geven een nuchtere en wetenschappelijk 
verantwoorde kijk op de zaak. Aan de overheid om 
hier haar conclusies uit te trekken en de jagerij 
eindelijk te geven wat haar toekomt : het beheer 
van deze kwetsbare soort… 
 



 50 

DANKWOORD 
 
Van volgende mensen kregen wij formulieren toegestuurd :  
Traisnel O, Laval C, Haerynck R, Vermoere A, Winnock G, Theunynck P, Vynckier R,  Bouden W, 
Vermeulen JP, Peeren E, Bruynooghe P, Adam F, Beguin B, Matthys J, Muyle J, Van Eygen M, 
Dezutter P, Gevaert P, Senesael H, Coulier M, Severijns, Vanacker P, Demolder K, Delancker M, 
Logghe I, Dewulf L, Leplae M, Vanacker P, Senesael F, Desimpelaere O, Van Eecke R, Inghels L, 
De Graeve, Bauwens F, Vannieuwenhuyse S, Merlevede G, Beeuwsaert R, Tack M, Huyghe R, 
Ameloot W, Berquin W, Vandeputte F, Saverijns, Dewitte W, Vandersteene W, Wouters M, 
Pauwelijn E, Coulier M, Lems D, Wybo D, Deruytter J, Pakket G, Parret G, Lebbe P, Delanote A, 
Regheere J., Fouvry P., Bau E, Delbeke G, Cappelaere P, Decraemer L, Dejonghe G, Dekervel L, 
Demeulenaere V, Depoorter J, Deschilder A, Sanders N, d’Udekem d’Acoz H, Durnez R, Feys M, 
Gruwez B, Huys F, Lahaye B, Mahieu A, Neut A, Pitteljoen R, Pyck A, Roelens L, Rouseure J, 
Vaneeckhoute M, Verstaen F, Wyffels B, Bouckaert J, Veys S, Bondue P, Gekierde W, Zuiniger P, 
Knokker G, Vanbiervliet H, Verstraete G, Geelhand de Merxem J.P, Vandenbulcke F, Lemaire N, 
Brion W, Sabbe W, Vandewalle J, Depoorter J, Jachtgenootschap Dekemele, Vanderstichele G, 
Dinneweth R, Donck R, Flament G, Gekiere W, Parrein R, Parret A, Leman E, Brutsaert J, 
Deschrijver M, Motrie C, Vanhee JP, Vandenbriele F, De Muynck P, Verschelde L, Verdonck J, 
Durnez R, Pollet G, De Coninck A, Valcke E, Verscheiden L. 
 
Zonder hen was en is dit project niet mogelijk.  
 
Daarnaast een bijzonder woord van dank aan de voorzitters en secretarissen van de betrokken 
wildbeheereenheden en vooral aan hun afgevaardigden voor het patrijzenproject:                     
WBE Kemmelbeke: Buysschaert J., WBE In Flanders Fields: Geelhand de Merxem P . en  J.P.,            
WBE Hoppeland: Feys M. en Sanders N., WBE Heybeeke-Witsoone: Delanotte A., Regheere J, en  
Feys R. , WBE Westland : Roelens W. en Vancauwenberghe J., WBE Westhoek : Haerynck R. en 
Adam F. , WBE Ieperlee : Donck R. en  Lemenu M.  
Verder was Fernand Adam onmisbaar voor zijn grote inzet voor het sensibiliseren van « zijn » 
West-Vlaamse WBE en onontbeerlijk was zijn hulp bij het reconstrueren van sommige 
ontbrekende gegevens. 
Koen Devos van het Instituut voor Natuurbehoud stond in voor onmisbaar kaartmateriaal. 
 
Last but not least : Paul Theunynck voor zijn niet aflatend enthousiasme als Voorzitter van de WBE 
groepering en Yves Steverlynck, Voorzitter van de KSHCB West- Vlaanderen, en voor zijn 
onmisbare, structurele en logistieke steun. Beide heren blijken een niet te schatten 
motiveringsvermogen te bezitten wat van cruciaal belang was en is voor het welslagen van deze 
studie. 
 
 
LITERATUUR 
 
- AUFRADET, Dominique.1996. La Perdrix Grise. Gerfaut – Paris. 
- BIRKAN, Marcel & JACOB Michel. 1988. La Perdrix Grise. Hatier - Paris. 
- BOLTON, M. (Ed). 1997. Conservations and the use of wildlife resources. Chapman & Hill – 

London 
- BUISSE M.A. & TOMBEUR F.L.L.Vogels tussen Zwin en Saaftinghe : De avifauna van Zeeuws-  
  Vlaanderen. Stichting Natuur- en Recreatieinformatie. Hulst/Gent 1988. 
- GRALA, Jean. 1998. Perdrix : Le plaidoyer de Jean Grala. La Chasse sept.’98. 67-72. 
- HUSTINGS, M.F.H. et al. 1985. Vogelinventarisatie : achtergronden, richtlijnen en verslaglegging. 
  Pudoc – Wageningen 
- VAN DAELE, Paul & MATTHYSEN Erik. 1996. Herstelmogelijkheden van de patrijs in het 

Vlaamse Gewest. Tussentijds rapport in opdracht van AMINAL. 
- VAN DER KRIEKEN, Bert. Patrijs, Perdix perdix ; Vogels in Vlaanderen, Voorkomen en 

verspreiding.I.M.P. 1989.  
- VAN WASSENHOVE, Achilles. 1994. Proefproject Grijze Patrijs in de Meetjeslandse Polders. 

WBE “De Vrije Generale Polders”. 



 51 

6. DRAAGVLAKVERBREDING  
 
 
 
6.1  VOORBEELDWERKING EN SENSIBILISATIE 
 
 

      Het Patrijzenproject wil een voorbeeld zijn: sensibilisatie van belangengroepen is van 
cruciaal belang. Interesse wekken start met het geven van informatie. 

 
 Het is logisch dat jagers dit in eerste instantie doen bij hun achterban: niet alle jagers – en 

vooral niet de oudere generatie – vinden het evident dat er inspanningen moeten worden 
gedaan voor biotoop. Natuur is voor hen vanzelfsprekend. Ook kennen zij in de Westhoek 
een van oudsher hoge patrijzenpopulatie, zodat zij het nut van een inventarisatie niet 
inzien. Vandaar onze inspanningen om in eerste plaats “onze eigen rangen” van het 
belang van het project te overtuigen. 

