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Voorwoord 
Voor u ligt het rapport Patrijzenparadijs Wieringen. Dit rapport bevat een optimalisatieplan voor het 
behoud en de versterking van de patrijs op Wieringen. Het is opgesteld als afstudeeropdracht van de 
opleiding Bos- en Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp waar wij vier jaar geleden 
vol enthousiasme aan zijn begonnen.  
 
Onze liefde voor natuur ligt aan de basis voor de keus om met de opleiding te starten. Bij aanvang van 
de opleiding hadden we allebei een zeer beperkte kennis van de natuur, maar deelden we, samen met 
onze kersverse klasgenoten, een grote drang om die kennis uit te breiden. Ons doel? Deze kennis in te 
zetten bij de bescherming, het behoud en de uitbreiding van de Nederlandse natuur.  
 
Het uitbreiden van onze kennis is zeker gelukt! Met enorm veel plezier hebben we op de vrijdagen de 
colleges op school bijgewoond. En in het bijzonder hebben we genoten van de verschillende excursies 
waarbij we al het geleerde in het veld konden aanschouwen, onderzoeken en bediscussiëren. Het 
plezier dat we hebben ervaren werd in grote mate bepaald door de kundige en vooral enthousiaste 
begeleiding van onze docenten. Het was fantastisch om te zien hoe zij met al hun ervaring zich nog net 
zo kunnen verwonderen als wij groentjes. We bedanken hen dan ook van harte voor het delen van hun 
kennis en ervaring. Naar ons idee hebben we nu een goede basis om in het groene werkveld aan de 
slag te gaan en kijken we tegelijkertijd nieuwsgierig uit naar alles wat we verder nog zullen leren.   
 
Eén van ons heeft inmiddels het geluk gehad om al tijdens de opleiding als projectmedewerker in het 
agrarisch natuurbeheer bij ANV Hollands Noorden aan de slag te kunnen gaan. Binnen deze vereniging 
wordt hard gewerkt aan vergroting van de biodiversiteit op het boerenland. Een belangrijk onderdeel 
hierbij is het versterken van het leefgebied van akkervogels. Daar is deze afstudeeropdracht uit 
voortgekomen. Te mogen werken aan deze opdracht heeft ons een goede kijk gegeven op wat we in 
het werkveld zoal kunnen tegenkomen. Voor deze kans bedanken we ANV Hollands Noorden en 
daarbij het bijzonder Ellen Mul voor de prettige, persoonlijke en opbouwende begeleiding. Van ANV 
Hollands Noorden bedanken we ook veldmedewerkers Herman Vos en Arnold Bregman en 
gebiedsdscoördinator van Wieringen, Merijn Volkers. Hun visie, kennis en bereidheid die te delen heeft 
ons een breder perspectief gegeven.   
 
Om het resultaat van deze opdracht kracht bij te zetten hebben we mogen aansluiten bij een 
onderzoek van het internationale PARTRIDGE-project. In het kader van dit project is het 
demonstratiegebied Oude Doorn ingericht met maatregelen om de patrijs en andere 
boerenlandvogels te ondersteunen. De coördinatie binnen dit demonstratiegebied ligt bij het 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap. Van het Coördinatiepunt bedanken we 
Jochem Sloothaak en zijn collega’s voor het delen van hun kennis en enthousiasme voor het 
onderwerp. Voor de begeleiding van de geluidstellingen en het zenderonderzoek bedanken we Jan 
Staal, Marco Renes en alle vrijwilligers van PARTRIDGE met in het speciaal Henk en Huib. 
 
Heel graag willen we ook Hedwig van Loon bedanken voor haar prettige begeleiding vanuit de 
opleiding. Haar luisterend oor is onze samenwerking ten goede gekomen en zonder haar scherpe 
vragen en sturing in de laatste kritieke weken zou dit plan niet zijn wat het nu is. We wensen haar toe 
dat ze in alle gezondheid kan genieten van haar aanstaande pensioen.  
 
Tot slot bedanken we onze vrienden, familie en partners voor hun geduld tijdens onze regelmatige 
afwezigheid en voor hun ondersteuning als we het soms even niet meer zagen zitten. Deze opleiding 
en deze afstudeeropdracht zijn zowel fantastisch als af en toe een beproeving geweest en zonder jullie 
steun hadden we het niet tot een goed einde kunnen brengen. Bij name noemen we graag Mirte van 
der Weerden, Joery Dekker en Dinie Mansens; jullie weten waarom.  





 
 

Samenvatting 
In Nederland en grote delen van Europa nemen populaties van boerenlandvogels de laatste decennia 
sterk af. Een karakteristieke boerenlandvogel is de patrijs. In Nederland is de patrijzenpopulatie sinds 
de jaren 70 met 95% afgenomen (Teunissen et al., 2014). Ook in de provincie Noord-Holland is een 
sterke daling zichtbaar, echter is met monitoring aangetoond dat op het voormalig eiland Wieringen 
in de Kop van Noord-Holland nog een relatief grote populatie aanwezig is. De trend in de populatie is 
met de monitoring niet bekend geworden, echter is ten zuiden van Wieringen een afname zichtbaar. 
De populatie is daardoor meer geïsoleerd komen te liggen hetgeen de kwetsbaarheid vergroot.  
 
Wieringen ligt binnen het werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Hollands Noorden. 
ANV Hollands Noorden wil met het agrarisch natuurbeheer de patrijzenpopulatie, met in het kielzog 
andere boerenlandvogels, verstevigen en heeft hierbij behoefte aan handvatten. Het doel van dit 
rapport is dan ook het opstellen van een optimalisatieplan waarmee ANV Hollands Noorden kan 
werken richting een duurzame, robuuste patrijzenpopulatie op Wieringen door middel van agrarisch 
natuurbeheer. Het plan, bestaande uit een maatregelenpakket en een inrichtingsvoorstel, ondersteunt 
ook andere boerenlandvogels op Wieringen.  
 
Om invulling te geven aan het plan zijn onderzoeken uitgevoerd naar de ecologie van de patrijs, goede 
voorbeelden van elders, de huidige kenmerken van Wieringen, het grondgebruik op Wieringen, wet- 
en regelgeving, de patrijzenpopulatie op Wieringen en naar andere boerenlandvogels. Daarnaast is 
deelgenomen aan een lopend onderzoek van het internationale PARTRIDGE-project waarbij, in een 
speciaal voor patrijzen ingericht gebied, patrijzen zijn gezenderd om de effectiviteit van de toegepaste 
maatregelen te monitoren. Tot slot is een kort onderzoek uitgevoerd naar andere kansrijke gebieden 
voor patrijzen binnen het werkgebied van ANV Hollands Noorden.  
  
De resultaten van de onderzoeken tonen verschillende dingen aan. Het belangrijkste is dat patrijzen 
behoefte hebben aan drie deelhabitats: broedhabitat met voldoende overjarig gras en dekking, 
insectenrijk kuikenhabitat en zadenrijk winterhabitat. Om de overlevingskans van kuikens te vergroten 
is het belangrijk dat broedhabitat en kuikenhabitat dicht bij elkaar liggen. Wieringen biedt met zijn 
relatief kleinschalige karakter, glooiende en reliëfrijke landschap, afwisseling tussen open 
weidevogelgebieden en meer gesloten akkerbouwgebieden al veel van wat patrijzen nodig hebben. 
De drie deelhabitats zijn aanwezig, maar bedekken een kleine oppervlakte en liggen soms ver uiteen. 
Veel maatregelen die passen in het door ANV Hollands Noorden uitgevoerde agrarische natuurbeheer 
kunnen de deelhabitats uitbreiden en versterken. Geschikte maatregelen zijn opgenomen in een 
maatregelenpakket van totaal dertien maatregelen. Bloemenblokken vormen naast zwarte braak, 
graslanden en wintervoedselakkers belangrijke maatregelen. Om in alle deelhabitats te voorzien is 
echter voldoende variatie en de juiste ruimtelijke samenhang van belang. Naast de mogelijkheden uit 
het maatregelenpakket blijkt dat ook andere beheerders, zoals de gemeente en het waterschap, met 
het beheer van dijken, bermen en hagen kunnen bijdragen aan het versterken van het leefgebied van 
patrijzen.   
 
De kansen om patrijzen op Wieringen te versterken liggen vooral in het toepassen van een grotere 
oppervlakte aan maatregelen met daarbij meer variatie en een meer gelijkmatige spreiding. Belangrijk 
om op te merken is dat de kansen en datgene waar patrijzen behoefte aan hebben kunnen verschillen 
voor verschillende delen van Wieringen. Een gebrek aan broedsucces kan bijvoorbeeld in het ene 
gebied duiden op een tekort aan geschikt broedhabitat, terwijl het in een ander gebied duidt op 
onvoldoende kuikenhabitat. Het is daarom belangrijk om in te zoomen en per gebied te bepalen wat 
er al aanwezig is en wat er ontbreekt. Vervolgens kan dan bepaald worden welke maatregelen 
toegepast moeten worden, waarbij rekening moet worden gehouden met de kenmerken en waarden 
van het landschap. Zo is een patrijzenhaag in bestaand weidevogelgebied geen geschikte optie om 
broedhabitat te realiseren. Een bloemenblok of een insectenrijk grasland is dan een betere optie.  



 
 

 
In het uiteindelijke optimalisatieplan is Wieringen verdeeld in vier deelgebieden. Voor één van die 
gebieden is ter illustratie een inrichtingsvoorstel gemaakt waarin een indicatie wordt gegeven van de 
mogelijke toepassing en ruimtelijke verdeling van de maatregelen. Het wordt aanbevolen dit ook voor 
de andere deelgebieden uit te voeren. Een belangrijke aanbeveling als onderdeel daarvan is om een 
habitatkartering uit te voeren voor die delen waar ingezet moet worden op versterking van patrijzen. 
Zo kan gericht ingespeeld worden op de kansen en beperkingen van het landschap aldaar. Andere 
belangrijke aanbevelingen betreffen het samenwerken met gebiedspartijen op het gebied van 
(predatie)beheer en het voortzetten en indien mogelijk uitbreiden van monitoring. 
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Inleiding 

1 Inleiding  
Voorliggend rapport ‘Patrijzenparadijs Wieringen’ richt zich op het optimaliseren van het leefgebied 
van de patrijs op Wieringen. Het is opgesteld in opdracht van de Agrarische Natuurvereniging (ANV) 
Hollands Noorden. Allereerst wordt door middel van een kader, aanleiding en probleemanalyse 
beschreven vanuit welke behoefte dit project is ontstaan en met welk doel het is uitgevoerd. 
Vervolgens worden de verschillende onderzoeken gepresenteerd die zijn uitgevoerd ten behoeve van 
het opstellen van het uiteindelijke optimalisatieplan. Dit plan bestaat uit een inrichtingsvoorstel met 
maatregelen voor het behoud en de versterking van de patrijs op Wieringen.  
 

1.1 Kader   
Wieringen 
Wieringen is een voormalig eiland in de Zuiderzee, gelegen in de gemeente Hollands Kroon in de Kop 
van Noord-Holland. Het wordt aan de noordzijde begrensd door de Waddenzee, aan de westzijde door 
het Amstelmeer en aan de zuid- en oostkant door de polder Wieringermeer en het IJsselmeer (figuur 
1). Het landgebruik op Wieringen is grotendeels agrarisch met zowel bouwland als grasland. In de 
omgevingsvisie (Gemeente Hollands Kroon, 2016) omschrijft de gemeente het landschap van 
Wieringen als kleinschalig, glooiend en met hoge hagen langs landbouwweggetjes. In potentie is 
Wieringen hiermee een geschikt leefgebied voor de patrijs (Perdix perdix). 

 
De patrijs 
De patrijs (Box 1) is een broedvogel die zich goed heeft aangepast aan het leven in een kleinschalig 
agrarisch landschap (Vogelbescherming Nederland, z.d.-b). Tegenwoordig is de patrijs afhankelijk van 
akkerbouw, afgewisseld met extensieve graslanden, ruigte en struweel (Sovon Vogelonderzoek 
Nederland, 2018).  

Figuur 1 Ligging van Wieringen (rood omrand). Kaartbeeld: Esri Nederland, Jan Willem van Aalst, www.imergis.nl 
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Alle inheemse vogels in Nederland zijn beschermd onder de Europese Vogelrichtlijn, zo ook de patrijs. 
Deze bescherming is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb) die in 2017 onder 
andere de Flora- en faunawet verving. In de Flora- en faunawet was de patrijs nog aangewezen als een 
soort die bejaagd mocht worden. In Nederland staat de patrijs echter vermeld op de Rode Lijst in de 
categorie kwetsbaar (Ministerie van LNV, z.d.). De jacht op patrijzen is daarom al geruime tijd gesloten 
en in de Wnb is de soort niet meer aangewezen als bejaagbaar (Vogelbescherming Nederland, z.d.-b).  
 
De patrijs is opgenomen op de Rode Lijst omdat de aantallen broedparen van deze karakteristieke 
boerenlandvogel in Nederland sinds de jaren 70 met 95% zijn afgenomen (Teunissen et al., 2014) 
(figuur 3). Ook de korte termijn trend (sinds 2008) is negatief: de patrijzenpopulatie neemt op korte 
termijn zelfs sterker af dan op lange (sinds 1990) termijn (Kleyheeg et al., 2020). De achteruitgang van 
de patrijs beperkt zich niet tot Nederland, maar wordt in veel landen in Europa gezien. In de meeste 
Europese landen is het aantal patrijzen minder dan 20% van het aantal van voor de Tweede 
Wereldoorlog (Potts, 1986, geciteerd in Kuijper, 2007).  
 
Vanwege de sterke teruggang is er internationaal al langere tijd aandacht voor de patrijs en zijn er veel 
studies uitgevoerd naar de oorzaken van de achteruitgang. Kuijper (2007), Bos et al. (2010) en Brewin 
et al. (2020) voeren meerdere oorzaken aan: een daling in kuikenoverleving, een afname aan geschikte  

 

 

De patrijs is een compacte vogel met, gemeten van snavel tot staart, een lengte van 28-32 cm 
(Svensson, 2017). Het is een goed gecamoufleerde vogel (figuur 2). Op het eerste oog is hij 
grijsbruin, maar van dichtbij is de oranjebruine kleur van het gezicht en de keel goed te zien (figuur 
2). De borst van de patrijs is asgrijs, de flanken zijn kastanjebruin gestreept en in vlucht toont hij 
zijn roestrode staart. Het meest opvallend is de donkerbruine, enigszins als een hoefijzer gevormde 
buikvlek. Vrouwtjespatrijzen hebben een minder duidelijke tekening dan de mannetjes en ook de 
buikvlek is kleiner of soms afwezig. Juvenielen hebben een geel- tot grijsbruine kleur (figuur 2), ze 
hebben geen grijze borst en ook het oranjebruine gezicht en de buikvlek ontbreken (Svensson, 
2017). 
 

Bij onraad lopen patrijzen liever weg dan dat ze wegvliegen (Meesters et al., 2018). Als ze toch 
opvliegen zijn ze ook in vlucht goed te herkennen. Vaak vliegen ze met een hele groep tegelijk op, 
waarbij ze een opgewonden roep laten horen; een kort prri, prri, prri of rick, rick, rick dat enkele 
malen wordt herhaald (Svensson, 2017). Tijdens hun vlucht, waarbij een snelle, snorrende 
vleugelslag wordt afgewisseld met korte glijpauzes, blijven patrijzen laag bij de grond om iets 
verderop weer neer te komen (Svensson, 2017; Meesters et al., 2018). 
  

 

 

Box 1 De patrijs  

Figuur 2 V.l.n.r. Volwassen patrijzen, juveniele patrijs, goed gecamoufleerde patrijs. Foto’s: Hans Westrik 



Patrijzenparadijs Wieringen; afstudeeropdracht Dorien de Haan en Rick van der Weerden, juni 2022 

3 
Inleiding 

 
nestlocaties, schuilmogelijkheden en foerageerplekken, een (relatief) verhoogde predatiedruk en een 
lage overleving aan het einde van de winter. Een verklaring voor deze oorzaken wordt voor een groot 
deel gevonden in de modernisering van de landbouw. 
 
Andere boerenlandvogels 
De patrijs is niet de enige boerenlandvogel die de afgelopen decennia een achteruitgang in aantallen 
vertoont. Soorten die een gedeeltelijk overeenkomstig habitat hebben met de patrijs zijn onder andere 
de geelgors (Emberiza citrinella), de ringmus (Passer montanus), de zomertortel (Streptopelia turtur) 
en de kneu (Linaria cannabina) (Bos et al., 2010). Hoewel de geelgors regionaal een toename laat zien 
zijn de aantallen van de ringmus, kneu en zomertortel de afgelopen decennia in Nederland meer dan 
gehalveerd. Net als bij de patrijs wordt de achteruitgang van andere boerenlandvogels deels geweten 
aan intensivering en schaalvergroting in de landbouw (Bos et al., 2010).   
 
Agrarisch natuurbeheer 
De achteruitgang van boerenlandvogels en van de algehele biodiversiteit in het agrarisch gebied leidde 
tot natuurbeheer op boerenbedrijven. Met als doel om soorten van het agrarisch gebied duurzaam te 
beschermen is in 2016 in Nederland het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) 
ingevoerd. Het ANLb heeft als uitgangspunt een leefgebiedenbenadering; maatregelen die in het kader 
van dit stelsel worden uitgevoerd moeten bijdragen aan het creëren en in stand houden van een 
agrarisch leefgebied voor een soort of een groep van soorten die vergelijkbaar beheer vraagt (BIJ12, 
z.d.-a). Binnen de leefgebiedenbenadering zijn er vier agrarische leefgebieden waarvoor subsidie kan 
worden verkregen: open grasland, open akker, droge dooradering en natte dooradering. Naast deze 
leefgebieden kan ook subsidie worden verleend voor de categorie water. Provincies bepalen in hun 
natuurbeheerplannen hoe de verschillende leefgebieden begrensd zijn en wat de voor de betreffende 
provincie relevante doelsoorten zijn. Buiten de grenzen van de leefgebieden is deelname aan het ANLb 
niet mogelijk.  

Figuur 3 Aantalsontwikkeling patrijs sinds 1960 in Nederland (geschatte broedvogelpopulatie). Bron blauw 
omrande figuur: Teunissen et al, 2014. Geel omrande figuur gebaseerd op cijfers van het Meetnet Broedvogels 
(NEM, Sovon, Provincies & CBS, z.d.) 
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ANV Hollands Noorden 
De invulling van het ANLb is aan agrarische 
collectieven. Elk collectief is een 
samenwerkingsverband tussen agrariërs in 
een bepaald gebied (BIJ12, z.d.-a). In de kop 
van de provincie Noord-Holland en 
daarmee op Wieringen is het collectief ANV 
Hollands Noorden actief (figuur 4). De 
deelnemende boeren zetten zich vrijwillig 
in voor de uitvoering van maatregelen in 
het kader van het ANLb, sluiten hiervoor 
contracten af met het collectief en vragen 
via het collectief subsidie aan bij de 
provincie. De subsidieaanvraag geldt voor 
een periode van 6 jaar. Bij de uitvoering van 
het ANLb maakt ANV Hollands Noorden 
gebruik van landelijk vastgestelde 
beheerpakketten die naar eigen inzicht zijn 
aangescherpt. Naast uitvoering van het 
ANLb houdt ANV Hollands Noorden zich 
bezig met de uitvoering van verschillende 
projecten om het ANLb te versterken en om samen met boeren te werken aan duurzame landbouw.  
 
ANV Hollands Noorden richt zich met de uitvoering van het ANLb op de verschillende leefgebieden en 
op verschillende doelsoorten. Hierbij gaat het om akkervogels (figuur 5) en om weidevogels. De patrijs 
is één van de doelsoorten onder de akkervogels. Ook de provincie heeft in haar natuurbeheerplan 
(Provincie Noord-Holland, 2021a) de patrijs als doelsoort aangewezen voor zowel het leefgebied open 
akker als het leefgebied droge dooradering. Bijlage 1 geeft een overzicht van alle doelsoorten.    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Aanleiding 

Sinds de start van het ANLb in 2016 wordt er door ANV Hollands Noorden met vrijwilligers en 
veldmedewerkers vogelmonitoring uitgevoerd in de uitgevoerde beheerpakketten. Hierbij zijn ook 
patrijzen waargenomen, alleen laat de patrijs zich tijdens deze reguliere tellingen moeilijk zien (E. Mul, 
persoonlijke communicatie, 24 februari 2022). Bij ANV Hollands Noorden bestond het vermoeden dat 
de patrijzenpopulatie op Wieringen groter is dan met deze tellingen kon worden aangetoond. Met 
behulp van subsidie van de provincie Noord-Holland is daarom in 2020 en 2021 door ANV Hollands 

Figuur 5 Akkervogel-
doelsoorten ANV 
Hollands Noorden. 
Foto’s: Henk Post 

Figuur 4 Werkgebied ANV Hollands Noorden (groen omrand) 
met daarbinnen de ligging van Wieringen (rood). Kaartbeeld: 
Esri Nederland, Jan Willem van Aalst, www.imergis.nl 
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Noorden samen met vrijwilligers gebiedsdekkende monitoring van patrijzen uitgevoerd op Wieringen. 
Het doel van de monitoring was onder andere om inzicht te krijgen in de verspreiding van en de 
aantallen (territoria van) patrijzen (ANV Hollands Noorden, persoonlijke communicatie, 19 februari 
2022). Dit inzicht is verkregen tijdens avondrondes in het vroege voorjaar met geluidsnabootsing van 
roepende patrijshaantjes. Dit type monitoring is de beste wijze om de aantallen te bepalen (Sovon 
Vogelonderzoek Nederland, 2018).  
 
Het resultaat van de monitoring toont 26 territoria van de patrijs op Wieringen in 2020, gevolgd door 
34 territoria in 2021 (Vos, 2021). De Vogelatlas van Nederland (Sovon Vogelonderzoek Nederland, 
2018) beschrijft dat gebieden waar patrijzen in deze relatief grote dichtheden voorkomen zeldzaam 
zijn in Nederland; in slechts 12% van de atlasblokken van 5 x 5 km die voor de vogelatlas onderzocht 
zijn gaat het om meer dan 10 broedparen. Met een oppervlakte van iets meer dan 27 km², zijn de 
aantallen broedparen op Wieringen dan ook bijzonder te noemen. De monitoringsgegevens bestrijken 
echter maar een periode van 2 jaar; dit is te kort om iets te kunnen zeggen over een trend in de 
populatie of over fluctuaties in de tijd.   
 
De aantallen broedparen duiden, ook ten opzichte van de omgeving, op een goede potentie van 
Wieringen als leefgebied voor de patrijs. Dat de trend van de patrijzenpopulatie op Wieringen 
onbekend is maakt het belangrijk om de populatie te verstevigen; een eventuele afname moet worden 
gestopt en een toename moet juist behouden en versterkt worden. Met die reden, en vanwege de 
landelijke achteruitgang van patrijzen, is bij ANV Hollands Noorden de wens ontstaan voor een 
optimalisatieplan waarmee (het leefgebied van) de patrijs op Wieringen middels effectief (agrarisch) 
natuurbeheer behouden en versterkt kan worden. Wieringen kan dan mogelijk op termijn dienen als 
kerngebied van waaruit uitbreiding van de populatie kan plaatsvinden. Hierin ligt de aanleiding voor 
het opstellen van een optimalisatieplan.    
 
In 2023 gaat er een nieuwe 6-jarige subsidieperiode van het ANLb van start. In aanloop naar het nieuwe 
ANLb wil ANV Hollands Noorden het beheer in haar werkgebied waar nodig herpositioneren en de 
huidige beheerpakketten evalueren en waar nodig herzien. Ook wil ANV Hollands Noorden de 
mogelijkheden van niet uitgevoerde pakketten tegen het licht houden. Vergroting van de biodiversiteit 
en optimalisatie voor de doelsoorten is hierbij het uitgangspunt en voor het beheer, op zowel 
Wieringen als daarbuiten, is de patrijs zoals gezegd een belangrijke doelsoort. Met het oog op de 
nieuwe subsidieperiode is het belangrijk om nu te weten welk beheer het beste op welke plek op 
Wieringen uitgevoerd kan worden.  
 

1.3 Probleemanalyse en probleemstelling 
Kwetsbaarheid Patrijs op Wieringen 
Gelijk aan de landelijke trend, vertoont de 
broedvogelpopulatie van de patrijs in de 
provincie Noord-Holland een significante 
afname (figuur 6). Voor Wieringen heeft 
patrijzenmonitoring aangetoond dat daar 
nog relatief veel patrijzen voorkomen (zie 
paragraaf 1.2). De ‘relatieve dichtheids-
kaart broedvogels’ voor de patrijs uit de 
Vogelatlas (Sovon Vogelonderzoek 
Nederland, 2018) ondersteunt dit beeld. 
Die kaart (figuur 7) toont dat patrijzen in 
Nederland vooral nog voorkomen in het 
oosten en zuiden van het land, waar 
populaties aansluiten op populaties in 

Figuur 6 Broedvogeltrend patrijs in Noord-Holland sinds 1990. 
Bron figuur: Sovon Vogelonderzoek Nederland, z.d.-a 
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Duitsland en België.  In Noord-Holland 
bevindt zich een geïsoleerd cluster (Sovon 
Vogelonderzoek Nederland, 2018). Dit 
cluster ligt grotendeels binnen het 
werkgebied van ANV Hollands Noorden 
met de grootste dichtheden in het westen 
en op Wieringen (figuur 7).  
 
Belangrijk is de sterke afname die op de 
kaart ‘verandering relatieve dichtheid’ 
(Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2018) 
ten zuiden van Wieringen zichtbaar is 
(figuur 8). De patrijzenpopulatie op 
Wieringen is hiermee meer geïsoleerd 
komen te liggen. Geïsoleerde populaties 
zijn kwetsbaar voor uitsterven door 
bijvoorbeeld vergrijzing van de populatie, 
te weinig genetische uitwisseling of lokale 
calamiteiten in het milieu of de omgeving 
(Van Hall Larenstein, persoonlijke 
communicatie, 6 maart 2022). 
 
Ontbreken gebiedsspecifiek plan 
Op Wieringen voert ANV Hollands Noorden 
in het kader van het ANLb beheerpakketten 
uit met onder andere als doel om 
akkervogels waaronder de patrijs te 
ondersteunen. Op verschillende andere 
locaties in Nederland en Europa zijn de 
afgelopen jaren specifieke projecten 
gestart om de patrijs te beschermen. Het 
meest bekende voorbeeld is het 
PARTRIDGE-project (voor beschrijving van 
dit project zie Box 2, paragraaf 2.1). Door de 
vele onderzoeken naar de patrijs en de 
ervaringen uit het PARTRIDGE-project is er 
veel bekend over maatregelen voor de 
patrijs. Voor Wieringen (en op termijn ook 
voor andere delen van het werkgebied van ANV Hollands Noorden) ontbreekt een gebiedsspecifiek 
plan waarin de kennis en ervaring uit de onderzoeken en projecten wordt samengebracht en waarmee 
het leefgebied van de patrijs verstevigd kan worden.  Een plan 

• met maatregelen die onder meer aansluiten bij het landschap, de wensen van de agrariërs en 
andere gebruikers op Wieringen; 

• dat antwoord geeft op de vraag welke maatregelen het beste op welke plek kunnen worden 
uitgevoerd; 

• dat kan bijdragen aan een sterke patrijzenpopulatie op Wieringen welke op termijn mogelijk 
kan dienen als brongebied van waaruit de patrijs zich kan verspreiden. 

 
Andere boerenlandvogels 
Op plekken waar maatregelen voor de patrijs genomen worden zal een brede groep akkervogels 
meeprofiteren (Brabants Landschap, z.d.).  Dit is belangrijk omdat ook populaties van andere 
akkervogels onder druk staan (zie paragraaf 1.1). Cijfers van het Meetnet Broedvogels (NEM, Sovon, 

Figuur 8 Verandering relatieve dichtheid broedvogels patrijs 
gedurende de periode 1998-2015. (Bron kaart: Sovon 
Vogelonderzoek Nederland, z.d.-a). 

Figuur 7 Relatieve dichtheid broed-
vogels patrijs 2013-2015 in Nederland 
(rechts) en in het werkgebied van ANV 
Hollands Noorden (boven groen 
omrand) en op Wieringen ( boven rood 
omrand). (Bron kaarten: Sovon 
Vogelonderzoek Nederland, z.d.-a). 
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Provincies & CBS, z.d.) laten zien dat in Noord-Holland onder andere scholekster (Haematopus 
ostralegus), kievit (Vanellus vanellus), ringmus en zomertortel sinds 1990 een significante afname 
vertonen. De kneu en veldleeuwerik (Alauda arvensis) lijken zich na een initiële afname te herstellen 
en de aantallen van gele kwikstaart (Motacilla flava) en graspieper (Anthus pratensis) zijn sinds 1990 
toegenomen. Wat de trend op Wieringen is van deze en andere akkervogels en van de doelsoorten 
van ANV Hollands Noorden kan met deze cijfers niet worden vastgesteld. Voor deze soorten is het 
daarom zinvol te onderzoeken wat de dichtheid en de verandering in dichtheid op Wieringen is en in 
hoeverre ze kunnen of moeten profiteren van maatregelen voor de patrijs. Bij het inzetten van 
maatregelen kan hier dan waar mogelijk rekening mee worden gehouden.  
 
Naast soorten die kunnen profiteren van beheer voor de patrijs zijn er ook soorten die mogelijk 
negatief beïnvloed worden. Weidevogels zoals grutto (Limosa limosa), tureluur (Tringa totanus) en 
wulp (Numenius arquata) houden van een open landschap zonder opgaande elementen, terwijl in een 
geschikt landschap voor de patrijs de openheid wordt afgewisseld met ruigte en struweel. Op 
Wieringen wordt ook beheer uitgevoerd ten behoeve van weidevogels. Daarom is het belangrijk om 
hier met maatregelen voor de patrijs zorgvuldig rekening mee te houden en beide doelen goed op 
elkaar af te stemmen.  
 
Overige aandachtspunten 
In het eerdergenoemde PARTRIDGE-project (zie ook Box 2, paragraaf 2.1) worden voorbeeldgebieden 
ingericht met maatregelen die binnen een rendabele agrarische bedrijfsvoering moeten passen 
(Brewin et al., 2020). Deze PARTRIDGE-maatregelen worden niet allemaal uitgevoerd door ANV 
Hollands Noorden. Deels omdat er vanuit het ANLb-stelsel geen vergoeding voor is, maar ook omdat 
niet duidelijk is op welke plek en in welke ruimtelijke samenhang een maatregel het meest effectief is. 
Er is binnen ANV Hollands Noorden daarom behoefte aan inhoudelijk inzicht in de PARTRIDGE-
maatregelen en in hoe deze zich verhouden tot of inpasbaar zijn in de huidige ANLb-beheerpakketten. 
Hierbij is het ook van belang dat knelpunten bij de uitvoerbaarheid van de maatregelen en 
beheerpakketten in beeld worden gebracht. Als het beheer bijvoorbeeld veel onderhoud vraagt, 
moeilijk inpasbaar is in de bedrijfsvoering of gebruikte zaadmengsels leiden tot ongewenste onkruiden 
in de gewassen dan is het risico aanwezig dat boeren het beheer na hun contractperiode zullen 
stopzetten. Het in beeld brengen van knelpunten kan bijdragen aan oplossingen waardoor boeren 
gemotiveerd blijven om deel te blijven nemen aan het ANLb.  
 
Agrariërs zijn niet de enige grondgebruikers die betrokken kunnen worden bij de optimalisatie van 
Wieringen voor de patrijs. Op Wieringen zijn ook andere terreinbeherende organisaties (tbo’s) actief, 
zoals de provincie en Staatsbosbeheer. Mogelijk hebben zij overeenkomstige doelen met ANV Hollands 
Noorden waardoor het afstemmen van beheer zinvol kan zijn. Het beheer van andere partijen kan 
echter ook een negatieve invloed hebben op de patrijs. Het ontbreken van predatiebeheer kan 
bijvoorbeeld leiden tot nestverlies of predatie van broedende patrijzen of andere boerenlandvogels. 
Het inzichtelijk maken van overeenkomsten en knelpunten kan bijdragen aan een meer robuust plan 
met voldoende draagvlak voor alle partijen. 
 
Probleemstelling: 
Op Wieringen zijn nog relatief veel patrijzen aanwezig, echter is de trend onbekend en ligt de 
populatie geïsoleerd. Gezien de landelijke en provinciale achteruitgang van patrijzen is het belangrijk 
om resterende populaties te verstevigen. Vanuit andere projecten is veel bekend over de 
maatregelen binnen het agrarisch natuurbeheer waar patrijzen en andere boerenlandvogels van 
profiteren, echter ontbreekt bij ANV Hollands Noorden ten dele het inzicht in deze maatregelen, in 
de knelpunten ervan en in de optimale ruimtelijke verdeling. Ook ontbreekt een plan waar deze 
maatregelen ingepast worden in de gebiedsspecifieke situatie van Wieringen. Hierdoor heeft ANV 
Hollands Noorden onvoldoende handvatten om de patrijzenpopulatie op Wieringen te verstevigen 
en de toekomst van patrijzen op Wieringen (en mogelijk daarbuiten) veilig te stellen.  
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1.4 Doel en duurzaamheid 
Het doel is om voor de gebiedsspecifieke situatie van Wieringen een optimalisatieplan op te stellen 
waarmee ANV Hollands Noorden handvatten heeft om (het leefgebied) van de patrijs, met in het 
kielzog andere akkervogels, op Wieringen duurzaam te behouden en te versterken. Een robuuste 
patrijzenpopulatie op Wieringen kan dan mogelijk op termijn dienen als brongebied van waaruit de 
patrijs zich kan uitbreiden. Het plan bevat een maatregelenpakket voor patrijzen en geeft middels een 
inrichtingsvoorstel voor verschillende deelgebieden aan waar de maatregelen het beste uitgevoerd 
kunnen worden en om welke ruimtelijke samenhang het gaat. Essentieel is dat de maatregelen zo veel 
mogelijk passen binnen het ANLb-stelsel.  
 
De onderzoeken voorafgaande aan het optimalisatieplan brengen bestaande informatie en kennis 
samen om een fundering te leggen voor het opstellen van het plan. Eén deelonderzoek, welke in het 
kader van het PARTRIDGE-project is uitgevoerd, draagt bij aan kennisontwikkeling over het 
habitatgebruik van patrijzen. Het optimalisatieplan en de werkwijze om hiertoe te komen kunnen als 
voorbeeld dienen voor andere kansrijke gebieden voor patrijzen binnen het werkgebied van ANV 
Hollands Noorden en daarbuiten. 
 
Bijdrage aan duurzaamheid 
Dit project draagt in de eerste plaats bij aan duurzaamheid door bij te dragen aan de totstandkoming 
van een robuuste patrijzenpopulatie op Wieringen en mogelijk op termijn in andere delen van de Kop 
van Noord-Holland. Een kwetsbare soort wordt hiermee verstevigd. De maatregelen en het beheer die 
in dit kader geadviseerd worden dragen daarnaast bij aan de vergroting van de algehele biodiversiteit 
op het platteland en aan een combinatie van landbouw en natuur waarmee onze voedselvoorziening 
duurzamer wordt. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het geheel inpasbaar is binnen (alle 
vormen van) de agrarische bedrijfsvoering. De uitvoering van het plan op lange termijn wordt hiermee 
verstevigd. Door bij het opstellen van het plan rekening te houden met niet alleen de agrariërs, maar 
ook met andere grondgebruikers kan het plan bijdragen aan een duurzame gebiedssamenwerking 
waardoor de instandhouding van gestelde doelen op lange termijn minder kwetsbaar is.  
 

1.5 Afbakening  
Het optimalisatieplan beperkt zich tot Wieringen. Hoewel bij het opstellen van het plan andere 
kansrijke gebieden in kaart zijn gebracht, is voor deze gebieden geen optimalisatieplan gemaakt.  
 
Het maatregelenpakket beperkt zich zo veel mogelijk tot maatregelen die uitvoerbaar zijn met het 
agrarisch natuurbeheer dat door ANV Hollands Noorden wordt uitgevoerd. De beheermaatregelen 
worden inhoudelijk beschreven, maar kosten en vergoedingen van het beheer zijn buiten beschouwing 
gelaten.  
 
Monitoring is belangrijk om de effectiviteit van uitgevoerde maatregelen te bepalen en om (financiële) 
steun en draagvlak voor uitvoering te behouden of te genereren. Het opstellen van een 
monitoringsplan valt buiten het bestek van dit plan.  
 

1.6 Leeswijzer 
Dit plan bestaat uit 7 hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft het hoe en waarom van de verschillende 
deelonderzoeken die zijn uitgevoerd om tot een optimalisatieplan te komen. In volgorde van 
uitvoering beschrijft hoofdstuk 3 de resultaten van deze onderzoeken. In hoofdstuk 4 zijn vanuit de 
resultaten ontwerpcriteria opgesteld die na integratie hebben geleid tot een programma van eisen en 
een gebiedsvisie voor Wieringen. Van daaruit is in hoofdstuk 5 het uiteindelijke optimalisatieplan tot 
stand gekomen. In hoofdstuk 6 wordt gereflecteerd op de resultaten en gebruikte methodiek in relatie 
tot de doelstelling. Aan de hand van deze reflectie worden in hoofdstuk 7 aanbevelingen gedaan voor 
vervolgonderzoek en beheer.   
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2 Methoden en werkwijzen 
Om tot een optimalisatieplan te komen zijn in aangepaste vorm de fasen van planvorming 
aangehouden zoals beschreven door Simons en Van Dorp (2014). Bij deze methode wordt allereerst 
vanuit de probleemanalyse en het doel vastgesteld welke kennis er nodig is voor de totstandkoming 
van het plan. In de inventarisatiefase wordt deze kennis vervolgens middels deelonderzoeken 
vergaard. In de daaropvolgende analysefase worden de vergaarde resultaten geïnterpreteerd en 
beoordeeld zodat een programma van eisen (PVE) kan worden opgesteld. Tijdens de fase van 
visievorming wordt aan de hand van het PVE een visie opgesteld en in de planvormingsfase vormt de 
visie samen met het PVE de basis voor het plan. Voor de totstandkoming van dit specifieke plan is er, 
gezien de opzet van één van de deelonderzoeken (Zenderonderzoek PARTRIDGE), tussen de 
inventarisatiefase en de analysefase een verwerkingsfase toegevoegd. In deze fase worden 
verzamelde resultaten van monitoring van gezenderde patrijzen verwerkt. Het schema van figuur 9 
geeft een overzicht van de verschillende fasen, de uitgevoerde deelonderzoeken en andere stappen 
die bij het opstellen dit plan zijn genomen.  

