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   te beschermen
Samen versterken we zijn leefgebied in Twenterand

In de gemeente Twenterand is de patrijs geadopteerd. 
Bekijk in de flyer wat jij kunt doen voor deze soort!

    www.twenterand.nl/patrijs 

je kunt de patrijs ook op andere manieren helpen

Patrijs gezien? Meld het!
Wij ontvangen graag meldingen van patrijzen, zodat we het 
leefgebied van de soort kunnen blijven monitoren. 

      www.waarneming.nl 
      wiesmetdepatries@twenterand.nl

oproep

Het kernteam is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
een bijdrage willen leveren aan de patrijs. Heb jij een idee of 
initiatief waarmee je de patrijs in Twenterand kunt helpen of wil 
jij aansluiten bij het kernteam? Mail ons!

      wiesmetdepatries@twenterand.nl

    www.twenterand.nl/patrijs 
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kerngebieden van de patrijs in twenterand

De patrijs houdt van een open landschap met graslandjes en akkers 
met granen en kruiden. Er zijn een aantal kansrijke kerngebieden in de 
gemeente Twenterand geselecteerd op basis van gesignaleerde popula-
ties. In deze gebieden wordt intensieve inzet gepleegd om de soort te 
versterken:

wies met de patries

De biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit. Ook in Twenterand hebben 
veel planten en dieren het moeilijk, waaronder de patrijs. Samen kun-
nen we veel doen om de patrijs te beschermen. En met het helpen van 
de patrijs, help je ook heel veel andere dieren die leven in hetzelfde 
landschap als de patrijs.

de feiten op een rij

De stand van de patrijs is in Nederland sinds de jaren 70 met meer 
dan 95% afgenomen. 

De gemeente Twenterand is landelijk gezien een belangrijk leefgebied 
voor de patrijs.

We kunnen het uitsterven van deze soort voor zijn door nu actie te 
ondernemen. 
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Woon jij in of rondom één van de kerngebieden? Dan kunnen we jouw 
hulp goed gebruiken om het leefgebied voor de patrijs te versterken!

maatregelen die je kunt treffen

Zaai akkerranden, kuilvoerplaatsen, moestuinen en over-

hoekjes op het erf in met een akkermengsel speciaal voor 

de patrijs bestaande uit 75% granen en 25% akkerkruiden. 

Te bestellen via: www.twenterand.nl/patrijs

Laat graanstoppels in de winter staan. 

Creëer grasstroken tussen akkerbouwpercelen en laat het 

gras groeien. 

Verruig sloten en maai ze niet uit.

Behoud zoveel mogelijk zandpaden in plaats van paden te 

verharden. 

Houd het landschap zo open mogelijk, bijvoorbeeld door 

opgaande bomen op een specifieke plek te verwijderen.

Gebruik zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen op het land.

Houd paarden- en schapenweides zo ruig mogelijk door ze 

niet te egaliseren of slepen. 
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plekken en landschappen 
waar de patrijs van houdt

akkers en akkerranden;

grasstroken tussen akkerbouwpercelen;

bermen met hoogstaand gras;

sloten;

open landschap;

boomkwekerijen;

kuilvoerplaatsen en moestuinen;

onbewerkte paarden- en schapenweides.
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Beschik je over grond(en)? Help mee door maatregelen te treffen.
Niet alleen de patrijzen, maar ook bijen, vlinders en andere 
diersoorten profiteren hier van! 