 
 Een tweede groep wordt uiteraard door de landbouwers gevormd. 
 De natuur op de boerenbuiten wordt mede door hen bepaald. Zij zijn er zich terdege van 

bewust. Herinneren we ons maar de affiche van de landbouworganisaties die we enige tijd 
geleden overal langs onze Vlaamse wegen aantroffen met het thema  “Dit stukje natuur 
wordt U gratis aangeboden door de landbouw”. Of dit effectief zo is – kan het nog 
waardevolle natuur worden genoemd en wordt het zonder betaling aangeboden  – kan 
worden betwijfeld. Feit is dat wij allen – zowel jagers als natuurliefhebbers – de 
landbouwers nodig hebben om ons landschap van vroeger te bewaren, te verbeteren of te 
herstellen. Samenspraak en samenwerking is een conditio sine qua non. En dit tegen 
betaling: de landbouw wordt als primaire sector zwaar geviseerd en haar  inspanningen 
worden veelal niet op voldoende wijze gehonoreerd. De boerenstiel heeft het moeilijk om 
te overleven.  De laatste decennia was er een constante groei met hogere productie door 
maximale benutting van het areaal en intensievere bewerking met doorgedreven 
mechanisatie en gebruik van chemische middelen. De top is echter bereikt en vele 
bedrijven verkeren in moeilijkheden. De laatste tijd gaan tal van bedrijven samenwerken of 
versmelten tot één bedrijf, andere blijven leegstaan omdat er geen opvolgers zijn of de 
financiële lasten te groot worden voor een gezin. De concurrentie is moordend: op de 
internationale markt worden landbouwproducten uit verre landen voor een prikje 
aangeboden, zodat bij ons de basisprijzen – zelfs met subsidiëring – niet meer worden 
gehaald. De oogst brengt de kostprijs niet meer op. 

 Nochtans zijn er ook lichtpunten. Er is een vraag naar “biologisch” geteelde produkten :  
de landbouw heeft hierop ingespeeld en een cel “biologische landbouw” opgericht. In onze 
Westhoek zijn er reeds een aantal bedrijven die zuiver “biologisch” telen. 

 Om meerdere redenen is duidelijk dat samenwerking met landbouwers niet evident is:  zij 
worden langs alle kanten belaagd. De kostprijs voor de exploitatie van het bedrijf blijft 
stijgen en  de productie stagneert of is dalend (slechte oogsten in afgelopen jaren, BSE 
problematiek, dioxinecrisis, e.d.) 

 Nù samenwerking vragen om natuurbeheer, extensievere landbouw toe te passen, 
akkerranden onbespoten te laten of land af te geven voor “braaklegging of inzaai van 
kruiden”  ligt zeer moeilijk. Toch hebben we de landbouwers nodig als partners. Het is 
echter niet door ze als boemannen af te schilderen of te overladen met alle zonden, dat 
we hen voor deze zaak zullen winnen. 
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Wij moeten begrip hebben voor hun situatie. Samenwerking moet groeien en dictaten van 
hogerhand zullen een omgekeerd effect hebben. Zelfs al wordt er goed betaald. 
Landbouwers hebben er een heilige schrik van dat hun land zal afgenomen worden en 
elke morzel grond telt! 

 
 Wij verwijzen hierbij naar een bijdrage van Ignace Deroo – voorzitter van de cel 

Biologische Landbouw – van de Boerenbond (cf. infra). 
 

Ten slotte het breed publiek. Velen trekken 
zich niet veel aan van de situatie. Of de natuur 
er is of niet, laat hen koud. Ze zijn zich niet 
bewust van het probleem. Anderen zijn zeer 
bezorgd en hebben veel veil om positief mee 
te werken – al of niet opgejaagd door 
drukkingsgroepen. De gulden middenweg is 
een geleidelijke en positieve informatie met 
bewustmaking van het probleem. Dit moet uit 
verschillende invalshoeken gebeuren, ook 
vanuit  de jagerij met het promoten van de 
weidelijke jacht. 

 
 Hieronder geven we een overzicht hoe we te werk zijn gegaan om de drie doelgroepen te 

informeren en welke kanalen hierbij werden gebruikt. 
 
 
   
6.2  INFORMATIE NAAR DE JAGERIJ  
 
*   Organiseren van voorlichtingsavonden voor jagers en jachtwachters uit de 
participerende WBE‘s. 
 
In de periode augustus – september 1998 hield door onze ornitholoog Rudi Debruyne 
voorlichtingsavonden in alle WBE ‘s die deelnamen aan het patrijzenproject.  Bedoeling 
was het project toe te lichten en de jagers te motiveren tot een actieve medewerking. 
 
Volgende items kwamen vooral aan bod 
 
-  specifieke info over de patrijs met bijzondere aandacht voor geslacht- en 

leeftijdsbepaling  
 
- de methodiek van de inventarisatietechnieken  
 

Ø voorjaarstelling met territoriumkartering 
Ø najaarsinventarisatie 

 
Op vraag van de jachtwachters werd deze voordracht ook op hun Algemene Vergadering 
gegeven (augustus 1998). 
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*     Info in het kader van de  jachtopleiding   
 
Naar aanleiding van de voorstelling aan  de pers van de jachtopleiding,  werd ook het 
patrijzenproject in de kijker geplaatst.  De lokale pers van West-Vlaanderen reageerde 
positief en aan het project werd in verschillende bladen aandacht besteed o.m. in 
volgende artikels. 
 
In het Dagblad “Het Volk” d.d. 4 dec. 1998 onder de titel  
                 “ Jagers lanceren patrijzenproject”  
 
en de Krant van West-Vlaanderen d.d. 11 dec. 1998 met als titel  
                  “ Nieuw leven voor de jacht?”   
 
*    Artikels in jachttijdschriften 
 
Over de vorderingen van het  project werden de jagers  regelmatig geïnformeerd.   
 

Een eerste artikel verscheen in het tijdschrift 
“Wild, Jacht en Natuur – De Vlaamse Jager “ 
van de St - Hubertusclub in november 1998 
met als titel: ”Patrijzenbeheer: aan de rand van 
de afgrond of terug van weggeweest ? Patrijzen 
en Kleine Landschapselementen “ - door 
bioloog D. Cuvelier. 
Dit nummer werd - dankzij de financiële steun 
van de “Cel ter Verdediging van de Jacht” - aan 
alle jagers in het Vlaamse Land toegestuurd, 
alsook aan diverse natuurorganisaties en 
overheden. 
 
In het novembernummer van de West-Vlaamse 
Jagersvereniging  “Jagen in West-Vlaanderen”  
werd aandacht besteed aan de patrijs in twee 
artikels:  “ Perdix – perdix. Wat zijn de oorzaken 
van de achteruitgang van de patrijs en wat kan 
er  gedaan worden om de populatie te redden? 
“door M. Sticker en “ Het leven van de grijze 
patrijs “ door dr.vet. A. Van Wassenhove. 
  

 
 
Vergeten we niet dat ook vanuit het naburige Frankrijk – waar  Jean Grala enkele jaren 
geleden in de weidse vlakten van Esquerchin een patrijzenproject opzette en nog steeds 
doorzet – ook informatie naar onze Vlaamse jagers doorstroomt. Vele Vlaamse jagers 
lezen immers ook buitenlandse jachttijdschriften. In het septembernummer 1988 van “ La 
Chasse” (nr. 612 p.66 – 72) breekt Jean Grala een lans voor de bejaging van de patrijs in 
september – dus vroeger dan in de nieuwe Openingsbesluiten van Vlaanderen – en hij 
staaft dit met wetenschappelijke argumenten. 
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6.3  INFORMATIE NAAR DE LANDBOUWORGANISATIES  
 
Zonder toelating en medewerking van de landbouwers heeft het project geen kans op 
slagen. 
Ten slotte leeft de patrijs op “hun” akkerland en beslissen zij meestal autonoom over wat 
op “hun” land geschiedt. Daarom is informatie naar de landbouwers toe van kapitaal 
belang. Contacten zijn gelegd met landbouworganisaties – zowel de Boerenbond als het 
Algemeen Boerensyndicaat.  Het uit gebruik nemen van landbouwgrond blijft moeilijk,  
zelfs tegen betaling. 
 