Figuur 9  Stroomschema van de verschillende fasen (links) en stappen die zijn doorlopen om het uiteindelijke optimalisatieplan op te stellen 
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In dit hoofdstuk wordt allereerst in paragraaf 2.1 per deelonderzoek beschreven welk onderzoek er is 
gedaan, hoe en waarom het is uitgevoerd en waar het resultaat uit bestaat. Paragraaf 2.2 beschrijft 
hoe de resultaten hebben geleid tot een PVE en een visie. Tot slot is in paragraaf 2.3 beschreven hoe 
het optimalisatieplan tot stand is gekomen. 
 

2.1 Deelonderzoeken 
Onderzoek ecologie van de patrijs  
Wat: Bij dit onderzoek zijn de leefwijze en de habitatvoorkeuren en -eisen van de patrijs onderzocht. 
Hoe: Dit is onderzocht door een literatuurstudie van websites, boeken, rapporten en vakbladen. Het 
startpunt werd hierbij gevormd door de website en de factsheet van Vogelbescherming Nederland 
(2016) en de website van Sovon. Via deze weg zijn vervolgens links gevonden naar waardevolle 
rapporten van Kuijper (2007), Brewin et al. (2020), Roodbergen (2013) en Bos et al. (2010).  
Waarom: Patrijzen leven het hele jaar door in hetzelfde gebied (Vogelbescherming, z.d.-a). Alleen door 
te weten wat de patrijs jaarrond nodig heeft kan daar in het optimalisatieplan rekening mee gehouden 
worden. Informatie over de habitatvoorkeuren van de patrijs heeft daarnaast geholpen bij het 
analyseren van verzamelde informatie en gegevens uit de andere deelonderzoeken. 
Resultaat: Er is een beschrijving van habitateisen en van de knelpunten in het habitat van de patrijs. 

 
Onderzoek goede voorbeelden  
Wat: Bij dit onderzoek zijn resultaten en ervaringen uit reeds uitgevoerde projecten en onderzoeken 
met een (deels) vergelijkbaar doel geanalyseerd.    
Hoe: Dit is grotendeels onderzocht door een literatuurstudie van websites, rapporten en vakbladen. 
Dit onderzoek heeft zich om meerdere redenen (zie kopje ‘Waarom’) voornamelijk gericht op het 
PARTRIDGE-project (zie Box 2). De PARTRIDGE-leidraad (Brewin et al., 2020) en de PARTRIDGE-
factsheets (Van Alebeek, z.d.) waren hierbij belangrijke bronnen. Informatie over de Nederlandse 
PARTRIDGE-voorbeeldgebieden is aangevuld via de website van en persoonlijk contact met het 
Brabants Landschap. Voor informatie over ANLb-beheerpakketten zijn websites van agrarische 
natuurverenigingen geraadpleegd. Om een aantal PARTRIDGE-maatregelen te bekijken is 

 

 

Met behulp van financiering uit de internationale subsidieregeling INTERREG is in 2016 het 
PARTRIDGE-project gestart. PARTRIDGE (Protecting the Area’s Resources Through Researched and 
Innovative Demonstration of Good Examples) heeft als doel om aan te tonen dat er concrete 
oplossingen zijn voor het herstel van de biodiversiteit op het boerenland en dat er ook op het 
moderne platteland toekomst is voor de patrijs en andere akkervogels (North Sea Region, z.d.). Het 
is een project met  een  internationale samenwerking tussen organisaties uit Nederland, België,     
Duitsland, Schotland, Engeland en Denemarken (Vogelbescherming Nederland, z.d.). In de  
verschillende landen zijn voorbeeldgebieden ingericht met wetenschappelijk bewezen effectieve 
beschermingsmaatregelen voor de patrijs (Brewin et al., 2020). Bij de inrichting zijn onder meer 
boeren, collectieven voor agrarisch natuurbeheer, wildbeheereenheden, vogelwerkgroepen en 
vrijwilligers betrokken. Het doel is om niet alleen patrijzenpopulaties te herstellen, maar ook om 
de algehele biodiversiteit met 30% te doen toenemen in 7 jaar tijd (North Sea Region, z.d.). De 
effectiviteit van de toegepaste maatregelen wordt onder andere onderzocht door monitoring van 
patrijzen en biodiversiteit. In het PARTRIDGE-project ligt de focus op de patrijs omdat deze soort 
de beste indicator is voor de gezondheid van het landbouwecosysteem; daar waar het goed gaat 
met de patrijs is de biodiversiteit hoog (North Sea Region, z.d.). De twee Nederlandse 
voorbeeldgebieden zijn Oude Doorn in Noord-Brabant en Burghsluis in Zeeland. De regie over het 
voorbeeldgebied Oude Doorn ligt bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants 
Landschap.  
 

Box 2 PARTRIDGE  
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deelgenomen aan een veldexcursie in de Baanse Polder. Niet gerelateerd aan PARTRIDGE en gericht 
op akkervogels in het algemeen is deelgenomen aan een bijeenkomst/veldexcursie over 
wintervoedselakkers. Tot slot is informatie uit eerdere losse gesprekken met deelnemende boeren van 
ANV Hollands Noorden gebruikt om ervaringen met een aantal beheerpakketten te beschrijven.  
Waarom: Het onderzoek naar goede voorbeelden is uitgevoerd vanuit de behoefte om kennis en 
inspiratie op te doen waarmee de doelstelling kan worden behaald. Het PARTRIDGE-project heeft als 
voornaamste goede voorbeeld gediend omdat dit project kennis uit beschermings- en herstelprojecten 
voor de patrijs uit heel Europa heeft samengebracht. Ook is de effectiviteit van maatregelen die in het 
PARTRIDGE-project worden toegepast wetenschappelijke onderbouwd. Daarnaast zijn de maatregelen 
zo ontwikkeld dat ze passen in de agrarische bedrijfsvoering mits daar een passende vergoeding 
tegenover staat (zoals in Nederland vanuit het ANLb-stelsel). Samen met de gebiedsaanpak die 
PARTRIDGE hanteert sluit dit goed aan bij het doel van dit plan. Informatie over het PARTRIDGE-project 
is tevens goed beschikbaar. 
Resultaat: Er is een beschrijving met de resultaten van de analyse, begeleid door afbeeldingen, 
kaarten, tabellen en bijlagen. Ook zijn er inhoudelijke beschrijvingen van een aantal ANLb-
beheerpakketten en van de PARTRIDGE-maatregelen en hoe deze aansluiten bij de ANLb-pakketten.    
 
Onderzoek huidige kenmerken 
Wat: Bij dit onderzoek zijn de ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken van 
Wieringen in beeld gebracht die, naar aanleiding van de onderzoeken naar de ecologie van de patrijs 
en goede voorbeelden, relevant worden geacht voor het opstellen van het optimalisatieplan.  
Hoe: Dit is onderzocht door een literatuurstudie van websites en rapporten. Het Wieringen 
Beeldkwaliteitsplan (HzA Stedebouw en Landschap, 2011) en het Monumenten inventarisatie Project 
(Van Goor, 1992) hebben als belangrijkste bron gediend. Naast literatuurstudie is Wieringen een aantal 
keer met de fiets bezocht om de kenmerken, kansen en knelpunten van het landschap te bekijken. Ook 
is er een keukentafelgesprek gevoerd met de gebiedscoördinator voor Wieringen van ANV Hollands 
Noorden. Met behulp van ArcGIS, versie 10.7.1, zijn vervolgens de huidige kenmerken in kaart 
gebracht, waarbij kaarten uit de geraadpleegde rapporten en uit ArcGIS Online als onderlegger hebben 
gediend.  
Waarom: Om het optimalisatieplan voor de patrijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de 
gebiedsspecifieke situatie en om kwaliteiten, kansen en knelpunten voor patrijzen op Wieringen 
inzichtelijk te maken is het noodzakelijk om de huidige kenmerken in beeld te brengen. 
Resultaat: Er is een beschrijving van de relevante kenmerken van Wieringen, begeleid door 
afbeeldingen en een kaart. 
 
Onderzoek huidig grondgebruik en beheer  
Wat: Bij dit onderzoek is in beeld gebracht hoe de grond op Wieringen gebruikt en beheerd wordt en 
welke partijen hierbij actief zijn.  
Hoe: In ArcGIS, versie 10.7.1, zijn verschillende kaarten bestudeerd. Het betreft onder meer shapefiles 
van de Basisregistratie Percelen (BRP), van de NNN-gebieden (Natuurnetwerk Nederland) en van het 
ANLb-beheer in het werkgebied van ANV Hollands Noorden. Tussendoor zijn vragen voorgelegd aan 
veldmedewerkers en aan de gebiedscoördinator voor Wieringen van ANV Hollands Noorden. Via 
websites is informatie verkregen over de inhoud van bepaald beheer, zoals de ANLb-beheerpakketten 
en SNL-beheertypen. Voor informatie over deze en andere vormen van beheer, zoals predatiebeheer, 
zijn ook interne documenten van ANV Hollands Noorden gebruikt.  
Waarom: Dit onderzoek is uitgevoerd om te weten in hoeverre het huidige grondgebruik en beheer 
aansluiten bij de te behalen doelstellingen en bij de habitateisen van de patrijs. Kansen, knelpunten en 
kwaliteiten kunnen hiermee, na integratie met de andere resultaten, in beeld worden gebracht. Kennis 
over betrokken partijen is daarnaast van belang om een gebiedsbrede aanpak mogelijk te maken.  
Resultaat: Er is een beschrijving van de resultaten begeleid door verschillende kaarten. Ook zijn er 
inhoudelijke beschrijvingen van ANLb-beheerpakketten die relevant zijn voor patrijzen. 
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Onderzoek wet- en regelgeving 
Wat: Met dit onderzoek is relevante wet- en regelgeving in beeld gebracht. 
Hoe: Uit de resultaten van de voorgaande deelonderzoeken zijn verschillende wettelijke en 
beleidsmatige zaken naar voren gekomen. Door literatuurstudie van websites zijn wetten, 
beleidsstukken en plannen van gemeente en de provincie onderzocht. Wettelijke kaders voor 
predatiebeheer zijn aangevuld door gesprekken met een veldmedewerker van ANV Hollands Noorden 
en tevens faunacoördinator voor WBE De Noordkop. 
Waarom: Bij het uitvoeren van (natuur)beheer zijn er wettelijke en beleidsmatige kaders waaraan 
voldaan moet worden. Door deze kaders in beeld te brengen kan daar rekening mee gehouden worden 
bij het opstellen van het optimalisatieplan.  
Resultaat: Er is een beschrijving met de resultaten.  
 
Onderzoek patrijzenpopulatie op Wieringen 
Wat: Bij dit onderzoek zijn de patrijzenterritoria en het broedsucces op Wieringen in kaart gebracht.  
Hoe: De door ANV Hollands Noorden vastgestelde en handmatig ingetekende patrijzenterritoria en 
het bijbehorende broedsucces (van 2020 en 2021) zijn in ArcGIS, versie 10.7.1 gedigitaliseerd.  
Waarom: Door de locaties van patrijzen en van het broedsucces te relateren aan de ecologie van de 
patrijs en aan kaarten uit voorgaande deelonderzoeken over landschap, grondgebruik en beheer 
kunnen kansen voor versterking in beeld worden gebracht. Zo zeggen de kaarten van het broedsucces 
iets over de geschiktheid van het landschap aldaar voor nestelende hennen en opgroeiende kuikens. 
De locaties van territoria zonder broedsucces zeggen andersom iets over de knelpunten en daarmee 
mogelijk ook kansen. Kennis over de ligging van de territoria is daarnaast gebruikt om deelgebieden te 
bepalen waarbinnen maatregelen zich in het optimalisatieplan moeten concentreren.  
Resultaat: Er is een kaart met de locaties van de territoria en het bijbehorend broedsucces, gevolgd 
door een korte beschrijving van wat hierbij opvalt.  
 
Onderzoek andere boerenlandvogels 
Wat: Door middel van literatuurstudie is onderzocht welke en op welke manier andere 
boerenlandvogels op Wieringen positief of negatief beïnvloed worden door de optimalisatie van het 
habitat van de patrijs.  
Hoe: Dit onderzoek is uitgevoerd in drie stappen: 

1. De habitateisen van boerenlandvogels uit de doelsoortenlijst (bijlage 1) en uit de PARTRIDGE-
leidraad (Brewin et al., 2020) zijn beschreven met behulp van de websites van 
Vogelbescherming Nederland (Vogelbescherming Nederland, z.d.-c) en Sovon (Sovon 
Vogelonderzoek Nederland, z.d.-b). Deze habitateisen zijn vergeleken met de habitateisen van 
de patrijs om een lijst op te stellen met boerenlandvogels die mogelijk profiteren van 
maatregelen voor de patrijs. 

2. Aan de hand van verspreidingskaarten en kaarten met relatieve verandering van de online 
Vogelatlas (Sovon Vogelonderzoek Nederland, z.d.-c) is voor de overgebleven soorten uit stap 
1 onderzocht of deze soorten ook op Wieringen voorkomen en betrokken kunnen worden bij 
de optimalisatie voor patrijzen. Hieruit volgt een definitieve lijst van vogelsoorten, vanaf hier 
genoemd Akkervogeldoelsoorten Patrijzenparadijs. 

3. De uit voorgaande onderzoeken voortgekomen maatregelen voor patrijzen zijn in relatie gezet 
tot het habitat van de Akkervogeldoelsoorten Patrijzenparadijs om te kijken welke 
maatregelen bijdragen aan hun habitat. De weidevogels zijn globaal bekeken om te 
voorkomen dat deze benadeeld worden door de optimalisatie van het habitat voor de patrijs.  

Waarom: ANV Hollands Noorden en het ANLb hebben naast de patrijs ook andere doelsoorten. Dit 
onderzoek is gebruikt om te bepalen wat de invloed kan zijn op andere boerenlandvogels als het 
habitat van de patrijs op Wieringen wordt geoptimaliseerd. Welke boerenlandvogels worden 
positief/negatief beïnvloed? Welke maatregelen ondersteunen deze soorten?  
Resultaat: Het resultaat is een tabel met de Akkervogeldoelsoorten Patrijzenparadijs. Daarnaast is er 
een tabel waarin deze soorten gekoppeld worden aan de maatregelen voor patrijzen. 
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Zenderonderzoek PARTRIDGE 
Wat: In het kader van het PARTRIDGE-project (zie Box 2) is door middel van zenderonderzoek bij 
patrijzen en een analyse van data van meerdere jaren onderzocht welke habitat-onderdelen 
voorkomen rondom de locaties van patrijzen. Met de term habitat-onderdelen worden PARTRIDGE-
maatregelen, ANLb-beheerpakketten, gewassen en landschapselementen bedoeld. Hoewel dit een 
herhaling is van een onderzoek in 2019 (Dingemans, 2019) krijgt dit onderzoek meer diepgang door 
het toevoegen van specifieke perioden, gebaseerd op de ecologie van de patrijs. In dit deelonderzoek 
is gezocht naar het antwoord op de vragen: 

1. Welke habitat-onderdelen worden gebruikt in de, voor patrijzen belangrijke, perioden 
gedurende het jaar?  

2. Wat zijn de kenmerken van de oppervlakten die patrijzen gedurende het jaar gebruiken en 
welke habitat-onderdelen vallen binnen deze oppervlakten?  

Hoe:  
Dataverzameling  
In april en mei van dit jaar is deelgenomen aan zenderonderzoek van patrijzen in het PARTRIDGE-
voorbeeldgebied Oude Doorn. Het onderzoek is jaarlijks uitgevoerd volgens de methode uit bijlage 2. 
In totaal zijn er, vanaf 2019, elf patrijzen gezenderd en gemonitord. Dit jaar zijn twee patrijzen 
gezenderd die daarna niet meer waargenomen zijn. Ook tijdens andere jaren konden sommige 
patrijzen niet, of slechts een korte periode worden uitgepeild. Van deze patrijzen is het niet mogelijk 
om (duidelijk) in beeld te brengen van welke habitat-onderdelen ze gebruik maken. Bij dit onderzoek 
is daarom gebruik gemaakt van de data van vier patrijzen. De keuze is gemaakt op basis van het aantal 
keren en de duur dat een patrijs kon worden uitgepeild binnen het onderzoeksgebied. PARTRIDGE 
maakt, sinds 2019, elk jaar twee keer een gedetailleerde habitatkaart volgens een vast protocol. Deze 
habitatkaart is gebruikt als ondergrond voor de verwerking en analyse van de data.  
Dataverwerking  
Tijdens de dataverwerking is de data geordend naar drie, jaarlijks terugkerende, perioden gebaseerd 
op de ecologie van de patrijs. In februari en maart worden paartjes gevormd en territoria bepaald. Na 
deze paartijd begint het broedseizoen, welke van april tot juli loopt. In dit deelonderzoek is augustus 
daarbij genomen, omdat er dan mogelijk nog jongen zijn die vliegvlug moeten worden, wat de 
beweging van de gezenderde patrijzen kan beïnvloeden. Vanaf september tot en met januari leven de 
patrijzen in kluchten om vervolgens in februari weer met de paartijd te beginnen. Om te bepalen welke 
habitat-onderdelen in deze perioden door de patrijzen worden gebruikt, zijn voor elke patrijs de 
waarnemingen in de vastgestelde perioden verdeeld en is, gelijk aan de werkwijze van Dingemans 
(2019), om iedere waarnemingslocatie in ArcGIS, versie 10.7.1, een buffer van 150 meter gezet. Dit 
levert per patrijs, per periode, een aantal buffers. Voor die buffers is in ArcGIS met behulp van een 
intersect op de eerdergenoemde habitatkaart in beeld gebracht welke habitat-onderdelen erbinnen 
vallen. De bijbehorende data zijn geëxporteerd en met behulp van Excel is per patrijs, per periode voor 
alle buffers samen, bepaald welk percentage van de oppervlakte door elk aanwezig habitat-onderdeel 
wordt ingenomen. Deze informatie is verwerkt in een cirkeldiagram met bijbehorende tabel. De 
waarnemingslocaties uit het zenderonderzoek zijn ook gebruikt om de oppervlakten te bepalen die de 
patrijzen per periode gebruiken. Om de waarnemingen is een buffer gemaakt van 50 meter en deze 
buffers zijn, voor elk van de drie perioden, met elkaar verbonden. Er is gekozen voor 50 meter, omdat 
de eerdere buffers van 150 meter in hele grote oppervlakten resulteert. Dit levert per periode 
begrenzingen op van de gebieden die elke patrijs in die periode gebruikt. De oppervlakten van de 
gebieden zijn vervolgens met behulp van ArcGIS, versie 10.7.1 berekend. Deze oppervlakten zijn in een 
oppervlaktekaart samengebracht met als ondergrond de eerdergenoemde habitatkaarten van 
PARTRIDGE. Voor twee broedperioden van de hennen is met behulp van een intersect gekeken naar 
de habitat-onderdelen om een beter beeld te krijgen van de habitat-onderdelen die de patrijs gebruikt. 
Met behulp van de oppervlaktekaart en de habitat-onderdelen zijn de kenmerken van de oppervlakte, 
aan de hand van de grootte, locatie en een korte beschrijving in een tabel gezet.  
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Data-analyse  
De resultaten van de vorige stap zijn geanalyseerd. Hierbij zijn aan de hand van de geordende data de 
belangrijkste kenmerken samengevat. De resultaten van deze analyse zijn beschreven. 
Waarom: Door onderzoek naar habitat-onderdelen en de oppervlakte waarbinnen de patrijzen zich 
bewegen kan er in het optimalisatieplan gebruik gemaakt worden van actuele en relevante informatie 
over maatregelen ten behoeve van de patrijs.  
Resultaat: Dit deelonderzoek levert voor elke patrijs per periode een cirkeldiagrammen met 
bijbehorende tabellen waarmee het percentage van de ingenomen oppervlakte van de aanwezige 
habitat-onderdelen binnen de buffers zichtbaar is gemaakt. Tot slot is er een kaart met bijbehorende 
tabel van de oppervlakten waarbinnen de vier patrijzen zich gedurende het jaar bewegen. Met al deze 
informatie is vervolgens antwoord gegeven op eerdergenoemde vragen.    
 
Onderzoek kansrijke gebieden buiten Wieringen 
Wat: Met dit onderzoek zijn kansrijke gebieden voor patrijzen binnen het werkgebied van ANV 
Hollands Noorden in beeld gebracht (Wieringen niet meegenomen).  
Hoe: Eerst is literatuuronderzoek gedaan naar een eerder project waarbij voor Nederland potentieel 
gunstige gebieden voor patrijzen in beeld zijn gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van het  rapport van 
Teunissen et al. (2014). Daarnaast is op Waarneming.nl voor de afgelopen 5 jaar bekeken waar binnen 
het werkgebied van ANV Hollands Noorden patrijzen voorkomen en waar de meeste waarnemingen 
zijn gedaan. De kaartbeelden zijn gecombineerd om de meest kansrijke gebieden aan te wijzen.  
Waarom: ANV Hollands Noorden wil graag weten waar patrijzen binnen haar werkgebied voorkomen 
en welke gebieden daarvan het meest kansrijk zijn om met het ANLb op in te zetten.   
Resultaat: Het resultaat is een beschrijving met begeleidende kaarten.  
 

2.2 Ontwerpcriteria, programma van eisen en visie 
De resultaten van elk afzonderlijk deelonderzoek leveren direct, of na integratie met andere 
resultaten, ontwerpcriteria of randvoorwaarden voor het uiteindelijke optimalisatieplan. Onder 
randvoorwaarden worden in dit geval eisen verstaan waaraan voldaan moet worden wil het plan 
uitgevoerd kunnen worden. Ontwerpcriteria zijn minder harde eisen, maar die elk in meer of mindere 
mate en al dan niet gecombineerd met elkaar bijdragen aan de kracht en het slagen van het 
uiteindelijke plan. Eerst zijn per deelonderzoek de ontwerpcriteria en randvoorwaarden uiteengezet 
en waar nodig met elkaar geïntegreerd. In die integratie zijn ook alle maatregelen die in de 
verschillende onderzoeken naar voren komen tegen het licht gehouden en getoetst op bruikbaarheid 
voor Wieringen. Om vervolgens tot een PVE te komen zijn alle ontwerpcriteria en randvoorwaarden in 
een tabel geplaatst. De ontwerpcriteria en randvoorwaarden die raakvlakken hebben op inhoud of 
thema zijn hierbij naast elkaar geplaatst. Op deze manier zijn overkoepelende eisen vastgesteld die 
samen het PVE vormen. De kaders die door het PVE gesteld worden hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van een visie in woord en beeld.   
 

2.3 Optimalisatieplan 
Het optimalisatieplan bestaat allereerst uit een maatregelenpakket voor Wieringen dat vanuit de 
integratie van de resultaten tot stand is gekomen. Dit maatregelenpakket vormt samen met het PVE 
het toetsingskader voor het tweede deel van het plan: het inrichtingsvoorstel. Het inrichtingsvoorstel 
is voor een deel van Wieringen opgesteld. Het is tot stand gekomen door resultaten uit de 
deelonderzoeken, waaronder veel kaartmateriaal, met elkaar te integreren. Hierdoor is duidelijk 
geworden in hoeverre al wordt voldaan aan het PVE en waar de kansen liggen. Aan de hand daarvan 
is een voorstel gedaan voor verbetering van het gebied, waarbij onder andere maatregelen uit het 
maatregelenpakket worden ingezet. Het resultaat is een kaart met een inrichtingsvoorstel welke een 
indicatie geeft van de mogelijke ruimtelijke verdeling van maatregelen. Voor andere delen van 
Wieringen is een korte analyse gemaakt van de kenmerken waarmee een aanzet wordt gegeven tot 
het opstellen van een inrichtingsvoorstel.  
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3 Resultaten 
In dit hoofdstuk worden in volgorde van uitvoering de resultaten van de verschillende 
deelonderzoeken beschreven. In de deelonderzoeken worden soms resultaten uit voorgaande 
deelonderzoeken geïntegreerd. Verdere integratie van de resultaten vindt plaats in hoofdstuk 4.  
 

3.1 Ecologie van de patrijs 
Deze paragraaf beschrijft de ecologie van de patrijs. Voor herkenning wordt verwezen naar Box 1, 
paragraaf 1.1.  
 
Leefgebied 
De patrijs is een standvogel; hij blijft het gehele jaar in hetzelfde relatief kleine gebied. Patrijzen komen 
voor in zowel zeer open als in meer kleinschalige besloten landschappen. In Nederland komen patrijzen 
vooral voor in kleinschalig akker- en weidelandschap (Vogelbescherming Nederland, 2016). Ze stellen 
geen buitensporige eisen aan hun leefomgeving (Van Alebeek, 2020), maar zijn wel afhankelijk van 
rand- en overgangssituaties zoals perceelsgrenzen en lijnvormige landschapselementen zoals 
kruidenrijke bermen, akkerranden en hagen (Vogelbescherming Nederland, 2016). 
 
Leefwijze 
Patrijzen leven op de grond waar ze zowel voedsel zoeken als hun nesten maken. Ze foerageren 
meestal in de ochtend- of avondschemering terwijl ze zich overdag veelal schuilhouden in begroeiing, 
uit het zicht van roofvogels. Patrijzen overnachten in het open veld om grondpredatoren te vermijden 
(Vogelbescherming Nederland, 2016). Van ongeveer augustus tot februari leven één of meerdere 
ouderparen met of zonder jongen samen in groepsverband, de zogenaamde klucht. Ze hebben dan 
een voorkeur voor plekken waar enige vorm van begroeiing aanwezig is zoals op wintergraanakkers, 
stoppelvelden en grasachtige overhoekjes (Bos et al., 2010). Aan het einde van de winter vallen de 
kluchten uiteen. In deze periode worden paartjes gevormd en territoria bepaald. Patrijshaantjes 
dulden dan geen andere haantjes in hun buurt en de roep waarmee ze hun territorium afbakenen is 
dan in de ochtend- en avondschemering te horen. Omdat haantjes elkaar in deze periode niet willen 
zien is de opbouw van het landschap van invloed op het aantal territoria; in meer besloten 
landschappen blijkt de patrijzenstand duidelijk hoger te zijn (Kuijper, 2007). 
 
Tijdens broedtijd gebruiken paartjes een gebied van 6-10 hectare (Buner et al., 2005 geciteerd in Bos 
et al., 2010) of slechts 2 hectare in optimaal habitat (Šálek et al., 2004 geciteerd in Bos et al., 2010). 
Patrijzen nestelen grofweg tussen eind april en juli in goed beschermde overjarige grasachtige 
vegetaties waarbij ze 10 tot 15 (soms meer) 
eieren leggen in een klein kuiltje in de lage 
begroeiing (Kuijper, 2007) (figuur 10). 
Geschikte nestlocaties zijn overjarige niet 
gemaaide akkerranden en bermen, 
vegetaties onder struwelen en hagen en 
randen van graan- of graspercelen 
(Vogelbescherming Nederland, 2016). De 
beschikbaarheid van verschillende habitats 
is van invloed op de keuze van de 
nestplaats (Brewin et al., 2020). De hen 
broedt de eieren in ongeveer 24 dagen uit. 
Gedurende deze periode is zowel de hen 
als het nest erg kwetsbaar voor predatie. 
Veel nesten worden leeggeroofd waarbij 
ook de hen het niet altijd overleeft 
(Vogelbescherming Nederland, 2016). 

 

Figuur 10 Patrijzennest in overjarig ongemaaid gras met 19 
eieren. Foto: Wim Tijsen.  
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Patrijzenkuikens zijn nestvlieders; ze 
verlaten het nest zodra ze zijn opgedroogd. 
De overleving van kuikens hangt samen 
met een drietal basisbehoeften: dekking, 
warmte en voldoende insecten 
(Vogelbescherming Nederland, 2016). 
Dekking in de vorm van bijvoorbeeld hagen 
of ruigtekruiden biedt bescherming tegen 
predatoren. Warmere plekken op kale 
grond bieden kuikens de mogelijkheid om 
op te drogen na een regenbui (Dochy & 
Hens, 2005). Kale zandige grond wordt ook 
door volwassen patrijzen gebruikt om 
stofbaden te nemen tegen parasieten 
(Coördinatiepunt Landschapsbeheer, 2016) 
(figuur 11).  
 
Kuikens zijn de eerste 10 dagen voor hun voedsel volledig afhankelijk van het insectenaanbod (Kuijper, 
2007). De kuikens worden door hun ouders naar insectenrijk habitat geleid. Dat ligt bij voorkeur in een 
open veld uit de buurt van bomen en struiken, maar wel in de buurt van de nestlocatie 
(Vogelbescherming Nederland, 2016). Er wordt algemeen aangenomen dat hoe groter de afstand is 
die de kuikens moeten afleggen hoe groter het risico op verliezen van kuikens door slecht weer of 
predatie (Brewin et al., 2020). Na ongeveer 2 weken zijn de kuikens vliegvlug en na 10 weken zijn ze 
volgroeid. De kuikens blijven bij hun ouders tot aan het eind van de winter de paarvorming start 
(Kuijper, 2007).  
 
Voedsel 
Kuikens zijn zoals gezegd in eerste instantie volledig afhankelijk van insecten. Na 2 tot 3 weken wordt 
hun menu uitgebreid met kiemplantjes en zaden (Coördinatiepunt Landschapsbeheer, 2016) 
Volwassen patrijzen voeden zich vroeg in het broedseizoen met onkruidzaden en groene delen van 
grassen, granen en klavers. Later in het seizoen eten ze, tot maximaal 15% van hun dieet, ook wel 
insecten (Bos et al., 2010). Wintervoedsel bestaat uit zaden van akkeronkruiden en 
landbouwgewassen en, vooral als deze zaadvoorraad opraakt, uit blad van granen en vlinderbloemigen 
zoals klavers (Bos et al., 2010).  
 
Afname 
In Europa is uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van de achteruitgang van de patrijs.  
Gegevens uit Nederland ontbreken grotendeels, maar met betrekking tot oorzaken die gerelateerd zijn 
aan ontwikkelingen in de landbouw kunnen er parallellen getrokken worden met het buitenland 
(Roodbergen, 2013). Onderzoek in het buitenland toont aan dat een daling in kuikenoverleving de 
belangrijkste oorzaak is van de sterke initiële afname. Als belangrijkste verklaring hiervoor wordt een 
toename in het gebruik van insecticiden en herbiciden aangewezen. Door insecticiden neemt het 
insectenaanbod en daarmee de voornaamste voedselbron voor patrijzenkuikens af. Het gebruik van 
herbiciden veroorzaakt indirect ook een afname aan insecten doordat de kruidenrijkdom vermindert, 
waardoor niet alleen voedselplanten voor volwassen patrijzen afnemen, maar ook de insecten die van 
deze planten afhankelijk zijn (Kuijper, 2007).  
 
De patrijzenpopulaties in Europa zijn verder afgenomen door ruilverkaveling, schaalvergroting en 
efficiënter grondgebruik. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een afname van akkerranden en 
landschapselementen als hagen, overhoekjes en ruigte (Kuijper, 2007). Het agrarische landschap is 
hierdoor als leefgebied voor patrijzen minder geschikt geworden; er zijn minder geschikte nestlocaties, 
er is minder foerageergebied voor kuikens en door een gebrek aan voldoende dekking hebben 

Figuur 11 Volwassen patrijzen nemen een stofbad. Foto: Hans 
Westrik. 
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broedende patrijzen en opgroeiende kuikens minder bescherming tegen predatoren (Kuijper, 2007). 
Een verhoogde predatiedruk van nesten en broedende hennen wordt aangevoerd als oorzaak van 
verdere achteruitgang (Bos et al., 2010; Kuijper, 2007). In het broedseizoen is de vos de belangrijkste 
predator (Brewin et al., 2020) naast andere zoogdieren zoals marterachtigen, katten en egels en 
roofvogels zoals kiekendieven. In de winterperiode vormen roofvogels de grootste bedreiging (Brewin 
et al., 2020). Predatiedruk kan echter niet los gezien worden van de kwaliteit van het habitat (Bos et 
al., 2010).  
 
Een laatste oorzaak voor de achteruitgang van de patrijs is te vinden in de lage overleving van patrijzen 
aan het einde van de winter. Een gebrek aan dekking en de daarmee samenhangende predatie, maar 
ook het gebrek aan wintervoedsel zijn hierbij belangrijke factoren (Brewin et al, 2020). Oogstresten en 
de zaden en het groen van onkruiden in stoppelvelden zijn een belangrijke voedselbron voor patrijzen 
in de winter. Daarnaast bieden stoppelvelden dekking tegen predatoren (Brewin et al, 2020). Door 
veranderde landbouwkundige praktijken zijn stoppelvelden in de winter zeldzaam geworden. 
Omschakeling van zomer- naar wintergraan, het bestrijden van akkeronkruiden, efficiëntere 
oogstmethoden en het onderploegen van graanstoppels om in te kunnen zaaien met groenbemesters 
zijn oorzaken van een lager voedselaanbod in de winter.   
 
De conclusie van meerdere literatuurstudies (Brewin et al., 2020; Bos et al, 2010; Kuijper, 2002; 
Roodbergen, 2013) is dat herstelmaatregelen voor de patrijs zich moeten richten op het verbeteren 
en/of realiseren van geschikt kuiken- broed- en winterhabitat. Deze drie deelhabitats zijn aan de hand 
van voorgaande beschrijving als volgt vertaald:  

1. Kuikenhabitat: insectenrijke vegetatie, ijl genoeg om doorheen te scharrelen. 
2. Broedhabitat: meerjarige vegetatie met polvormende grassen en genoeg dood gras en 

opgaande vegetatie in de lente.  
3. Winterhabitat: aanwezigheid van wintervoedsel in velden met oogst- en gewasresten en 

spontaan opkomende kruiden die de hele winter blijven staan. 
Voldoende dekking is belangrijk bij elk van deze deelhabitats.  
 

3.2 Goede voorbeelden 
Deze paragraaf beschrijft de resultaten van het onderzoek naar goede voorbeelden waarbij het 
PARTRIDGE-project (zie Box 2, paragraaf 2.1) als belangrijkste goede voorbeeld heeft gediend.  
 
De PARTRIDGE-aanpak 
In alle Europese PARTRIDGE-voorbeeldgebieden voorziet een combinatie van bewezen effectieve 
PARTRIDGE-maatregelen de patrijs van hoogwaardig habitat. Het bloemenblok is de meest belangrijke 
maatregel die in het PARTRIDGE-project wordt toegepast (Brewin et al., 2020). Daarnaast worden 
patrijzenhagen, keverbanken, winterstoppels en bijvoeren met voertonnen toegepast. De PARTRIDGE-
leidraad (Brewin et al., 2020) beschrijft naast deze maatregelen ook overige maatregelen en adviezen 
voor beheer. De PARTRIDGE-aanpak laat daarnaast ruimte voor lokale invulling. In de twee 
Nederlandse voorbeeldgebieden worden de PARTRIDGE-maatregelen dan ook aangevuld met 
beheerpakketten uit het ANLb. Deze pakketten richten zich niet specifiek op de patrijs, maar patrijzen 
kunnen er wel gebruik van maken (Dingemans, 2019). Hierbij gaat het soms ook om pakketten die zich 
richten op bescherming van weidevogels.  
 
Alle maatregelen en pakketten dragen bij aan het herstel van één of meerdere van de drie deelhabitats 
zoals benoemd in paragraaf 3.1. Tabel 1 geeft een kernachtige beschrijving van alle maatregelen die in 
de PARTRIDGE-leidraad worden benoemd en van de ANLb-beheerpakketten die in de Nederlandse 
PARTRIDGE-voorbeeldgebieden worden uitgevoerd. Gebaseerd op beschrijvingen van de maatregelen 
en pakketten is in combinatie met de beschrijvingen van de drie deelhabitats bepaald aan welk 
deelhabitat (en in welke mate) elke maatregel of pakket een bijdrage levert. De uitgebreide 
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beschrijvingen van de maatregelen en pakketten zijn opgenomen in bijlage 3. Bij die beschrijvingen is 
voor de PARTRIDGE- en overige maatregelen aangegeven of deze aansluiten bij een ANLb-pakket; 
bloemenblokken, keverbanken, winterstoppels, akkerflora-randen en insectenrijk grasland sluiten aan. 
Verbeterd beheer van struweelhagen sluit mogelijk deels aan. Patrijzenhagen, voertonnen en 
onbespoten graanranden sluiten niet aan.   
 