In één van hun veel gelezen tijdschriften  “De Boer en Tuinder “ 
is een artikel over het patrijzenproject verschenen. De auteur 
Ignace Deroo – Bioconsulent Boerenbond - geeft hieronder zijn 
bedenkingen i.v.m. de draagvlakverbreding met de doelgroep 
landbouw. 
 
“In het kader van de ontwikkeling van de biotoop voor patrijzen, 
zijn perceelsranden heel belangrijk. Op vandaag bestaan een 
aantal beheersovereenkomsten voor perceelsranden.  
De vaststelling wordt echter gedaan dat de landbouw hier niet 
op inspeelt, ook al kan er tussen 15.000 BEF en 50.000 BEF 
per ha bekomen worden. 
 
De argumenten die op vandaag de landbouwers weerhouden zijn 

- De hoge noodzaak aan oppervlakte voor het plaatsen van mest. In de perceelsrand 
mag niet of slechts heel weinig bemest worden. 

- De vrees voor opbouwen van een zaadbank van onkruidzaden 
- De vrees voor het laten overleven in de perceelsrand van ziekten en plagen 
- De oppervlakte die per bedrijf in aanmerking komt is beperkt, waardoor het bedrag 

ook weer zeer klein wordt. 
- De te hoog wordende hoeveelheid administratie die op een bedrijf moet worden 

bijgehouden. 
- Onvoldoende afspraken met de loonwerkers die gewoon alles terug in het perceel 

nemen door ploegen of bestrijden van onkruid. 
- De onzekerheid over de oppervlakte die in de toekomst nog voor de landbouw zal 

kunnen gebruikt worden. Iedereen zit te knagen aan de landbouwgrond als enige 
plaats waar nog grond kan worden afgenomen. 

 
Een speciale groep van landbouwers die meer aandacht voor perceelsranden heeft, is de 
groep van de biologische landbouwers. Voor hen is de omgeving van het bedrijf belangrijk 
en gaan zijzelf al heel dikwijls perceelsranden aanleggen en onderhouden. Dit biedt voor 
hen een meerwaarde als veilige thuishaven voor natuurlijke antagonisten, die zo hun 
gewassen kunnen beschermen tegen ziekten of plagen. 
Een benadering van deze groep, die behoorlijk actief is in het werkgebied van het 
patrijzenproject, zou een eerste stap kunnen zijn in een beter bereiken van de landbouw. 
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Het stimuleren van het beheer van perceelsranden naar de gangbare landbouw toe vraagt 
een grotere overredingskracht. De WBE ’ s, via hun jagers, kunnen hier zeker een actieve 
rol in spelen door hun direct contact dat ze hebben met de landbouw.  
Een bijkomende financiële stimulans naar de landbouwer toe zou zeker ook niet slecht 
zijn.  
Daarnaast is een goede voorlichting van de landbouw zelf heel belangrijk. Zo moeten we 
beter aangeven wat alle gevolgen zijn van het werken met perceelsranden. Levert dit 
naast de mogelijke ontwikkeling van de patrijs ook nog andere wildsoorten op die in aantal 
zullen toenemen? En zo ja, zijn deze dan belagers van de landbouwteelten, of helpen zij 
een evenwicht terug opbouwen, waardoor schadelijk wild misschien minder op de 
percelen zal terug te vinden zijn? 
 

 
De uitdaging om de landbouw beter te kunnen integreren in het patrijzenproject lijkt mij 
een belangrijk aspect. Hiervoor zullen echter in de toekomst zeker financiële middelen 
moeten ter beschikking staan. Moeten deze van de WBE ’ s zelf komen, of kan via een 
eventuele verlenging van dit project hier wat meer financiële slagkracht gegeven worden? 
 
Voorstellen   

- geven van info vergaderingen aan landbouwers 
- gezamenlijk opmaken van de beheerovereenkomsten door de WBE ’s samen met 

de landbouwers 
- het grondig verder uitzoeken van de beste percelen voor het ontwikkelen van het 

patrijzenbestand 
- grondige afspraken maken door zowel de landbouwer als de WBE’s en er op 

toezien dat deze ook worden nagekomen.  
- in het perceelsranden-beheer langs akkers wordt steeds uitgegaan van ‘een 

spontane begroeiing laten opschieten’. Veel landbouwers zouden hier liever een 
inzaai zien met een gekend mengsel van kruiden. 

- bij landinrichtingsprojecten probeert men om randenbeheer in te bouwen. Dit 
gebeurt o.a. in de projecten van Lampernisse en De Moeren. 
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6.4  INFORMATIE NAAR ANDERE BELANGENGROEPEN 
 
Contacten werden gelegd met de horeca en de wildhandel. 
 
Kernpunt is het promoten van “natuurlijk wild”. Een wilde patrijs is culinair niet 
vergelijkbaar met een gekweekte. 
De restauranthouders wensen het natuurlijk wild te 
behouden en appreciëren de inspanningen die 
hiervoor vanuit de jagerij worden gedaan. 
De latere opening van de jacht op de patrijs is 
echter een domper op hun omzet: zij kunnen de 
patrijs nu slechts later aanbieden op het menu en 
bovendien krijgen ze proportioneel ook minder jonge 
vogels binnen (cf. infra). 
  
Ook de wildhandel staat niet afkerig van het idee 
een onderscheid te maken tussen “natuurlijk” wild 
en “gekweekt” wild. Waarom zou dit niet duurder 
mogen zijn?  Kwaliteit kent immers zijn prijs!    
 
 
 
6.5 CONTACTEN MET DE LOCALE, PROVINCIALE EN GEWESTELIJKE   
       OVERHEDEN  
 
Reeds nu steunen sommige steden en gemeenten het onderhoud of herstel van Kleine 
Landschapselementen – via subsidiëring. Voorbeelden hiervan vinden we in de stad Ieper 
en de gemeente Heuvelland. 
 
Bij de overheden wordt aangedrongen om het bermbesluit correct uit te voeren 
( in sommige gebieden broedt tot 20% van de patrijzen in de wegbermen). 
Zo is uitbranden van bermen uit den boze. Het gebruik van wildredders wordt 
aangemoedigd. 
 
Over het principe en gebruik van wildredders verwijzen we naar onderstaande bijdrage 
 
« De patrijs is een grondbroeder en is als dusdanig erg kwetsbaar in het broedseizoen. 
Niet alleen predators  vormen een gevaar, maar evenzeer de moderne 
landbouwmachines. De cirkelmaaiers die nu veel worden gebruikt, hebben een grote 
maaibreedte (tot één meter of meer) en zijn uitgerust met meerdere messen die geen 
grassprietje onder het werkoppervlak ongemoeid laten. Bovendien worden ze 
aangedreven door krachtige tractoren met motorvermogen dat een hoge snelheid bij het 
maaien mogelijk maakt: tot 30 km per uur! Zulke werktuigen zijn moordend voor alle wild 
dat eronder geraakt. Nesten worden uitgemaaid, jonge vogels die nog geen vluchtreflex 
hebben worden verpulverd, adulte vogels met een drukreflex worden in stukken gemaaid. 
Hetzelfde geldt voor lopend wild als hazen en konijnen. Er wordt gemaaid ,niet alleen in de 
open vlaktes van het weiland, waar vaak meerdere sneden per jaar worden toegepast 
(eerste vanaf mei-juni in volle broedseizoen) maar ook in bermen: iedere morzel grond 
brengt immers op. 
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Maatregelen van biotoopbeheer als aanleg van kruidenrijke randen, niet besproeien van 
bermen, braaklegging en vrijwaren van bepaalde stukken maailand door afzetting 
(overhoekjes, kleine uitsparingen onder en rond elektriciteitsmasten, stukjes die zelf in 
huur genomen werden enz.)  kunnen aangevuld worden met het gebruik van zgn. 
« wildredders ». 
 
Het zijn hulpinstrumenten om wild (en ook andere kleine dieren) te waarschuwen voor het 
aandonderend geweld van de machines, waarbij ze spontaan door het lawaai op de vlucht 
gaan of ertoe gedwongen worden door fysisch contact met losse kettingen. 
 

Het principe is eenvoudig: naast het 
maai-instrument wordt een zijarm 
gemonteerd waaraan metalen 
kettingen vasthangen. Deze arm 
bestrijkt de zone die bij de volgende 
maaironde aan de beurt komt. De 
kettingen slepen op de grond en 
drijven het wild uit zijn dekking: 
patrijzen of ander wild worden 
opgeschrikt en vluchten, waardoor ze 
ontkomen aan de dodelijke messen. 
Het systeem is zeer efficiënt en 
goedkoop.  
 

 
Probleem is de landbouwer of de loonwerker te kunnen overtuigen tot het gebruik ervan. 
Het vergt immers een bijkomende inspanning: de wildredder moet gemonteerd worden en 
is wat onhandiger in gebruik vooral bij kleine percelen waar veel draaiwerk aan te pas 
komt. 
Uit de praktijk blijkt dat landbouwers die zelf jager zijn, het gemakkelijkst te overtuigen zijn: 
zij zien immers het resultaat in het najaar. Voor anderen kan een extra vergoeding een 
steuntje in de rug betekenen. 
 
In onze WBE groepering Patrijzenbeheer Westhoek werden met subsidies van de 
overheid 30 wildredders aangekocht en verdeeld over de 7 WBE’s. De wildredders werden 
geproduceerd door de jeugd in het VTI (Vrij Technisch Instituut) te Veurne o.l.v. F. Adam. 
Elke WBE kreeg er vier toebedeeld. Ze worden ingezet naast de nu reeds gebruikte 
wildredders. 
 
 
 
6.6  INFORMATIE NAAR HET BREDE PUBLIEK 
 
Elk jaar bij de opening van de jacht is er een vernieuwde belangstelling vanuit de pers: 
jachtreportages scoren goed bij het brede publiek. 
 
Wij willen de jachtinformatie loskoppelen van het  schot: “Jagen is meer dan schieten”  en 
wat in de herfst gebeurt, is het binnenhalen op een sportieve manier van een “eerlijk 
verdiende” oogst. Dit geldt vooral voor de patrijs. 
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Het is de bedoeling de patrijzenjacht in een 
bredere context te plaatsen door het “hoe en 
waarom” van het patrijzenproject uit te 
leggen. Veel antipathie berust immers op 
vooroordelen of verkeerde informatie. 
 
Info gebeurde in schrijvende en beeldende 
pers. 
 
Een eerste artikel verscheen reeds in “Het 
Nieuwsblad” op 30 maart 1998 onder de titel   “ 
“Jagers willen patrijzenbestand opkrikken”. 
Een meer algemeen artikel over de jacht is verschenen op 9  oktober 1998 in de katern 
van het weekblad “Het Wekelijks Nieuws” over 3 blz. met als hoofding   “ Jagers zijn de 
eerste groene jongens“  
Nadien zijn nog verschillende artikels verschenen over patrijzenbeheer en wildbeheer in 
het algemeen. 
 
Ook beelden zijn belangrijk. 
 
Een videofilm over “De Jacht in België” werd gerealiseerd door Netwerk TV 
(P.Vaernewyck) en voorgesteld aan het publiek op de jachtbeurs Hunting 1998 in Flanders 
Expo te Gent  
Hierin komt de patrijzenjacht en ons patrijzenproject aan bod. 
Op deze film komt een vervolg en waarschijnlijk zullen wij de kans krijgen een eigen 
promotiefilm over de patrijs te maken in samenwerking met NTV. 
 
Op TV was het project op 2 december 1997 aan de orde in het programma “De late shift” – 
in samenwerking met de horeca ( K. De Wolf – Restaurant “De Snip”) waar de natuurlijke 
patrijs letterlijk in de kijker stond.  
 
 
 
6.7  DOCUMENTATIE 
 
 
6.7.1  DOELGROEP JAGERS 
 
De volgende infokanalen werden gebruikt. 
 
SCHRIJVENDE PERS 
 
 Tijdschrift  De West-Vlaamse Jager «Patrijzen: wat zijn de oorzaken van de  

achteruitgang van de patrijs en wat kan er aan gedaan worden om de  
populatie te redden? » - november 1999, p. 4-5. 

 Tijdschrift  De West-Vlaamse Jager «Het leven van de Grijze Patrijs. » 
  november 1999,  p. 13-18. 
 Tijdschrift  De Vlaamse Jager – Wild, Jacht en Natuur « Patrijzen en Kleine  

Landschapselementen » Dirk Cuvelier - november 1998,  p.12 tot 14. 
Tijdschrift  De West-Vlaamse Jager « De Grijze Patrijs. Wat kan U doen om de  

populatie te redden en zelfs te doen toenemen? » - mei 1999. 
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 Tijdschrift  De Vlaamse Jager – Wild, Jacht en Natuur « Patrijzen jagen. Garantie  

voor het voortbestaan van de soort ? » Rudi Debruyne – sept. 1999, p.4 – 9. 
Tijdschrift  De Vlaamse Jager – Wild, Jacht en Natuur «De situatie van de Vlaamse 

Patrijs. Tweede tussentijds rapport – afdeling inventarisatie – Voorjaar 
2000 » Rudi Debruyne - september 2000,  p.7 – 14.   

 Tijdschrift  De Vlaamse Jager – Wild,Jacht en Natuur «Patrijzenbeheer Westhoek –  
Een voorbeeld en een start? ! » Jim Casaer – Instituut voor Bosbouw en  
Wildbeheer - december 2000,  p.36.   

Tijdschrift  De Vlaamse Jager – Wild, Jacht en Natuur «Nog een gewaardeerde  
reactie op de Patrijzeninventarisatie Westhoek» Koen Devos – Instituut  
voor Natuurbehoud - januari-februari, 2001 p.26-28.   

 
INTERNET 
 
 Website adres :  http://come.to/jagen_in_belgië 
  Ontworpen door Guy en Jess Versailles. Er is een link voorzien naar de  

specifieke bladzijden voor “Patrijzenbeheer Westhoek”. Wordt  
regelmatig aangevuld met nieuws van de patrijzengroepering. 