Tabel 1 Overzicht van alle beschermingsmaatregelen (PARTRIDGE, ANLb en overig) voor de patrijs zoals gebruikt in het 
PARTRIDGE-project en/of de Nederlandse voorbeeldgebieden. Met 0-3 plusjes is aangegeven wat de bijdrage van elke 
maatregel is aan elk type habitat. Voor de PARTRIDGE-maatregelen is deze waardering overgenomen uit de door de 
Vogelbescherming samengestelde serie factsheets (Van Alebeek, z.d.). Voor de andere maatregelen is de waardering 
gebaseerd op eigen inschatting naar aanleiding van beschrijvingen uit de gebruikte literatuur. Gebruikte bronnen voor de 
beschrijvingen: Van Alebeek, z.d (PARTRIDGE-maatregelen); ANV Hollands Noorden, z.d.-b (ANLb-pakketten); Brewin et al., 
2020 en Vogelbescherming Nederland z.d.-a  (Overig);   

Beschermingsmaatregelen voor de patrijs zoals uitgevoerd of geadviseerd in het PARTRIDGE-
project en hun bijdrage aan herstel van de deelhabitats 
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Bloemenblok Perceel ingezaaid met specifiek zaadmengsel ten 
behoeve van ijle, maar toch dekking gevende, 
kruiden- en insectenrijke vegetatie.  

+++ +++ +++ +++ 

Patrijzenhaag Breed uitlopende, parapluvormige struweelhaag 
gecombineerd met een grazige ruigtestrook.  

+ ++ + +++ 

Keverbank Verhoogde akkerstrook, 3 meter breed, met ruige 
grassen en kruiden, rijk aan kevers en insecten. Altijd 
gecombineerd met braakstrook.  

+ + + ++ 

Winterstoppel Perceel met zomergraanstoppels en onkruiden/ijl 
ingezaaide groenbemester.  

  +++ +++ 

Voertonnen Graantonnen met voederspiralen, omringd met gaas 
zodat vogels veilig kunnen eten.  

  +++  

A
N
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-p
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Wintervoedselakker Perceel ingezaaid met voornamelijk granen en een 
klein deel kruiden. Het wordt niet geoogst maar blijft 
gedurende de winter staan.  

  + ++ 

Vogelakker Perceel waarbij een eiwitrijk (en oogstbaar) gewas 
wordt afgewisseld met ingezaaide kruidenrijke 
stroken. Meerjarige maatregel. 

+  + ++ 

Grasland met 
rustperiode 

Grasland waar laat gemaaid wordt met als doel dat 
weidevogelkuikens veilig kunnen opgroeien. 

+   + 

Kruidenrijk grasland Grasland dat minstens 4 soorten kruiden bevat, een 
lagere productie heeft en laat gemaaid wordt.  

++  + + 

Kruidenrijke 
akkerranden 

Een- of meerjarige rand of strook met ingezaaid gras-
kruidenmengsel.  

++ ++ ++ ++ 

O
ve

ri
g 

Akkerflora-randen Randen met ofwel spontaan opkomende kruiden 
ofwel een ingezaaid kruidenmengsel.   

++  + + 

Insectenrijk grasland Perceel ingezaaid met mengsel van klavers, bloemen 
en wilde kruiden.  

++ + + ++ 

Onbespoten 
graanranden 

Buitenste stroken van graanpercelen waar geen 
gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt; ten 
behoeve van akkeronkruiden en insectenleven. 

++   + 

Verbeterd beheer Beheer van bestaande landschapselementen zoals 
hagen, gericht op veilige nestplekken. 

+ ++ + ++ 
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Binnen het PARTRIDGE-project wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan vermindering van 
predatiedruk. Er wordt gesteld dat de beste bescherming wordt verkregen door een combinatie van 
habitatbeheer en predatiebeheer (Brewin et al., 2020). Met predatiebeheer wordt het doden of 
wegvangen van predatoren bedoeld. Of predatiebeheer haalbaar is hangt onder andere af van het 
soort predator, maatschappelijke factoren en wettelijke kaders. Onder habitatbeheer wordt verstaan 
dat de effecten van predatie verkleind worden door gerichte verbeteringen van het leefgebied. Die 
verbeteringen moeten zich richten op het vergroten van de hoeveelheid en de variatie van 
noodzakelijke habitats (Brewin et al., 2020). Bos et al. (2010) stelt dat voor herstel van 
patrijzenpopulaties verbetering van habitatkwaliteit eerder aan de orde moet zijn dan predatiebeheer, 
omdat predatie als factor veel minder van belang is dan verandering in habitatkwaliteit.  
 
Bij habitatbeheer is de ruimtelijke spreiding van de habitats van belang. In een complexer landschap 
met veel verschillende landschappelijke structuren komen prooi en predator elkaar minder vaak tegen 
(Panek, 2013). Daarnaast speelt ook de vorm van het habitat een rol. Zo geven smalle nesthabitats een 
twee keer zo hoog risico op predatie dan bredere blokvormige structuren (Gottschalk & Beeke, 2014). 
Dit is belangrijk omdat habitatverbeteringen voor patrijzen vaak smal en lijnvormig zijn en daarmee in 
potentie een ecologische val vormen (Bos et al., 2010; Kuijper, 2007). Patrijzen weten de maatregelen 
vaak gauw te vinden, echter leren grondpredatoren zoals vossen ook snel waar ze moeten zijn en zijn 
de smalle stroken makkelijk te doorzoeken (Bos et al., 2010; Kuijper 2007; Brewin et al., 2020). De 
PARTRIDGE-maatregelen hebben een dusdanige invulling dat ingespeeld wordt op het risico van 
predatie (zie beschrijving maatregelen in bijlage 3). Zo is een bloemenblok 20 meter breed (figuur 12) 
en moet een keverbank vrij in het veld liggen (figuur 13) en nabij een bloemenblok worden aangelegd.  

 
Ruimtelijke verdeling PARTRIDGE-maatregelen 
De leidraad van PARTRIDGE (Brewin et al., 2020) beschrijft dat er voor de verdeling van de maatregelen 
over het landschap geen perfecte manier bestaat. Kuijper (2007) raadt aan om, gezien de 
territoriumgrootte van patrijzen tijdens broedtijd (2-10 ha, zie paragraaf 3.1), habitatverbeteringen te 
verspreiden over een groot gebied. De aanleg van enkele velden met maatregelen in een beperkt 
gebied komt ten goede aan slechts enkele individuen, terwijl spreiding van maatregelen over een groot 
gebied ervoor zorgt dat meer patrijzen kunnen profiteren. Het PARTRIDGE-project hanteert 
soortgelijke richtlijnen. Zo dient een gebied ten behoeve van duurzame bescherming minimaal 500 
hectare groot te zijn. Verder moet het beheer erop gericht zijn om alle habitats aan te bieden binnen 
het territorium van één paartje patrijzen (Brewin et al., 2020). In het PARTRIDGE-project is, gebaseerd 
op wetenschappelijke studies, deze richtlijn als volgt vertaald: minimaal 7% van de oppervlakte van 
een gebied dient in een zo gelijkmatig mogelijke verdeling ingericht te worden met maatregelen voor 
de patrijs (Brewin et al., 2020). Aangevuld met bestaande landschapselementen als bermen, 

Figuur 12 Bloemenblok van 20 meter breed. Foto: Dorien 
de Haan 

Figuur 13 Keverbank met aangrenzende braakstrook 
midden in een open veld. Foto: Dorien de Haan 
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sloottaluds en overhoekjes (tot 12-15%) leidt dit tot een verbetering van de patrijzenstand en andere 
boerenlandnatuur (Van Alebeek, z.d.).  
 
Figuur 14 toont de ruimtelijke verdeling van maatregelen in 2018 in de twee Nederlandse 
voorbeeldgebieden, Oude Doorn en Burghsluis. Beide gebieden bevatten vlakken waar geen 
maatregelen zijn uitgevoerd. Een mogelijke verklaring is dat de bereidwilligheid om deel te nemen aan 
PARTRIDGE of het ANLb bij één of meerdere grondeigenaren ontbreekt (J. Sloothaak, persoonlijke 
communicatie, 9 april 2022).  

 
Tabel 2 Overzicht toegepaste maatregelen in de Nederlandse PARTRIDGE-voorbeeldgebieden. Cijfers gebaseerd op 
projectposter PARTRIDGE-project (Brabants Landschap, z.d.). 

 
 
Tabel 2 toont de oppervlakten van de aangelegde maatregelen voor Burghsluis en Oude Doorn in 2017. 
In beide gebieden wordt de richtlijn van 7% aan maatregelen ruim behaald. Burghsluis kent daarbij de 
hoogste dichtheid. Daarnaast vallen een aantal zaken op. In Burghsluis is een grote oppervlakte aan 
winterstoppels aangelegd terwijl deze maatregel in Oude Doorn ontbreekt. Veel boeren zijn bang voor 
de veronkruiding in deze maatregel en kiezen daarom liever voor een alternatieve maatregel (J. 
Sloothaak, persoonlijke communicatie, 9 april 2022). In Burghsluis hebben boeren echter in 
pachtovereenkomsten afgesproken deze maatregel te zullen uitvoeren (Vreugdenhil & Jacobusse, 
2019). Bloemenblokken, keverbanken, vogelakkers, wintervoedselakkers en akkerranden zijn in beide 
gebieden aangelegd, hoewel de oppervlakten van met name de akkerranden en wintervoedselakkers 
behoorlijk verschillen. In Oude Doorn worden kruidenrijke graslanden ook tot het habitat gerekend. 

Toegepaste maatregelen in de PARTRIDGE-voorbeeldgebieden Burghsluis en Oude Doorn in 2017. 

 Burghsluis (520 ha.)  Deelnemers: 8 Oude Doorn (518 ha.)  Deelnemers: 20 

Bloemenblokken 10,1 ha. 12,3 ha. 

Akkerranden 3,9 ha. 9,2 ha. 

Wintervoedselakkers  3,4 ha. 11,3 ha. 

Winterstoppels 35,6 ha.  

Vogelakkers 6,7 ha. 5,4 ha. 

Patrijzenhagen  1,3 ha. 

Kruidenrijk grasland  10 ha. 

Keverbanken 0,5 ha. 0,7 ha. 

Totaal 60,2 ha 50,2 ha  

% van oppervlakte 11,6%  9,7%  

Figuur 14 Ruimtelijke ligging van beheermaatregelen in de 
PARTRIDGE-voorbeeldgebieden Burghsluis (boven) en Oude Doorn 
(rechts) in 2018. De legenda-eenheden per gebied verschillen en zijn 
daarom niet afgebeeld. Voor verschillen en overeenkomsten in 
maatregelen zie tabel 2.  Bron afbeeldingen: Van Alebeek, 2019.  
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Ten opzichte van Oude Doorn ontbreken in Burghsluis de patrijzenhagen. Een reden hiervoor kan zijn 
dat Burghsluis zich karakteriseert zich als een open akkerlandschap met weinig landschapselementen 
(Provincie Zeeland, 2016). Als laatste valt op dat het aantal deelnemers in Oude Doorn duidelijk hoger 
is dan in Burghsluis. Dit zegt op zichzelf niet zoveel, omdat de grond in Burghsluis mogelijk simpelweg 
in handen is van minder eigenaren. Echter is een gebiedsgericht project als PARTRIDGE mogelijk 
minder kwetsbaar met meer deelnemers. Hoe meer deelnemers in een gebied, hoe kleiner de invloed 
op het totaal wanneer één deelnemer zou wegvallen (uitgaande van vergelijkbare oppervlakten aan 
beheer per deelnemer) (M. Mellema, persoonlijke communicatie, 1 maart 2022).  
 
Voorgaande toont aan dat er veel factoren van invloed zijn op de inrichting van een gebied voor 
patrijzen. Maatwerk en een goede samenwerking tussen de verschillende partijen in een gebied lijkt 
essentieel. Samenwerken is dan ook een speerpunt van het PARTRIDGE-project waarin boeren het hart 
vormen. Daarnaast kunnen jagers, vrijwilligers, natuurbeschermingsorganisaties, adviseurs, 
wetenschappers en overheden elk een rol vervullen bij de succesvolle uitvoering (Brewin et al., 2020).  
 
Op de vraag of de voorbeeldgebieden effectief zijn voor patrijzen is geen eenduidig antwoord te geven. 
Aantallen insecten en aantallen soorten (en territoria) van andere broedvogels zijn toegenomen, maar 
voor patrijzen is nog geen duidelijke stijging te zien. Mogelijk komt dit doordat patrijzen sinds de aanleg 
van alle maatregelen minder goed zichtbaar zijn (Vogelbescherming Nederland, 2021). Ten opzichte 
van 2017 zijn in Burghsluis in 2019 de roepende mannetjes toegenomen van 4 naar 13 (Vreugdenhil & 
Jacobusse, 2019). In het algemeen variëren de aantallen echter sterk per jaar en tussen de gebieden 
(Vogelbescherming Nederland, 2021).  
 
Andere projecten 
Voor akkervogels in het algemeen is het recente Actieplan Akkervogels Groningen (Schultinga & 
Terwan, 2022) de moeite van het bestuderen waard. Een belangrijke conclusie in dit actieplan is dat 
veel akkervogels een sterkere relatie lijken te hebben met de eigenschappen van het landschap als 
geheel (inclusief gewastypes) dan met specifieke beheerpakketten. Volgens het actieplan betekent dit 
niet dat de beheerpakketten niet effectief zijn, maar dat de aanpak verlegd moet worden van 
beheerpakketten naar landschappen en de kwaliteit van niet agrarisch groen. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met regionale verschillen in soorten en trends (Schultinga & Terwan, 2022).    
 
Ervaringen met de beschermingsmaatregelen 
Zoals eerder in deze paragraaf benoemd kan het voorkomen dat boeren een bepaalde maatregel niet 
willen uitvoeren en liever kiezen voor een andere maatregel. Bij ANV Hollands Noorden geven boeren 
regelmatig aan welke knelpunten zij ervaren bij het uitvoeren van de pakketten. Voor het pakket 
winterstoppel (bij ANV-Hollands Noorden zomergraan met stoppel) is veronkruiding met ongewenste 
soorten als kweek, akkerdistel, melganzenvoet en ridderzuring de meest genoemde reden om dit 
pakket niet meer uit te voeren. Veronkruiding in kruidenrijke akkerranden wordt ook benoemd als 
problematisch. Bij akkerranden ligt het knelpunt echter ook vaak bij de soorten die in het zaadmengsel 
zitten. Sommige soorten combineren bijvoorbeeld lastig met de teelt in het naastliggende perceel. 
Voor het pakket vogelakker wordt vooral benoemd dat dit pakket erg veel ratten lijkt aan te trekken. 
Een keverbank is niet populair omdat het vrij veel werk is in aanleg. Ook is het voor dit pakket de 
bedoeling dat het lang op dezelfde plek blijft liggen en gecombineerd wordt met een bloemenblok en 
een braakstrook. Dit vraagt aanpassing in het teeltplan van de boer. De knelpunten en suggesties voor 
oplossingen zijn voor zover bekend opgenomen bij de beschrijvingen van de pakketten in bijlage 3.  
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3.3 Huidige kenmerken 
De ontstaansgeschiedenis, cultuurhistorie en het landschap van Wieringen vormen een erg interessant 
onderwerp waar veel over verteld kan worden. Echter worden in deze paragraaf voornamelijk de 
kenmerken beschreven die relevant worden geacht voor het opstellen van het optimalisatieplan.  
 
Ontstaan  
Het oorspronkelijke eiland Wieringen is ontstaan in de voorlaatste ijstijd toen landijs de ondergrond 
van Wieringen opstuwde tot heuvelruggen (stuwwallen). In 1846 is de Polder Waard Nieuwland door 
middel van aandijking bij het eiland betrokken (Van Goor, 1992). Aan het eilandbestaan kwam een 
einde door de aanleg van de Amsteldiepdijk (in 1924), de polder Wieringermeer (in 1930) en de 
Afsluitdijk (in 1932) (figuur 1). Wieringen is door de provincie Noord-Holland aangewezen als 
aardkundige waarde (De Gans, z.d.) en als Bijzonder Provinciaal Landschap (Provincie Noord-Holland, 
2021b) (zie paragraaf 3.6). Door de ontstaansgeschiedenis is Wieringen te verdelen in twee 
landschapstypen: het oorspronkelijke stuwwallandschap en het aandijkingenlandschap van de Polder 
Waard Nieuwland (Van Goor, 1992; HzA Stedebouw en Landschap, 2011) (zie inzet figuur 15).  

Stuwwallandschap  
De stuwwallen zijn sinds hun ontstaan door verschillende natuurlijke processen aangetast, waardoor 
een reliëfrijk landschap is ontstaan dat over de gehele lengte van Wieringen is terug te zien. Hoogtes 
variëren tussen 1,1 meter – NAP tot 12,8 meter + NAP (Van Goor, 1992). Het stuwwallandschap bestaat 
uit hoger gelegen delen, bovenwallen genoemd, en uit lagergelegen polders, ook wel kogen genoemd 
(Van Goor, 1992; HzA Stedebouw en Landschap, 2011). De scheiding tussen bovenwallen en kogen was 
vroeger duidelijk gemarkeerd door walsloten die uittredend kwelwater afvoerden en die nu her en der 
nog aanwezig zijn (figuur 15).   
 

Figuur 15 Hoofdkenmerken van het landschap van Wieringen. Gebruikte bronnen bij het samenstellen van de kaart: 
(Van Goor, 1992; HzA Stedebouw en Landschap, 2011) 
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Het glooiende landschap van de 
bovenwallen is door de aanwezigheid van 
bebouwing (veelal lintdorpen) en door 
beplanting ter afscherming van erven 
tamelijk besloten. Wegbeplanting komt van 
oudsher niet veel voor (HzA Stedebouw en 
Landschap, 2011), maar op de bovenwallen 
zijn langs de wegen houtwallen aanwezig 
met iep, meidoorn en es (Gemeente 
Hollands Kroon, 2020). Haaks op de 
lintdorpen is ook wegbeplanting aanwezig, 
veelal in de vorm van meidoornhagen. Deze 
hagen houden van oorsprong abrupt op bij 
de overgang naar de kogen (figuur 16). In 
het verleden zijn veel meidoornhagen door 
bacterievuur verloren gegaan (HzA 
Stedebouw en Landschap, 2011). Het 
grondgebruik op de bovenwallen is van 
oudsher agrarisch en bestaat uit een 
afwisseling van bouwland en grasland met 
een tamelijk regelmatige en relatief 
kleinschalige blokverkaveling. Als veekering 
zijn er rondom de percelen in het verleden 
tuunwallen aangelegd; muurtjes van 
gestapelde graszoden van ongeveer een 
meter hoog (Van Goor, 1992) (figuur 17). 
Na herverkavelingen zijn sinds 1948 veel 
tuunwallen verdwenen.   
 
Het landschap in de lagergelegen kogen heeft een vlakker reliëf dan de bovenwallen. De 
blokverkaveling is eveneens relatief kleinschalig. Om de kogen te beschermen tegen de zee zijn in het 
verleden wierdijken, opgebouwd uit gestapeld zeegras, aangelegd (Van Goor, 1992). Deze dijken zijn 
veelal vervangen, alleen de voormalige zuidelijke wierdijk bestaat nog en vormt een provinciaal 
monument (Provincie Noord-Holland, 2020a). In de kogen is van oudsher geen bebouwing aanwezig 
en deels door invloed van de zee en brakke kwel ontbreekt ook beplanting bijna volledig. De gronden 
waren door slechte afwatering vooral in gebruik als hooiland en ook nu bestaan de kogen voornamelijk 
uit graslanden (HzA Stedebouw en Landschap, 2011). Beeldbepalend in het landschap zijn een aantal 
eendenkooien waarvan de opgaande begroeiing duidelijk uitsteekt in het verder open landschap.   
 
Aandijkingenlandschap  
Het landschap van de Polder Waard Nieuwland wijkt in veel opzichten af van het stuwwallandschap. 
Het gebied kent een rationele indeling waarbij de grote kavels veelal loodrecht op een rechte weg 
liggen die de polder in de lengte doorkruist (figuur 15). De polder is grotendeels in gebruik als 
bouwland en plaatselijk als grasland. Het gehele gebied ligt beneden NAP en de bodem bestaat uit 
zeeklei. Beplanting beperkt zich vrijwel uitsluitend tot de erven van de agrarische bedrijven. Het gebied 
is open en vlak en duidelijk begrensd door de oude wierdijk aan de noordzijde en de nieuwe dijk langs 
de zuidgrens (figuur 15). De Polder Waard-Nieuwland heeft geen uitgesproken eigen karakter en is een 
zoekgebied voor ontwikkelingen (HzA Stedebouw en Landschap, 2011). Vanwege een groot project 
waarbij de Polder Waard Nieuwland weer onder water gezet zou worden heeft de provincie in totaal 
550 hectare grond opgekocht (Provincie Noord-Holland, 2021d). Uiteindelijk werd de stekker werd uit 
het project getrokken, echter zijn de agrarische erven en landschapselementen in de tussentijd 
gedegradeerd (M. Volkers, persoonlijke communicatie, 11 mei 2022).  

 

Figuur 16 Struweelhaag op Wieringen die abrupt ophoudt op de 
grens naar lagergelegen koog. Foto: Dorien de Haan 

Figuur 17 Kruidenrijk begroeide tuunwal op Wieringen in Stroe.  
Foto: Dorien de Haan 
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Natuurwaarden op Wieringen  
De opbouw van het landschap is bepalend geweest voor de natuurwaarden op het voormalige eiland. 
De natte graslanden van de kogen zijn door hun openheid van groot belang als broedgebied voor 
weidevogels en waardevol als hoogwatervluchtplaats voor wadvogels en als wintervoedselplek voor 
ganzen (HzA Stedebouw en Landschap, 2011). Veel graslanden op Wieringen worden minder vaak 
gemaaid en zijn daarom bloemrijk. Hierdoor komen er grotere aantallen insecten, vogels en kleine 
zoogdieren voor (Gemeente Hollands Kroon, 2020). Andere botanische waarden zijn mogelijk 
aanwezig op de oude wierdijk (Stichting Landschapszorg Wieringen, 2022), op de tuunwallen 
(Gemeente Hollands Kroon, 2020) en in sloten waar zowel zoet als brak kwelwater uittreedt (HzA 
Stedebouw en Landschap, 2011).   
 

Er is weinig bekend over de natuurwaarden van het meer besloten landschap op de bovenwallen. 
Doordat het landschap op Wieringen divers is en omdat er meer landschapselementen te vinden zijn 
dan bijvoorbeeld in de polder Wieringermeer of de Polder Waard Nieuwland neemt men aan dat de 
biodiversiteit verspreid en talrijk voorkomt (Gemeente Hollands Kroon, 2020).  
 

3.4 Huidig grondgebruik en beheer 

In deze paragraaf wordt, voor zover relevant geacht bij het opstellen van het optimalisatieplan, in 
beeld gebracht hoe de grond op Wieringen gebruikt en beheerd wordt en welke partijen hierbij actief 
zijn.  
  
Grasland versus bouwland 
Figuur 18 toont de verhouding tussen 
bouwland en grasland op Wieringen.  De 
Polder Waard Nieuwland wordt 
voornamelijk als bouwland gebruikt. Op de 
overige delen van Wieringen overheersen 
de graslanden. Percelen met bouwland 
liggen hier verspreid en liggen grotendeels 
op de bovenwallen (voor uitleg zie 
paragraaf 3.3). Gebaseerd op kaarten van 
de Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) 
van 2019 en 2021 (Geraadpleegd via ArcGIS 
online) lijken de aandelen bouwland en 
grasland redelijk stabiel te zijn. Bouwland 
wisselt ruimtelijk wel af met tijdelijk 
grasland. Van de graslanden is een groot 
deel echter blijvend grasland; dit zijn 
graslandpercelen die minstens 5 opeenvolgende jaren gras zijn geweest (RVO, 2022).  
 
ANLb 
De provincie Noord-Holland heeft in de kaarten bij haar natuurbeheerplan (Provincie Noord-Holland, 
z.d.-a) de begrenzingen bepaald van de leefgebieden van het ANLb-stelsel (zie paragraaf 1.1). Op 
Wieringen zijn alle leefgebieden vertegenwoordigd; een omschrijving en overzicht van de leefgebieden 
is opgenomen in bijlage 4. ANV Hollands Noorden voert op Wieringen beheerpakketten uit voor 
voornamelijk de leefgebieden open akker (akkerpakketten) en open grasland (graslandpakketten). In 
2022 nemen er in totaal op Wieringen 36 boeren deel aan het ANLb. Voor elk perceel (of deel van een 
perceel) geldt dat er slechts één beheerpakket (voor één leefgebied) op uitgevoerd kan worden.  
 
Figuur 19 toont het ANLb-beheer op Wieringen voor 2022. Een grote versie van de kaart is opgenomen 
in bijlage 5. Een groot deel, ruim 51%, van het beheer, betreft legselbeheer. Dit wordt voor de 

 

Figuur 18 Verhouding grasland en bouwland op Wieringen in 2021. 
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leefgebieden open akker en open grasland uitgevoerd en richt zich op het opsporen en veiligstellen 
van nesten van akker- en weidevogels. Van het overig beheer richten de graslandpakketten zich met 
natte omstandigheden, latere maaidata en/of kruidenrijkdom op het creëren van broed-, opgroei- en  
voedselmogelijkheden voor weidevogels. Van deze pakketten kunnen grasland met rustperiode en 
kruidenrijk grasland volgens tabel 1, paragraaf 3.2, van nut zijn voor patrijzen. Van de akkerpakketten 
worden wintervoedselakkers en eenjarige kruidenrijke akkerranden uitgevoerd. Deze pakketten 
richten zich op het creëren van dekking en voedselmogelijkheden voor akkervogels en ook deze zijn 
volgens tabel 1 zinvol voor patrijzen. ANV Hollands Noorden biedt ook de akkerpakketten vogelgraan 
met stoppel (winterstoppel), vogelakker en meerjarige kruidenrijke akkerranden aan. In 2022 worden 
deze pakketten op Wieringen niet uitgevoerd, hoewel deze volgens tabel 1 wel van nut zijn voor 
patrijzen. De keus voor welk pakket wordt uitgevoerd heeft te maken met de voorkeur van de boer in 
combinatie met advies en sturing vanuit ANV Hollands Noorden. Buiten het ANLb om biedt ANV 
Hollands Noorden ook maatwerk-pakketten. Het gaat dan om maatregelen die van waarde worden 
geacht voor bepaalde soorten, maar die niet aansluiten op de bestaande ANLb-beheerpakketten. De 
maatwerk-pakketten worden vergoed vanuit de vereniging.  
 
Per jaar kan de ligging van het ANLb-beheer verschillen afhankelijk van het teeltplan van de boer en 
het tegengaan van onkruiddruk. De onkruiddruk kan toenemen naarmate een pakket langer op 
dezelfde plek ligt (E. Mul, persoonlijke communicatie, 16 mei 2022). Op Wieringen is het beheer 
behoorlijk stabiel, zowel in oppervlakte, qua ligging als in type beheerpakketten.  Bijlage 5 toont zowel 
de huidige ANLb-beheerkaart als die voor 2021 en 2020.   
 
Niet alle door ANV Hollands Noorden uitgevoerde pakketten (zoals botanisch hooiland) en/of landelijk 
beschikbare ANLb-pakketten zijn benoemd in tabel 1, omdat ze in de PARTRIDGE-voorbeeldgebieden 

 

Figuur 19 ANLb-beheer op Wieringen in 2022. 
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niet worden uitgevoerd. Toch kunnen deze pakketten mogelijk wel van nut zijn voor patrijzen. Bijlage 
3 toont onder meer een overzicht van alle beschikbare ANLb-pakketten. Het geeft tevens een 
beschrijving van de pakketten die op basis van de ecologie van de patrijs en ervaringen uit goede 
voorbeelden van nut worden geacht voor patrijzen. Tabel 3 toont naar aanleiding van die 
beschrijvingen een aanvulling op tabel 1.  
 
Tabel 3 Aanvulling op tabel 1 met ANLb-maatregelen die niet in het PARTRIDGE-project benoemd worden maar wel van nut 
kunnen zijn voor patrijzen. De bijdrage aan de deelhabitats is gebaseerd op literatuur en beschrijvingen van de pakketten uit 
bijlage 3.  

Overige ANLb-pakketten (aanvulling op tabel1) en hun bijdrage aan herstel van de deelhabitats 
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Stoppelland Perceel waarop in het najaar en/of de winterperiode 
gewas of gewasresten aanwezig zijn. 

  ++ ++ 

Botanisch grasland Graslandperceel of -rand waarvan het beheer zich 
richt op de bestaande botanische waarde. 

++ + + + 

Kruidenrijke akker Een akker welke bestaat uit een mengsel van graan 
en akkerkruiden, met een open structuur. 

++ + + + 

 
Natuurnetwerk Nederland 
Voor sommige gebieden op Wieringen wordt beheer uitgevoerd in het kader van het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). Dit netwerk moet natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende 
agrarische gebied verbinden (Rijksoverheid, z.d.). Op Wieringen zijn binnendijks geen gebieden 
aanwezig die onderdeel zijn van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, Natura 2000. 
Wel grenst Wieringen aan de noordzijde aan het Natura 2000-gebied Waddenzee (figuur 20).  
 
De NNN-gebieden zoals getoond in figuur 
20 (zie bijlage 6 voor groot formaat) zijn 
voor een deel in eigendom en beheer van 
Staatsbosbeheer. Een kaart met een 
overzicht van beheerders van de NNN-
gebieden is opgenomen in bijlage 6. In de 
NNN-gebieden wordt beheerd op 
verschillende natuurtypen van de Index 
Natuur en Landschap van het 
Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). 
Het betreft vrijwel uitsluitend beheer voor 
verschillende typen graslanden die van 
belang zijn voor wadvogels, ganzen, als 
weidevogelleefgebied, insecten, kleine 
fauna en voor hun botanische kwaliteiten. 
Net als graslandpakketten uit het ANLb 
kunnen deze beheertypen ook een bijdrage leveren aan de deelhabitats van patrijzen. Zo kunnen 
overjarige grasvegetaties een goed broedhabitat zijn en door een rijk aanbod aan insecten zijn de 
graslanden potentieel geschikt kuikenhabitat. Bijlage 6 geeft een korte beschrijving van de 
belangrijkste natuurtypen.  
 
 

 

Figuur 20 NNN-gebieden op Wieringen in 2022. 
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Overig 
De Provincie Noord-Holland is eigenaar van 
een aantal landbouwpercelen op 
Wieringen waarvoor zij een 
weidevogeldoelstelling heeft gesteld (zie 
figuur 21). De percelen worden verpacht 
aan boeren en worden beheerd als open 
grasland; er is een rustperiode in het 
broedseizoen van 1 april tot 15 juni waarin 
geen bewerkingen plaatsvinden. Daarnaast 
zijn er restricties aan het gebruik van mest 
en bestrijdingsmiddelen (Provincie Noord-
Holland, 2021c). De pachtgronden kunnen 
per jaar verschillen.  
 
Op Wieringen is ook veel openbaar groen 
aanwezig. De gemeente Hollands Kroon is 
grotendeels verantwoordelijk voor het beheer. Het gaat bijvoorbeeld om groenvoorzieningen binnen 
de dorpen en om bermen, bomen en hagen langs wegen. Ook een eendenkooi, bosplantsoen op een 
oude vuilstort en een aantal grasvelden worden door de gemeente beheerd (Gemeente Hollands 
Kroon, z.d.). Figuur 21 toont deze laatstgenoemde terreinen (voor groot formaat zie bijlage 7).  
 
Het beheer van de dijken op Wieringen valt onder de verantwoording van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK). De dijken buiten NNN en zonder SNL-beheertype (figuur 21) zijn 
geheel of gedeeltelijk begroeid met gras en kruiden en zijn deels ook geasfalteerd ten behoeve van de 
waterkering en/of fiets- en wandelpaden. In de huidige situatie worden veel van de dijken verpacht en 
is het beheer versnipperd. Er is veel technisch maaibeheer en weinig natuurtechnisch beheer zoals 
gefaseerd maaien of sinus-beheer. HHNK wil in de nazomer van 2022 samen met pachters 
inventariseren wat er mogelijk is om meer ecologisch te gaan beheren (HHNK, persoonlijke 
communicatie, 17 maart 2022).  
 
Predatiebeheer op Wieringen 
Ondanks veel beheer- en inrichtingsmaatregelen is het reproductiesucces van boerenlandvogels op 
Wieringen laag. De invloed van predatie hierbij is groot en de predatiedruk van vossen is hoog (ANV 
Hollands Noorden, persoonlijke communicatie, 23 mei 2022). Andere predatoren op Wieringen die 
invloed hebben op nestsucces en kuikenoverleving zijn hermelijn, steenmarter, kraai, kauw, bruine 
kiekendief, buizerd, blauwe reiger, verwilderde katten en loslopende poezen. Loslopende honden 
zorgen voor verstoring en onrust onder boerenlandvogels. Specifieke gegevens over predatie op 
legsels van de patrijs zijn niet bekend omdat deze legsels niet of nauwelijks worden gevonden (ANV 
Hollands Noorden, persoonlijke communicatie, 23 mei 2022). Op Wieringen is de Jagerscombinatie 
Wieringen actief. Deze vereniging huurt gronden van boeren om daar jacht en predatiebeheer uit te 
voeren voor de vos en andere predatoren van de landelijke vrijstellingslijst (zie paragraaf 3.5). Voor 
bestrijding van vossen gebruikt de vereniging een lichtbakontheffing (zie paragraaf 3.5). De bestrijding 
van vossen op boerengronden wordt bemoeilijkt doordat er instroom is van vossen uit gebieden waar 
geen predatiebeheer wordt uitgevoerd. Zo voert Staatsbosbeheer op haar terreinen op Wieringen 
geen predatiebeheer uit. Als reden hiervoor wordt gegeven dat, alvorens predatiebeheer wordt 
ingezet, er op deze terreinen eerst habitatbeheer moet worden uitgevoerd om het leefgebied van 
(veelal weidevogels) te verbeteren (H. Vos, persoonlijke communicatie, 11 mei 2022). Ook vanuit het 
Natura-2000 gebied Balgzand ten westen van Wieringen trekken vossen Wieringen in. De beheerder 
van dit terrein is Landschap Noord-Holland. Ook hier ligt de uitvoering van predatiebeheer voor de vos 
al enige jaren stil (A. Bregman, persoonlijke communicatie, 23 mei 2022).  
 

 

Figuur 21 Overzicht overig bekend grondgebruik op Wieringen 
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3.5 Wet- en regelgeving 
In deze paragraaf wordt de wet- en regelgeving beschreven die van belang is bij het opstellen van het 
optimalisatieplan.  
 
ANLb 
Het beheer dat ANV Hollands Noorden met agrariërs afspreekt moet voldoen aan de landelijke 
standaard van het Overzicht Beheerpakketten ANLb dat jaarlijks wordt aangepast en landelijk wordt 
bepaald (BIJ12, z.d.-b). Beheerpakketten kunnen worden aangescherpt. Zolang de pakketten voldoen 
aan de basis van de landelijke standaard van het Overzicht Beheerpakketten ANLb is dit toegestaan 
(BoerenNatuur, 2021). Daarnaast moeten de toegepaste beheerpakketten liggen binnen de door de 
provincie vastgestelde grenzen voor de leefgebieden (zie bijlage 4). Het leefgebied open akker beslaat 
hierbij geheel Wieringen met uitzondering van de NNN-gebieden. Het leefgebied open grasland is niet 
aanwezig in de Polder Waard Nieuwland en een deel in het zuidwesten van Wieringen.  
 
Blijvend grasland 
Het percentage blijvend grasland mag landelijk niet te veel dalen (RVO, 2022). Met de maatregelen in 
het optimalisatieplan moeten blijvende graslanden daarom zo veel mogelijk intact blijven.  
 
Bijzonder Provinciaal Landschap 
Wieringen is één van de in totaal 32 gebieden die in Noord-Holland zijn aangewezen als ‘Bijzonder 
Provinciaal Landschap (BPL) (Provincie Noord-Holland, 2022). Het BPL is een beschermingsregime dat 
is geborgd in de Omgevingsverordening NH2020 (Provincie Noord-Holland, 2020b). Voor het BPL 
Wieringen zijn de volgende relevante kernkwaliteiten aangegeven welke behouden moeten worden: 

• De landschappelijke en aardkundige waarden ontstaan in de ijstijden (glooiend landschap, 
reliëf); zie kopje ‘Aardkundige waarde Wieringen en de wierdijk. 

• De afwisseling van openheid (kogen) en beslotenheid (bovenwallen). 

• De zichtlijnen vanaf en naar de keileembulten (bovenwallen). 

• De rust en openheid van weidevogelleefgebieden (figuur 22). 

• De cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarde van eendenkooien met hun 
kooiplas (inclusief openheid rond de kooi). 

• De cultuurhistorische en landschappelijke betekenis van de wierdijk (provinciaal monument).  
 
Provinciaal beleid: weidevogelgebieden 
De provincie Noord-Holland geeft in haar 
omgevingsverordening (Provincie Noord-
Holland, 2020b) aan dat weidevogel-
leefgebieden beschermd worden. 
Sommige gebieden vallen binnen het 
beschermingsregime van het NNN. 
Daarnaast zijn er gebieden buiten het NNN 
die de provincie wil beschermen vanwege 
de ecologische waarde en kwaliteit van het 
landschap. Deze gebieden (figuur 22) vallen 
onder het beschermingsregime van het 
BPL. De bescherming van deze gebieden 
komt overeen met de kernkwaliteiten 
Wieringen en zijn gericht op het behouden 
van het leefgebied van bedreigde 
weidevogels. Zo is het niet mogelijk om 
zonder overleg houtige beplanting aan te leggen (BügelHajema adviseurs, 2021).  
 