 
 E-mail : jagen@vt4.net 
 
 
INFORMELE CONTACTEN  
 

Contact met Noord-Franse jagers: 
Gesprekken met M. Marcotte Président de la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Nord – over mogelijkheden tot grensoverschrijdende projecten 
voor de patrijs  
 

 
Paul Theunynck Voorzitter van de “WBE groepering Patrijzenbeheer Westhoek” en  
Yves Steverlynck, Voorzitter van de K.S.H.C.B – Provincie West-Vlaanderen tijdens 
“Hunting 2000” te Gent in gesprek met belangstellenden over de patrijzenproblematiek in 
Vlaanderen.  
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SPREEKBEURTEN OP VERGADERINGEN 
 

- Algemene Vergadering WBE Westland – 19 februari 1997 
« Patrijzenbeheer: een taak van de WBE’s», Paul Theunynck 

- Statutaire Vergadering Prov. Comité West-Vlaanderen – 13 juni 1997 
  « Onze Patrijs in de Westhoek», Paul Theunynck 

- Algemene Vergadering WBE In Flanders Fields – 9 september 1997 
« De toekomst van de patrijzenjacht» ,Paul Theunynck en Fernand Adam 

- Algemene Vergadering WBE De Hazebeek – 26 september 1997 
« Het Patrijzenproject in de Westhoek », Paul Theunynck 

- Algemene Vergadering WBE Hoppeland – 2 oktober 1997 
« Het Patrijzenproject in de Westhoek », Paul Theunynck 

- Statutaire Vergadering Prov. Comité Limburg – 7 mei 1999 
  « Het Patrijzenproject in de Westhoek », Paul Theunynck en Rudi Debruyne 

- Statutaire Vergadering Prov. Comité West-Vlaanderen – 18 juni 1999 
  « Observatie: Pijler voor een goed wildbeheer », Rudi Debruyne 

- Jaarlijkse Algemene Vergadering Jachtwachters – 6 augustus 1999 
    Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachters 

« Het Patrijzenproject in West-Vlaanderen », Paul Theunynck 
- Algemene Vergadering Provinciale KSHCB-Beëdigde Jachtwachters  

 « Het Patrijzenproject in de Westhoek », Rudi Debruyne. 5 mei 2000 
-  Algemene Vergadering WBE Oost-Pajottenland – 8 juni 2000 Lennik 

« Het Patrijzenproject in de Westhoek », Rudi Debruyne 
- Contactvergadering “Wildtellingen” Instituut voor Wild- en Bosbeheer,        
        Geraardsbergen – 24 juni 2000, Jim Casaer en Rudi Debruyne 

 
 
BROCHURES 
 

Handleiding inventarisatie patrijs –  
Rudi Debruyne 

 
FORMULIEREN 
 

Najaars- en voorjaarstelling patrijs  –  
Rudi Debruyne 
Overeenkomst tot tijdelijke 
ingebruikneming - Fernand Adam 

 
 
6.7.2  DOELGROEP LANDBOUW 
 
Volgende infokanalen werden gebruikt 
 
SCHRIJVENDE PERS 
 

Tijdschrift “Voor Boer en Tuinder”  
artikel « Patrijzen door en met de  
landbouw » 

           Ignace Deroo  - 25 december 1999 
 

  Paul Theunynck, Voorzitter en   
  bezieler van de WBE groepering  
  Patrijzenbeheer Westhoek tijdens 
  één van zijn voordrachten. 
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INFO-FOLDERS 
 
   Beheerovereenkomsten met VLM:  « Boeren beheren de natuur » 
 
VOORDRACHTEN 
 
 Door Rudi Debruyne werden voor de “Landelijke Gilde” te Lokeren en  

 voor “De Verenigde Tuinbouwers” te Poelkapelle voordrachten  
gegeven over de inpasbaarheid van het project in de landbouw. 

 
 
 
6.7.3  DOELGROEP BREED PUBLIEK 
 
 
BROCHURES 
 

Brochure Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels  
« Samen bouwen aan ons landschap van morgen » 

 
AFFICHES 
 

Er werd een affiche ontworpen en 
gedrukt op 300 ex. Deze affiche 
(80x60 cm) verschaft inlichtingen over 
de werking en de doelstellingen van 
de WBE -Groepering Patrijzenbeheer 
Westhoek. Ze werd verspreid op de 
Jachtbeurs “Hunting 2000” – van 24 
tot 26 maart 2000 te Gent en wordt 
verder gebruikt in de scholen. 
 
 

VOORDRACHTEN EN DEMONSTRATIES 
 

-  Voordrachten in de scholen 
geïllustreerd met didactisch materiaal, 
dia’s en brochures : « Jagen is meer 
dan schieten » en « De jacht in 
evolutie » 
-  Jacht met publiek: te Belsele op 25 
oktober 1999 en 31 oktober 2000 
De plaatselijke jagers tonen hun biotoopwerken en jagen er onder het oog van het 
publiek. ’s Avonds wordt geproefd van het geoogste wild in het restaurant 
“De Snip“  bij Karel De Wolf. 
-  Met Jagers aan Tafel - Gastronomie en Jacht te Waasmunster op  
24 november 2000: nog een initiatief van Karel De Wolf – restaurant “De Snip”  
waarbij aan leken werd uitgelegd wat het belang van kleine landschapselementen is 
voor het patrijzenbeheer.  
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DEELNAME AAN INTERBREW-PRIJS VOOR HET MILIEU 
 

Het project werd aan een delegatie van de jury voorgesteld tijdens het voorjaar 
1999 te Kemmel. Een eervolle vermelding werd behaald op deze prestigieuze prijs . 
Een herinneringsplaquette werd uitgereikt in aanwezigheid van Z.K.H. Prins 
Laurent.  

 

 
 
Voorstelling van het project aan de jury van de “Interbrew-prijs voor het leefmilieu” – voorjaar 1999 v.l.n.r.:  
E. Kesteloot, Voorzitter “Stichting Behoud Natuur & Leefmilieu”,  D. Cuvelier, begeleidingsteam - bioloog,  
F. Adam, Secretaris van het project, Y. Lecocq, F.A.C.E. België, B. Vienne, Ondervoorzitter van het project 
en C. Roelens, begeleidingsteam - landbouwingenieur. 
 
 
VERKIEZING ALS GENOMINEERDE VOOR DE SPECIALE EURO-POSTZEGEL VOOR 
NATUURBEHOUD 
   
 In aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent en Burgemeester X. de Donnea  

werd op 28 maart 2000 het project geselecteerd als gegadigde voor het bekomen  
van subsidies door de verkoop van een speciale postzegel “Natuurbehoud ”  
getekend door André Buzin. 
 
 

SCHRIJVENDE PERS 
 
 « Jagers lanceren patrijzenproject » 
  Dagblad Het Volk - 4 december 1998 – Agenda West-Vlaanderen p.6 

«Nieuw leven voor de jacht? – Jagers willen patrijzenbestand redden » 
  Dagblad  De Krant van West-Vlaanderen - 11 december 1998 – KW p.6 

«Gejaagd door het wild. Jagers zijn de eerste groene jongens. » 
  Dagblad  Het Wekelijks Nieuws - 9 oktober 1998 – KW p.1-3 
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 « Jagers willen patrijzenbestand opkrikken » 
  Dagblad Het Nieuwsblad – 30 maart 1998 

« Van de Eend en De Wolf »  F. Verheyden  
Knack Weekend nr 4 - 30 november 2000 – 
K.  De Wolf van Restaurant “De Snip”, gepassioneerd wildkok, jager en 
natuurbeschermer, toont hoe je deze vogel in de keuken alle eer aandoet en 
vertelt over de problematiek van de jacht. 

 
FILM 
 
 De jacht in België – NTV 1998 – P. Vaernewyck 
 
 
RADIO 
 
 Er werd meegewerkt aan het programma “Groot Gelijk” op Radio 1 op  

23 oktober 2000 waar de doelstellingen van het project naar voor  
werden gebracht. 

 
TV 
 
 “De patrijs in Vlaanderen:” jacht en keuken 
  In het programma “De Late Shift » TV 2  op 2 december 1997  

door E. Van Hoorick. 
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7.  FINANCIEEL VERSLAG  
 
 
ALGEMEEN 
 
Het project werd door de overheid gesubsidieerd voor een totaal bedrag van 
1.198.000,- BEF. 
Deze subsidie werd contractueel vastgelegd in een overeenkomst tussen het Vlaamse 
Gewest (via AMINAL) en de Feitelijke Vereniging Patrijzenbeheer Westhoek (PBW). 
Overeenkomst nr. BNO/NB/1994 met bijvoegsel en wijzigingen d.d. 29/01/1998. 
Het aldus toegekende bedrag diende voor terugbetalingen van kosten, gemaakt door de 
verschillende deelnemende WBE’s en door hen geprefinancierd. 
De subsidie werd niet in zijn totaliteit toegekend, maar er dienden bepaalde opdelingen 
gerespecteerd te worden. 
 
Opdeling subsidies :  
 
 Voorzien 

deelbudget 
Administratieve werking en coördinatie 50.000,- BEF 
Huur met uit productieneming landbouwgrond 420.000,- BEF 
Zaaigoed, beplanting en onderhoud percelen 315.000,- BEF 
Demonstratie en voorbeeldwerking 50.000,- BEF 
Kosten voor rapportering, Benelux-samenwerking en evaluatie 300.000,- BEF 
Allerlei ( o.a. wildredders) 63.000,- BEF 
Totaal 1.198.000,-BEF 
 
 
ADMINISTRATIEVE WERKING EN COÖRDINATIE 
 
Deze post omvat alle kosten van administratie, briefwisseling en bureelbenodigdheden.  
Het toegestane bedrag dekt de onkosten voor de drie jaar en werd zorgvuldig 
gerespecteerd.  Alle uitgaven werden gestaafd aan de hand van kostennota’s en/of 
aankoopfacturen. 
 
 
HUUR MET UIT PRODUCTIENEMING LANDBOUWGROND 
 
Deze rubriek vormde de hoofdmoot in het budget : ongeveer 1/3 van de begroting. 
Het toegekende bedrag werd gelijkmatig verdeeld over de 7 deelnemende WBE’s. 
Iedere huurovereenkomst werd zoveel mogelijk bedongen aan de hand van een 
schriftelijke contract ondertekend door de tijdelijke gebruiker (jachtrechthouder) en 
landbouwer, eigenaar of grondgebruiker. 
 
 
ZAAIGOED, BEPLANTINGEN EN ONDERHOUD PERCELEN 
 
Alle kosten gemaakt voor het de instandhouding of verbetering van de biotoop werden in 
deze rubriek ondergebracht. 
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Voorbeelden hiervan zijn : aankoop van zaaigoed en diverse grasmengsels, aankoop van 
struikgewassen en hagen. 
 
De in beheer genomen gronden werden onderhouden, hetzij door de landbouwers, hetzij 
door jagers of door beiden. 
 
 
DEMONSTRATIE EN VOORBEELDWERKING 
 
Deze gelden betekenden een steun voor de promotie van het project.  Zo werd onder 
meer een affiche ontworpen, informatie over het project op een jachtwebsite gezet en 
kond de deelname aan tal van vergaderingen voor een stuk worden gefinancierd. 
 
 
KOSTEN VOOR RAPPORTERING, BENELUX-SAMENWERKING EN EVALUATIE 
 
Deze kosten slaan op uitgaven voor werkvergaderingen met de overheid in Brugge, de 
KSHCB Brussel en de Hoge Jachtraad in Brussel en werkexcursies aan de verschillende 
WBE’s (i.v.m. inventarisatie broedvogels, wildtellingen en biotoop). Ook de kosten voor het 
eindrapport en het opmaken van de financiële verslagen vallen hieronder. 
 
 
ALLERLEI 
 
Het bedrag van deze rubriek werd door ons 
volledig besteed aan de aankoop van 
wildredders, die verdeeld werden onder de 
deelnemende WBE’s. 
 
 
BESLUIT 
 
Het toegekende subsidiebedrag werd 
volledig opgebruikt.  Elke uitgave werd 
gestaafd met kostennota’s en/of facturen.  
Deze werden jaarlijks gecentraliseerd op de 
maatschappelijke zetel. Op basis hiervan 
werd een financieel verslag opgemaakt, dat 
ter goedkeuring werd voorgelegd aan de 
bevoegde overheid. 
Een goede samenwerking zorgde telkens 
voor een vlotte afhandeling van het financieel 
dossier bij het jaarlijks tussentijds rapport. 
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8.  EINDCONCLUSIES EN 
BEDENKINGEN  
 
 
 
 
8.1  ALGEMEEN 
 
 
Na 3 jaar intensief werk aan dit boeiende project hebben we heel wat “patrijzenervaring” 
opgedaan: het stelde ons in staat een goed overzicht te krijgen van de situatie van de 
patrijs in de Westhoek en resulteerde in enkele opmerkelijke conclusies. 
  
Het is duidelijk dat er heel wat bezorgdheid heerst wat de patrijs betreft. Het zijn niet alleen 
natuurbeschermers en jagers die zich voor deze prachthoender interesseren, maar ook 
ornithologen, gastronomen, vele gewone “natuurliefhebbers” en ook (sommige) 
landbouwers. 
 
Mede hierdoor maken wij ons sterk dat het beschermen van een vogelsoort zoals de 
patrijs  (lees : het beheren en beschermen en/of creëren van de biotoop) al lang geen 
zaak meer is van één bepaalde drukkingsgroep.   
 
Samenwerking tussen de verschillende belangengroepen is essentieel voor het 
behoud van de Patrijs. 
 
Fanatieke tegenstanders van de jacht moeten beseffen, dat jagers (vooral in een agrarisch 
gebied) alleen kunnen jagen met de instemming van de boeren en dit is maar mogelijk als 
er voldoende wild aanwezig is. Jagers zijn dus de eerste “belanghebbenden” in het 
behoud van een wilde patrijzenpopulatie. Elke jager beseft, dat een goede 
patrijzenpopulatie alleen kan mits een patrijsvriendelijke biotoop. Ze ijveren dan ook om 
deze biotoop te behouden, te herstellen en zelfs opnieuw te scheppen en vormen 
bijgevolg mede de basis voor het behoud van een wild patrijzenbestand.   
 
Het is hoe langer hoe meer duidelijk dat de georganiseerde jacht in Vlaanderen een 
natuurbeschermingsorganisatie is geworden, die – net als elke andere 
natuurvereniging – als een evenwaardige gesprekspartner in deze materie moet worden 
beschouwd. 
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8.2  BIOTOOP 
 
 
 
In verband met biotoop kunnen we volgende besluiten trekken. 
 