 

Figuur 22 Weidevogelgebieden op Wieringen binnen NNN en 
volgens het BPL. Gebruikte bron bij bepalen grenzen BPL-
gebieden: Provincie Noord-Holland, 2021-b.  
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Aardkundige waarden Wieringen en de wierdijk 
Wieringen is aangewezen als aardkundige waarde (voorheen aardkundig monument). In de 
omgevingsverordening (Provincie Noord-Holland, 2020b) staat dat aardkundige waarden vallen onder 
het beschermingsregime van het NNN of het BPL. Eén van de belangrijke onderdelen van belang voor 
het optimalisatieplan is dat het reliëf niet significant mag worden aangetast. Ontwikkelingen die 
beroering tot een diepte van 1m onder maaiveld vergen vallen niet onder aantasting van de 
aardkundige kernkwaliteit (Provincie Noord-Holland, 2021-b). Dit is van belang voor het aanleggen van 
een keverbank.    
 
De wierdijk is in 1988 aangewezen als provinciaal monument (Provincie Noord-Holland, z.d.-b). Dit valt 
onder cultureel erfgoed. Het is verboden om een beschermd monument te slopen, beschadigen, of in 
enig opzicht te wijzigen en het mag niet gebruikt worden op een wijze waardoor het wordt ontsierd 
(Provincie Noord-Holland, 2020b).  
 
WNb 
In de Wet natuurbescherming (2021) (WNb) staan beschermingsregels voor de Nederlandse 
natuurgebieden en planten- en diersoorten (BIJ12, z.d.-d). Voor de uitvoer van het optimalisatieplan 
is de Zorgplicht van belang. Daarin staat dat schade aan leefgebieden van bijzondere dieren, en 
bijzondere planten en dieren voorkomen moet worden (BIJ12, z.d.-d). Uitzonderingen daarop zijn 
provinciale of landelijke vrijstellingen. Landelijk zijn de Canadese gans, de houtduif, het konijn, de 
kauw, de vos en de zwarte kraai aangewezen als soorten die, vanwege de schade die ze veroorzaken, 
bestreden mogen worden op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan (art. 3.1, lid 1 en 2 Regeling 
Natuurbescherming). De vos is een bekende predator van de patrijs. Naar aanleiding van een uitspraak 
van de rechtbank Midden-Nederland is in Noord-Holland de landelijke vrijstelling voor het afschieten 
van de vos niet meer geldig (Faunabeheereenheid Noord-Holland, 2022). In Noord-Holland is er echter 
een apart onderbouwing voor de lichtbakontheffing opgesteld die niet gekoppeld is aan de landelijke 
vrijstelling. Dit betekent dat er in Noord-Holland binnen de weidevogelleefgebieden en rondom met 
een bufferzone van 3 kilometer nog predatiebeheer mag worden uitgevoerd met de lichtbakmethode 
(tussen zonsondergang en zonsopkomst worden hierbij vossen geschoten die ‘gevangen worden’ in 
het schijnsel van felle lampen). Heel Wieringen valt binnen deze bufferzone. Deze methode mag 
gebruikt worden binnen de periode 1 februari tot 15 juli (A. Bregman, persoonlijke communicatie, 23 
mei 2022). Een uitzondering hierop wordt gevormd door twee in werking zijnde eendenkooien. Binnen 
1250 meter van deze eendenkooien mag niet geschoten worden (H. Vos, persoonlijke communicatie 
23 mei, 2022).   
 
Natura-2000 
De Waddenzee ten noorden van Wieringen valt binnen het Natura 2000-netwerk. Activiteiten of 
ontwikkelingen die kunnen leiden tot significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van 
een Natura 2000-gebied hebben een vergunning nodig (art. 2.7 lid 1 Wet Natuurbescherming). Dit zal 
voor het optimalisatieplan niet van toepassing zijn, aangezien hierbij alleen maatregelen worden 
toegepast die passen binnen het agrarisch natuurbeheer. 
 
NNN 
Op Wieringen is er ongeveer 309 hectare begrensd als NNN-gebied (Provincie Noord-Holland, 2022) 
(zie figuur 20). Deze gebieden zijn voornamelijk van belang voor weidevogels. De provincie is 
verantwoordelijk voor de zorg van deze gebieden. Voor deze gebieden is het in het optimalisatieplan 
belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de functie van de gebieden en de functie van deze 
gronden binnen het ecosysteem en het landschap. 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
De kerntaken van het HHNK zijn water beheren, water keren en water zuiveren (Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, z.d.). In die hoedanigheid is HHNK verantwoordelijk voor het beheer van de 
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dijken en waterwegen op Wieringen. Voor de uitvoering van maatregelen die hierop betrekking 
hebben zal afgestemd moeten worden met HHNK.   
 
Gemeente Hollands Kroon 
Op 1 januari 2020 is het gedeelde wegbeheer binnen de gemeente Hollands Kroon en daarmee op 
Wieringen volledig overgedragen aan de gemeente Hollands Kroon (Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, z.d.). De gemeente is daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud van bermen, 
bomen, hagen en ander openbaar groen langs de wegen. Voor aanpassingen in bermbeheer of 
snoeiwijze van bijvoorbeeld hagen zal afgestemd of samengewerkt moeten worden met de gemeente. 
 

3.6 Patrijzen op Wieringen  
In deze paragraaf zijn de locaties van de patrijzenterritoria en het broedsucces van de patrijzenkoppels 
op Wieringen in kaart gebracht. ANV Hollands Noorden heeft de territoria bepaald aan de hand van 
geluidstellingen in het voorjaar en heeft vervolgens het broedsucces vastgesteld met najaarstellingen 
en losse waarnemingen. Figuur 23 toont de patrijzenterritoria voor 2020 en 2021. Door middel van 
kleur is aangegeven of de paartjes wel of geen broedsucces kenden.  
 
Patrijzenterritoria  
In beide jaren bevinden vrijwel alle vastgestelde territoria zich binnen de grenzen van het 
oorspronkelijke stuwwallandschap (voor uitleg zie paragraaf 3.3). Slechts één van de totaal 26 
territoria in 2020 bevindt zich in de Polder Waard Nieuwland. In 2021 zijn dit er twee van de totaal 34 
territoria. Langs de noordgrens van de Polder Waard Nieuwland zijn ook een aantal territoria 
vastgesteld. Met betrekking tot de territoria binnen het stuwwallandschap is duidelijk te zien dat 
verreweg de meeste territoria, bijna 81% van het totaal, zich bevinden ten noorden van de rijksweg 

Figuur 23 Overzichtskaart Patrijzenterritoria op Wieringen voor 2020 en 2021. Door middel van kleur is aangegeven van 
welke territoria ook broedsucces is vastgesteld. 
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die Wieringen in de lengte doorkruist. Een lege plek zonder territoria is hier zichtbaar in de 
noordoostelijke helft in de Oosterlanderkoog. Ten zuiden van de rijksweg ontbreken territoria in de 
zuidwesthoek tussen Westerland en Oosterklief.  
 
Broedsucces  
In 2020 hebben 18 van de 26 broedparen die een territorium onderhielden succesvol één of meer 
jongen grootgebracht. In 2021 waren dit er 21 van de 34. Heel succesvol (100%) waren de paren 
rondom Oosterland. Ook rondom Stroe zijn veel paren succesvol geweest, echter neemt het 
broedsucces daar af richting de Broekerpolder. Ook in de Marskepolder waren de paren niet heel 
succesvol, terwijl ten westen van de Woudpolder wel weer vaker jongen zijn grootgebracht. Rondom 
de westkant van Hippolytushoef is het broedsucces opvallend laag. Interessant is ook het broedsucces 
van de paren in de Oeverse koog aan beide zijden van de snelweg A7.  
 
Relatie territoria en broedsucces met landschap en beheer 
Een snelle blik op de locaties van de territoria en het broedsucces in relatie tot het landschap en het 
beheer laten een aantal dingen zien.  
 
De territoria binnen het stuwwallandschap liggen zowel op de bovenwallen als in de kogen (figuur 24). 
De territoria in de kogen lijken zich in de buurt van de overgang naar de bovenwallen te bevinden. 
Overgangssituaties zijn vaak rijk aan gradiënten en bieden daardoor veel variatie. Op Wieringen zijn 
dat de overgangen van open graslanden van weidevogelgebieden naar het meer besloten landschap 
met hagen, bebouwing en erfbeplanting van de bovenwallen. De combinatie biedt de patrijzen wellicht 
wat ze nodig hebben. Een overgangssituatie is ook te vinden langs de wierdijk, waar twee paartjes 
succesvol jongen hebben grootgebracht. De dijk wordt extensief beheerd en biedt daardoor mogelijk 
dekking en kuikenhabitat. Omdat de dijk hoger in het landschap ligt is hij wellicht ook warmer en 
droger. Aan de zuidkant liggen de open akkers van de Polder Waard Nieuwland. Hier kunnen patrijzen 
overnachten in het open veld.  

Figuur 24 Ligging territoria ten opzichte van een aantal landschapskenmerken 
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Wanneer de territoria gerelateerd worden aan het ANLb-beheer (figuur 25) is te zien dat veel territoria 
zich bevinden waar ook ANLb-beheer ligt. In de Oosterlanderkoog en de Hoelmerkoog ligt nauwelijks 
ANLb-beheer en daar ontbreken territoria. Dit zegt mogelijk meer over het landschap als geheel dan 
over het effect van ANLb. Beide gebieden zijn open graslandgebieden.  
 
Het enige succesvolle paartje in de Polder Waard Nieuwland bevindt zich in de westpunt. Dit is 
weidevogelleefgebied maar er zijn ook akkerranden en een wintervoedselakker aanwezig. Ook liggen 
er kruidenrijke graslanden van het NNN in de buurt en is de wierdijk nabij. De diversiteit in beheer en 
gradiënten in het landschap dragen hier mogelijk bij aan het broedsucces.  

 
Lokale kenmerken 
Naast een overkoepelend beeld kan het interessant zijn om in te 
zoomen op de ligging van (een concentratie van) bepaalde 
territoria. Zo is het mogelijke belang van bebouwing en erven 
terug te zien bij de territoria rond Oosterland (figuur 26). Deze 
territoria kennen allemaal broedsucces. Omliggend ANLb-
beheer betreft alleen legselbeheer. Dit beheer richt zich op het 
opsporen van nesten en niet op het creëren van broed-, kuiken- 
of winterhabitat en biedt dus niet per definitie wat patrijzen 
nodig hebben. Wat opvalt is dat de territoria hier dicht bij de 
bebouwing liggen. Mogelijk bieden de erven hier alles wat de 
patrijzen nodig hebben en zorgen erfbeplanting en bebouwing 
voor beslotenheid. Aan de noordzijde biedt de vegetatie op de 
dijken en in het NNN-gebied mogelijk dekking en broed- en 
kuikenhabitat.  

Figuur 25 Ligging territoria en broedsucces in relatie tot beheer 

Figuur 26 Territoria rondom Oosterland 

ANLb 
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Zoals gezegd zijn er in de Polder Waard Nieuwland weinig 
territoria vastgesteld. Twee van de drie territoria bevinden zich 
aan de randen van het gebied en ook net buiten de begrenzing 
van de polder zijn territoria aanwezig (figuur 27). Mogelijk zijn 
het ook hier de overgangen in het landschap waar patrijzen van 
profiteren. Uit eigen waarneming is bekend dat het terrein langs 
de wierdijk en in de Oeverse koog reliëfrijker is dan de polder 
met wat onbeheerde randen, her en der opgaande begroeiing 
en erfbeplanting.  
 
Rondom Stroe bevinden zich relatief veel territoria. Hier is zowel 
bebouwing als relatief veel ANLb-beheer en NNN-beheer 
aanwezig (figuur 28). De vier territoria in 2020 kenden allen 
broedsucces en in 2021 is het aantal territoria verdubbeld naar 
acht. Echter kent slechts de helft van die territoria broedsucces. 
Dit zou kunnen betekenen dat de kwaliteit van het broedhabitat 
en/of het kuikenhabitat hier niet voldoet.  
 
Conclusie 
Voorgaande analyse maakt zichtbaar dat zowel de grotere lijnen 
in het landschap als de lokale kenmerken van invloed zijn op de 
aanwezigheid en het broedsucces van patrijzen. Om patrijzen te 
versterken lijkt maatwerk binnen het overkoepelende 
landschap van Wieringen dan ook noodzakelijk.  
 

3.7 Andere boerenlandvogels 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de verschillende stappen, zoals uitgelegd in de 
methodeomschrijving, beschreven.  
 
Stap 1: Boerenlandvogels met vergelijkbare habitateisen  
Het habitat van de patrijs kan, afgaand op paragraaf 3.1, beschreven worden als “kleinschalig agrarisch 
landschap waarin afwisseling tussen openheid, geslotenheid, verschillende beheervormen en 
landschapselementen zorgen voor dekking, nestlocaties, wintervoedsel en insectenrijk kuikenhabitat”.  
 
Om te bepalen welke vogels van de doelsoortenlijst (bijlage 1) mogelijk kunnen profiteren van 
optimalisatie voor de patrijs is hun habitat vergeleken met dat van de patrijs. De doelsoorten van de 
provincie voor het leefgebied natte dooradering vallen direct af. Deze soorten stellen vooral eisen aan 
de natte elementen in het landschap waarmee de habitatseisen van deze soorten te veel verschillen 
met die van de patrijs. Ook de roofvogels van het boerenland zijn niet meegenomen in de analyse. Dit 
vanwege het korte tijdsbestek van dit onderzoek en omdat er op Wieringen veel weidevogelleefgebied 
aanwezig is en het bestand roofvogels om die reden niet gestimuleerd moet worden.  
 
De tabel van bijlage 8 toont de vogels die na deze schifting overblijven. Hierbij is ook de grasmus (Sylvia 
communis) meegenomen die niet op de doelsoortenlijst staat maar wel benoemd wordt in de 
PARTRIDGE-leidraad (Brewin et al., 2020). In de tabel zijn de habitateisen en bijzonderheden van de 
verschillende soorten beschreven en is aangegeven welke vogelsoorten vergelijkbare habitateisen 
hebben als de patrijs. Een grote groep die vervolgens wegvalt zijn de weidevogels. Hoewel habitateisen 
van weidevogels deels overeenkomen met die van patrijzen is kleinschalig landschap met 
schuilmogelijkheden voor weidevogels zeer ongunstig. Deze tweedeling is ook te zien in het huidige 
beheer van ANV Hollands Noorden waarin soorten zijn ingedeeld in akkervogel-doelsoort en 
weidevogel-doelsoort. 

Figuur 27 Territoria rondom de Polder 
Waard Nieuwland 

Figuur 28 Territoria rondom Stroe 
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Stap 2: Verspreidingskaarten en relatieve verandering 
Bijlage 9 bevat de verspreidingskaarten en de kaarten met de relatieve verandering van de elf 
overgebleven vogels uit stap 1, waarbij is ingezoomd op het werkgebied van ANV Hollands Noorden. 
Om te weten of een soort betrokken kan worden bij optimalisatie voor patrijzen op Wieringen is het 
belangrijk dat er een redelijke populatie aanwezig is. Met dit criterium vallen de zomertortel, de 
grauwe gors (Emberiza calandra) en de geelgors af. Deze soorten zijn niet of nauwelijks aanwezig op 
Wieringen. De geelgors is alleen in de winter in lage aantallen aanwezig. Hoewel de geelgors een vogel 
is die zou kunnen profiteren van de optimalisatie voor patrijzen is het vanwege de lage aantallen geen 
soort om gericht op in te zetten. Voor de overgebleven soorten is gekeken naar wat de relatieve 
verandering op Wieringen is en hoe dit in verhouding staat met de verandering in omliggende 
gebieden. Soorten die in de omliggende gebieden afnemen, maar op Wieringen stabiel zijn of een 
toename laten zien zijn hierbij aangewezen als Akkervogeldoelsoorten Patrijzenparadijs. De gele 
kwikstaart, ringmus, graspieper, kneu, braamsluiper (Sylvia curruca) en grasmus voldoen aan dit 
criterium. Voor de veldleeuwerik en de spotvogel (Hippolais icterina) is in bijna het gehele gebied een 
afname zichtbaar. Beide vogels hebben een sterke, geïsoleerde populatie op Texel, maar komen ook 
voor op Wieringen. Het zou voor deze soorten gunstig kunnen zijn ze te versterken en daarom zijn ook 
deze soorten aangewezen als Akkervogeldoelsoorten Patrijzenparadijs. De tabel van bijlage 10 toont 
de uiteindelijke Akkervogeldoelsoorten Partrijzenparadijs en hun kenmerken.  
 

Stap 3: Maatregelen 
Tabel 4 toont voor de Akkervogeldoelsoorten Partrijzenparadijs van welke PARTRIDGE-maatregelen 
en/of ANLb-pakketten ze baat kunnen hebben. Dit is geïnterpreteerd aan de hand van 
soortbeschrijvingen en literatuur (Vogelbescherming Nederland, z.d.-c; Sovon Vogelonderzoek 
Nederland, 2018; Sovon Vogelonderzoek Nederland, z.d.-.b) en de tabel in bijlage 10.  
 

Tabel 4 Overzicht van Akkervogeldoelsoorten Patrijzenparadijs in relatie tot beschermingsmaatregelen voor patrijzen. In 
groen is, gebaseerd op eigen interpretatie aan de hand van soortbeschrijvingen en literatuur, per soort aangegeven van 
welke maatregel de soort profijt kan hebben. 

Akkervogeldoelsoorten Patrijzenparadijs gerelateerd aan maatregelen voor patrijzen 

PARTRIDGE-                                   
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Winterstoppel Nestlocatie         

Dekking         

(Winter)voedsel         

(Patrijzen)haag Nestlocatie         

Dekking         

(Winter)voedsel         

Bloemenblokken Nestlocatie         

Dekking         

(Winter)voedsel         

Kruidenrijke 
akkerrand  
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Keverbank Nestlocatie         

Dekking         
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Wintervoedselakker Nestlocatie         

Dekking         
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Diverse grasland- 
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Nestlocatie         

Dekking         

(Winter)voedsel         
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Weidevogels 
Bij stap 1 van dit deelonderzoek worden weidevogels benoemd, omdat de patrijs een aantal 
habitatvoorkeuren deelt met bijvoorbeeld de scholekster en de kievit. Weidevogels zijn echter 
afhankelijk van een uitgestrekte en open leefomgeving. Bij voorkeur blijven ze ver uit de buurt van 
bosjes, bomenrijen en bebouwing (Provincie Noord-Holland, 2018). Een meer besloten landschap met 
hagen is positief voor patrijzen, maar niet voor weidevogels. Daar komt bij dat sommige 
beheerpakketten voor patrijzen, zoals bijvoorbeeld wintervoedselakkers, vogelakkers en 
winterstoppels, roofvogels aantrekken (zie pakketbeschrijvingen in bijlage 3). In verband met het risico 
op predatie zijn roofvogels in weidevogelgebied niet gewenst. Aangezien er veel weidevogelgebieden 
op Wieringen zijn is het belangrijk dat in het optimalisatieplan de openheid van die gebieden 
gewaarborgd blijft en dat roofvogels niet te veel gestimuleerd worden met maatregelen voor patrijzen.  
 

3.8 Zenderonderzoek PARTRIDGE 
Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de dataverwerking en de data-analyse van het 
zenderonderzoek dat heeft plaatsgevonden binnen het PARTRIDGE-voorbeeldgebied Oude Doorn.  
 

Resultaten dataverwerking 
Bijlage 11 bevat een voorbeeldkaart van buffer-cirkels rond de waarnemingslocaties van één van de 
gezenderde patrijzen met onderliggend de habitatkaart uit bijlage 12. Bijlage 13 bevat 
cirkeldiagrammen en bijbehorende tabellen die voor elk van de vier patrijzen per periode laten zien 
welke habitat-onderdelen binnen de buffer-cirkels liggen. De percentages reflecteren de bedekking 
van de verschillende habitat-onderdelen. Bijlage 14 toont een totaalkaart van de oppervlakten 
gebruikt door de patrijzen en een overzichtstabel met de kenmerken. Bijlage 15 toont voor één van de 
patrijzen een voorbeeldkaart van de oppervlakte die wordt gebruikt in één van de perioden. 
 

Data-analyse 
Hierna zijn de belangrijkste kenmerken van de hiervoor genoemde bijlagen beschreven om antwoord 
te kunnen geven op de vragen: 
1. Welke habitat-onderdelen worden gebruikt in de, voor patrijzen belangrijke perioden gedurende 

het jaar?  
Uit het onderzoek van Dingemans (2019) komt naar voren dat kale grond, hier zwarte braak genoemd, 
een belangrijk habitat-onderdeel is van de patrijs. In dit deelonderzoek wordt dit bevestigd, maar blijkt 
dit voornamelijk voor de hennen in de paartijd en het broedseizoen belangrijk te zijn; hier is gemiddeld 
37,5% van de oppervlakte zwarte braak. Permanente graslanden maken bij alle patrijzen in elke 
periode deel uit van de habitat-onderdelen met gemiddeld 25% van de oppervlakte. Bloemenblokken 
maken in de broed- en paartijd altijd deel uit van de habitatonderdelen. Gemiddeld is 6% van de 
oppervlakte een bloemenblok. In de winter lijken bloemblokken minder belangrijk. In de winter wordt 
er door drie van de vier patrijzen gebruik gemaakt van een wintervoedselveld of van het gewas 
wintertarwe. Dit blijft tot in de paartijd en soms tot in de broedtijd een onderdeel van het habitat.  

2. Wat zijn de kenmerken van de oppervlakten die patrijzen gedurende het jaar gebruiken en 
welke habitat-onderdelen vallen binnen deze oppervlakten?  

Voor de twee hennen valt op dat ze gedurende de broedperiode een relatief kleine oppervlakte 
gebruiken, gemiddeld 8 hectare. Aan de hand van dit resultaat is besloten om voor deze perioden een 
snel habitatonderzoek te doen om te kijken welke habitat-onderdelen zich binnen deze oppervlakten 
bevinden. Deze resultaten staan in bijlage 16. Hier wordt nogmaals bevestigd dat zwarte braak een 
belangrijk habitat-onderdeel is. De resultaten laten verder zien dat op beide kleine oppervlakten een 
verscheidenheid aan habitat-onderdelen aanwezig zijn die zowel dekking, broedhabitat als 
kuikenhabitat bieden. Door alle patrijzen werd er in de winter een grotere oppervlakte gebruikt. In 
sommige gevallen tot wel 6 á 7 keer groter dan de oppervlakte in het broedseizoen. Daarbij werden 
grote afstanden afgelegd tussen gebieden. Hieruit kan blijken dat in deze periode het dicht bijeen 
plaatsen van habitat-onderdelen minder belangrijk is. 
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3.9 Kansrijke gebieden 
In deze paragraaf wordt beschreven welke gebieden binnen het werkgebied van ANV Hollands 
Noorden naast Wieringen kansrijk zijn voor patrijzen.  
 
Onder kansrijke gebieden worden voor dit onderzoek gebieden 
verstaan die de potentie hebben om een patrijzenpopulatie 
duurzaam in stand te houden en waar maatregelen zich zouden 
moeten concentreren. Of gebieden die potentie hebben hangt 
af van een aantal factoren. Gebaseerd op paragraaf 3.1 en 3.2 is 
het belangrijk dat alle benodigde deelhabitats voor patrijzen op 
korte afstand van elkaar aanwezig, of relatief eenvoudig te 
realiseren zijn op meerdere plekken binnen een gebied. Om dit 
in kaart te brengen zou een uitgebreid onderzoek nodig zijn 
waarbij de landschappelijke kenmerken van het werkgebied van 
ANV Hollands Noorden in beeld worden gebracht. Binnen de 
beperkte tijd van dit onderzoek is dit niet mogelijk. Daar komt 
bij dat enkel de aanwezigheid van geschikt habitat niet 
voldoende is. In een gebied waar patrijzen niet voorkomen is 
zelfs bij aanwezigheid van optimaal habitat niet te verwachten 
dat patrijzen zich zullen vestigen. Dit komt omdat patrijzen 
jaarrond honkvast zijn en een kleine homerange en een geringe 
dispersie hebben (Roodbergen, 2013). In kansrijke gebieden 
dienen patrijzen dan ook in voldoende dichtheid aanwezig te 
zijn zodat aanwezige patrijzen als basis kunnen dienen voor 
vergroting van de populatie. 
 
Een onderzoek waarbij zowel de dichtheid van patrijzen als 
landschappelijke kenmerken zijn gebruikt om potentiële 
kerngebieden voor patrijzen in Nederland in beeld te brengen is 
uitgevoerd tijdens het Jaar van de Patrijs in 2013 door Teunissen 
et al. (2014). Als potentiële kerngebieden zijn gebieden 
aangewezen waar een grote kans op voorkomen is of waar een 
relatief hoge dichtheid aan broedparen is. Binnen het 
werkgebied van ANV Hollands Noorden is een relatief groot 
kengebied aanwezig (figuur 29). De kaart in Teunissen et al. 
(2014) is gebaseerd op monitoringsgegevens uit de periode 
2010-2013. De meest recente dichtheidskaart voor de patrijs 
over de periode 2013-2015 (figuur 7 paragraaf 1.3) ondersteunt 
het beeld dat de grootste dichtheden van patrijzen behalve op 
Wieringen vooral voorkomen in de westelijke helft van het 
werkgebied van ANV Hollands Noorden. Ook gegevens van 
Waarneming.nl voor de afgelopen 5 jaar tonen een soortgelijk 
beeld (figuur 30).  
 
Voor de laatste twee jaar is het aantal waarnemingen nader 
bekeken (figuur 31). Clusters met veel waarnemingen zijn 
zichtbaar tussen Petten en Callantsoog en rondom Julianadorp. 
Ook ten noorden van Breezand worden regelmatig patrijzen 
waargenomen. Dit zijn de kansrijke gebieden (figuur 32).  
 

Figuur 29 Potentieel kerngebied 
volgens Teunissen et al. (2014) 

Figuur 30 Waarnemingen van patrijzen 
van Waarneming.nl voor 2017-2022 

Figuur 31 Aantal waarnemingen van 
Waarneming.nl nader bekeken voor 
de laatste twee jaar. 

Figuur 32 Kansrijke gebieden voor 
patrijzen, groen omrand. 
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Ontwerpcriteria, PVE, Visie 

4 Ontwerpcriteria, programma van eisen en visie  
De resultaten van elk deelonderzoek leveren rechtstreeks of na verdere integratie met andere 
resultaten ontwerpcriteria of randvoorwaarden voor het uiteindelijke optimalisatieplan. Deze worden 
in volgorde van de onderzoeken in paragraaf 4.1 beschreven. In paragraaf 4.2 zijn de ontwerpcriteria 
middels een overzichtstabel gecombineerd tot een programma van eisen. In paragraaf 4.3 is aan de 
hand van het programma van eisen een visie opgesteld. Overigens levert het deelonderzoek naar 
kansrijke gebieden enkel advies, hetgeen is opgenomen in hoofdstuk 7.    
 

4.1 Ontwerpcriteria 
Ontwerpcriteria ecologie van de patrijs 

• Maatregelen en spreiding: 
o Aanwezigheid van de drie deelhabitats (insectenrijk kuikenhabitat, broedhabitat en 

zadenrijk winterhabitat) op relatief korte afstand van elkaar*. 
o Kale grond voor opdrogen jongen en nemen van stofbaden. 

• Maatwerk: 
o Meer besloten landschap (voor hogere patrijzenstand). 

• Predatie: 
o Jaarrond voldoende dekking. 
o Verminderen van de invloed van predatie. 

 
* Welke maatvoering hierbij hoort volgt niet duidelijk uit de literatuur. Uit de resultaten van goede 
voorbeelden blijkt dat er geen vaste richtlijn is voor de verdeling van maatregelen. Duidelijk is wel dat 
een complexer landschap met korte afstanden tussen de deelhabitats bijdraagt aan minder predatie 
en grotere kuikenoverleving. In de PARTRIDGE-leidraad (Brewin et al, 2020) is wel een afbeelding 
opgenomen waarop een ideaalbeeld wordt geschetst. Hier worden gewaspercelen om de 200 meter 
onderbroken door een bloemenblok van 20 meter breed in combinatie met een keverbank, 
braakstrook, ruige grasstrook en/of patrijzenhaag.  
 
Ontwerpcriteria goede voorbeelden 
In de PARTRIDGE voorbeeldgebieden wordt een combinatie van PARTRIDGE-maatregelen en ANLb-
pakketten uitgevoerd. Het is belangrijk te weten welke van deze maatregelen opgenomen moeten 
worden in het maatregelenpakket van het optimalisatieplan. Zoals voortkomt uit het doel is het 
belangrijk dat alle maatregelen passen in het ANLb-stelsel en bij de gebiedsspecifieke situatie van 
Wieringen. Ook mogen de pakketten geen grote knelpunten opleveren voor boeren, zoals bijvoorbeeld 
de groei van te veel probleemonkruiden. Daarom is onderzocht welke van de maatregelen en 
pakketten die voortkomen uit goede voorbeelden aan deze voorwaarden voldoen. Hiervoor zijn zowel 
de inhoud, het doel, de aansluiting op het ANLb en de knelpunten van de pakketten onderzocht en 
waar nodig in relatie gezet tot de gebiedsspecifieke situatie van Wieringen. De inhoudelijke 
beschrijvingen van de maatregelen en pakketten met hun knelpunten en mogelijkheden zijn 
opgenomen in bijlage 3.  
 
Hieruit volgt dat de PARTRIDGE-maatregelen bloemenblok, keverbank en winterstoppel 
ondergebracht kunnen worden in een ANLb-pakket. Onbespoten graanranden, insectenrijk grasland 
en akkerfloraranden sluiten niet volledig aan op de ANLb-pakketten. De functies van deze maatregelen 
zijn echter te vervangen door de ANLb-pakketten kruidenrijke akker of kruidenrijke akkerrand. Ook de 
patrijzenhaag sluit niet aan bij het ANLb, maar de functie hiervan is niet geheel te vervangen door een 
andere maatregel. Het is de enige opgaande houtige structuur en dit kan bijdragen aan een meer 
besloten landschap. Patrijzenhagen passen daarnaast goed bij het landschap van Wieringen en leveren 
een grote bijdrage aan de deelhabitats van patrijzen. Daarom is deze maatregel toch opgenomen in 
het maatregelenpakket. Tot slot blijkt dat voertonnen en vogelakkers minder geschikte maatregelen 
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zijn. Ze trekken veel ratten aan en dat zijn potentiële predatoren van weidevogel- en patrijzenkuikens. 
Vogelakkers zijn bovendien bedoeld om roofvogels aan te trekken, eveneens predatoren die in 
weidevogelgebied ongewenst zijn. Uiteindelijk blijven er een aantal maatregelen over die geschikt zijn 
om deel uit te maken van het maatregelenpakket. Het gaat om: bloemenblok, patrijzenhaag, 
keverbank, winterstoppel (in ANLb vogelgraan met stoppel genoemd), wintervoedselakker, grasland 
met rustperiode, kruidenrijk grasland, kruidenrijke akker en kruidenrijke akkerrand. Sommige van deze 
pakketten kunnen problemen geven met onkruiden. In de beschrijving van de beheerpakketten zijn 
hiervoor oplossingen aangedragen. Uit voorgaande en uit de resultaten van goede voorbeelden zijn de 
volgende ontwerpcriteria geformuleerd:  
 

• Maatregelen en spreiding:  
o Een combinatie toepassen van maatregelen uit het maatregelenpakket* om de drie 

deelhabitats voor patrijzen en voldoende dekking te realiseren.  
o Meerdere kleinere maatregelen over een groot gebied van +/- 500 hectare. 
o Bedekking van maatregelen is 7%, gelijkmatig verdeeld en aangevuld tot 12-15% met 

bestaande landschapselementen.  
o Oplossingen voor bekende knelpunten benutten bij uitvoering van maatregelen uit het 

maatregelenpakket; om draagvlak onder boeren te behouden.   
o Maatregelen verdeeld over meerdere boeren in hetzelfde gebied.  

• Maatwerk: 
o Samenwerking met gebiedspartijen op het gebied van beheer van 

landschapselementen en aangrenzende natuurgebieden, predatiebeheer. 
o Rekening houden met het karakter van het gebied en benutten van bestaande 

landschapselementen en agrarisch groen. 
o Benadering op landschapsniveau, rekening houdend met regionale verschillen in 

soorten.  

• Predatie: 
o Complex landschap met verschillende landschappelijke structuren. 
o Maatregelen in brede blokvormige structuren. 
o Verlagen van predatiedruk door 1). habitatbeheer, gevolgd door 2.) predatiebeheer.  

 
Ontwerpcriteria huidige kenmerken 

• Gebiedseigen kenmerken:  
o Het beleefbare karakter en de beeldbepalende elementen van het landschap 

behouden.  
o Kogen openhouden ten behoeve van weidevogelleefgebied, ganzen en wadvogels.   

• Maatwerk: 
o Kansen benutten die graslanden van de weidevogelgebieden bieden; door hun ijlere 

kruidenrijke begroeiing en latere maaidata bieden ze dekking, kuikenhabitat en 
mogelijk broedhabitat.   

o De voorkeur van patrijzen voor randsituaties benutten door randen van de 
kleinschalige verkaveling op het stuwwallandschap te beheren op overjarige 
grasachtige vegetatie. Hieronder vallen ook de tuunwallen. Ze bieden naar 
verwachting dekking, voedsel en broedgelegenheid.  

o Tuunwallen opnemen als maatwerk-pakket. Beheer en aanleg van tuunwallen past nu 
niet binnen het ANLb. Omdat het een zeer kenmerkend element is voor Wieringen en 
daarnaast een bijdrage kan leveren aan kuikenhabitat is dit een maatregel die mogelijk 
passend is als maatwerk-pakket van ANV Hollands Noorden.  

o Aangepast beheer van hagen (zie bijlage 3) om bij te dragen aan dekking en 
broedhabitat. 
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o Kansen benutten van de Polder Waard Nieuwland. Het is een grootschalig 
akkerbouwgebied met weinig graslanden, overgangssituaties, landschapselementen 
en dekking. In, maar vooral langs de grenzen zijn echter wel territoria aanwezig.  

• Predatierisico verkleinen: 
o Tuunwallen en ruige perceelsranden zijn smal en lijnvormig. PARTRIDGE adviseert in 

brede blokken te werken. Bloemenblokken of brede ongemaaide stroken langs 
tuunwallen zijn wellicht een gunstige combinatie.  

o Belangrijk bij inrichting van de ‘kale’ Polder Waard Nieuwland is om te zorgen dat alle 
drie de deelhabitats voldoende aanwezig zijn om een ecologische val te voorkomen.  

 
Ontwerpcriteria huidig grondgebruik 
De ANLb-pakketten zoals kruidenrijk grasland en grasland met rustperiode bieden mogelijk insectenrijk 
kuikenhabitat. Extensieve graslanden bieden daarnaast dekking en indien overjarige grasvegetaties 
aanwezig zijn kunnen patrijzen er ook nestelen. 
 
Wat opvalt bij de toepassing van akkerpakketten binnen het ANLb op Wieringen is dat het ontbreekt 
aan diversiteit. Hoewel ANV Hollands Noorden meerdere akkerpakketten aanbiedt worden in 2022 
alleen wintervoedselakkers en eenjarige akkerranden uitgevoerd. Uit de ecologie van de patrijs en uit 
goede voorbeelden is gebleken dat patrijzen juist baat hebben bij verschillende landschappelijke 
structuren om in de drie deelhabitats te voorzien. Uit de beschrijvingen van de beheerpakketten in 
bijlage 3 blijkt dat eenjarige randen en wintervoedselakkers dit slechts ten dele doen. De bedekking 
van de akkerpakketten bereikt ook niet de PARTRIDGE-richtlijn van 7%. Slechts op 2% van de 
oppervlakte van heel Wieringen worden akkerpakketten uitgevoerd. Wanneer ook de 
graslandpakketten kruidenrijk grasland en grasland met rustperiode meegerekend worden is de 
bedekking 7%. Echter is het beheer niet regelmatig verdeeld over het gebied. Zo ligt er weinig beheer 
in de Polder Waard Nieuwland.  
 
Uit het onderzoek naar goede voorbeelden volgt de richtlijn om de PARTRIDGE-maatregelen en ANLb-
beheerpakketten aan te vullen met bestaande landschapselementen. Voor Wieringen kunnen dijken, 
bermen, hagen en NNN-gebieden bijdragen aan het habitat voor patrijzen, bijvoorbeeld door het 
bieden van kruidenrijke grasachtige vegetaties en dekking. Samenwerking met andere beheerders is 
hierbij noodzakelijk. Dit geldt ook voor predatiebeheer. De vos is een belangrijke predator van 
patrijzen(kuikens) en komt veel voor op Wieringen. De bestrijding van vossen op Wieringen is echter 
niet eenvoudig door regelgeving en mogelijke verschillen in inzicht tussen beheerders.  Uit voorgaande 
en uit de resultaten van huidig grondgebruik zijn de volgende ontwerpcriteria geformuleerd: 
 

• Maatregelen en spreiding: 
o Het beheer van de graslanden (blijven) richten op kruidenrijkdom en extensief beheer.  
o De ANLb-pakketten stoppelland en botanisch grasland (zie bijlage 3) benutten. Deze 

pakketten zijn net als de maatregelen uit goede voorbeelden onderzocht en 
toegevoegd aan het maatregelenpakket.  

o Meer variatie aanbrengen in de uitgevoerde pakketten. 
o Meer oppervlakte aan maatregelen/pakketten in een gelijkmatige verdeling over het 

gebied; 7% bedekking volgens de richtlijn van PARTRIDGE.    

• Maatwerk: 
o Samenwerken met HHNK en gemeente Hollands Kroon om af te stemmen over 

dijkbeheer, bermbeheer en onderhoud van hagen.  

• Predatierisico verkleinen: 
o Samenwerken met andere beheerders om af te stemmen over predatiebeheer.  
o Aanlijn verplichting voor honden gedurende het broedseizoen.  
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Randvoorwaarden wet- en regelgeving 

• Gebiedseigen kenmerken: 
o NNN-gebieden behouden hun bestemming en beheer. 
o Kernkwaliteiten van Wieringen (weidevogelleefgebied, wierdijk, reliëf, eendenkooien) 

volgens het BPL worden niet aangetast. 

• Maatregelen en spreiding: 
o Beheerpakketten moeten voldoen aan de eisen van Het Overzicht Beheerpakketten 

ANLb en uitgevoerd worden binnen de grenzen van de vastgestelde leefgebieden. 
o Maatregelen mogen niet ten koste gaan van blijvend grasland.  
o Bij uitvoering van maatregelen wordt de zorgplicht gehanteerd. 

• Maatwerk:  
o Voor beheer op dijken en langs waterwegen is overleg met HHNK nodig. 
o Voor maatregelen en/of aanpassingen in het bermbeheer is overleg met gemeente 

Hollands Kroon nodig. 

• Predatie: 
o Uitvoering van predatiebeheer moet passen binnen wettelijke kaders. 

 
Ontwerpcriteria patrijzen op Wieringen 

• Maatwerk:  
o Binnen het overkoepelende landschap inzoomen op lokale kenmerken rondom 

patrijzenterritoria; aan de hand van onder andere aantallen territoria, broedsucces, 
landschapskenmerken en beheer vaststellen welk deelhabitat aanwezig is dan wel 
ontbreekt en welke maatregelen daar nodig zijn.    

o Richten op overgangssituaties met gradiënten in hoog en laag en verschillende 
vegetatiestructuren.   

 
Ontwerpcriteria andere boerenlandvogels 

• Maatregelen en spreiding:  
o Een gevarieerd aanbod aan maatregelen voor patrijzen ten behoeve van 

Akkervogeldoelsoorten Patrijzenparadijs. 

• Maatwerk: 
o Bestaande hagen behouden en uitbreiden specifiek als broedhabitat voor 

braamsluiper, spotvogel en kneu.  
 
Ontwerpcriteria zenderonderzoek PARTRIDGE 

• Maatregelen en spreiding:  
o Aanwezigheid van zwarte braak en bloemenblokken nabij broedhabitat. 
o Zwarte braak opnemen als maatwerk-pakket. Het belang van zwarte braak volgt ook 

uit de ecologie van de patrijs. Behalve de braakstrook die hoort bij de keverbank is er 
geen apart ANLb-pakket dat zwarte braak biedt.  

o Jaarronde aanwezigheid van (permanente) graslanden. 
o Wintervoedselvelden gedurende de winterperiode. 
o In het broedseizoen in een (relatief klein) gebied rondom geschikte nestlocaties zorgen 

voor een gevarieerd aanbod aan maatregelen voor dekking en kuikenhabitat. 
 

4.2 Programma van eisen 
Om tot een programma van eisen te komen zijn de afzonderlijke ontwerpcriteria uit de vorige 
paragraaf samengevoegd in tabel 5. Ontwerpcriteria die qua inhoud of thema raakvlakken met elkaar 
hebben zijn naast elkaar geplaatst. Op deze manier zijn overkoepelende eisen vastgesteld die samen 
het PVE vormen.  
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Tabel 5 Ontwerpcriteria per deelonderzoek en programma van eisen (meest rechter kolom). Ontwerpcriteria en randvoorwaarden die raakvlakken hebben zijn met elkaar geïntegreerd tot één eis. 

Integratie ontwerpcriteria tot programma van eisen  
Ecologie van de patrijs Goede voorbeelden Huidige kenmerken Huidig grondgebruik Wet- en regelgeving Patrijs op Wieringen Andere boerenlandvogels Zenderonderzoek PARTRIDGE Programma van Eisen 

Aanwezigheid van de drie deel-
habitats op relatief korte afstand van 
elkaar.  

Een combinatie toepassen van 
maatregelen uit het 
maatregelenpakket om de drie deel-
habitats voor patrijzen en voldoende 
dekking te realiseren.    

Tuunwallen opnemen als maatwerk-
pakket.  

De ANLb-pakketten stoppelland en 
botanisch grasland benutten.  

Beheerpakketten moeten voldoen 
aan de eisen van Het Overzicht 
Beheerpakketten ANLb.  

Richten op overgangssituaties met 
gradiënten in hoog en laag en 
verschillende vegetatiestructuren.    
  
  

Een gevarieerd aanbod aan 
maatregelen voor patrijzen ten 
behoeve van Akkervogeldoelsoorten 
Patrijzenparadijs.   

In het broedseizoen in een klein 
gebied rondom geschikte 
nestlocaties zorgen voor een 
gevarieerd aanbod aan maatregelen 
voor dekking en kuikenhabitat.    

Gebieden inrichten met een ruime 
variatie aan maatregelen uit het 
maatregelenpakket zodat broed-, 
kuiken- en winterhabitat op korte 
afstand van elkaar aanwezig zijn. 

  Jaarrond voldoende dekking.  Maatregelen in brede blokvormige 
structuren.   

Tuunwallen combineren met brede 
ongemaaide stroken of 
bloemenblokken  

Aanwezigheid van zwarte braak en 
bloemenblokken nabij broedhabitat.   

Verlagen van predatiedruk door 
habitatbeheer.  

Meer variatie aanbrengen in de 
uitgevoerde pakketten.   

Bij uitvoering van maatregelen wordt 
de zorgplicht gehanteerd.   

Kale grond voor opdrogen jongen en 
nemen van stofbaden.  

Oplossingen voor bekende 
knelpunten benutten bij uitvoering 
van maatregelen uit het maatregelen-
pakket; om draagvlak onder boeren 
te behouden.     

Bij inrichting van Polder Waard 
Nieuwland zorgen dat de drie 
deelhabitats op korte afstand van 
elkaar aanwezig zijn.   

Het beheer van de graslanden 
(blijven) richten op kruidenrijkdom en 
extensief beheer.    

Zwarte braak opnemen als maatwerk-
pakket.  

Verminderen van invloed van 
predatie.   

Wintervoedselvelden gedurende de 
winterperiode.   

Meer besloten landschap (voor 
hogere patrijzenstand).  

Meerdere kleinere maatregelen over 
een groot gebied van +/- 500 ha.  

  Meer oppervlakte aan 
maatregelen/pakketten in een 
gelijkmatige verdeling over het 
gebied; 7% bedekking volgens de 
richtlijn van PARTRIDGE.      

  Richten op overgangssituaties met 
gradiënten in hoog en laag en 
verschillende vegetatiestructuren.     

    De toegepaste maatregelen uit het 
maatregelenpakket bedekken, in 
een gelijkmatige verdeling van 
kleine blokken gemiddeld, 7% van 
de oppervlakte in een gebied van 
500 ha.  

Bedekking van maatregelen is 7%, en 
gelijkmatig verdeeld. 

Maatregelen verdeeld over meerdere 
boeren in hetzelfde gebied.  

Meer besloten landschap (voor 
hogere patrijzenstand).  

Maatregelen aangevuld met 
bestaande landschapselementen tot 
12-15% bedekking.  

Randsituaties (inclusief tuunwallen) 
benutten door randen van de 
kleinschalige verkaveling op het 
stuwwallandschap te beheren op 
overjarige grasachtige vegetatie t.b.v. 
broedhabitat.  

Samenwerken met HHNK en 
gemeente Hollands Kroon om af te 
stemmen over dijkbeheer, 
bermbeheer en onderhoud van 
hagen.    

Voor maatregelen en/of 
aanpassingen in het bermbeheer is 
overleg met gemeente Hollands 
Kroon nodig.   

  Bestaande hagen behouden en 
uitbreiden specifiek als broedhabitat 
voor braamsluiper, spotvogel en 
kneu.    

   Bestaande landschapselementen als 
dijken, bermen, hagen en 
perceelsranden beheren op 
kruidenrijke en/of overjarige 
grasachtige vegetaties voor dekking, 
kuiken- en broedhabitat. 

Voor beheer op dijken en langs 
waterwegen is overleg met HHNK 
nodig.   

Dit in samenwerking met 
waterschap, de gemeente en 
boeren. 

Samenwerking met gebiedspartijen 
op het gebied van beheer van 
landschapselementen  

Aangepast beheer van hagen t.b.v. 
dekking en broedhabitat  

Bij uitvoering van maatregelen wordt 
de zorgplicht gehanteerd.   

Dit aangepaste beheer richt zich op 
een meer besloten landschap en 
vult het maatregelenpakket aan tot 
een totale bedekking van 12-15%.  

  Rekening houden met het karakter 
van het gebied en benutten van 
bestaande landschapselementen en 
agrarisch groen.   

Het beleefbare karakter en de 
beeldbepalende elementen van het 
landschap behouden.  

  NNN-gebieden behouden hun 
bestemming en beheer.   

Binnen het overkoepelende 
landschap inzoomen op lokale kansen 
en knelpunten rondom 
patrijzenterritoria en daar 
maatregelen op afstemmen  

  Jaarronde aanwezigheid van 
(permanente) graslanden.   

Richten op maatwerk binnen een 
landschappelijke benadering met 
behoud en benutten van NNN-
gebieden en van de 
landschappelijke kenmerken en 
waarden van Wieringen, met daarbij 
specifiek de openheid van de 
weidevogelgebieden. 

Benadering op landschapsniveau, 
rekening houdend met regionale 
verschillen in soorten.    

Kogen openhouden ten behoeve van 
weidevogelleefgebied, ganzen en 
wadvogels.     

Kernkwaliteiten van Wieringen 
(weidevogelleefgebied, wierdijk, 
reliëf, eendenkooien) volgens het BPL 
worden niet aangetast.   

Kansen benutten die graslanden van 
de weidevogelgebieden bieden.  

Maatregelen mogen niet ten koste 
gaan van blijvend grasland.    

Kansen benutten van de Polder 
Waard Nieuwland.  

Verminderen van invloed van 
predatie.  

Samenwerking met gebiedspartijen 
op het gebied van predatiebeheer.   

  Samenwerken met andere 
beheerders om af te stemmen over 
predatiebeheer.    

Uitvoering van predatiebeheer moet 
passen binnen wettelijke kaders.   

      Predatiebeheer uitvoeren na 
verbetering van het habitat.  

Verlagen van predatiedruk door 1). 
habitatbeheer, gevolgd door 2.) 
predatiebeheer.    

Aanlijn-verplichting voor honden 
gedurende het broedseizoen.    

Predatiebeheer wordt uitgevoerd 
binnen de wettelijke kaders en in 
samenwerking met gebiedspartijen. 
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4.3 Visie 
 

 

 

 

Op Wieringen beleef je het authentieke landschap door een verbinding van 

agrarisch grondgebruik, agrarische natuur, uitgestrekte weidevogelgebieden, 

levendige akkervogelgebieden, monumentaal glooiend reliëf, historische 

zichtlijnen en een bruisende biodiversiteit. 
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5 Optimalisatieplan 
In dit hoofdstuk komt het optimalisatieplan tot stand. Paragraaf 5.1 bevat in de vorm van een 
overzichtstabel het maatregelenpakket. Aan de hand van het maatregelenpakket en het PVE uit 
paragraaf 4.2 is vervolgens in paragraaf 5.2 een inrichtingsvoorstel gedaan voor een deel van 
Wieringen.  
 

5.1 Maatregelenpakket 
Vanuit de ontwerpcriteria uit paragraaf 4.1 zijn maatregelen voortgekomen die zijn opgenomen in een 
maatregelenpakket (tabel 6). Er is onderscheid gemaakt tussen maatregelen die aansluiten bij 
beheerpakketten van het ANLb en maatregelen die dat niet doen (maatwerkpakketten). 
 

Tabel 6 Maatregelenpakket voor patrijzen op Wieringen. De maatwerkpakketten zijn apart benoemd omdat deze vanuit het 
ANLb geen vergoeding verkrijgen. Voor elke maatregel zijn de belangrijkste (ruimtelijke) criteria benoemd. Tevens is voor 
elke maatregel aangegeven aan welk deelhabitat een bijdrage wordt geleverd. Voor volledige beschrijvingen van de 
maatregelen (m.u.v. tuunwal en zwarte braakstrook) wordt verwezen naar bijlage 3.  
* Van deze maatregelen is bekend dat ze  roofvogels aantrekken. De pakketten zijn echter alleen gedurende de winter 
aanwezig,  buiten het broedseizoen van weidevogels. Toch moeten roofvogels niet te veel gestimuleerd worden.    

Maatregelenpakket ANLbvoor patrijzen op Wieringen 

  
 
 
 
Maatregel/ 
beheer 
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Bloemenblok • Blokvormig, minimaal 20 meter breed 

• Minimaal 0,5 hectare 

• In open veld, maar dichtbij nesthabitat   

+++ +++ +++ +++ 

Keverbank • 3 meter breed, uiteindelijk 50 cm hoog 

• Middenin gewas op minstens 15 meter van perceelsrand 

• Aangrenzende strook zwarte braak, 1-3 m breed aan zonzijde 

• Aangrenzend/nabij bloemenblok/ kruidenrijke akkerrand  

• Jaren op een vaste locatie 

+ + + ++ 

Winterstoppel*  • Minimaal 0,5 hectare 

• Onderzaaien met ijl mengsel van voederwikke, bladrammenas 
en radijs  

  +++ +++ 

Wintervoedsel-
akker* 

• Maximaal 2 hectare  

• In de buurt van opgaande begroeiing  

• Rustperiode tijdens aanwezigheid van pakket 

  + ++ 

Grasland met 
rustperiode 

• Rustperiode minimaal tot half juni, bij voorkeur langer  +   + 

Kruidenrijk 
grasland 

• Rustperiode minimaal tot half juni, bij voorkeur langer ++  + + 

Kruidenrijke 
akkerranden 

• Afwisseling tussen eenjarige (20%) en meerjarige (80%) 
randen 

• Bij voorkeur zo breed mogelijk, minimaal 9 meter 

• Stimuleren van najaarsinzaai bij eenjarige randen, zodat ze 
eerder in bloei staan.  

++ ++ ++ ++ 

Stoppelland* • Pakket is aanwezig gedurende winterperiode (tot 15 maart) 

• Rustperiode tijdens aanwezigheid van pakket 

  ++ ++ 

Botanisch 
grasland 

• Extensief beheer bij voorkeur met maaidatum na 15 juni 

• Indien mogelijk beheren op brede overjarige grasachtige 
vegetaties 

++ + + + 

Kruidenrijke akker 
(insectenrijk 
grasland) 

• Beheren als meerjarige maatregel, zoals beschrijving 
insectenrijk grasland 

• Beheren op overjarige grasachtige vegetatie 

++ + + ++ 
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Patrijzenhaag • 4-6 meter breed 

• Maximaal 2 meter hoog 

• Aan lengtezijden een ruigtestrook van grassen en kruiden  

• Nabij insectenrijk kuikenhabitat 

+ ++ + +++ 

Tuunwal • Als perceelsscheiding op de bovenwallen 

• 1 m. hoog; onder 1 m. breed; boven 0,5 m. breed (HzA 
Stedebouw en Landschap, 2011) 

• Niet maaien 

• Met aangrenzende brede ongemaaide strook of bloemenblok.  

+ +  ++ 

Zwarte 
braakstrook 

Afgeleide van strook naast keverbank:   

• 1-3 meter breed 

• Middenin gewas op minstens 15 meter van perceelsrand 

• Aangrenzend of nabij dekking van gewas/bloemenblok 

Aanvulling op de 
drie deelhabitats 

 

  

5.2 Inrichtingsvoorstel 
Om optimalisatie van patrijzen op Wieringen uitvoerbaar te maken en om meer houvast te geven, is 
Wieringen in vier deelgebieden verdeeld (figuur 33). De verdeling is gemaakt op basis van 
overeenkomstige gebiedskenmerken en landschappelijke grenzen, zoals de rijksweg N99, walsloten en 
bebouwing. Bij de verdeling is rekening gehouden met de richtlijn van 500 hectare die PARTRIDGE 
hanteert. Op die manier kan er per deelgebied gekeken worden naar de inrichting.  
  
In deze paragraaf is eerst de werkwijze voor de totstandkoming van een inrichtingsvoorstel voor 
Wieringen beschreven. Deze werkwijze is vervolgens uitgevoerd voor één van de deelgebieden van 
Wieringen, hetgeen voor dat deel resulteert in een inrichtingsvoorstel. Daarnaast zijn de globale 
bevindingen voor de overige drie deelgebieden beschreven om alvast enig inzicht te geven in de 
kenmerken. 
 

 
 

Figuur 33 Deelgebiedenkaart Wieringen 
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Om tot een inrichtingsvoorstel te komen moet er eerst worden gekeken naar de (landschappelijke) 
kenmerken van het deelgebied, zoals de bedekking, verdeling en variatie van de beheerpakketten, de 
beperkingen en naar waar de patrijs zich de afgelopen jaren bevindt. De volgende stappen moeten 
worden genomen:  
1. Berekenen van het bedekkingspercentage van ANLb-akkerpakketten in het deelgebied om te 

kijken of wordt voldaan aan de eis van 7% bedekking (zonder graslandpakketten).  
2. Berekenen van het bedekkingspercentage van akkerpakketten met daarbij graslandpakketten die 

een rustperiode kennen van 15 juni of later om te kijken of wordt voldaan aan de eis van 7%. 
3. Beoordelen van de variatie in de huidige maatregelen of wordt voldaan aan de eis van de 

beschikbaarheid van de drie deelhabitats.  
4. Kijken waar de permanente graslanden, weidevogelgebieden en NNN-gebieden liggen. Binnen de 

NNN-gebieden kunnen geen maatregelen uitgevoerd worden. In de weidevogelgebieden mag 
geen opgaande begroeiing toegepast worden en de permanente graslanden moeten zoveel 
mogelijk behouden worden.  

5. Kijken waar de bouwlanden en tijdelijke graslanden liggen om te bepalen waar maatregelen 
uitgevoerd kunnen worden.    

6. Kijken waar de patrijzenterritoria van de afgelopen jaren liggen en wat het broedsucces is om te 
bepalen waar patrijzen zich bevinden en wat mogelijke knelpunten zijn.  

7. Naar aanleiding van stap 6 binnen het overkoepelende landschap inzoomen op lokale kansen en 
knelpunten rondom patrijzenterritoria en daar de inrichting op afstemmen.  

  
Deelgebied A  
Er is gekozen om voor deelgebied A het inrichtingsvoorstel uit te werken, omdat er in dit gebied een 
diversiteit aan landschappen, het grootste percentage aangelegde beheermaatregelen (16%) en 
patrijzenterritoria met een wisselend broedsucces liggen. Deze variatie maakt dat deelgebied A als 
goed voorbeeld kan dienen voor het opstellen van een inrichtingsvoorstel voor de andere 
deelgebieden. Het inrichtingsvoorstel is geen vastomlijnd gegeven, maar schetst de mogelijkheden en 
geeft een denkrichting. De verschillende stappen zijn doorlopen, waarbij tussentijds conclusies zijn 
getrokken.  
  
Om tot een bedekkingspercentage van huidig beheer te komen is gebruik gemaakt van de 
beheerkaarten van de jaren 2020 en 2021 (bijlage 5). Deze keuze is gemaakt, omdat er van deze twee 
jaren ook kaarten beschikbaar zijn van de territoria en het broedsucces van de patrijs (zie paragraaf 
3.6). Tabel 7 toont voor beide jaren zowel de bedekking van de akkerpakketten als de bedekking van 
akker- en graslandpakketten samen. Na deze twee stappen is geconcludeerd dat er in de jaren 2020 
en 2021 met alleen de uitgevoerde akkerpakketten niet genoeg bedekking is. Met de 
graslandpakketten als aanvulling wordt de 7% wel gehaald.  
  
Tabel 7 Bedekking van ANLb akkerpakketten en ANLb graslandpakketten in de jaren 2020 en 2021 in deelgebied A 

Deelgebied A  

Oppervlakte gebied  563 ha  100%  

2020  In hectare  In procenten  

Bedekking akkerpakketten  24 ha   4%  

Bedekking akkerpakketten en graslandpakketten met rustperiode tot 
minimaal 15 juni  

66 ha  12%  

2021  In hectare  In procenten  

Bedekking akkerpakketten  22 ha  4%  

Bedekking akkerpakketten en graslandpakketten met rustperiode tot 
minimaal 15 juni  

61 ha  11%  
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De maatregelen bestaan uit wintervoedselakkers, graslanden met rustperiode, botanische hooilanden 
en één 1-jarige zomerrand. Dit biedt niet heel veel variatie en een knelpunt van wintervoedselakkers 
is dat ze roofvogels aantrekken. Dit zou, zonder goede dekking in de buurt van bijvoorbeeld een 
patrijzenhaag, bloemenblok of keverbank eerder in het nadeel van patrijzen kunnen werken. De 
wintervoedselakkers liggen redelijk verdeeld en zijn enigszins verbonden door de graslandpakketten.  
 

In figuur 34 wordt de verdeling tussen permanente graslanden, tijdelijke graslanden, bouwland en 
NNN-gebieden verduidelijkt. Zo is te zien dat permanente graslanden een groot onderdeel zijn van 
deelgebied A en dat er in het westen weinig bouwland en tijdelijke graslanden beschikbaar zijn voor 
het inrichten met akkerpakketten. De mogelijkheden liggen voornamelijk in het midden en het oosten 
van het deelgebied. Figuur 34 toont ook het broedsucces van de territoria. Hier valt op dat er rondom 
Stroe in 2021 relatief weinig broedsucces is vastgesteld. Dit zou kunnen betekenen dat hier niet genoeg 
broedhabitat en/of kuikenhabitat aanwezig is of dat het van een te lage kwaliteit is. In het westelijke 
puntje van deelgebied A zijn veel territoria aanwezig met een vrij hoog broedsucces, ondanks dat er 
alleen graslandpakketten en NNN-beheer aanwezig is. Ook valt op dat veel territoria parallel aan de 
dijk liggen. Dit zou kunnen betekenen dat de dijk deels aan de behoeften van de patrijs voldoet.  
 
 

   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Binnen deelgebied A zijn vervolgens de volgende gebieden nader bekeken: 
 

1. Stroe  
Rondom Stroe liggen wintervoedselakkers en graslanden met rustperiode. Daarnaast is er een mix 
van permanente graslanden, tijdelijke graslanden en bouwland (figuur 34). Door middel van een 
kort veldbezoek zijn een aantal landschapselementen rondom Stroe in kaart gebracht (figuur 35). 
Het betreft hagen en tuunwallen. Beide zijn mogelijk habitat-onderdelen voor de patrijs. De variatie 
in beheer en landschapselementen zou een reden kunnen zijn waarom hier relatief veel territoria 
liggen. Toch is het broedsucces in 2021 laag, wat kan aanduiden dat broedhabitat en/of 
kuikenhabitat ontbreekt of van onvoldoende kwaliteit is. Een oplossing zou zijn om maatregelen

Figuur 34 Overzichtskaart grondgebruik en territoria deelgebied A 
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aan te leggen die dit bevorderen. Bloemblokken, patrijzenhagen, kruidenrijke akkerranden en 
kruidenrijke graslanden zijn voorbeelden van maatregelen die hieraan zouden kunnen 
bijdragen. Ook zijn de bestaande hagen op dit moment niet optimaal voor patrijzen, maar een 
verandering in beheer zou ze geschikt kunnen maken. Wanneer de tuunwallen beheerd worden op 
kruidenrijkdom kunnen deze mogelijk een bijdrage leveren aan het kuikenhabitat.  

2. Marskepolder 
In en rond de Marskepolder liggen voornamelijk graslandpakketten en NNN-beheer. Aan de 
zuidkant wordt dit aangevuld met een aantal wintervoedselakkers. Ook zijn er verschillende 
territoria met verschillen in broedsucces (figuur 34). Dit leidt tot de conclusie dat het in dit gebied, 
net als in Stroe, ontbreekt aan kwalitatief goed broed- en/of kuikenhabitat. Echter geeft de ligging 
van de territoria de indruk dat de dijk een habitat-onderdeel is van de patrijzen die zich hier 
bevinden. Lage maatregelen hebben hier de voorkeur, omdat er zich in de omgeving 
weidevogelleefgebieden bevinden. Geschikte maatregelen zijn kruidenrijk grasland, keverbank, 
bloemenblok en kruidenrijke akkerrand. Ervan uitgaande dat de dijk een habitat-onderdeel is voor 
de patrijzen op deze plek, heeft het de voorkeur om nieuwe maatregelen hierop aan te laten 
sluiten. Dit is beperkt mogelijk vanwege het ontbreken van bouwland en tijdelijke graslanden 
grenzend aan de dijk.  

3. Woudpolder  
Het beheer in de Woudpolder bestaat uit de graslandpakketten botanisch hooiland, botanisch 
weiland en grasland met een rustperiode tot 15 juni. Daarnaast ligt er NNN-beheer en liggen er 
permanente graslanden met kleine stukken tijdelijk grasland en bouwland. In het westen liggen 
veel territoria op een relatief kleine oppervlakte in combinatie met tuunwallen (figuur 36). Het 
broedsucces is goed, wat zou kunnen wijzen op voldoende broed- en kuikenhabitat. Het zou voor 
dit gebied goed zijn om het aanwezige habitat te versterken door verbeterd beheer waarbij er in 
de botanische weilanden langs de tuunwallen beheerd wordt op ruige, kruidenrijke 
graslandranden. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Inrichting Deelgebied A  
Figuur 37 toont een inrichtingsvoorstel voor deelgebied A, opgesteld uit de informatie en conclusies 
van de voorgaande stappen. 
 

 

Figuur 35 Landschapselementen rondom Stroe 

Figuur 36 Tuunwallen (aangewezen door 
gele pijlen) in de Woudpolder. Bron 
satellietbeeld : Google Maps 

Openslaan voor inrichtingsvoorstel > 
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Figuur 37 Inrichtingsvoorstel deelgebied A 
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Overige deelgebieden 
Voor de overige deelgebieden is een korte analyse gemaakt van de kenmerken. Dit dient als aanzet 
voor het opstellen van een inrichtingsvoorstel voor deze gebieden. 
 
Deelgebied B:  
Hoewel deelgebied B de laagste bedekking aan akkerpakketten heeft (1,5%), liggen er veel territoria. 
Deze concentreren zich rond de bebouwing van Oosterland. Mogelijk wordt er door de tuinen en erven 
voorzien in de drie deelhabitats. Rondom Oosterland ligt een groot aanbod van bouwland en tijdelijk 
grasland waardoor er veel mogelijkheden zijn om maatregelen aan te leggen en de drie deelhabitats 
te vergroten en te versterken. Een groei van de populatie rondom Oosterland is dan wellicht mogelijk.  
 
Deelgebied C:  
De bedekking van akkerpakketten in deelgebied C is 2%. Dit wordt procentueel niet aangevuld door 
graslandpakketten. De Polder Waard Nieuwland, welke de kern vormt van deelgebied C, heeft geen 
reliëf behalve langs de randen waar dijken aanwezig zijn. Langs de randen bevinden zich ook de meeste 
territoria. De kansen lijken hier dan ook te liggen in het versterken en uitbreiden van de deelhabitats 
langs de randen van de polder. Het aanleggen van maatregelen midden in de polder zou namelijk 
kunnen leiden tot een ecologische val.  
 
Deelgebied D:  
Dit deelgebied heeft een bedekking van 2% akkerpakketten. Dit wordt aangevuld tot 8% als de 
graslandpakketten worden meegerekend. Van de kleine aantallen territoria in dit deelgebied liggen de 
meeste in het oosten. Uit eigen waarneming lijkt het landschap hier geschikt, maar toch zijn er weinig 
tot geen territoria aanwezig. In een gebied waar patrijzen niet voorkomen is zelfs bij aanwezigheid van 
optimaal habitat niet te verwachten dat patrijzen zich zullen vestigen. Dit komt omdat patrijzen 
jaarrond honkvast zijn en een kleine homerange en een geringe dispersie hebben (Roodbergen, 2013). 
Dit vraagt om nader onderzoek, bijvoorbeeld door monitoring te combineren met habitatkarteringen.  
 
Conclusie 
De hiervoor genoemde werkwijze komt niet geheel overheen met de aanpak van PARTRIDGE, die 
adviseert om beheermaatregelen zo gelijkmatig mogelijk over het gebied te verdelen (Brewin, z.d.). 
Toch wordt er voor het inrichtingsplan gekozen om eerst in te zoomen op gebieden waar de patrijs al 
aanwezig is, omdat er op deze manier gerichter gewerkt kan worden naar lokale versterking van de 
deelhabitats. Volgens het Handboek Robuuste Verbindingen (Alterra, 2001) kunnen populaties 
verstevigd worden door het maken van verbindingen waarbij één, of een combinatie van, vier 
strategieën uitgevoerd worden. De vier genoemde strategieën zijn het verbeteren, het vergroten, het 
verdichten en het verbinden van het habitat. Om uiteindelijk een duurzame patrijzenpopulatie op 
Wieringen te realiseren is het verbeteren van het habitat de eerste stap. Het is belangrijk dat er goed 
gemonitord wordt of de verbetering van het habitat daadwerkelijk leidt tot een versterking van de 
patrijzenpopulatie. Als dit het geval is kan er steeds meer naar de gehele patrijzenpopulatie op 
Wieringen gekeken worden en gewerkt worden aan de strategieën vergroten en verbinden. 
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6 Kritische reflectie  
In dit hoofdstuk is gereflecteerd op de werkwijze in relatie tot het behalen van de doelstelling. De kern 
van de doelstelling is om ANV Hollands Noorden handvatten te geven om, met maatregelen die passen 
binnen het ANLb, het leefgebied van patrijzen te versterken, daarbij rekening houdend met de 
gebiedsspecifieke situatie van Wieringen.  
 
Handvatten voor ANV Hollands Noorden 
Het is ten dele gelukt om ANV Hollands Noorden de benodigde handvatten te geven. Er is een concreet 
maatregelenpakket met waar mogelijk richtlijnen voor maatvoering en ruimtelijke samenhang. In het 
optimalisatieplan is voor deelgebied A aangegeven hoe die ruimtelijke samenhang eruit kan zien. Voor 
(delen van) andere deelgebieden is dit vanwege tijdgebrek niet aangegeven. Het opstellen van het 
projectplan en de daaropvolgende inventarisatie- en verwerkingsfase hebben relatief veel tijd in beslag 
genomen. Hierdoor is de analysefase en de planvormingsfase in beperkte tijd uitgevoerd. Wel is 
duidelijk geworden dat een inrichtingsvoorstel met de geadviseerde maatregelen, binnen een 
gebiedsspecifieke aanpak om maatwerk vraagt. De stappen om tot dit maatwerk te komen zijn in het 
optimalisatieplan toegelicht, maar de stappen zijn dus slechts voor één deelgebied uitgevoerd.  
 
Gebiedsspecifieke karakter 
Het gebiedsspecifieke karakter van het plan komt tot uiting in bijvoorbeeld het zoeken naar balans 
tussen weidevogelgebieden en bouwland, in het betrekken van bestaande elementen als tuunwallen 
en hagen en in het behouden van karakter van Wieringen. Landschapselementen zoals hagen, 
tuunwallen en het groen van agrarische erven en tuinen zijn echter slechts voor een klein gebied en 
niet volledig in kaart gebracht. Gezien de locaties van sommige territoria is te verwachten dat deze 
elementen wel deel uitmaken van het habitat van patrijzen.  
 
Bij een gebiedsspecifieke benadering hoort ook het betrekken van relevante partijen in het gebied. In 
het onderzoek naar huidig grondgebruik en beheer is er geen contact geweest met andere beheerders 
op Wieringen. Alle informatie is verkregen via online-onderzoek en informatie van (medewerkers van) 
ANV Hollands Noorden. Dit geeft mogelijk een onvolledig en eenzijdig beeld over het (predatie)beheer 
en de kenmerken van bijvoorbeeld de NNN-gebieden en dijken. 
 
Predatie 
Met betrekking tot predatiebeheer op Wieringen is vrijwel alleen informatie over bestrijding van 
vossen bekend geworden. Andere mogelijke predatoren worden benoemd, echter is niet duidelijk 
welke predatoren op Wieringen nog meer een rol spelen en hoe en of zij bestreden kunnen worden. 
 
Sommige van de geadviseerde maatregelen trekken roofvogels aan hetgeen negatief kan uitpakken 
voor weidevogels op Wieringen. Tijdens het deelonderzoek naar andere boerenlandvogels zijn 
roofvogels echter buiten beschouwing gelaten waardoor niet duidelijk is geworden welke roofvogels 
op Wieringen voorkomen en mogelijk versterkt worden door de maatregelen.  
 
Er is niet onderzocht waar de grootste dichtheden van weidevogels zich bevinden in relatie tot de 
locatie van de maatregelen. Dit zou van belang kunnen zijn bij de inrichting van de deelgebieden, 
bijvoorbeeld met het oog op het gebruik van hiervoor genoemde maatregelen die roofvogels 
aantrekken. 
   
ANLb 
De maatregelen moeten passen binnen het ANLb. Dit is niet voor alle geadviseerde maatregelen het 
geval. Het aanleggen van tuunwallen, zwarte braakstroken en patrijzenhagen past niet binnen een 
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ANLb-beheerpakket. Daarnaast is duidelijk geworden dat maatregelen in het agrarisch natuurbeheer 
aangevuld dienen te worden met aangepast beheer van landschapselementen zoals bermen, hagen 
en dijken, hetgeen ook niet ingevuld kan worden met het ANLb.  
 
In de inleiding wordt genoemd dat het in beeld brengen en oplossen van knelpunten in de ANLb-
pakketten bij kan dragen aan draagvlak onder boeren om het ANLb-beheer te blijven voortzetten. Bij 
het opstellen van dit plan is echter geen apart onderzoek gedaan naar de knelpunten die boeren 
tegenkomen en/of positieve ervaringen die ze hebben bij het uitvoeren van het ANLb beheer. 
Beschreven knelpunten zijn gebaseerd op eerdere losse gesprekken en niet op antwoorden van 
gerichte vragen. Uit deze losse gesprekken zijn daarnaast slechts knelpunten bekend geworden voor 
een beperkt deel van de geadviseerde maatregelen.  
 
Zenderonderzoek PARTRIDGE 
De vooraf vastgestelde jaarlijkse terugkerende perioden in het leven van patrijzen (broed- en 
kuikenperiode, klucht, vorming territoria), waarin de data vooraf aan de analyse zijn verdeeld, bleken 
niet altijd overeen te komen met de daadwerkelijke cyclus van de individuele patrijzen. Verandering 
in beweging van patrijzen kan duiden op het afsluiten van of starten van een nieuwe periode. Aan de 
hand van veranderingen in de beweging van individuele patrijzen kan meer nauwkeurig worden 
bepaald of de drie perioden die tijdens dit onderzoek zijn gehanteerd daadwerkelijk overeenkomen 
met de jaarcyclus van patrijzen. Daarmee kan vervolgens meer nauwkeurig worden geanalyseerd 
welke habitat-onderdelen patrijzen in de verschillende perioden gebruiken.  
 
Voor de analyse is data gebruikt van drie jaar voor vier patrijzen. Deze dataset is niet groot genoeg en 
bestrijkt een te korte periode om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over het habitatgebruik.  
 
De analyse van de data van het zenderonderzoek is een herhaling geweest van het onderzoek van 
Dingemans (2019). Met uitzondering van het toevoegen van bepaalde perioden in de jaarcyclus van 
patrijzen zijn er geen nieuwe invalshoeken gezocht voor de data-analyse.   
 
Monitoring 
De monitoring op Wieringen wordt gebiedsdekkend uitgevoerd met geluidstellingen in het vroege 
voorjaar en najaarstellingen zonder geluid. Hierbij is Wieringen opgedeeld in een aantal telgebieden. 
Er wordt geteld volgens protocollen, echter is er geen monitoringsplan opgesteld. Uit eigen ervaring is 
opgemaakt dat de telgebieden soms een grote oppervlakte bestrijken waardoor de geluidstelling 
binnen de vastgestelde tijd niet voor het volledige telgebied kon worden uitgevoerd.   
 
De geluidstellingen geven een goed beeld van de aantallen territoria. Dit type monitoring geeft echter 
geen informatie over waar patrijzen zich precies ophouden, wat hun beweging is en welk beheer, 
habitat-onderdeel of landschapselement ze gebruiken. Hierdoor kan, ook na uitvoering van het 
optimalisatieplan, niet worden onderzocht wat belangrijke onderdelen zijn in het habitat van de patrijs 
en of het uitgevoerde beheer effectief is.   
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7 Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden onder andere naar aanleiding van de kritische reflectie aanbevelingen 
gedaan voor vervolgonderzoek, samenwerking, beheer en monitoring.   
 
Handvatten voor ANV Hollands Noorden 

• Het wordt geadviseerd om volgens de stappen zoals beschreven in paragraaf 5.2 de andere 
deelgebieden te analyseren om vervolgens per deelgebied een soortgelijk inrichtingsvoorstel 
te maken zoals voor deelgebied A.  

 
Gebiedsspecifiek karakter 

• Om het gemaakte inrichtingsvoorstel voor deelgebied A aan te scherpen en de nog te maken 
inrichtingsvoorstellen zo goed mogelijk te laten aansluiten op het gebiedsspecifieke karakter 
wordt aanbevolen om habitatkarteringen te maken voor de gebieden waar maatregelen voor 
patrijzen zullen worden uitgevoerd. Zo worden ook kansen en knelpunten in beeld gebracht. 
Naast de beheermaatregelen is het in elk geval belangrijk om vaste elementen als bermen, 
tuunwallen, hagen, weg- en erfbeplanting en beheer van dijken in kaart te brengen.  