1. De jagers zijn geïnteresseerd in het creëren en beheren van een geschikte 

patrijzenbiotoop, zoals het behoud of aanleg van kleine landschapselementen (KLE’s), 
het beheer van akkerranden en het gebruik van minderwaardige stukjes 
landbouwgrond (overhoekjes en dergelijke). 

 
2. Het initiële opzet binnen de WBE Groepering om per WBE minstens 2 ha in beheer te 

nemen is ruim overschreden: in totaal worden nu ongeveer 75 ha beheerd.  Een niet 
onbelangrijk deel werd gratis ter beschikking gesteld door jagers – eigenaars, wat een 
garantie is voor het verder voortbestaan van deze kerngebieden.  Een ander deel werd 
mede door aanwending van de beschikbare subsidies in huur en beheer genomen.  Dit 
zijn de kwetsbare gebieden : zodra de geldkraan wordt dichtgedraaid is de kans groot 
dat deze stukjes verloren gaan en de resultaten van de geleverde inspanningen teniet 
worden gedaan. 

 
3. Biotoopbeheer is een werk van lange adem en vergt veel geld. Dit project wou in 

eerste instantie een voorbeeld zijn en aantonen, dat door ontwikkeling van kleine 
landschapskernen (KLE’s), verspreid over een groter gebied, een aanzet kan worden 
gegeven voor het creëren van “natuurreservaatjes”, waar naast de patrijs ook andere 
dieren rust en dekking vinden. 

 
4. Biotoopmaatregelen dienen te worden gestuurd door wetenschappers.  In ons project 

kregen we de medewerking van een bioloog, vertrouwd met het West-Vlaamse 
landschap: Dirk Cuvelier, verbonden 
aan het Regionaal Landschap West-
Vlaamse Heuvels en verantwoorde-
lijk voor de landschapsontwikkeling, 
onder meer in Heuvelland.  In de 
toekomst zou dit moeten kunnen 
verder gezet worden, in een streven 
naar een zeker herstel van het 
authentieke West-Vlaamse 
landschap door het aanplanten van 
streekeigen flora, terug aanleggen 
van poelen en herstellen of 
heraanplanten van haagkanten. 

 
5. Een probleem is het blijvend 

onderhoud van de biotoopstukjes.  
Nieuwe mogelijkheden werden door 
de overheid voorzien (subsidie per 
meter haag, per poel, enz.…), maar 
worden hier onvoldoende benut. 
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6. Een “nieuwe” piste is de samenwerking met de biologische landbouw, een sector in 
volle groeifase.  De eerste contacten met deze “patrijsvriendelijke landbouw” werden 
gelegd maar konden mede door de korte duur van het project niet verder worden 
uitgewerkt. Ongetwijfeld ligt hier naar de toekomst toe een belangrijk potentieel, maar 
is slechts mogelijk mits een behoorlijke financiële injectie. 

 
7. Cruciaal in het biotoopbeheer is de onderlinge samenwerking tussen alle gebruikers 

van en belanghebbenden in de “boerenbuiten”. Vooroordelen en onderlinge 
spanningen tussen belangengroepen moeten, naast economische aspecten,  in een 
constructieve dialoog worden behandeld met respect voor alle partijen.  Afspraken in 
verband met biotoop moeten in langetermijncontracten worden vastgelegd: de enige 
kans om de toekomst van de Patrijs veilig te stellen.  Nogmaals, dit vergt tijd en geld en 
valt uiteraard buiten het bestek van het huidig project.  Nochtans was dit project een 
voorbeeld van een manier om de landbouwsector – zij het met beperkte middelen en 
over een beperkte oppervlakte – daadwerkelijk te betrekken in een natuur-
behoudproject. 

 
 
 
 
8.3  POPULATIE 
 
 
Wat betreft de patrijzenpopulatie komen we tot de 
volgende conclusies voor de Westhoek  
 
1. In het verleden, lang voor dit project,  werd de 

populatiedichtheid van de patrijs sterk onderschat. 
Waarschijnlijk is dit niet alleen te wijten aan het 
ontbreken van specifieke inventarisaties van deze 
hoender, maar ook aan het gebrek aan interesse voor 
de soort en voor het landschap waarin deze voorkomt. 
In vergelijking met de vroegere cijfers hebben we het, 
na dit onderzoek, niet over een toename van de 
patrijs, integendeel we vermoeden zelfs dat er een 
(lichte?) negatieve trend aanwezig is in de 
populatiedensiteit. Daarom moet de situatie in de 
toekomst van zeer nabij worden gevolgd. 

 
2. De huidige patrijzenpopulatie in de Westhoek (met een gemiddelde densiteit van  

4,3 broedparen per 100 ha) is tot op vandaag niet van die aard, dat er bijzondere 
maatregelen moeten worden getroffen om de soort tegen “uitsterven” te behoeden.  

 
3. De jacht op de patrijs heeft geen enkele invloed op de populatiegrootte.  Het afschot 

bedraagt minder dan 20 % van het najaarsbestand, wat lager is dan de internationaal 
aanvaarde norm  (30 %)  om enig effect te hebben op de populatie. 
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4. Mede door de relatief korte tijdspanne van dit project blijven we nog met enkele 

essentiële vragen zitten. Deze beantwoorden is van groot belang voor het goed beheer 
van de Patrijs en zijn biotoop. Enkele vragen worden bij wijze van voorbeeld 
opgesomd. 

 
- Wat is de relatie tussen populatiedensiteit van de Patrijs enerzijds en de 

bodemgesteldheid (geologisch) en het bodemgebruik (type landbouw – aard 
gewassen) anderzijds ? 

 
- Hoe evolueert de verspreiding en densiteit van de Patrijs in het onderzoeksgebied 

en hoe zit het elders in Vlaanderen ? 
 

- In hoeverre is het voederen tijdens de winter van belang voor de Patrijs en welke  
           gevolgen heeft dit voor het bestand ? 
 

- Welke predators hebben een impact op de populatie en in welke mate ? Is er een 
significant verschil in de populatiedichtheden in gebieden waar zij bestreden 
worden in vergelijking met gebieden waar dit niet gebeurt ? 

 
 
5. Zoals hierboven reeds aangehaald is de periode van drie jaar Patrijzen Onderzoeks 

Project erg kort geweest. Pas nu het allemaal “goed ronddraait” en 
inventarisatiegegevens op geregelde basis toestromen loopt het project ten einde. Heel 
wat gegevens komen laattijdig binnen: zo beschikken we nu pas over de volledige 
najaarsgegevens van 1999 en over de cijfers van de voorjaarstellingen 2000. Ze 
konden niet tijdig in dit rapport worden opgenomen. Toch is het noodzakelijk om ze in 
de nabije toekomst te verwerken. We hopen dat het project kan worden verdergezet en 
dat hiervoor de nodige fondsen zullen worden gevonden.    

 
 
8.4  JACHT 
 
De Patrijzenjacht moet met respect en met verstand (“wise use”) gebeuren.  Andere 
belangengroepen dienen hier zo weinig mogelijk hinder van te ondervinden en de 
verstoring moet tot een minimum worden herleid. 
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Patrijzenjacht is het meest efficiënt en soortvriendelijk indien deze vroeg op het seizoen 
plaatsvindt, namelijk in de maand september. 
 
Herhaalde malen hebben we gepleit voor de vroegere opening van de patrijzenjacht 
op 15 september, zoals voorheen.  
 
 
Deze stelling wordt na drie jaar onderzoek gefundeerd door volgende bevindingen. 
 
 
1. Bij jacht in september worden relatief méér jonge vogels gestrekt in vergelijking met 

oktober en november. Het is precies bij jonge vogels dat de winterverliezen het hoogst 
zijn (hogere predatie, minder “ervaring” met het terrein,…) terwijl oudere vogels beter 
de winter doorkomen. Meer oogsten in een jonge populatie (uiteraard zo het 
broedsucces goed is geweest) betekent vroeger ontnemen van wat in de winter op 
natuurlijke wijze verloren gaat. En voor de gastronomen onder U : wat smaakt er 
lekkerder dan een jonge patrijs ?  … 

 
2. Door de spreiding van patrijzen- en hazenjacht is er minder verstoringsdruk binnen 

eenzelfde periode: patrijzen worden bij voorkeur gejaagd in september tot op het einde 
van die maand. Daarna blijft het rustig tot 15 oktober, wanneer de hazenjacht in het 
veld opengaat.  

 
3. In september is er minder activiteit op de akkers door landbouwers en loonwerkers in 

vergelijking met de maand oktober, die de oogstperiode is voor maïs en bieten.  Jagen 
in september betekent minder verstoring en een geringere kans op jachtongevallen 
(patrijzenjacht gaat gepaard met een laag schot!). 

 
4. Patrijzen bejagen vereist de “prooi” in dekking drijven om deze gemakkelijker te 

kunnen benaderen.  Door de oogst is er in oktober minder lage dekking op de velden 
en moeten de vogels langere vluchten maken om dekking te zoeken.  Zodoende 
verstoren de jagers op hun beurt weer meer dan wenselijk. 
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9.  BESLUIT 
 
 
 
Het is duidelijk dat dit driejarig onderzoek te kort was. 
 
 
Bij het opstarten van de WBE Groepering Patrijzenbeheer was de voorbeeldfunctie een 
hoofdmotief : een “brede” basis sensibiliseren voor de natuur op de boerenbuiten en 
bewijzen dat het behoud van Patrijs samengaat met inspanningen voor de biotoop. 
 
Wij hebben dit gedaan  door – in akkoord met de overheid – het beoogde 
onderzoeksgebied (in oorsprong één jachtveld uit één WBE) open te trekken tot 7 WBE’s 
met een oppervlakte van 85.000 ha. Binnen dit gebied bereikten we rechtstreeks 
honderden jagers, die we - door hen te betrekken in een grootschalige inventarisatie - 
bewust konden maken van het belang van biotoop.  
 
Drie jaar lang werd geteld en geïnventariseerd – de laatste twee jaar op een uniforme 
manier en onder wetenschappelijke begeleiding.  
Eindelijk beschikken we over betrouwbaar cijfermateriaal van de Patrijs in een groot 
gebied van Vlaanderen : de Westhoek. Wij hopen dat ons werk overgenomen kan worden 
door de WBE’s in het kader van de jaarlijkse tellingen, begeleid door het IBW (Instituut 
voor Bos- en Wildbeheer). Onze telmethodes werden trouwens door dit Instituut 
overgenomen en onze resultaten zullen gepubliceerd worden in de eerstvolgende editie 
van de Atlas van Broedvogels in België. 
 
Voor de biotoop werd een inspanning gedaan, maar dit aspect ligt gevoelig en zeer 
moeilijk, en dat zal ook zo blijven in de toekomst.  
 
Drie jaar is veel te kort om daadwerkelijk duurzame  projecten te realiseren. Wat 
uitgebouwd  werd, zal blijven waar jagers eigenaars zijn of waar lange termijncontracten 
(o.a. met de VLM) konden worden afgesloten. Biotoopingrepen gebeuren o.i. best onder 
wetenschappelijke begeleiding van biologen, vertrouwd met het landschap ter plaatse.  
 
Inpasbaarheid van de beoogde maatregelen in de landbouw liggen zo mogelijk nog 
delicater. De landbouw is geen vragende partij en samenwerking kan enkel tegen harde 
munt. Ook al heeft de sector het economisch zwaar en hebben we begrip voor de 
moeilijke positie van de jonge landbouwer, een historisch feit is dat de sector “verwend” is 
door subsidies en enkel wil praten zo er geld op tafel komt. 
 
Een lichtpunt is de biologische landbouw , waar “kwaliteit” het haalt op “kwantiteit”. Dit 
medium moet in de toekomst worden aangepakt : hier liggen onverhoopte kansen, maar 
ernstig overleg en terug concretisering van afspraken in langetermijncontracten met de 
nodige financiële input zijn essentieel.  
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Biotoopbeheer is een zaak van allen en belangrijke fondsen zullen hiervoor blijvend nodig 
zijn. 
Hoewel de laatste tijd diverse kanalen werden geopend (door de Vlaamse Overheid, 
Provincies, Gemeenten, subsidies aan WBE’s, e.d.) worden ze onvoldoende benut, ten 
dele uit onwetendheid, maar vooral uit gebrek aan interesse of uit economische motieven. 
 
Het onderzoek in dit project was een start, waarbij werd aangetoond dat er nood is aan 
verdere monitoring van deze kwetsbare vogelsoort.  De belangengroep “jacht” is hiervoor 
het best geplaatst.  Ook voor het beheer van landbouwland en contacten met de 
landbouwers zijn de jagers belangrijk.  Het is echter niet uitgesloten dat ze hun  
belangstelling voor de patrijs en zijn biotoop verliezen, mocht de jacht op de patrijs nog 
verder worden beknot. 
 
Het ware zonde mocht dit project worden stopgezet.  
 
De contacten met verschillende belangengroepen zijn gelegd maar dienen onderhouden 
en uitgebouwd te worden. 
De financiële inspanningen vanuit de overheid, het vrijwilligerswerk van diverse 
belangengroepen én de samenwerking tussen de jacht en de landbouwers, hebben in 
deze drie voorbije jaren reeds vruchten afgeworpen. 
 
De overheid heeft nu de mogelijkheid om positief bij te sturen. Wij noemen als mogelijke 
voorbeelden : 
 
• het erkennen van de jachtorganisaties als natuurverenigingen,  
• het inschakelen van de erkende WBE’s als verantwoordelijken voor wildbeheer 

(opvolgen van de wildbestanden en modulering van afschot naar gelang 
populatiedensiteit )  

• het uitvaardigen van streekgebonden Openingsbesluiten voor wildsoorten (in analogie 
met vb. de bejaging van ganzen).  

 
Onderling overleg met uitwisseling van praktijkervaring,  getoetst aan (eigen) 
wetenschappelijke informatie en onderzoek moet primeren op politieke 
compromissen. 
 
Het huidige patrijzenproject is ten einde.  Onze voorbeeldfunctie voor een hele streek en 
een grote groep jagers en natuurliefhebbers is voltooid.  Wij hopen dat de boodschap 
overkomt en de overheid inspeelt op onze dringende vraag.   
 
Wij wachten op een positief signaal. 
 
 
 
 Paul Theunynck    
 
Voorzitter WBE Groepering PBW 
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