• Het wordt aangeraden om met beheerders van dijken, bermen, hagen en NNN-gebieden de 
knelpunten en kansen in beeld te brengen en te onderzoeken of er afspraken gemaakt kunnen 
worden voor patrijs-vriendelijk beheer.  

 
Predatiebeheer 

• Samenwerking met andere beheerders is ook van belang met betrekking tot predatiebeheer, 
voornamelijk om afspraken te maken over de bestrijding van vossen.  

• Ook wordt aanbevolen om te onderzoeken welke andere predatoren op Wieringen een gevaar 
vormen voor patrijzen en of deze bestreden kunnen worden. Het plaatsen van camera’s nabij 
broed-, winter- en kuikenhabitat van patrijzen kan inzicht geven in veel voorkomende 
predatoren.  

• Bekend is dat honden een verstorende factor vormen en daarom wordt aanbevolen om in 
overleg met de provincie en gemeente in te zetten op een aanlijn-verplichting voor bepaalde 
gebieden in het broedseizoen.  

• Het wordt geadviseerd aanvullend onderzoek te doen naar de aanwezigheid van roofvogels 
op Wieringen en hoe en of deze bevoordeeld worden door de geadviseerde maatregelen. In 
dit kader wordt ook geadviseerd om in kaart brengen waar de hoogste dichtheden van 
weidevogels zich bevinden, zodat hier met het aanleggen van maatregelen die ook roofvogels 
aantrekken rekening mee kan worden gehouden.  
 

ANLb 

• Het wordt aanbevolen om als wijze van proef de maatregelen patrijzenhaag, tuunwal en 
zwarte braakstrook op te nemen als maatwerkpakket en deze uit te voeren op plekken waar 
al relatief veel patrijzen voorkomen (zie verder kopje monitoring). 

• Het wordt aanbevolen om in gesprekken met boeren aan de hand nog op te stellen 
vragenlijsten te onderzoeken welke knelpunten zij ervaren (en welke oplossingen/kansen ze 
zien) bij het uitvoeren van maatregelen uit het maatregelenpakket.    

• Om boeren en andere nog te betrekken partijen meer inzicht te geven in voor welke soorten 
ze bepaalde maatregelen nemen wordt aanbevolen om het optimalisatieplan met hun te delen 
en een factsheet te maken waarop staat aangegeven voor welke soorten de verschillende 
maatregelen nuttig zijn. 

• Naar aanleiding van het deelonderzoek naar andere boerenlandvogels wordt aanbevolen om 
de braamsluiper, spotvogel en grasmus als extra doelsoorten op te nemen voor Wieringen. 
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Aanbevelingen 

Zenderonderzoek PARTRIDGE 

• Het wordt aanbevolen om het zenderonderzoek in Oude Doorn voort te zetten om het 
onderzoek te kunnen herhalen met een steeds groter wordende dataset. 

• Het wordt aanbevolen om dit onderzoek ook uit te voeren voor andere gebieden waar 
patrijzen worden gezenderd en de resultaten met elkaar te combineren en te vergelijken. Zo 
is er een grote dataset beschikbaar van gezenderde patrijzen in Ospel, Limburg. Deze data 
waren voor dit onderzoek niet bruikbaar, omdat er voor het gebied geen habitatkartering 
gemaakt is. Het wordt aanbevolen om indien mogelijk met terugwerkende kracht 
habitatkarteringen te maken en het onderzoek alsnog uit te voeren.  

• Het wordt aanbevolen om terugkerende perioden in de jaarcyclus van patrijzen individueel 
vast te stellen aan de hand van hun bewegingen en vervolgens de analyse voor deze perioden 
per patrijs uit te voeren.  

• Het wordt aanbevolen om ook andere invalshoeken te zoeken om de data te analyseren. 
Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar de beweging van patrijzen, de leeftijd van 
patrijzen in relatie tot hun beweging en het gebruik van bepaalde gewassen door patrijzen. 

  
Monitoring 

• Om de ontwikkeling in de patrijzenpopulatie op Wieringen in beeld te kunnen brengen en de 
effectiviteit van uitgevoerde maatregelen te onderzoeken wordt aanbevolen om de 
patrijzenmonitoring op Wieringen voort te zetten.  

• Het wordt aanbevolen een apart monitoringsplan voor patrijzen op Wieringen op te stellen 
waarbij de oppervlakte en verdeling van de huidige telgebieden wordt geëvalueerd.  

• Om te weten te komen welke habitat-onderdelen op Wieringen door patrijzen worden 
gebruikt en om te onderzoeken of uitgevoerd beheer effectief is wordt aanbevolen om 
zenderonderzoek uit te voeren op Wieringen. Geadviseerd wordt om dit uit te voeren in een 
deelgebied waar naar aanleiding van dit plan nieuwe maatregelen worden uitgevoerd. 
Voorwaarden hierbij zijn dat het onderzoek voor langere tijd kan worden uitgevoerd en dat er 
habitatkarteringen worden gemaakt om de waarnemingen aan te kunnen relateren.  

• In hetzelfde kader als het voorgaande punt wordt aanbevolen om aan vrijwilligers, boeren en 
veldmedewerkers te vragen of zij bij het doorgeven van zichtwaarnemingen van patrijzen niet 
alleen de locatie willen doorgeven, maar ook te omschrijven in welke vegetatie de patrijzen 
zich op dat moment bevonden en wat verdere kenmerken waren in de nabije omgeving.  

• Indien de voorgestelde maatwerkpakketten (zie kopje ANLb) worden uitgevoerd wordt 
aanbevolen deze met wildcamera’s te monitoren om te onderzoeken of en hoe de 
maatregelen worden gebruikt.  

 
Kansrijke gebieden 
In paragraaf 3.9 is beschreven waar de andere kansrijke gebieden voor patrijzen liggen in het 
werkgebied van ANV Hollands Noorden. Het wordt geadviseerd om eerst te onderzoeken waar op dit 
moment binnen die kansrijke gebieden al ANLb-beheer wordt uitgevoerd. Dit zijn namelijk de gebieden 
waar ANV Hollands Noorden mogelijk met haar beheer extra kan inzetten op versterking van patrijzen. 
Om te bepalen waar de patrijzen zich bevinden wordt geadviseerd om vervolgens in die gebieden 
monitoring uit te voeren gelijk aan de monitoring die op Wieringen is uitgevoerd. De volgende stap is 
dan om de gebiedskenmerken in beeld te brengen zoals in dit plan voor Wieringen is gedaan. Zo kan 
worden bepaald waar de knelpunten en kansen liggen en kan ook voor die gebieden een 
inrichtingsplan opgesteld worden. Mogelijk kan dan op den duur een netwerk van populaties 
gerealiseerd worden, zodat er uitwisseling kan plaatsvinden en populaties duurzamer worden.  
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Bijlage 1 Doelsoorten  
 

Tabel 8 Overzicht van de doelsoorten van ANV Hollands Noorden (bron: persoonlijke communicatie, 19 februari 2022) en de 
doelsoorten van provincie Noord-Holland (bron: Provincie Noord-Holland, 2021a) m.b.t. de uitvoering en de leefgebieden van 
het agrarisch natuurbeheer. Met groene arcering is aangegeven welke doelsoorten van toepassing zijn voor ofwel ANV 
Hollands Noorden ofwel de provincie. Met afkortingen is aangegeven voor welke categorie het een doelsoort is.  

Doelsoorten agrarisch natuurbeheer ANV Hollands Noorden en provincie Noord-Holland 
Doelsoort ANV Hollands Noorden Provincie Noord-Holland 
Gele kwikstaart AV OA 

Grauwe kiekendief  OA 

Blauwe kiekendief  OA 

Veldleeuwerik AV OA 

Velduil  OA 

Ringmus AV OA 

Gorzen  OA 

Ruigpootbuizerd  OA 

Graspieper AV  

Grutto WV OG 

Tureluur WV OG 

Scholekster AV en WV OG en OA 

Kievit AV en WV OG en OA 

Wulp WV OG 

Kneu AV DD 

Keep  DD 

Braamsluiper  DD 

Grote lijster  DD 

Zomertortel  DD 

Spotvogel  DD 

Torenvalk  DD 

Ransuil  DD 

Patrijs AV DD en OA 

Geelgors AV DD 

Bunzing   DD 

Kleine modderkruiper  ND 

Bittervoorn  ND 

Noordse woelmuis  ND 

Rugstreeppad  ND 

Watersnip  ND 

Zomertaling  ND 

Zwarte stern  ND 

 
AV  = Akkervogel-doelsoort 
WV = Weidevogel-doelsoort 
OA  = Open akker-doelsoort 
OG  = Open grasland-doelsoort 
DD  = Droge dooradering-doelsoort 
ND  = Natte dooradering-doelsoort 
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Bijlage 2 Beschrijving zenderwerk 
De beschrijving is gebaseerd op het rapport “Onderzoek effectiviteit PARTRIDGE-maatregelen” 
(Dingemans, 2019) en geactualiseerd naar het huidige onderzoek. 
 
Vangen en zenderen van de patrijzen: 
In het voorjaar 2022 (eind maart/begin april) zijn in het demonstratiegebied de Oude Doorn twee 
patrijzen gevangen en van een zender voorzien door Jan Staal en Marco Renes, beide gecertificeerd 
ringer. De locaties waar dit werd gedaan zijn bepaald aan de hand van de uitkomsten van de 
geluidstellingen en losse waarnemingen. De patrijzen werden gevangen in de avond door vanaf 1 à 2 
uur voor zonsondergang een mistnet op te stellen, daarin een lokpatrijs neer te zetten en het geluid 
van een patrijshaan af te spelen (figuur 38). 

 
De zenders die zijn gebruikt zijn de ‘PIP Ag357 necklace tags’ (figuur 
39). Het zendertje wordt met een enkel touw om de nek van een 
patrijs bevestigd en ze wegen 6-7 gram (Dingemans, 2019). De 
lange antenne die eraan zit is dun en flexibel en doordat patrijzen 
alleen vooruit bewegen zullen ze hiermee niet blijven hangen 
achter vegetatie. Door het beperkte gewicht (ongeveer 1% van het 
lichaamsgewicht van een patrijs) en omvang zijn ze het meest 
geschikt voor de patrijzen. Het onderzoekswerk is met deze 
middelen goedgekeurd door de Centrale Commissie Dierproeven 
(CCD). Buiten dat Jan Staal een ontheffing heeft op de Wet van 
Dierproeven is door de Instelling voor Dieproeven besloten dat 
door het lage gewicht van de zenders geen vergunning aangevraagd 
hoefde te worden bij de CCD (NIOO-KNAW, 2018, geciteerd in 
Dingemans, 2019). Niet alle patrijzen 
die gevangen worden krijgen een 
zender. Er wordt gekeken naar het 
geslacht en leeftijd om te bepalen 
welke patrijzen een zender krijgen. 
Wel krijgen alle gevangen patrijzen 
een ring (figuur 40) om te bepalen 
welke patrijzen teruggevangen 
worden in de jaren daarop of om 
individueel te kunnen herkennen bij 
de vondst van bijvoorbeeld een dode 
patrijs. 
 

Figuur 38 Mistnet met daarbinnen een lokpatrijs en een box voor het afspelen van geluid. Foto's: Rick van der Weerden 

Figuur 39 PIP Ag357 necklace tag. 
Foto: Rick van der Weerden 

Figuur 40 Het ringen van de patrijs en data 
verzamelen. Foto's: Rick van der Weerden 
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Volgen gezenderde patrijzen en verwerking gegevens in het 
veld: 
De patrijzen met een zender zijn uit te peilen met een antenne 
en ontvanger. Door hiermee het gebied in te gaan vangt de 
antenne het signaal op van de zender (figuur 41). Iedere patrijs 
met zender heeft zijn eigen frequentie. Om het signaal op te 
vangen wordt daarom de antenne op de juiste frequentie gezet. 
Hoe dichterbij de patrijs en hoe meer gericht naar de patrijs, hoe 
luider het geluid wordt van de antenne. Door een kruispeiling te 
doen (waarbij van verschillende kanten de hoe en afstand wordt 
ingeschat) is het mogelijk de patrijs te lokaliseren zonder dichter 
bij de patrijzen te hoeven komen waardoor verstoring zoveel 
mogelijk is beperkt. Op deze manier is de patrijs tot enkele 
meters nauwkeurig te lokaliseren. Zodra de ene patrijs is 
gelokaliseerd en de gegevens zijn genoteerd wordt de ontvanger 
ingesteld op de frequentie voor de volgende patrijs en wordt 
deze opgespoord. 
 
Het uitpeilen van de gezenderde patrijzen is door verschillende 
personen gedaan. De benodigdheden hadden daarom een vaste 
plek bij Rens Kolff, een van de deelnemende boeren in het gebied. Hier kon de waarnemer de 
materialen oppikken en na gebruik weer achterlaten. Ook is een instructie geschreven zodat iedereen 
wist hoe het uitpeilen in zijn werk gaat en het op dezelfde manier deed. Hoe meer peilmomenten hoe 
beter geanalyseerd kon worden hoe de patrijs zich verplaatst en waar hij/zij zich bevindt. 
 
 
 

Figuur 41 Met antenne het veld in om 
patrijzen te peilen. Foto: Bastiaan van 
Gemert 
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Bijlage 3 Beheermaatregelen en -pakketten  
 
Tabel 9 Overzicht van PARTRIDGE-maatregelen,  landelijke ANLb-beheerpakketten (bron: BoerenNatuur, 2021), maatwerk-
pakketten van ANV Hollands Noorden (Bron: ANV Hollands Noorden, persoonlijke communicatie,19 februari 2022) en 
overige maatregelen benoemd in de PARTRIDGE-Leidraad (Brewin et al., 2020).  Groen gearceerd wordt gebruikt binnen het 
werkgebied van ANV Hollands Noorden. Oranje gearceerde maatregelen en pakketten worden in deze bijlage beschreven.  

Overzicht PARTRIDGE-maatregelen, ANLb-beheerpakketten 2022 en maatwerk-pakketten ANV 
Hollands Noorden 
PARTRIDGE-
maatregelen 

P1 Bloemenblok  

P2 Patrijzenhaag  

P3 Keverbank (maatwerkpakket Z.21.21) 

P4 Winterstoppel (ANLb-pakket 40 Vogelgraan) 

P5 Voertonnen  

Beheerpakketten 
ANLb Landelijk  

1 Grasland met rustperiode  

2 Kuikenvelden  

3 Plas-dras  

4 Legselbeheer  

5 Kruidenrijk grasland  

6 Extensief beweid grasland  

7 Ruige mest  

8 Hoog waterpeil  

9 Poel en klein historisch water  

10 Natuurvriendelijke oever  

11 Rietzoom en klein rietperceel  

12 Duurzaam slootbeheer  

13 Botanisch grasland  

14 Stoppelland  

15 Wintervoedselakker  

16 Vogelakker  

17 Bouwland voor hamsters  

18 Kruidenrijke akker  

19 Kruidenrijke akkerrand  

20 Hakhoutbeheer  

21 Beheer van bomenrijen  

22 Knip- en scheerheg  

23 Struweelhaag  

24 Struweelrand  

25 Boom op landbouwgrond  

26 Half- en hoogstamboomgaard  

27 Hakhoutbosje  

28 Griendje  

29 Bosje  

30 Nestgelegenheid Zwarte Stern  

31 Insectenrijk grasland  

32 Insectenrijke graslandrand  

33 Foerageerrand Bever  

34 Leibomen historische boerderijen  

35 Zandwallen  

36 Beheer peilscheidingen  

37 Beheer infiltratiegreppel  

38 Water bergen  

39 Bodemverbetering  

40 Vogelgraan  

41 Ontwikkeling kruidenrijk grasland  
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Maatwerk-
pakketten ANV 
Hollands Noorden 

Z.21.01 Bouwland met rustperiode  

Z.21.03 Plasdras greppel op bouwland  

Z.21.04 Maisland met rustperiode  

Z.21.08 Hoog waterpeil  

Z.21.21 Keverbank  

Z.21.20.02 Nectareiland  

Overig O1 Akkerflora-randen  

O2 Insectenrijk grasland  

O3 Onbespoten graanranden  

O4 Verbeterd beheer  

 
 
Van de maatregelen en pakketten uit tabel 9 zijn er hierna een aantal (oranje gearceerd in tabel 9) 
nader inhoudelijk beschreven. Voorafgaand aan elke maatregel is de voornaamste geraadpleegde 
literatuur benoemd. Hierbij wordt ook regelmatig de bron ‘BoerenNatuur, persoonlijke communicatie’ 
aangehaald. Dit heeft betrekking op de landelijke concept-beheerpakketten voor 2023 die ten tijde 
van dit rapport nog niet zijn vastgesteld of openbaar zijn. In de lopende tekst zijn soms nog extra 
bronnen vermeld. Eerst komen alle PARTRIDGE-maatregelen aan bod. Van de andere pakketten is een 
selectie gemaakt op basis van inschatting van de waarde voor patrijzen en de toepasbaarheid op 
Wieringen. Bij elke beschrijving is aangegeven hoe een bijdrage wordt geleverd aan het habitat van 
patrijzen. Deze beoordeling is gebaseerd op de literatuur en/of op de ecologie van de patrijs zoals 
beschreven in paragraaf 3.1. Andere boerenlandvogels die volgens de literatuur en/of volgens het 
onderzoek van paragraaf 3.7 (zie ook bijlage 10) profijt hebben van de desbetreffende maatregel zijn 
ook benoemd. Indien van toepassing en indien bekend zijn knelpunten en kansen benoemd. Voor 
maatregelen die nu geen onderdeel zijn van het ANLb is aangegeven onder welk ANLb-pakket ze 
geschaard zouden kunnen worden. Maatregelen die groen zijn gearceerd zijn onderdeel van het 
uiteindelijke maatregelenpakket van het optimalisatieplan.  

 
PARTRIDGE-Maatregelen 

 
P1. Bloemenblok. Gebruikte bronnen: Van 
Alebeek (z.d.); Brewin et al., 2020. Resultaten 
uit paragraaf 3.7 zijn in aanvulling op deze 
literatuur gebruikt om een inschatting te 
maken van het nut voor andere 
boerenlandvogels.  
 
Wat: Een bloemenblok bestaat uit een 
perceel of strook ingezaaid met een speciaal 
mengsel van inheemse kruiden en bloemen.  
Waarom voor patrijzen: Het speciale mengsel 
met een- en tweejarige soorten zorgt voor 
gelaagdheid (figuur 42). Hoger groeiende 
soorten geven dekking van bovenaf terwijl er 
onderin openheid is zodat patrijzen(kuikens) 
er doorheen kunnen scharrelen (J. Sloothaak, 
persoonlijke communicatie, 9 april 2022). Een bloemenblok van ongeveer 1 hectare biedt alles wat een 
paartje patrijzen nodig heeft om jaarrond te overleven en kuikens groot te brengen. Bloemenblokken 
bieden veilige broedgelegenheid en voedsel (insecten) voor kuikens. Daarnaast is er volop zaad te 
vinden in de herfst en winter en bladgroen aan het einde van de winter als de zaden op raken. 
Bovendien biedt de begroeiing dekking tegen predatoren en slechte weersomstandigheden.  

Figuur 42 Bloemenblok bij aanvang van het tweede jaar. Foto: 
Dorien de Haan. 
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Waarom voor andere soorten: Ook voor andere akkervogels is een bloemenblok belangrijk. Kneuen, 
ringmussen, putters, groenlingen en graspiepers vinden er dekking en voedsel in de vorm van zaden 
en insecten. Zowel in de winter als in de zomer. Er worden heel veel insecten in bloemenblokken 
gevonden als kevers, spinnen, vlinders, bijen en natuurlijke plaagbestrijders.  
Eisen en aanleg: Een bloemenblok is minimaal 0,5 hectare groot en minimaal 20 meter breed. Dit 
voorkomt dat predatoren makkelijk nesten en kuikens kunnen opsporen, zoals in smallere randen vaak 
gebeurt. Een bloemenblok ligt bij voorkeur in het open veld en grenst niet aan doorgaande wegen, bos 
of houtwallen. Deze maatregel ligt zo dicht mogelijk bij de nestplek. Hoe kleiner de afstand is die een 
patrijzenfamilie moet afleggen om voedsel te vinden, hoe minder kwetsbaarder ze zijn voor predatie 
en slechte weersomstandigheden.  

• Maart-april: voorbereiding van een vals zaaibed, om latere onkruidproblemen te voorkomen.  

• April: inzaaien met een speciaal samengesteld mengsel, zie tabel 10. De zaden in het mengsel zijn 
van verschillende groottes en daardoor ontmengen de zaden snel. Zaaimachines zijn daar lastig op 
in te stellen. Vul daarom de zaaimachine steeds met kleine hoeveelheden zaad en roer regelmatig 
in de voorraadbak. Of zaai handmatig. De zaaidichtheid is 7 kilo op klei of 10 kilo op zand per hectare 
om een open vegetatie te creëren waarin patrijzen en hun kuikens gemakkelijk kunnen bewegen.  

• Na het zaaien is het goed om het geheel licht in te harken of eggen. Bij droogte is aanrollen goed 
om kieming te bevorderen. 
 

Tabel 10 Voorstel voor zaadmengsel voor Bloemenblok, overgenomen van Van Alebeek ( z.d.) 

 
Beheer: Elk jaar in april wordt de helft van het bloemenblok ondergewerkt en opnieuw ingezaaid. In 
het tweede jaar de eerste helft, in het derde jaar de andere helft en in het vierde jaar weer de eerste 
helft. Hierdoor ontstaat er variatie in begroeiing. Bij het halveren van het bloemenblok mogen geen 
smalle stroken ontstaan. In bloemenblokken wordt niet bemest. Problemen met onkruiden kunnen 
ontstaan als het perceel vóór inzaai al niet vrij van onkruid was, en bij droge omstandigheden na de 
inzaai, waardoor het ingezaaide mengsel niet of traag kiemt. Een goede zaaibedvoorbereiding kan veel 
problemen met onkruiden voorkomen. Haarden van distels kunnen zo nodig pleksgewijs worden 
bestreden. 
Bijpassend ANLb-beheerpakket: Het bloemenblok sluit op dit moment niet aan bij een ANLb-pakket, 
maar de landelijke concept-beheerpakketten voor 2023 bevatten een apart bloemenblok-pakket 
(BoerenNatuur  persoonlijke communicatie, 21 mei 2022). Dit pakket sluit naadloos aan op de 
PARTRIDGE-maatregel. In de huidige situatie past mogelijk pakket 19 met een combinatie eenjarige en 
meerjarige kruidenrijke akkerrand, waarbij het mengsel mogelijk aangevuld moet worden met een 
graan of gras, zolang de openheid gewaarborgd wordt en kruiden goed kunnen opkomen. 

 

Voorbeeld zaadmengsel Bloemenblok.  

Nederlandse naam  Latijnse naam Aandeel 

Boekweit Fagopyrum esculentum 20% 

Vlas Linum usitatissimum 19% 

Zonnebloem Helianthus annuus 8% 

Haver Avena sativa 8% 

Bladrammenas Raphanus sativus 8% 

Oude rogge Secale multicaule 8% 

Bladkool Brassica oleracea 7% 

Venkel Foeniculum vulgare 6% 

Grote Kaardebol Dipsacus fullonum 6% 

Chicorei Cichorium intybus 5% 

Honingklaver Melilotus officinalis 3% 

Luzerne Medicago sativa 2% 
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P2. Patrijzenhaag. Gebruikte bronnen: Van Alebeek, z.d.; ANV Hollands Noorden, z.d.-a; Resultaten 
uit paragraaf 3.7 zijn in aanvulling op deze literatuur gebruikt om een inschatting te maken van het nut 
voor andere boerenlandvogels. 
 

Wat: Een patrijzenhaag is een ongeveer twee meter hoge, breed uitlopende, gemengde haag met 
struweelvormers en besdragende struiken en naastliggende ruige stroken met grassen en kruiden.  
Waarom voor patrijzen: Patrijzenhagen hebben takken die als een paraplu boven de grond hangen. 
Ze bieden veel dekking en nestgelegenheid voor patrijzen. De ruige grasstroken aan beide zijden van 
de haag bieden ook dekking en nestgelegenheid.  
Waarom voor andere soorten: De struiken en kruiden onder de stuiken trekken ook tal van andere 
vogelsoorten aan. Geelgorzen, grasmussen, braamsluipers, kneuen, zomertortels en ook spotvogels 
gebruiken hagen als broedhabitat. Hagen zijn ook belangrijk als dekking voor al deze soorten en 
daarnaast ook voor ringmussen. Ook lokken hagen bijen, vlinders en allerlei nuttige insecten die 
kunnen helpen bij bestuiving en bij het onderdrukken van plagen in landbouwgewassen. Braamsluipers 
en spotvogels eten van deze insecten en soms ook van de bessen in de struiken.  
Eisen en aanleg: De patrijzenhaag wordt bij voorkeur aangeplant met streekeigen soorten en inheems 
plantmateriaal. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de groeivorm van de soorten en de 
hoogte van de haag. Tabel 11 toont de samenstelling zoals geadviseerd door ANV Hollands Noorden.  
De haag moet uit kunnen lopen tot een breedte van 4-6 meter. De hoogte is maximaal 2 meter. De 
haag wordt aangeplant in één rij met een plantverband van vier struiken per m1. Aanplant in de herfst 
geeft de grootste slagingskans.  
 

Tabel 11 Voorstel voor samenstelling patrijzenhaag overgenomen van ANV Hollands Noorden ( z.d.-a). Andere mogelijke 
soorten zijn bosroos (Rosa arvensis), kardinaalsmuts (Euonymus europaeus, (niet bij paarden)) of gelderse roos (Viburnum 
opulus). 

Voorbeeld samenstelling patrijzenhaag 

Nederlandse naam  Latijnse naam Aandeel 
Eenstijlige meidoorn    Crataegus monogyna 30% 

Hondsroos/Egelantier Rosa canina/rubiginosa 20% 

Rode Kornoelje     Cornus sanguinea 15% 

Mispel Mespilus germanica 5% 

Veldesdoorn   Acer campestre 10% 

Liguster    Ligustrum vulgare 20% (niet bij paarden) 

 
Beheer: De eerste twee jaar na aanplant worden de ondergroei en de gras/kruidenstroken langs de 
haag enkele malen gefaseerd gemaaid om verstikking van de jonge struiken te voorkomen. Het maaisel 
dient te worden afgevoerd. Vanaf het derde jaar wordt onder de haag, over een breedte van minimaal 
vier meter, niet meer gemaaid of geklepeld zodat een ruige begroeiing van gras en kruiden kan 
ontstaan. Vanaf dan mag de haag, indien al nodig, cyclisch worden gesnoeid: in jaar vier de ene kant, 
in jaar vijf niets doen, in jaar zes de andere kant. Hierdoor is er altijd een zijde die voldoende dekking 
biedt en vruchten draagt. Snoei tussen november en februari. Het snoeien moet minstens 20 
centimeter vanaf de stam gebeuren. Na het planten duurt het vier tot zes jaar voordat een hoogte van 
2 meter bereikt wordt. Als de haag meer dan 2 meter is moet hij worden teruggesnoeid naar 1 tot 1,5 
meter hoogte.  
Bijpassend ANLb-beheerpakket: Mogelijk pakket 29 struweelhaag, echter lijkt dit pakket zich te 
richten op beheer van bestaande hagen en niet op nieuw aan te leggen hagen. Daarnaast is bij dit 
pakket een beheereis dat jaarlijks een deel van de oppervlakte wordt afgezet, gedund of geknot. Dit 
komt niet overeen met het beheer voor de patrijzenhaag. In de landelijke concept beheerpakketten 
voor 2023 was eerst sprake van een apart beheerpakket voor beheer van nieuwe houtige 
landschapselementen. De meerwaarde van een apart pakket werd uiteindelijk niet gezien, maar 
geopperd wordt om aanvullende voorschriften op te nemen in de bestaande beheerpakketten 
(BoerenNatuur, persoonlijke communicatie, 21 mei 2022). Dit biedt wellicht kansen voor inpassing van 
de patrijzenhaag in het pakket struweelhaag in de toekomst. 
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P3. Keverbank. Gebruikte bronnen: Van Alebeek, z.d.; Brewin et al., 2020. Resultaten uit paragraaf 
3.7 zijn in aanvulling op deze literatuur gebruikt om een inschatting te maken van het nut voor andere 
boerenlandvogels.      
 
Wat: Een keverbank is een verhoogde strook 
akkerland begroeid met ruige grassen en 
kruiden. De strook ligt een halve meter hoger 
dan de omliggende grond en is drie meter 
breed. 
Waarom voor patrijzen: Door de verhoogde 
ligging is de keverbank warmer en droger dan 
omliggend land. Dit trekt insecten en kevers 
die er ook kunnen overwinteren. Voor 
patrijzen biedt een keverbank in het voorjaar 
en de zomer warmte, dekking, insecten als 
voedsel voor kuikens en een veilige plek om 
te nestelen. In de herfst en winter vinden ze 
er dekking. 
Waarom voor andere soorten: Bovenstaande 
gaat ook op voor andere akkervogels. 
Veldleeuweriken, gele kwikstaarten en graspiepers kunnen er insecten vinden. Kneuen en ringmussen 
vinden er zaden zowel in de zomer als in de winterperiode. Graspiepers kunnen keverbanken 
gebruiken als nestlocatie en wanneer er ook struiken op de keverbank staan kunnen kneuen hierin 
broeden. Daarnaast zijn keverbanken nuttig voor natuurlijke plaagbestrijding; in de lente trekken 
loopkevers en spinnen vanuit de keverbank het naastgelegen gewas in en eten daar bladluizen, slakken 
en andere plagen. 
Eisen en aanleg: Een keverbank moet lang op dezelfde plek kunnen blijven liggen. Een keverbank moet 
met het oog op predatie gecombineerd worden met een aansluitend bloemenblok. Ook moet de 
keverbank midden in een gewas liggen op minstens 15 meter afstand tot de randen van het perceel. 
Aan de zonzijde wordt bovendien een 1 tot 3 meter brede strook onbegroeid gehouden zodat vogels 
kunnen opwarmen (figuur 43).  

• Een keverbank wordt aangelegd tijdens de late zomermaanden, herfst of winter. Een goed moment 
is na de oogst als de grond droog is.  

• Het doel is om een rug van ongeveer 70 centimeter hoog en drie meter breed te creëren. Een 
gangbare manier is om met een zesschaar wentelploeg drie werkgangen van beide zijden naar het 
midden op te ploegen. Daarna moet de keverbank enkele weken rusten om in te klinken tot 
ongeveer 50 centimeter.  

• In de lengte langs de keverbank moet de grond na het opploegen worden geëgaliseerd zodat er 
geen ‘sloten’ ontstaan.  

• Vervolgens wordt de keverbank ingezaaid met een meerjarig zaadmengsel van grassen en kruiden 
(zie tabel 12). De zaaidichtheid is 12,5 kilo/ha. Vooraf een vals zaaibed creëren voorkomt 
problemen met onkruid later.  

 
Tabel 12 Samenstelling zaadmengsel voor keverbank. Overgenomen van Van Alebeek, z.d. 

Voorstel zaadmengsel keverbank 

Nederlandse naam  Latijnse naam Aandeel 

Timothee  Phleum pratense ssp. pratense 36,0% 

Roodzwenkgras  Festuca rubra 20,0% 

Kropaar  Dactylis glomerata 12,0% 

Beemdlangbloem  Festuca pratensis 1,4% 

Ruwbeemdgras  Poa trivialis 1,4% 

Figuur 43 Keverbank (rechts) gecombineerd met braakstrook 
(links). Foto: Dorien de Haan. 
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Rolkaver  Lotus corniculatus 1,4% 

Schapenzuring  Rumex acetosella 1,4% 

Duizendblad  Achillea millefolium 1,4% 

Gewone brunel Prunella vulgaris 1,4% 

Knoopkruid  Centaurea jacea 1,4% 

Koninginnekruid  Eupatorium cannabinum 1,4% 

Luzerne  Medicago sativa 1,4% 

Pastinaak  Pastinaca sativa 1,4% 

Rode klaver  Trifolium pratense 1,4% 

Vertakte leeuwentand  Scorzoneroides autumnalis 1,4% 

Witte klaver  Trifolium repens 1,4% 

Ruwe smele  Deschampsia cespitosa 1,4% 

Bladrammenas  Raphanus sativus ssp. oleiferus 1,4% 

 
Beheer: Het is de bedoeling dat er op de keverbank een ruige, grasachtige begroeiing ontstaat. 
Bemesting, onkruidbestrijding en andere gewasbescherming zijn ongewenst. In het eerste jaar na 
inzaaien moet de keverbank één of twee maal worden gemaaid (op 10 centimeter hoogte) om 
onkruiden te onderdrukken. Probleemonkruiden kunnen pleksgewijs bestreden worden. Daarna is het 
ingezaaide mengsel meestal goed ontwikkeld en moet de keverbank niet meer gemaaid worden. De 
onbegroeide strook naast de keverbank dient jaarlijks één of twee maal weer kaal gemaakt te worden. 
Op de keverbank kunnen hier of daar een paar struikjes worden aangeplant. Bijvoorbeeld meidoorn, 
hondsroos of liguster. Dat geeft vogels dekking en de kans om beschut te broeden.  
Mogelijke knelpunten: Dit pakket vraagt relatief veel werk bij de aanleg en in het eerste jaar. Daarna 
is de keverbak echter onderhoudsvrij, met uitzondering van pleksgwijze bestrijding van onkruid. Een 
keverbank is alleen zinvol als hij lang op dezelfde plek blijft liggen. In het teeltplan van de boer moet 
hiermee rekening worden gehouden. 
Bijpassend ANLb-beheerpakket: De landelijke concept-beheerpakketten voor 2023 bevatten een 
apart pakket keverbank (BoerenNatuur, persoonlijke communicatie, 21 mei 2022). Dit pakket sluit 
naadloos aan op de PARTRIDGE-maatregel. In de huidige situatie past mogelijk pakket 19; de agrarische 
natuurverenigingen ANB Brabant en Poldernatuur Zeeland brengen de keverbank op dit moment ook 
onder bij dit pakket (ANB Brabant, z.d.; Poldernatuur Zeeland, 2020) .  

 

P4. Winterstoppel / 40. Vogelgraan met stoppel, PARTRIDGE-maatregel/ANLb-pakket. Gebruikte 
bronnen: Van Alebeek, z.d.; ANV Hollands Noorden, z.d.-b; Resultaten uit paragraaf 3.7 zijn in 
aanvulling op deze literatuur gebruikt om een inschatting te maken van het nut voor andere 
boerenlandvogels. 
 
Wat: Een perceel waar na de oogst van 
zomergraan de stoppel blijft staan en 
gemorste graankorrels en onkruiden 
achterblijven.   
Waarom voor patrijzen: Zomergranen 
worden al vroeg in de zomer geoogst. In de 
stoppels kunnen spontane of ingezaaide 
kruiden ontwikkelen, die deels tot bloei en 
zaadzetting komen. Zowel de zaden als het 
bladgroen in stoppels zijn voedsel voor de 
patrijzen (figuur 44). Winterstoppels bieden 
ook dekking in een verder kaal en 
omgeploegd winterlandschap.  
Waarom voor andere soorten: Ook andere 
akkervogels zoals veldleeuweriken, 

Figuur 44 Patrijs in Vogelgraan met stoppel. Foto: Marco van der 
Lee.  
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geelgorzen, ringmussen en kneuen profiteren van zaden en bladgroen als voedselbron in de winter. 
Veldleeuweriken en gele kwikstaarten gebruiken tarwevelden ook als broedlocatie (Bos et al., 2010; 
Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels, z.d.). Daarnaast zijn winterstoppels aantrekkelijk voor 
veldmuizen, waarvan op hun beurt muizeneters als de torenvalk, blauwe kiekendief en uilen 
profiteren.  
Eisen en aanleg: Er zijn een aantal verschillen tussen de PARTRIDGE-maatregel en het ANLb-pakket.  

• De PARTRIDGE-maatregel geeft een minimumoppervlakte aan van 0,5 hectare aan.  

• Het ANLb-pakket stelt de voorwaarde dat het zomergraan wordt ingezaaid op regels met een 
afstand van minimaal 19 cm. Reden die hiervoor wordt aangegeven is dat akkervogels dan meer 
ruimte hebben om in het graanperceel te broeden of te foerageren.  

• Het ANLb-pakket geeft een maximum aan voor de inzaaihoeveelheid van 100 kg/hectare 
zomertarwe of 80 kg/ha zomergerst.  

• Het ANLb-pakket geeft aan dat er voorafgaand aan de inzaai geen kerende grondbewerking mag 
worden uitgevoerd. 

Beheer: In het beheer zijn er zowel verschillen als overeenkomsten tussen de PARTRIDGE-maatregel 
en het ANLb-pakket. 

• Bij beiden moet de stoppel na de oogst blijven staan tot minimaal 15 maart van het daaropvolgende 
jaar. Na de oogst mag daarom niet geploegd worden.  

• De PARTRIDGE-maatregel noemt ook de optie om de stoppel nog langer te laten staan; tot 1 
augustus. Dit geeft akkervogels de kans om erin te broeden. De stoppel kan daarna worden 
ingezaaid met een groenbemester.   

• Het ANLb-pakket noemt de periode tussen oogst en 15 maart een rustperiode. Bewerkingen en 
bemesting zijn in deze periode niet toegestaan. Ook in de PARTRIDGE-maatregel wordt benoemd 
dat het perceel niet bemest mag worden, het noemt daarvoor echter geen periode.   

• Bij beiden mag (moet niet), de grond na de oogst een lichte bewerking krijgen (dit is een 
uitzondering op voorgaande punt). De stoppel moet hierbij in tact blijven. Woelen onder de stoppel 
of het oplichten van de grond kan het waterbergend vermogen verbeteren.  

• Bij beiden mag het perceel niet worden beweid en insecticiden en fungiciden worden niet gebruikt.  

• Bij het ANLb-pakket is éénmalig gebruik van herbiciden toegestaan, maar enkel na overleg met een 
veldmedewerker van ANV Hollands Noorden. De PARTRIDGE-maatregel adviseert ook om het 
gebruik van herbiciden tijdens de graanteelt te beperken zodat er meer onkruiden kunnen groeien. 

• Bij het ANLb-pakket is mechanische onkruidbestrijding na inzaai niet toegestaan om eventuele 
nesten te sparen. Pleksgewijze mechanische onkruidbestrijding is enkel toegestaan na goedkeuring 
van de veldmedewerker en alleen bij haarden van een aantal soorten.  

• Het laten staan van een strook, of plekjes ongeoogst graan ten behoeve van achterblijvende 
graankorrels is bij PARTRIDGE een advies, terwijl dit bij ANV Hollands Noorden als eis is opgenomen; 
minimaal 2% van de oppervlakte moet dan blijven staan.  

• De PARTRIDGE-maatregel geeft een alternatief voor het spontaan laten opkomen van kruiden in de 
stoppel. Na een lichte grondbewerking wordt dan een zadenmengsel ingezaaid tussen de stoppels 
(tabel 13). De zaaidichtheid is zeer laag (5 kilo/ha) zodat vegetatie laag en open blijft zodat patrijzen 
zich vrij kunnen blijven bewegen en uitzicht houden op de omgeving. Het ingezaaide mengsel biedt 
extra voedsel en dekking. Het verbetert ook de bodemstructuur en worden onkruidproblemen 
tijdens het volgende groeiseizoen verminderd.  
 

Tabel 13 Zaadmengsel zoals voorgesteld door PARTRIDGE om tussen de stoppels van de winterstoppel te zaaien. 

Voorbeeld zaadmengsel winterstoppel 

Nederlandse naam  Latijnse naam Aandeel 
Voederwikke Vicia sativa 50% 

Bladrammenas Raphanus sativus subsp. oleiferus 30% 

Radijs Raphanus sativus 20% 
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Bekende knelpunten: 

• Het pakket vogelgraan met stoppel is sinds een paar jaar een nieuw pakket. In 2021 lag er in het 
werkgebied van ANV Hollands Noorden 34,6 hectare van dit pakket, verspreid over 9 deelnemers 
en 12 percelen. In 2022 is dit 17,6 hectare verspreid over 4 deelnemers en 4 percelen. Hiervan is 
slechts één deelnemer die ook het jaar daarvoor het pakket heeft uitgevoerd. Een veel 
voorkomende reden die door boeren wordt aangevoerd om met dit pakket te stoppen is de 
onkruiddruk die ontstaat in dit pakket. In het beheerpakket van ANV Hollands Noorden is 
onderzaaien van de stoppel, zoals in de PARTRIDGE-maatregel wordt benoemd, niet opgenomen. 
Het is namelijk lastig inpasbaar omdat er geen grondbewerkingen zijn toegestaan na inzaai en na 
oogst. Het beheervoorschrift over de grondbewerking na de oogst is een landelijk voorschrift waar 
niet van mag worden afgeweken. Het beheervoorschrift van bewerking tussen zaaien en oogsten is 
echter een aanvullend voorschrift van ANV Hollands Noorden zelf. Dit kan daarom eventueel 
worden aangepast. Eén van de met dit pakket gestopte deelnemers noemt tijdens het intekenen 
van het beheer voor 2022 dat hij best zou willen onderzaaien met klaver enige tijd na het inzaaien 
van het graan. Dit kan de onkruiddruk tegengaan. (Met het oog op mogelijk broedende vogels zoals 
veldleeuweriken en gele kwikstaarten is onderzaaien overigens niet gunstig; dit vraagt om 
maatwerk per perceel).  

• Een ander knelpunt van dit pakket ligt bij de aantrekkingskracht op veldmuizen, die op hun beurt 
roofvogels aantrekken. In de winterperiode is dit geen probleem, maar gedurende het 
weidevogelseizoen zijn roofvogels ongewenst. De stoppelvelden zijn tegen de tijd dat het 
weidevogelseizoen start echter vaak al omgehaald. Toch moeten roofvogels in weidevogelgebied 
niet te veel worden gestimuleerd.   

 

P5. Voertonnen. Gebruikte bronnen: Van Alebeek, z.d. 
 
Wat: Voerton van 30 à 40 liter gevuld met graan waaraan een voederspiraal zit.  
Waarom voor patrijzen: Met de huidige oogstmethoden blijven weinig gewasresten en zaden achter 
op het land. Bloemenblokken leveren zaden in de winter, maar aan het eind van de winter daalt daar 
het zaadaanbod. Vanaf januari breekt voor de patrijs een periode van voedselgebrek aan. Bijvoeren 
helpt ze door deze zogenoemde hungry gap en zorgt dat ze in goede conditie zijn. Dit draagt bij aan 
het broedsucces. Door verbeteringen in het landschap kunnen voertonnen op den duur overbodig 
worden.  
Waarom voor andere soorten: Voertonnen worden tijdens de hungry gap ook gebruikt door 
zaadetende zang- en akkervogels zoals geelgorzen. De tonnen trekken daarnaast veel fazanten, maar 
ook kraaiachtigen en knaagdieren (PARTRIDGE, persoonlijke communicatie, 18 mei 2022).  
Eisen en aanleg:  

• Bijvoeren gebeurt van oktober tot april met tarwe of andere graansoorten.  

• Gebruik voedertonnen van 30 à 40 liter met een schroefdeksel om de granen droog en schimmelvrij 
te houden. Er zijn speciale voederspiralen (nozzles) in de handel om ‘knoeien’ en dus ophoping van 
granen onder voedertonnen zoveel mogelijk te beperken.  

• Omring de tonnen met een hekwerk van betonijzer en zo nodig schapengaas met 15 x 15 cm 
openingen tegen ongewenste bezoekers.  

• Plaats tenminste één voederton per patrijzenkoppel, bij voorkeur in het open veld. Tonnen in de 
buurt van bosjes en hagen trekken meer rovers, ratten en muizen aan. Enige dekking op niet al te 
grote afstand van de ton zoals een haag zorgt er voor dat patrijzen geen al te grote afstand hoeven 
af te leggen van een beschutte plek naar de voerton.    

• Begin het bijvoeren in het open veld, en verplaats de tonnen dan gaandeweg de winter steeds meer 
in de richting van geschikte nestgelegenheid. Bijvoorbeeld op of naast een keverbank, in een 
bloemenblok, langs ruig grasland of ongemaaide taluds. 

Beheer: Een voerton moet elke 14 dagen over een korte afstand van ongeveer 20 meter worden 
verplaatst. Dit is nodig om de overdracht van mogelijk ziekteverwekkers tussen vogels te voorkomen. 
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Als er rattenholen onder de voederton zichtbaar zijn, is het noodzakelijk om de ton te verplaatsen. Bij 
strenge winterse omstandigheden is het beter om verplaatsing enkele dagen uit te stellen. Zorg dat 
tonnen regelmatig bijgevuld worden, want vogels wennen snel aan een betrouwbare voedselbron. 
Naast patrijzen zijn fazanten, holenduiven en in waterrijke gebieden ook bruine ratten veel 
voorkomende bezoekers van voedertonnen. Met behulp van wildcamera’s kan het gebruik van de 
voedertonnen worden gevolgd. Voor en na het winterseizoen moeten de materialen van de 
voedertonnen goed worden gereinigd. 
Bekende knelpunten: Binnen het PARTRIDGE-project is het effect van het gebruik van voertonnen 
onderzocht voor de periode 2017-2022. Met wildcamera’s is vastgelegd welke soorten er gebruik van 
maken. De resultaten tonen dat vooral fazanten en ratten gebruik maken van de voertonnen. Patrijzen 
maken slechts een klein deel uit van de bezoekers (PARTRIDGE, persoonlijke communicatie, 18 mei 
2022). Ratten zijn ongewenste bezoekers. Ze prederen bovendien patrijzen en het tijdstip dat patrijzen 
de voertonnen bezoeken overlapt deels met het bezoekmoment van ratten. Vanuit PARTRIDGE is 
besloten de voertonnen niet verder in te zetten met het oog op het predatierisico (J. Sloothaak, 
persoonlijke communicatie, 10 december 2021).   

 

ANLb-beheerpakketten 
 

1. Grasland met rustperiode. Gebruikte bronnen: ANV Hollands Noorden, z.d.-b; BoerenNatuur, 
2021; BoerenNatuur, persoonlijke communicatie, 21 mei 2022 (concept beheerpakketten 2023). 
Resultaten uit paragraaf 3.1 en paragraaf 3.7 zijn in aanvulling op deze literatuur gebruikt om een 
inschatting te maken van het nut voor patrijzen respectievelijk andere boerenlandvogels. 
 
Wat: Een graslandperceel dat tijdens de rustperiode niet gemaaid, beweid of op een andere manier 
bewerkt wordt.  
Waarom: De rustperiode is vooral voor weidevogels belangrijk. Dit pakket biedt rust aan broedende 
vogels en opgroeigelegenheid aan kuikens.  
Waarom voor patrijzen: Percelen die laat gemaaid worden geven dekking aan patrijzen en hun jongen. 
Indien de vegetatie ijl en kruidenrijk is kunnen patrijzenkuikens hier scharrelen naar insecten. 
Kanttekening hierbij is wel de lengte van de rustperiode. Patrijzen beginnen vaak pas begin mei met 
broeden. Met een broedtijd van 24 dagen en 2 weken totdat de kuikens vliegvlug zijn betekent dit dat 
de rustperiode voor patrijzen pas zinvol is als deze tot minimaal half juni/eind juni duurt. 
Waarom voor andere soorten: Ook graspiepers, veldleeuweriken en gele kwikstaarten kunnen baat 
hebben bij de rustperiode en er hun nesten maken. Daarnaast kunnen deze soorten er foerageren op 
insecten en op zaden van  kruiden indien deze aanwezig zijn.   
Eisen en aanleg: De rustperiode start op 1 april en er kan gekozen worden voor verschillende einddata, 
tot maximaal 15 augustus. Voorafgaand aan de rustperiode mag eenmalig ruige mest worden 
uitgereden ter bevordering van het bodemleven dat als voedselbron dient voor weidevogels.  
Beheer: Het grasland wordt niet gemaaid, beweid of op een andere manier bewerkt gedurende de 
afgesproken periode.    

 

4. Legselbeheer. Gebruikte bronnen; ANV Hollands Noorden, z.d.-b; BoerenNatuur, persoonlijke 
communicatie, 21 mei 2022 (concept beheerpakketten 2023). Resultaten uit paragraaf 3.1 en 
paragraaf 3.7 zijn in aanvulling op deze literatuur gebruikt om een inschatting te maken van het nut 
voor patrijzen respectievelijk andere boerenlandvogels.  
 
Wat: Percelen waar aantoonbaar gezocht wordt naar nesten. Dit kan zowel bouwland als grasland 
betreffen. 
Waarom: Doordat bekend is waar nesten en kuikens aanwezig zijn, kunnen werkzaamheden daarop 
worden afgestemd. Het pakket is van groot belang voor weidevogels. 
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Waarom voor patrijzen: legsels van patrijzen worden niet snel gevonden, ook  niet met dit pakket. In 
eerste instantie heeft het pakket daarom geen grote waarde voor patrijzen, echter toont het pakket 
de bereidwilligheid van de betreffende boer om zich in te zetten voor boerenlandvogels. En indien er 
toch een patrijzennest wordt gevonden kan het worden beschermd.  
Waarom voor andere soorten: nesten van grondbroedende akkervogels zoals kieviten, scholeksters, 
veldleeuweriken, gele kwikstaarten en graspiepers kunnen worden opgespoord en veiliggesteld.     
Eisen en aanleg: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle 
landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m2 (alleen op grasland), dan 
wel via een rustperiode van datum x tot datum y, of via het plaatsen van nestbeschermers.  

 

5. Kruidenrijk grasland. Gebruikte bronnen: ANV Hollands Noorden, z.d.-b; BoerenNatuur, 2021; 
BoerenNatuur, persoonlijke communicatie, 21 mei 2022 (concept beheerpakketten 2023). Resultaten 
uit paragraaf 3.1 en paragraaf 3.7 zijn in aanvulling op deze literatuur gebruikt om een inschatting te 
maken van het nut voor patrijzen respectievelijk andere boerenlandvogels. 
 
Wat: Grasland met minimaal 4 indicatorsoorten (kruiden) die van nature voorkomen en met een 
rustperiode van 1 april tot een afgesproken datum.   
Waarom: Kruidenrijke graslandpercelen zijn erg belangrijk voor weidevogels. De bloeiende kruiden 
trekken insecten aan, waardoor weidevogels hier hun voedsel kunnen vinden. Ook vormen ze door de 
late maaidatum een veilige haven wanneer omliggend grasland wordt gemaaid. Kruidenrijke 
graslanden zijn vaak open van structuur zodat kuikens zich goed kunnen voortbewegen.  
Waarom voor patrijzen: Insecten zijn een belangrijke en in de eerste 10 dagen de enige voedselbron 
voor patrijzenkuikens. In kruidenrijk grasland dat open is van structuur kunnen patrijzenkuikens zich 
goed voortbewegen en insecten vinden. Kanttekening hierbij is wel de lengte van de rustperiode. 
Patrijzen beginnen vaak pas begin mei met broeden. Met een broedtijd van 24 dagen en 2 weken 
totdat de kuikens vliegvlug zijn betekent dit dat de rustperiode voor patrijzen pas zinvol is als deze tot 
minimaal half juni/eind juni duurt.  
Waarom voor andere soorten: Ook graspiepers, veldleeuweriken en gele kwikstaarten kunnen baat 
hebben bij de rustperiode in kruidenrijke graslanden en er hun nesten maken. Daarnaast kunnen deze 
soorten er foerageren op insecten en op zaden van aanwezige kruiden.   
Eisen en aanleg: Er is een lijst met indicatorsoorten waarop getoetst wordt. Er gelden beperkende 
voorwaarden met betrekking tot bijvoorbeeld onkruidbestrijding en bemesting.   
Beheer: Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.  

 

13. Botanisch waardevol(le) grasland(rand). Gebruikte bronnen: ANV Hollands Noorden, z.d.-b; 
BoerenNatuur, 2021; BoerenNatuur, persoonlijke communicatie, 21 mei 2022 (concept 
beheerpakketten 2023). Resultaten uit paragraaf 3.1 en paragraaf 3.7 zijn in aanvulling op deze 
literatuur gebruikt om een inschatting te maken van het nut voor patrijzen respectievelijk andere 
boerenlandvogels.  
 
Wat: Graslandperceel of -rand waarvan het beheer zich richt op de bestaande botanische waarde (er 
wordt niet ingezaaid). Het gaat vaak om ‘ouderwets’ grasland met een pollige structuur en verspreid 
voorkomende kruiden.  
Waarom: Deze percelen zijn belangrijk vanwege hun botanische waarde en levert daarmee een 
bijdrage aan de leefomgeving van vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren.  
Waarom voor patrijzen: Botanische grasland(rand)en kunnen dekking geven aan patrijzen en 
opgroeiende patrijzenkuikens. Voor de kuikens zijn de insecten die op dit pakket afkomen een 
belangrijke voedselbron. In botanisch grasland dat open is van structuur kunnen patrijzenkuikens zich 
goed voortbewegen en insecten vinden. Wanneer door middel van beheer ook brede overjarige 
vegetatie ontstaat biedt dit mogelijk een broedplek voor patrijzen.  
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Waarom voor andere soorten: Ook graspiepers, veldleeuweriken en gele kwikstaarten kunnen baat 
hebben bij dit pakket en er hun nesten maken. Daarnaast kunnen deze soorten er foerageren op 
insecten en op zaden van aanwezige kruiden.   
Eisen en beheer: Het streven is naar 15-20 verschillende kruiden, maar er moeten minimaal 4 of 8 
(afhankelijk van wat is afgesproken) indicatorsoorten aanwezig zijn. Het perceel wordt beweid of er is 
een beheer van maaien en afvoeren. Gefaseerd maaien (of met sinusbeheer) wordt hierbij 
geadviseerd.  Een combinatie van maaien en beweiden is ook mogelijk. Er mag alleen pleksgewijs 
chemische onkruidbestrijding worden gebruikt en er wordt in principe niet bemest.  

 

14. Stoppelland. Gebruikte bronnen: ANV Hollands Noorden, z.d.-b; : BoerenNatuur, 2021; 
BoerenNatuur, persoonlijke communicatie, 21 mei 2022 (concept beheerpakketten 2023). Resultaten 
uit paragraaf 3.1 en paragraaf 3.7 zijn in aanvulling op deze literatuur gebruikt om een inschatting te 
maken van het nut voor patrijzen respectievelijk andere boerenlandvogels.    
 
Wat: Het betreft een perceel waarop gedurende een bepaalde periode in het najaar en/of de 
winterperiode gewas of gewasresten aanwezig zijn voor minimaal 90% van de oppervlakte.  
Waarom: Akkervogels vinden hier dekking en voedsel.  
Waarom voor patrijzen: Patrijzen bevinden zich graag in open velden met enige dekking, maar waarbij 
ze wel zicht houden op hun omgeving. Stoppelvelden bieden deze mogelijkheid. Tevens vinden 
patrijzen er gedurende de winter voedsel.  
Waarom voor andere soorten: Veldleeuweriken, geelgorzen, kneuen en ringmussen vinden in de 
winterperiode voedsel op stoppelvelden in de vorm van zaden.  
Eisen: het betreft een graanstoppel of gewasresten van suikerbieten, aardappelstoppels, vezelhennep, 
koolzaad, winterwortel, witlof en/of pastinaak. Tijdens de aanwezigheid van het stoppelland wordt 
een rustperiode aangehouden waarin bewerkingen en bemesting in principe niet mogelijk zijn. Ook 
chemische onkruidbestrijding is slechts beperkt mogelijk.  
Knelpunten:  

• Het pakket is ook gunstig voor muizeneters als torenvalk, blauwe kiekendief en uilen. In de 
winterperiode vormen deze soorten geen probleem, maar gedurende het weidevogelseizoen zijn 
deze soorten ongewenst. De stoppelvelden zijn tegen de tijd dat het weidevogelseizoen start echter 
meestal al omgehaald. Toch moeten roofvogels in weidevogelgebied niet te veel worden 
gestimuleerd.   

• Een ander knelpunt ligt bij de mogelijke veronkruiding. Bij het vergelijkbare pakket Vogelgraan met 
stoppel (pakket 40) wordt dit probleem door boeren vaak benoemd (zie P4 Winterstoppel). 
Mogelijk ligt de oplossing net als bij dat pakket bij het onderzaaien met een ijl kruidenmengsel na 
de oogst.  

• Een voorwaarde om echt als winterhabitat voor patrijzen te dienen is dat het pakket de gehele 
winterperiode (tot ongeveer 15 maart) blijft staan.  

 
15. Wintervoedselakker. Gebruikte bronnen: ANV Hollands Noorden, z.d.-b; : BoerenNatuur, 2021; 
BoerenNatuur, persoonlijke communicatie, 21 mei 2022 (concept beheerpakketten 2023). Resultaten 
uit paragraaf 3.1 en paragraaf 3.7 zijn in aanvulling op deze literatuur gebruikt om een inschatting te 
maken van het nut dan wel knelpunten voor patrijzen respectievelijk andere boerenlandvogels.    
 
Wat: Een perceel dat is ingezaaid met voornamelijk granen en een deel kruiden en dat niet wordt 
geoogst of ondergeploegd tot 15 maart van het daaropvolgende jaar.  
Waarom: Vogels komen, zeker in het najaar en in de winter, in grote aantallen af op deze percelen.  
Waarom voor patrijzen: Het nut van wintervoedselakkers voor patrijzen ligt in de beschikbaarheid van 
dekking en zaden gedurende de winterperiode.  



Patrijzenparadijs Wieringen; afstudeeropdracht Dorien de Haan en Rick van der Weerden, juni 2022 

76 
Bijlagen 

Waarom voor andere soorten: 
Wintervoedselakkers worden druk bezocht 
door allerlei vogels die er voedsel zoeken. 
Vooral gedurende strenge winters is hier nog 
lang voedsel aanwezig. Vinken, geelgorzen, 
kepen, groenlingen, kneuen en ringmussen 
eten van de zaden van het graan en de 
kruiden.  
Eisen en aanleg: 90 % van de oppervlakte 
bestaat uit granen. Om een ecologische 
meerwaarde te geven aan de 
wintervoedselakker, dient voor ca. 5% (van 
het gewicht) een kruidenmengsel te worden 
toegevoegd. Het pakket ligt bij voorkeur in de 
buurt van opgaande begroeiing. Meerdere 
kleine wintervoedselakkers (max. 2 ha) 
hebben de voorkeur boven één grote.  
Beheer: Tijdens de aanwezigheid van de wintervoedselakker wordt een rustperiode aangehouden 
waarin bewerkingen en bemesting in principe niet mogelijk zijn. Ook chemische onkruidbestrijding is 
slechts beperkt mogelijk. Het pakket mag meerdere jaren op dezelfde plek liggen, echter moet elk jaar 
opnieuw worden ingezaaid.  
Knelpunten:  

• Gebaseerd op eigen waarnemingen is dit pakket vrij hoog en ook vrij dicht van structuur (figuur 45). 
Patrijzen geven de voorkeur aan velden waar ze zicht hebben op hun omgeving, hetgeen in dit 
pakket vermoedelijk niet vaak het geval zal zijn. De vraag is daarom in hoeverre patrijzen 
wintervoedselakkers gebruiken om te foerageren of dekking te zoeken. Het valt echter ook niet uit 
te sluiten, want eveneens gebaseerd op eigen waarnemingen is op Wieringen eenmaal een klucht 
patrijzen waargenomen langs de rand van een wintervoedselakker.  

• Het pakket trekt ook roofvogels (torenvalk, buizerd, blauwe kiekendief, ransuil, velduil) die hier 
muizen en zangvogels vangen. In de winter zijn deze soorten geen probleem, maar gedurende het 
weidevogelseizoen zijn deze soorten ongewenst. Tegen de tijd dat het weidevogelbroedseizoen 
echt begint zijn de meeste wintervoedselakkers echter al omgehaald. Toch moeten roofvogels in 
weidevogelgebied niet te veel worden gestimuleerd.   

• Sommige boeren klagen over veronkruiding in het pakket met ongewenste kruiden als akkerdistel 
en ridderzuring. Dit komt vooral voor wanneer een pakket langer dan twee jaar op dezelfde plek 
ligt. ANV Hollands Noorden adviseert dan ook om het pakket jaarlijks of in elk geval na twee jaar te 
verplaatsen.  

 

16. Vogelakker. Gebruikte bronnen: ANV Hollands Noorden, z.d.-b; BoerenNatuur, 2021; 
BoerenNatuur, persoonlijke communicatie, 21 mei 2022 (concept beheerpakketten 2023).  Resultaten 
uit paragraaf 3.1 en paragraaf 3.7 zijn in aanvulling op deze literatuur gebruikt om een inschatting te 
maken van het nut dan wel knelpunten voor patrijzen respectievelijk andere boerenlandvogels.    
 
Wat: een vogelakker bestaat uit stroken eiwitrijk gewas, zoals luzerne of klaver, afgewisseld met 
kruiden- en wintervoedselstroken.  
Waarom: Zowel in de zomer als in de winter dienen vogelakkers als foerageergebied voor akkervogels. 
De vogelakker is ontwikkeld om goed habitat voor veldmuizen te creëren die vervolgens een 
voedselbron zijn voor grauwe kiekendieven en andere roofvogels en uilen (Wiersma, z.d.).  
Waarom voor patrijzen: De waarde van vogelakkers kan liggen in de beschikbaarheid van dekking 
jaarrond. Mogelijk vinden patrijzen ook voedsel in de kruidenstroken of in de zaden van het eiwitrijk 
gewas.  

Figuur 45 Wintervoedselakker op Wieringen in maart 2022. Foto: 
Dorien de Haan 
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Waarom voor andere soorten: Veldleeuweriken kunnen in het vroege voorjaar geschikte nestlocaties 
vinden in het dan nog lage en deels open eiwitrijke gewas (B. Koole, persoonlijke communicatie, 1 
maart 2022). Kneuen, ringmussen en andere zaadetende akkervogels gebruiken de zaden in de 
kruiden- en wintervoedselstroken als voedselbron in zowel de winter als de zomer.   
Eisen en beheer: Een vogelakker ligt meerdere jaren op dezelfde plek. Het eiwitrijk gewas wordt 2-3 
maal per jaar geoogst. De kruiden- en wintervoedselstroken mogen na het eerste jaar deels worden 
gemaaid. Er worden eisen gesteld aan de maximale breedte van het eiwitrijkgewas en van de stroken. 
Beweiding is niet toegestaan en er gelden beperkingen voor bemesting en chemische 
onkruidbestrijding.  
Knelpunten:  

• Zoals benoemd is de vogelakker in eerste instantie bedoeld om muizen te lokken ten behoeve van 
roofvogels. In weidevogelgebied zijn roofvogels ongewenst. Dit pakket is een meerjarig pakket en 
trekt daarmee in potentie jaarrond roofvogels aan. Ook tijdens het weidevogelbroedseizoen. Op 
Wieringen is dit in principe ongewenst. 

• Daarnaast blijken vogelakkers in praktijk veel ratten aan te trekken. Ratten zijn predatoren van 
nesten van patrijzen en andere boerenlandvogels.  

• Boeren en veldmedewerkers geven aan dat de kruide- en wintervoedselstroken een dichte 
structuur hebben. Dit maakt ze ongeschikt voor patrijzen(kuikens) om doorheen te scharrelen.   

Kansen: Het pakket vogelakker wordt creatief gebruikt door de agrarische natuurverenigingen. 
Poldernatuur Zeeland heeft een apart vogelakkerpakket voor patrijzen waarbij eiwitrijk gewas wordt 
afgewisseld met braakstroken, gras en graan-akkerflora (Poldernatuur Zeeland, 2019). Ook bij een 
boer in de Baanse Polder in Brabant wordt het eiwitrijk gewas gecombineerd met braakstroken, een 
keverbank, een bloemenblok en wintervoedselstroken (eigen waarneming). De variatie in structuren 
en gewassen draagt hier bij aan de biodiversiteit. In de landelijke concept-beheerpakketten voor 2023 
(BoerenNatuur persoonlijke communicatie, 21 mei 2022) is het pakket vogelakker echter dusdanig 
aangepast dat het de vraag is of de vrijheid blijft bestaan om dit pakket naar eigen smaak in te vullen. 
Enkel de combinatie van eiwitrijk gewas met ingezaaide natuurstroken is in dit concept-pakket 
mogelijk.  

 

18. Kruidenrijke akker. Gebruikte bronnen: BoerenNatuur, 2021; BoerenNatuur, persoonlijke 
communicatie, 21 mei 2022 (concept beheerpakketten 2023). Resultaten uit paragraaf 3.1 en 
paragraaf 3.7 zijn in aanvulling op deze literatuur gebruikt om een inschatting te maken van het nut 
dan wel knelpunten voor patrijzen respectievelijk andere boerenlandvogels.    
 
Wat: Een akker welke van 15 mei tot 15 juli bestaat uit een mengsel van graan en akkerkruiden, met 
een open structuur.  
Waarom: De kruidenrijke akker trekt insecten, muizen en akkervogels.  
Waarom voor Patrijzen: Patrijzen kunnen kruidenrijke akkers gebruiken als dekking en om voedsel te 
vinden. Insecten in de kruidenrijke akker zijn een welkome voedselbron voor patrijzenkuikens, die in 
de periode dat de akker aanwezig is aan het opgroeien zijn. Aandachtspunt hierbij is wel dat de 
vegetatie niet te dicht moet zijn zodat kuikens er goed doorheen kunnen scharrelen. Indien de akker 
gedurende de winter blijft staan kunnen patrijzen er dekking en voedsel vinden.  
Waarom voor andere soorten: Graspiepers, gele kwikstaarten, ringmussen, kneuen en veldleeuwerik 
kunnen er voedsel vinden in de vorm van insecten en/of zaden. Kerkuilen jagen er op muizen.  
Eisen en beheer: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat uit granen en kruiden. In het huidige 
pakket gaat het om een ingezaaide kruiden. In het concept beheerpakket voor 2023 mogen het ook 
spontaan opkomende kruiden zijn. In het huidige pakket betrof het een meerjarig pakket. In 2023 mag 
het ook een eenjarig pakket zijn. Om het pakket geschikt te maken voor patrijzen is het toepassen van 
een soortgelijk mengsel zoals beschreven bij insectenrijk grasland (zie O2) belangrijk. Ook het beheer 
zoals beschreven bij insectenrijk grasland dient gevolgd te worden. Dat beheer richt zich op meerjarige 
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kruidenrijke vegetatie waardoor er niet alleen insecten voor patrijzenkuikens aanwezig zijn, maar ook 
netlocaties gecreëerd worden.  
Knelpunt en kans: De maatregel insectenrijk grasland past niet binnen het ANLb, maar kan met een 
kleine aanpassing ondergebracht worden bij dit pakket. Het mengsel van insectenrijk grasland moet 
dan aangevuld worden met een klein percentage granen.  

 
 

19. Kruidenrijke akkerranden.  Gebruikte bronnen: ANV Hollands Noorden, z.d.-b; BoerenNatuur, 
2021; BoerenNatuur, persoonlijke communicatie, 21 mei 2022 (concept beheerpakketten 2023). 
Resultaten uit paragraaf 3.1 en paragraaf 3.7 zijn in aanvulling op deze literatuur gebruikt om een 
inschatting te maken van het nut dan wel knelpunten voor patrijzen respectievelijk andere 
boerenlandvogels 
 
Wat: Eén- of meerjarige randen, die overigens ook midden in percelen mogen liggen, met een 
ingezaaid mengsel van grassen, kruiden en granen.  
Waarom: Akkerranden met een inheems kruidenmengsel trekken vele insecten aan. Insecten dienen 
als voedsel voor akkervogels en kleine zoogdieren. Onder de insecten bevinden zich ook vele 
gewasbestuivers en natuurlijke plaagbestrijders. Akkerranden geven ook dekking aan akkervogels. In 
brede akkerranden kunnen grondbroedende akkervogels hun nest maken. Akkerranden beperken ook 
de verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot hetgeen positief is voor de 
waterkwaliteit en de waterflora en -fauna.  
Waarom voor patrijzen: Brede meerjarige ongemaaide randen kunnen een geschikte nestplek bieden 
voor patrijzen. Insecten in de randen zij daarbij een welkome voedselbron voor patrijzenkuikens. Ook 
hierbij gaat het in eerste instantie wel om meerjarige randen. Eenjarige randen worden namelijk 
uiterlijk 15 mei ingezaaid op kale grond. In de periode dat de meeste patrijzenkuikens opgroeien staat 
er dan nog te weinig gewas om insecten aan te trekken en voldoende dekking te geven.  
Waarom voor andere soorten: een brede groep akkervogels, zoals putters, vinken, ringmussen, 
kneuen, graspiepers en gele kwikstaarten, vindt voedsel in de vorm van zaden en insecten in de 
kruidenrijke randen. Ook vinden ze er dekking.  
Eisen en beheer: De randen kunnen diverse breedtes hebben. ANV Hollands Noorden hanteert op dit 
moment een minimum van 3 meter en een maximum van 12 meter. Voor patrijzen, maar ook voor 
andere akkervogels geldt dat brede randen veel gunstiger zijn om het risico op predatie te verkleinen. 
Andere ANV’s zoals Agrarische Natuur Drenthe en Agrarische natuurvereniging Oost Groningen 
hanteren daarom een minimale breedte van 9 meter. Deze ANV’s streven daarnaast naar een 
verhouding van 80% meerjarige versus 20% eenjarige maatregelen (M. Mellema, persoonlijke 
communicatie, 1 maart 2022). De meerjarige maatregelen, waaronder meerjarige randen, betekenen 
meer voor broedvogels zoals patrijzen omdat ze zowel broedgelegenheid als voedsel bieden. 
De eenjarige randen blijven minstens tot 1 september staan. Randen worden niet bemest of beweid. 
Meerjarige randen mogen maximaal 2 maal per jaar gemaaid worden. Echter buiten het broedseizoen 
en het maaisel moet worden afgevoerd. Chemische onkruidbestrijding is slechts pleksgewijs 
toegestaan.  
Knelpunten: 

• De soorten in het zaadmengsel combineren soms slecht met het naastgelegen gewas. Ze kunnen 
bijvoorbeeld woekeren of insecten aantrekken die schade aan het gewas kunnen aanbrengen. ANV 
Hollands Noorden is hier alert op en past de samenstelling van de zaadmengsels regelmatig aan.   

• Veronkruiding is ook een probleem in akkerranden, hoewel dit door deelnemers sterk verschillend 
wordt ervaren.  

• Een ander knelpunt voor patrijzen kan zijn dat de zaaidichtheid van het kruidenmengsel te hoog is. 
Er wordt ingezaaid met 25 kg/ha. Dit terwijl PARTRIDGE voor een bloemenblok maximaal 10 kg/ha 
hanteert om te zorgen dat de vegetatie ijl genoeg blijft voor patrijzen om doorheen te scharrelen. 
En ook voor insectenrijk grasland wordt een zaaidichtheid van 15 kg/ha gehanteerd. 
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Oplossingen/kansen:  
Oplossingen tegen veronkruiding zoals het aanleggen van een vals zaaibed inzaaien op rijtjes zijn 
bekend bij ANV Hollands Noorden. Ook zijn er proeven met najaarsinzaai. Wanneer eind augustus 
wordt ingezaaid zal het zaad al voor de winter kiemen. De rand gaat dan bedekt de winter in waardoor 
onkruiden in het voorjaar minder kans krijgen. Bijkomend voordeel is dat de rand mogelijk eerder in 
bloei staat waardoor ‘vroege’ patrijzenkuikens er al kunnen scharrelen naar insecten. 
 

 

Overig  
 

O1 Akkerflora-randen. Gebruikte bron: Brewin et al., 2020.  
 
Wat: Akkerranden die jaarlijks een bodembewerking ondergaan en ofwel braak blijven liggen of ijl 
worden ingezaaid. Het doel is om (zeldzame) akkerflora vanuit de zaadbank, of met behulp van 
inzaaien een kans te geven. 
Bijpassend ANLb-beheerpakket: Hiervoor wordt verwezen naar de beschrijving van kruidenrijke 
akkerranden van ANLb-pakket 19. De groene braak-variant valt niet onder de vergoeding van één van 
de ANLb-pakketten. Ingezaaide randen sluiten aan bij pakket 19, de eenjarige variant.   

 

O2 Insectenrijk grasland. Gebruikte bron: PARTRIDGE, persoonlijke communicatie, 18 mei. 
 
Wat: Insectenrijk grasland is een soortenrijke vegetatie bestaande uit laag-productieve grassen en 
bloeiende kruiden.  
Waarom: Dit type grasland is een belangrijke voedselbron en voortplantingsplaats voor insecten. Dit 
element verbeterd niet alleen het leefgebied voor nuttige insecten, maar ook voor vogels en andere 
fauna die plaaginsecten bestrijden.  
Waarom voor patrijzen: Omdat de vegetatie pas laat en gefaseerd wordt gemaaid (10% blijft helemaal 
ongemaaid) ontstaat niet alleen foerageerbiotoop voor jonge patrijzen, maar ook broedbiotoop voor 
de volwassen vogels.  
Eisen en aanleg:  

• Bij voorkeur wordt deze maatregel ingezet in combinatie met andere elementen zoals een 
patrijzenhaag, bloemenblok of keverbank.  

• Het perceel bestaat gedurende meerdere jaren uit grassen, kruiden en bloemen (zie tabel 14). De 
zaaidichtheid is 15kg/ha  

• Het perceel is minimaal 0,3 hectare groot en minimaal 20 meter breed.  

• Het perceel wordt in het eerste jaar vóór september ingezaaid met een voorgeschreven mengsel 
van grassen en kruiden. Inzaai voor 1 mei heeft de voorkeur.  
 

Tabel 14 Zaadmengsel zoals voorgesteld door PARTRIDGE voor insectenrijk grasland 

Voorstel zaadmengsel insectenrijk grasland 

Nederlandse naam  Latijnse naam Aandeel 

Incarnaatklaver Trifolium incarnatum 10% 

Margriet (wild) Leucanthemum vulgare 10% 

Wilde peen (wild) Daucus carota 10% 

Gewone rolklaver (wild) Lotus corniculatus 9% 

Boekweit Fagopyrum esculentum 9% 

Timotheegras Phleum pratense 8% 

Gewoon duizendblad (wild) Achillea millefolium 7% 

Knoopkruid (wild) Centarea jacea 6% 

Cichorei (wild) Cichorium intybus 6% 
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Beheer:  

• Het is van belang om direct in het eerste jaar probleemonkruiden pleksgewijs te bestrijden 

• Er geldt een rustperiode, waarbinnen geen bewerkingen mogen worden uitgevoerd, van 1 april tot 
31 juli.  

• De beheereenheid moet na 1 augustus voor maximaal 90% worden gemaaid. 

• Het maaisel moet worden afgevoerd. Extra maaibeurten zijn toegestaan in overleg met de 
veldmedewerker.  

• Chemische onkruidbestrijding en andere vormen van gewasbescherming zijn niet toegestaan.  

• Bemesting met vaste mest is beperkt toegestaan, maar slechts eenmalig over een periode van 
verschillen de jaren.  

Bijpassend ANLb-beheerpakket: Deze maatregel sluit, ondanks de gelijke benaming niet aan bij het 
ANLb-pakket insectenrijk grasland. De omschrijving van het concept ANLb-beheerpakket voor 2023 
geeft namelijk aan dat dit pakket  zich richt op instandhouding van kruidenrijke vegetatie in Limburg 
met grote pimpernel. En het pakket insectenrijke graslandrand richt zich op het in stand houden van 
kruidenrijke bestaande zoomvegetatie. Welk pakket wel aansluit is de kruidenrijke akker van ANLb-
pakket 18. Wel moet dan een klein percentage graan worden toegevoegd aan het mengsel dat 
PARTRIDGE voorschrijft.   

 
O3 Onbespoten graanranden. Gebruikte bron: Brewin et al., 2020. 
 
Wat: Onbespoten graanranden zijn de buitenste stroken van graanpercelen, meestal 6 tot 12 meter 
breed, die gedurende het voorjaar en de zomer vrij blijven van de toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden, fungiciden en insecticiden). 
Waarom voor patrijzen: Het effect is dat er in de randen aanzienlijk meer akkeronkruiden voorkomen, 
waarop een rijk insectenleven voorkomt dat als voedsel voor patrijzenkuikens kan dienen. In zulke 
onbespoten randen zijn meer dan twee keer zoveel insecten geteld als in gangbaar bespoten 
graanranden. Dit rijke voedselaanbod kan de kuikenoverleving van patrijzen verhogen. 
Waarom voor andere soorten: Onbespoten graanranden zijn een goed leefgebied voor vlinders, 
zweefvliegen en kleine zoogdieren zoals de bosmuis, die dit soort randen actief opzoeken. 
Eisen en aanleg: meestal 6 tot 12 meter breed, die gedurende het voorjaar en de zomer vrij blijven 
van de toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden, fungiciden en insecticiden). Bij 
uitzondering worden er (lokaal) selectieve middelen ingezet voor een probleem. Soms worden de 
randen ook minder bemest en worden lagere zaaidichtheden voor het graan toegepast. 
Bijpassend ANLb-beheerpakket: Er is geen bijpassend ANLb-pakket voor deze maatregel. E functie die 
deze randen vervullen kan ingevuld worden door kruidenrijke akkerranden en kruidenrijke akkers.  

 
O4 Aangepast beheer. Gebruikte bron: Brewin et al., 2020 
 
Wat: Verbeterd beheer van bestaande landschapselementen.  
Waarom voor patrijzen: Daar waar meer kwalitatief goede nestgelegenheid aanwezig is, zullen de 
dichtheden van broedende paartjes patrijzen ook toenemen. De geschiktheid van hagen, grazige 
randen en taluds als nestgelegenheid wordt bepaald door het beheer. Zulke landschapselementen 

Groot streepzaad Crepis biennies 5% 

Phacelia Phacelia tanacetifolia 4% 

Marjolein Origanum vulgare 4% 

Luzerne  Medicage sativa 3% 

Gewone brunel Prunella vulgaris 3% 

Rode klaver  Trifolium pratense 2% 

Witte klaver Trifolium repens 2% 

Muskuskaasjeskruid Malva moschata 2% 
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moeten in de lente genoeg dood gras en opgaande vegetatie hebben om een hen op het nest 
voldoende dekking te bieden.  
Beheer: Deze vegetaties mogen gedurende het broedseizoen niet gemaaid worden, om het uitmaaien 
van nesten en het doden van de broedende hennen te voorkomen. Hagen dienen te worden 
onderhouden in een snoeicyclus van drie jaar. Zo ontstaat er een dichte onderkant van de haag die 
dekking biedt aan broedende hennen.  
Kansen op Wieringen: Bij verbeterd beheer kan gedacht worden aan verbeterd, cyclisch onderhoud 
van hagen, de aanleg van nieuwe, grazige randen en een uitgesteld maaibeheer van bermen en dijken 
zodat de kuikens het nest kunnen verlaten vóór de eerste maaidatum. Ook Tuunwallen kunnen 
bijdragen aan nesthabitat en kuikenhabitat door de begroeiing niet te maaien en langs de tuunwallen 
een brede strook (richtlijn 9 meter, zoals bij kruidenrijke akkerranden) ongemaaid te laten. Tuunwallen 
zijn botanisch rijker door meer schrale omstandigheden en trekken daarmee, en door hun 
hogere/drogere ligging diverse insecten aan.   
Bijpassend ANLb-beheerpakket: Aangepast beheer past niet binnen het ANLb. Het is echter wel een 
belangrijk middel om de bedekking van geschikt habitat aan te vullen. De realisatie van aangepast 
beheer moeten gezocht worden in samenwerken met beheerders van dijken, hagen en bermen. Ook 
kunnen boeren en erfeigenaren erop attent worden gemaakt dat brede ongemaaide stroken en 
overhoekjes zeer zinvol zijn en bijdragen aan dekking, nestgelegenheid en voedselmogelijkheden voor 
patrijzen.  
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Bijlage 4 Leefgebieden ANLb op Wieringen  
Leefgebieden en beschrijvingen zoals bepaald in het natuurbeheerplan van de Provincie Noord Holland 

(2021a). Kaarten afkomstig van kaartviewer behorend bij het natuurbeheerplan (Provincie Noord-

Holland, z.d.-a).  

 

Het leefgebied open akker bestaat 

voornamelijk uit akkers waarop 

gewassen als granen en 

vollegrondsgroenten worden 

verbouwd. Het wordt doorsneden 

met bermen, sloten en meer of 

minder opgaande begroeiing.  

 

 

 

 

Het leefgebied open grasland is een 

open landschap met veel vochtige 

en kruidenrijke graslanden, 

fijnmazige watergangen en enige 

opgaande begroeiing zoals 

beplanting op erven.  

 

 

 

 

 

Het leefgebied droge dooradering is 

een halfopen tot besloten landschap 

met aan elkaar grenzende 

elementen zoals (kleinschalige) 

akkers, graslanden, singels, heggen 

en hagen, dijken, tuunwallen, 

bermen en ruigtezomen.  

 

 

 

 

Open akker 

Open grasland 

Droge dooradering 
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Het leefgebied natte dooradering 

bestaat uit natte onderdelen binnen 

het agrarisch gebied; het gaat om 

sloten, poelen, beken, moerasjes en 

plas-draspercelen.  

 

 

 

 

 

 

De categorie water betreft agrarisch 

waterbeheer dat zich richt op het 

realiseren van een goede toestand 

van al het water conform de 

Kaderrichtlijn Water (KRW) en het 

realiseren van een robuust, 

duurzaam en klimaatbestendig 

watersysteem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Natte dooradering 

Water 
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Bijlage 5 ANLb beheerkaarten 
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Bijlage 6 NNN-kaarten en beheertypen  
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Beknopte beschrijving belangrijkste SNL-beheertypen in de NNN-gebieden op Wieringen. Gebruikte 
bron voor de beschrijvingen: BIJ12, z.d.-c.  
 
N10.02: Vochtig hooiland. Het betreft eiwit-arme, bloemrijke graslanden met een lage productie. Over 
het algemeen niet interessant voor agrariërs. Jaarlijks overstroomd of onder invloed van kwelwater of 
hoog waterpeil op veengrond. Gradiënten in het vochtgehalte aanwezig door reliëf. Van belang voor 
weidevogels, insecten en bijzondere flora. Doorgaans niet bemest, jaarlijks gehooid, al dan niet met 
nabeweiding.  
 
N12.01: Bloemdijk. Zeer kruidenrijke, min of meer schrale graslanden. Betreft vaak oude dijken die 
vaak geen waterkerende functie meer hebben. Door verschil in microklimaat is er een variatie aan 
flora. Van belang voor verschillende planten. Er wordt gehooid of extensief beweid. Doorgaans niet 
bemest.  
 
N12.02: Kruiden- en faunarijk grasland. Kruidenrijke graslanden, eventueel met ruigte en struweel. 
Gehooid, extensief beweid  en niet of nauwelijks bemest. Matig voedselrijk, planten van schralere 
graslanden ontbreken. Rijk aan minder zeldzame soorten.  
 
N12.03: Glanshaverhooiland. Hooiland met zeer bloemrijke vegetatie en hoogopgaande grassen. Veel 
schermbloemigen en grote kruidenrijkdom. Gelaagdheid in grassen en kruiden. Doorgaans niet 
bemest. Jaarlijks maaien en afvoeren. 
 
N12.04: Zilt- en overstromingsgrasland. Korte grazige vegetaties met grassen, russen en kruiden. 
Onder invloed van overstroming, of in het geval van zilte graslanden onder invloed van brak of zout 
water zonder getijde. Van belang voor broedvogels als kluut, tureluur, grutto en voor bijzondere 
plantensoorten. Doorgaans niet bemest.  
 
N13.01: Vochtig weidevogelgrasland. Nat en vochtig grasland met weidevogeldoelstelling. Grasland 
met per 100ha minimaal 35 broedparen van kenmerkende weidevogels. Minimaal licht voedselrijk 
(door bemesting met organische mest) ten behoeve van rijke bodemfauna die bereikbaar is door de 
hoge vochtigheid. Liggend in open landschap. Mozaïek aan graslandbeheer.  
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Bijlage 7 Kaart overig grondgebruik 
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Bijlage 8 Habitatvergelijking doelsoorten versus patrijs. 
 

Tabel 15 Overzicht van habitat/leefgebied en bijzonderheden van doelsoorten. Gebruikte bronnen: Vogelbescherming 
Nederland, z.d.-c; Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2018; Sovon Vogelonderzoek Nederland, z.d.-.b 

Leefgebied/broedgelegenheid op Wieringen, bijzonderheden en laatst gezien op Wieringen volgens Waarneming.nl 
Doelsoort  Habitat/ leefgebied Bijzonderheden 
Gele 
kwikstaart*  

Boerenland; hooiland, weiland en akkers. Vaak te vinden op 
weilanden met schapen, koeien en paarden. 

Rode lijst, Achteruitgang (90%) door 
intensivering 

Veldleeuwerik* Broedt in open landschappen, zoals heide en duinen. 
Veldleeuweriken broeden ook vaak in graslanden en open 
akkerbouwgebieden. Buiten de broedtijd vooral op 
stoppelvelden. 

Rode lijst, Achteruitgang (95%) door 
intensivering en verruiging duinen.  

Ringmus* Kleinschalig cultuurlandschap met bouwland en in dorpen. 
Veel struikgewas, weilanden met vee en oude bomen met 
enkele holten. Nestkasten opgehangen voor koolmezen. 

Rode lijst, Grootste problemen bij 
overleving (moeilijk op voedselarme 
platteland) 

Graspieper* Broedt in korte vegetatie in allerlei open landschappen: open 
duin, heide, kwelders en open hoogveengebieden. In 
boerenland in graslanden en bouwlanden met veel sloten en 
dijkjes. Buiten broedtijd in vochtige graslanden en 
duinvalleien en op akkers. 

Rode lijst, Talrijk in de duinen. 

Grutto* Ondiepe plassen en plas-dras weilanden. Meest ideaal zijn 
vochtige, kruidenrijke graslanden met een goed bodemleven 
en insecten aan de oppervlakte. 

Rode lijst, Afname door intensivering 
melkveehouderij (geen bloemen en 
kruiden, te weinig insecten en te laag 
waterpeil. Ook maaibeheer) 

Tureluur*  Vochtige, kruidenrijke, laat gemaaide graslanden met pollige 
structuur en veel slootjes, greppels en plasdras; kwelders; 
natte, open duinvalleien, heiden en venen.  

Rode lijst, Afname door intensivering 
landbouw. Nog niet bedreigd. 

Scholekster* Natuurgebieden, boerenland en bebouwing. Afname door intensivering en 
voedselgebrek 

Kievit* Zo open mogelijk landschap, agrarisch gebied (graslanden en 
akkers). In Hoog-Nederland in boerenland met een 
afwisseling van maïs en gras. Broedt graag in kort gras, 
afgewisseld met kale plekken. 

Populatie nog niet bedreigd. Lijdt 
voornamelijk onder intensivering van 
landbouw (vaak en vroeg maaien, 
lage waterpeilen, toenemende 
eenvormigheid van graslanden). 
Daarnaast stadsuitbreiding en 
toename predatie. 

Wulp* Open heide- en hoogveengebieden, open duinen, 
laagveengebieden met gemaaid rietland, graslanden in 
halfopen agrarisch gebied, open akkerbouwgebieden. Ook in 
droge gebieden i.t.t. meeste andere steltlopers.  

Rode lijst, 

 

Kneu* Dichte struiken, halfopen landschappen. Denk aan duinen en 
akkerbouwgebieden met hagen, maar ook jonge aanplant, 
oude struikheide met opslag en soms stedelijke bebouwing. 

Rode lijst, Afname agrarisch 
cultuurlandschap (>60%). Vanuit de 
liefst doornige struiken ondernemen 
kneuen in kleine groepjes 
voedselvluchten van soms drie km 
naar plekken met een rijk aanbod aan 
zaden. 

Keep  Meestal gemengde bossen en naaldbossen. In de winter 
vooral op akkers langs bosranden, beukenbossen en parken 
met beukenbomen. 

Broedgebieden zijn meestal 
gemengde bossen en naaldbossen. In 
de winter op akkers langs bosranden, 
beukenbossen en parken met 
beukenbomen. 

Braamsluiper  Talrijkst in duingebieden met doornstruwelen en kleinschalig 
boerenland met veel heggen op kleigronden.  

Broedgelegenheid verloren door o.a. 
ruilverkavelingen. 

Grote lijster  Broeden hoog in loofbomen. Foerageren graag in graslanden 
(weilanden met koeien, parken, het gazon in de tuin). 

Rode lijst, Afname door verlies van 
voedselgebieden 

Zomertortel  Landschap met verspreid staande bomen en bosjes, heggen, 
houtwallen en grote tuinen. 

Rode lijst, In agrarisch 
cultuurlandschap bestaat gebrek aan 
nestgelegenheid en voedsel. 
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Spotvogel  Voorkeur klei- en veengronden. Open boerenland met 
erfbeplanting en singels.  

Rode lijst, Broedt in Nederland en 
trekt dan weer door. 

Gorzen  
Geelgors*  Kleinschalig boerenland met houtwallen, singels en bosjes, 

heide met opslag, hoogveen met opslag, drogere 
zandgronden. Broedt graag in een insect- en zaadrijke 
omgeving. 

Verdwenen uit west Nederland. 
Afname door verkavelingruil. 
Verdwijnen landschapselementen. 

Grauwe Gors Akkers, cultuurlandschappen, graslanden, ruderale terreinen. 
Winterhabitat: Zadenrijke (onkruidrijke) (graan)stoppels, 
extensievere graslanden, ruderale terreinen of anderszins 
zadenrijke habitats in open gebied. 

 

IJsgors Broedt op toendra op schaars begroeide grond met zegge, 
gras en hei. In Nl voornamelijk te vinden op vlakke kwelders, 
schorren, strandvlaktes, in de zeereep, maar nog meer op 
stoppelvelden. 

Geen broedvogel 

Sneeuwgors In de winter aan de kust in open gebieden zoals stranden, 
zeereep, kwelders, dijken en braakliggend terrein. Broeden in 
hooggebergtes, boomloze hoogvenen en toendra aan de 
noordelijke rotskusten. 

 

Rietgors Van moerassen tot kwelders en boerenland met door riet 
omzoomde sloten en kanalen. ’s Winters in drogere, ruigere 
terreinen. 

 

Andere soorten vanuit Partridge leidraad 

Grasmus Laag struweel met een dichte kruidenvegetatie en enkele 
bomen die als zang- en uitkijkpost dienst kunnen doen. 
Landschappen als duinen, heide, jonge bosaanplant, parken, 
boerenland , maar ook in hoge ruigte zonder houtig gewas. 
Broed in veel gebieden. Aanwezigheid van laag struweel is 
belangrijk. 

Trekt in de winter naar Afrika 

*Doelsoorten ANV Hollands Noorden 
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Bijlage 9 Kaarten verspreiding en verandering doelsoorten 
 
In deze bijlage zijn voor elf overgebleven doelsoorten (groen gearceerd in bijlage 8) de 
verspreidingskaart en de relatieve veranderingskaart van de Vogelatlas 2018 naast elkaar gezet 
(kaarten geraadpleegd op Sovon Vogelonderzoek Nederland, z.d.-c).  
 
Gele Kwikstaart 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veldleeuwerik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringmus 
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Graspieper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kneu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Braamsluiper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomertortel 
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Spotvogel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geelgors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grauwe Gors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grasmus 
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Bijlage 10 Akkervogeldoelsoorten Patrijzenparadijs 
Tabel Akkervogeldoelsoorten Patrijzenparadijs a.d.h.v. verspreidingskaart en relatieve verandering 

Doelsoort  Habitat/ leefgebied Bijzonderheden 
Patrijs In Nederland vooral in kleinschalig akker- en weidelandschap. 

Zoeken hun voedsel langs ruige akkerranden met 
akkeronkruiden, wieden met hagen, met bloemen begroeide 
dijken, enz. Het nest wordt door de patrijs p de grond 
gemaakt in dichte begroeiing. 

Rode lijst, Achteruitgang (90%) door 
intensivering 

Gele 
kwikstaart*  

Boerenland; hooiland, weiland en akkers. Vaak te vinden op 
weilanden met schapen, koeien en paarden. 

Rode lijst, Achteruitgang (90%) door 
intensivering 

Veldleeuwerik* Broedt in open landschappen, zoals heide en duinen. 
Veldleeuweriken broeden ook vaak in graslanden en open 
akkerbouwgebieden. Buiten de broedtijd vooral op 
stoppelvelden. 

Rode lijst, Achteruitgang (95%) door 
intensivering en verruiging duinen.  

Ringmus* Kleinschalig cultuurlandschap met bouwland en in dorpen. 
Veel struikgewas, weilanden met vee en oude bomen met 
enkele holten. Nestkasten opgehangen voor koolmezen. 

Rode lijst, Grootste problemen bij 
overleving (moeilijk op voedselarme 
platteland) 

Graspieper* Broedt in korte vegetatie in allerlei open landschappen: open 
duin, heide, kwelders en open hoogveengebieden. In 
boerenland in graslanden en bouwlanden met veel sloten en 
dijkjes. Buiten broedtijd in vochtige graslanden en 
duinvalleien en op akkers. 

Rode lijst, Talrijk in de duinen. 

Kneu* Dichte struiken, halfopen landschappen. Denk aan duinen en 
akkerbouwgebieden met hagen, maar ook jonge aanplant, 
oude struikheide met opslag en soms stedelijke bebouwing. 

Rode lijst, Afname agrarisch 
cultuurlandschap (>60%). Vanuit de 
liefst doornige struiken ondernemen 
kneuen in kleine groepjes 
voedselvluchten van soms drie km 
naar plekken met een rijk aanbod aan 
zaden. 

Braamsluiper  Talrijkst in duingebieden met doornstruwelen en kleinschalig 
boerenland met veel heggen op kleigronden.  

Broedgelegenheid verloren door o.a. 
ruilverkavelingen. 

Spotvogel  Voorkeur klei- en veengronden. Open boerenland met 
erfbeplanting en singels.  

Rode lijst, Broedt in Nederland en 
trekt dan weer door. 

Andere soorten vanuit Partridge leidraad 

Grasmus Laag struweel met een dichte kruidenvegetatie en enkele 
bomen die als zang- en uitkijkpost dienst kunnen doen. 
Landschappen als duinen, heide, jonge bosaanplant, parken, 
boerenland , maar ook in hoge ruigte zonder houtig gewas. 
Broed in veel gebieden. Aanwezigheid van laag struweel is 
belangrijk. 

Trekt in de winter naar Afrika 

*Huidige doelsoorten ANV Hollands Noorden 
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Bijlage 11 Voorbeeldkaart habitatcirkels 
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Bijlage 12 Habitatkaart Oude Doorn 2020 

 

Habitatkaart januari 2020

HABITAT

Bomen(rij)

Insectenrijk grasland

Winterstoppel

(Patrijzen)haag

Extensief grasland met wat struiken

Kruidenrijk perceel/ strook

Keverbank

Wintervoedselveld

Braakstrook

Wintervoedselrand

Kruidenrijke graslandrand

Graslandrand

Bloemenblok

Zwarte braak

Winterstoppel

Aardappel

Mais

Sperzieboon

Selderij

Wintertarwe

Radijs

Vanggewas/ groenbemester

Klaver

Niet permanent grasland

Graszaad

Kool

Wintergerst

Zomergerst

Klaproos

Ui

Cichorei

Rogge

Voederbiet

Permanent grasland

Boomgaard

Boom- en struikkwekerij

Tuinen/ erf

Water (sloten, rivieren, poelen etc.)

Verharde weg

Onverharde weg

Anders
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Bijlage 13 Habitatonderdelen rondom gezenderde patrijzen 
In deze bijlage zijn de cirkeldiagramman van het habitatgebruik van de vier uitgekozen gezenderde 
patrijzen onder elkaar gezet. Van elke patrijs zijn de cirkeldiagrammen met bijbehorende tabel na 
elkaar gezet. Ook de perioden (paartijd, broedseizoen, winter) zijn per patrijs in chronologische 
volgorde gezet. 
 
Patrijs Kirsten 

 

 

 
  

Patrijs Kirsten Bedekking Habitat-onderdelen Paartijd 2019 

Zwarte braak 61.10% 

Permanent grasland 16.30% 

Wintervoedselveld 8.57% 

Overig 6.37% 

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen 
etc.) 3.86% 

Bloemenblok 3.79% 

Zwarte braak
61%

Permanent grasland
16%

Wintervoedselveld
9%

Overig
6%

Water (elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen etc.)

4%

Bloemenblok
4%

Patrijs Kirsten Bedekking Habitat-onderdelen Paartijd 2019

Zwarte braak

Permanent grasland

Wintervoedselveld

Overig

Water (elementen zoals sloten,
rivieren, poelen etc.)

Bloemenblok
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Patrijs Kirsten Bedekking Habitat-onderdelen Broedseizoen 2019 

Zwarte braak 38.03% 

Niet permanent grasland 21.42% 

Permanent grasland 14.81% 

Overig 7.95% 

Wintervoedselveld 7.89% 

Water (Elementen zoals sloten, rivieren, poelen 
etc.) 3.85% 

Bloemenblok 3.78% 

Graslandrand 2.27% 

Zwarte braak
38%

Niet permanent grasland
21%

Permanent grasland
15%

Overig
8%

Wintervoedselveld
8%

Water (Elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen etc.)

4%

Bloemenblok
4% Graslandrand

2%

Patrijs Kirsten Bedekking Habitat-onderdelen Broedseizoen 
2019

Zwarte braak

Niet permanent grasland

Permanent grasland

Overig

Wintervoedselveld

Water (Elementen zoals sloten,
rivieren, poelen etc.)

Bloemenblok

Graslandrand
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Patrijs Kirsten Habitatgebruik Winter 2020 

Boom- en struikkwekerij 29,63% 

Permanent grasland 24,07% 

Insectenrijk grasland 16,67% 

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen 
etc.) 12,96% 

Tuinen/erf 5,56% 

Bomen(rij) 5,56% 

Extensief grasland met struiken 5,56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 
grasland

50%

Insectenrijk grasland
18%

Boom- en 
struikkwekerij

18%

Water (elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen, 

etc.)
7%

Tuinen/ erf
5%

Overig
2%

Patrijs Kirsten Bedekking Habitat-onderdelen winter 2019

Permanent grasland

Insectenrijk grasland

Boom- en struikkwekerij

Water (elementen zoals sloten,
rivieren, poelen, etc.)

Tuinen/ erf

Overig
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Patrijs Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrijs Marco Bedekking Habitat-onderdelen Broedseizoen 2019 

Zwarte braak 19.70% 

Permanent grasland 16.03% 

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen 
etc.) 13.27% 

Overig 12.59% 

Bloemenblok 12.44% 

Kruidenrijke graslandrand 9.86% 

Graszaad 7.92% 

Wintergerst 4.33% 

Mais 3.85% 

Zwarte braak
20%

Permanent grasland
16%

Water (elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen etc.)

13%

Overig
13%

Bloemenblok
12%

Kruidenrijke graslandrand
10%

Graszaad
8%

Wintergerst
4%

Mais
4%

(leeg)
0%

Patrijs Marco Bedekking Habitat-onderdelen broedseizoen 
2019

Zwarte braak

Permanent grasland

Water (elementen zoals sloten,
rivieren, poelen etc.)

Overig

Bloemenblok

Kruidenrijke graslandrand

Graszaad

Wintergerst

Mais
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Patrijs Marco Bedekking Habitat-onderdelen Winter 2019 

Permanent grasland 37.70% 

Overig 27.69% 

Bloemenblok 12.39% 

Aardappel 9.44% 

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen 
etc.) 7.32% 

Wintervoedselveld 5.46% 

Permanent grasland
38%

Overig
28%

Bloemenblok
12%

Aardappel
9%

Water (elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen etc.)

7%

Wintervoedselveld
6%

Patrijs Marco Bedekking Habitat-onderdelen Winter 2019

Permanent grasland

Overig

Bloemenblok

Aardappel

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen
etc.)

Wintervoedselveld
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Patrijs Marco Bedekking Habitat-onderdelen Paartijd 2020 

Zwarte braak 31.36% 

Permanent grasland 27.99% 

Overig 10.60% 

Bloemenblok 9.27% 

Bomen(rij) 7.17% 

Winterstoppel 5.18% 

Wintervoedselveld 4.52% 

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen 
etc.) 3.92% 

Zwarte braak
31%

Permanent grasland
28%

Overig
11%

Bloemenblok
9%

Bomen(rij)
7%

Winterstoppel
5%

Wintervoedselveld
5%

Water (elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen etc.)

4%

Patrijs Marco Bedekking Habitat-onderdelen Paartijd 2020

Zwarte braak

Permanent grasland

Overig

Bloemenblok

Bomen(rij)

Winterstoppel

Wintervoedselveld

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen
etc.)



Patrijzenparadijs Wieringen; afstudeeropdracht Dorien de Haan en Rick van der Weerden, juni 2022 

107 
Bijlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrijs Marco Bedekking Habitat-onderdelen Broedseizoen 2020 

Permanent grasland 33.34% 

Overig 18.66% 

Bomen(rij) 17.87% 

Bloemenblok 14.44% 

Zwarte braak 5.86% 

Wintervoedselveld 5.35% 

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen 
etc.) 4.47% 

Permanent grasland
33%

Overig
19%

Bomen(rij)
18%

Bloemenblok
14%

Zwarte braak
6%

Wintervoedselveld
5%

Water (elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen etc.)

5%

Patrijs Marco Bedekking Habitat-onderdelen Broedseizoen 
2020

Permanent grasland

Overig

Bomen(rij)

Bloemenblok

Zwarte braak

Wintervoedselveld

Water (elementen zoals sloten,
rivieren, poelen etc.)
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Patrijs Marco Bedekking Habitat-onderdelen  Winter 2020 

Niet permanent grasland 44.33% 

Permanent grasland 35.36% 

Overig 9.72% 

Wintervoedselveld 6.52% 

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen 
etc.) 4.06% 

Niet permanent grasland
44%

Permanent grasland
35%

Overig
10%

Wintervoedselveld
7%

Water (elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen etc.)

4%

Patrijs Marco Bedekking Habitat-onderdelen Winter 2020

Niet permanent grasland

Permanent grasland

Overig

Wintervoedselveld

Water (elementen zoals sloten,
rivieren, poelen etc.)
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Patrijs Marco Bedekking Habitat-onderdelen Broedseizoen 2021  

Permanent grasland 37.69% 

Wintervoedselveld 11.84% 

Overig 11.10% 

Bomen(rij) 10.83% 

Insectenrijk grasland 8.76% 

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen 
etc.) 8.38% 

Bloemenblok 7.85% 

Sperzieboon 3.54% 

Permanent grasland
38%

Wintervoedselveld
12%

Overig
11%

Bomen(rij)
11%

Insectenrijk grasland
9%

Water (elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen etc.)

8%

Bloemenblok
8%

Sperzieboon
3%

Patrijs Marco Bedekking Habitat-onderdelen Broedseizoen 
2021

Permanent grasland

Wintervoedselveld

Overig

Bomen(rij)

Insectenrijk grasland

Water (elementen zoals sloten, rivieren,
poelen etc.)

Bloemenblok

Sperzieboon



Patrijzenparadijs Wieringen; afstudeeropdracht Dorien de Haan en Rick van der Weerden, juni 2022 

110 
Bijlagen 

Patrijs Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrijs Jan Bedekking Habitat-onderdelen Broedseizoen 2019 

Mais 40.26% 

Permanent grasland 19.63% 

Zwarte braak 9.86% 

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen 
etc.) 9.55% 

Verharde weg 6.28% 

Wintertarwe 5.38% 

Bloemenblok 4.61% 

Overig 4.43% 

Mais
40%

Permanent grasland
20%

Zwarte braak
10%

Water (elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen etc.)

10%

Verharde weg
6%

Wintertarwe
5%

Bloemenblok
5%

Overig
4%

Patrijs Jan Bedekking habitat-onderdelen broedseizoen 
2019
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Permanent grasland

Zwarte braak

Water (elementen zoals sloten,
rivieren, poelen etc.)

Verharde weg

Wintertarwe

Bloemenblok

Overig
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Patrijs Jan Bedekking Habitat-onderdelen Winter 2019 

Mais 15.47431069 

Wintertarwe 6.845811938 

Permanent grasland 5.205098291 

Zomergerst 3.806684091 

Overig 3.129928 

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen 
etc.) 2.00898 

Bloemenblok 1.952012 
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Patrijs Jan Bedekking Habitat-onderdelen winter 2019
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Overig
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etc.)

Bloemenblok
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Patrijs Jan Bedekking Habitat-onderdelen Broedseizoen 2020 

Permanent grasland 31.69% 

Mais 29.91% 

Wintertarwe 23.13% 

Bloemenblok 7.73% 

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen 
etc.)  4.72% 

Overig 2.82% 

Permanent grasland
31%

Mais
30%

Wintertarwe
23%

Bloemenblok
8%

Water (elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen etc.) 

5%

Overig
3%

Patrijs Jan Bedekking Habitat-onderdelen broedseizoen 
2020
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Mais

Wintertarwe

Bloemenblok

Water (elementen zoals sloten,
rivieren, poelen etc.)

Overig
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Patrijs Jan Bedekking Habitat-onderdelen Winter 2020 

Winterstoppel 60.50% 

Permanent grasland 16.29% 

Vanggewas/ groenbemester 7.14% 

Water (elementen zoals sloten, rivieren, poelen etc. 5.34% 

Tuinen/ erf 5.19% 

Verharde weg 3.18% 

Zwarte braak 2.13% 

Onverharde weg 0.23% 

Winterstoppel
61%Permanent grasland

16%

Vanggewas/ groenbemester
7%

Water (elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen etc.

6%

Tuinen/ erf
5%

Verharde weg
3% Zwarte braak

2%
Onverharde weg

0%

Patrijs Jan Bedekking Habitat-onderdelen winter 2020

Winterstoppel

Permanent grasland

Vanggewas/ groenbemester

Water (elementen zoals sloten,
rivieren, poelen etc.
Tuinen/ erf

Verharde weg

Zwarte braak

Onverharde weg

(leeg)
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Partrijs Leonie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Patrijs Leonie Bedekking Habitat-onderdelen Paartijd 2020 

Wintertarwe 37.89% 

Permanent grasland 27.00% 

Zwarte braak 21.43% 

Overig 8.87% 

Bloemenblok 4.82% 

Wintertarwe
38%

Permanent grasland
27%

Zwarte braak
21%

Overig
9%

Bloemenblok
5%

Patrijs Leonie Bedekking Habitat-onderdelen Paartijd 2020

Wintertarwe

Permanent grasland

Zwarte braak

Overig

Bloemenblok
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Patrijs Leonie Habitatgebruik Broedseizoen 2020 

Zwarte braak 30.12% 

Wintertarwe 21.82% 

Permanent grasland 19.50% 

Overig 13.17% 

Bloemenblok 8.27% 

Cichorei 4.26% 

Winterstoppel 2.87% 

Zwarte braak
30%

Wintertarwe
22%

Permanent grasland
20%

Overig
13%

Bloemenblok
8%

Cichorei
4%

Winterstoppel
3%

Patrijs Leonie Bedekking Habitat-onderdelen Broedseizoen 
2020
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Overig
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Cichorei

Winterstoppel
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Patrijs Leonie Habitatgebruik Winter 2020 

Wintertarwe 27.40% 

Suikerbiet 27.11% 

Cichorei 14.14% 

Rogge 9.20% 

Permanent grasland 6.56% 

Aardappel 5.97% 

Overig  5.51% 

Graszaad 4.11% 

Wintertarwe
27%

Suikerbiet
27%

Cichorei
14%

Rogge
9%

Permanent grasland
7%

Aardappel
6%

Overig 
6%

Graszaad
4%

Patrijs Leonie Bedekking Habitat-onderdelen Winter 2020

Wintertarwe

Suikerbiet

Cichorei

Rogge

Permanent
grasland
Aardappel



Patrijzenparadijs Wieringen; afstudeeropdracht Dorien de Haan en Rick van der Weerden, juni 2022 

117 
Bijlagen 

Bijlage 14 Kaart en kenmerken oppervlaktegebruik gezenderde 

patrijzen  
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Tabel horende bij oppervlaktekaart Oude Doorn 2019 - 2021 

Patrijs Periode Hectare 
leefgebied 

Toelichting 

Kirsten 2019 maart – juli 11,2 ha Klein leefgebied. Weten dat Kirsten in deze 
tijd een nest had. Veel waarnemingen achter 
elkaar. Eén uitschieter ver buiten het gebied 
niet meegeteld, waarschijnlijk 
verstoring/calamiteit, daarna weer terug 
binnen de oppervlakte. 
Habitats binnen het oppervlak. O.a.: 
Bomen(rij), graslandrand, keverbank, zwarte 
braak, wintervoedselakker, bloemenblok, 
(patrijzen)haag, permanent grasland 

 2019 augustus-
december 

74,9 ha Grote verspreiding. Enkele voor een periode 
dicht op elkaar. Daarna weer verplaatst. 

Marco 2019 mei - juni 12,9 ha Klein oppervlak. In deze tijd een nest. 

 2019 juli - december 39, 7 ha Duidelijk meer verspreid. Binnen korte tijd 
vrij lange afstanden afleggend. 

 2020 januari - 
februari 

10,7 ha In het zuiden van het gebied.  

 2020 maart – april 10, 2 ha In het zuiden van het gebied 

 2020 mei – juni 4,3 ha Weinig peilingen. Plotseling noordelijk van 
het onderzoeksgebied. Calamiteit? Geen 
succes met het verkrijgen van een 
territorium? 

Marco 2021 april-mei 5,9 ha Weinig peilingen, maar dicht op elkaar 

Jan 2019 maart - april 27,6 ha Grote verspreiding in een korte periode. Op 
zoek naar een plek/ territorium? 

 2019 mei - augustus 31 ha In juli en augustus duidelijk verplaatsend naar 
andere gebieden. Langere afstanden. 

 2019 september – 
december 

44 ha September t/m november veel lange 
afstanden. In december net buiten gebied 
dicht opeen. 

Jan  2020 januari - 
februari 

8,5 ha Grotendeels buiten het onderzoeksgebied. 1 
peiling binnen het onderzoeksgebied.  

 2020 maart – april 16,1 ha Weinig peilingen. Overlapt veel met 
leefgebied in januari – februari 

 2020 mei – juni 10,5 ha Volledig in het onderzoeksgebied. Net naast 
de leefgebieden van januari – februari en 
maart – april 

Leonie 2020 maart - juni 8,1 ha Dicht opeen voor een langere periode. Nest? 
Na het combineren met habitatkaart binnen 
dot oppervlak: bloemenblok, 
wintervoedselrand, zwarte braak, 
wintertarwe, insectenrijk grasland, 
graslandrand, permanent grasland, 
keverbank  

 2020 juli – 
september 

18 ha Vanaf juli plotseling een grote verspreiding. 
Oppervlakte van maart – juni valt binnen dit 
grotere territorium. 
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Bijlage 15 Voorbeeldkaart oppervlaktegebruik 
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Bijlage 16 Oppervlaktegebruik hennen broedseizoen 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Patrijs Kirsten Habitat-onderdelen kleine 
oppervlakte 

Zwarte braak (wordt rode 
kool) 65,11% 

Wintervoedselveld 10,78% 

Bomen(rij) 8,24% 

Water (elementen zoals 
sloten, rivieren, poelen etc.) 4,20% 

Permanent grasland 3,21% 

Bloemenblok 2,43% 

(Patrijzen)haag 2,34% 

Graslandrand 2,33% 

Overig (o.a. keverbank) 1,37% 

Patrijs Leonie Habitat-onderdelen kleine 
oppervlakte 

Wintertarwe 28.12% 
Permanent grasland 25.42% 
Zwarte braak 21.92% 
Bloemenblok 10.26% 
Cichorei 9.30% 
Wintervoedselrand 1.81% 
Graslandrand 1.28% 
Keverbank 1.28% 
Insectenrijk grasland 0.32% 
Water (elementen zoals sloten, 
rivieren, poelen etc.) 0.28% 

Habitat-onderdelen oppervlakte binnen 

broedperiode patrijs Kirsten 
Habitat-onderdelen oppervlakte binnen 

broedperiode patrijs Leonie 
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