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Het Jaar van de Patrijs 

door Peer Busink 

Elk jaar wordt door SOVON en Vogelbescher-
ming Nederland een vogelsoort uitgekozen die 
verkozen wordt tot de “Vogel van het Jaar”. Dit 
jaar valt de beurt aan de Patrijs. 
De reden van de organisaties om deze soort 
voor dit jaar uit te kiezen, is dat de Patrijs in 
enkele decennia tijd als broedvogel in Neder-
land met 90% achteruit is gegaan. 
In de vorige Egelsporen heb ik hieraan een 
artikel geweid en tevens de oproep geplaatst 
om alle waarnemingen van patrijzen binnen de 
gemeentegrenzen aan mij door te geven. Met 
deze en mijn waarnemingen kan enig inzicht 
worden gegeven hoe het met deze soort in 
onze gemeente is gesteld. 
Patrijzen zijn standvogels en echte akkervogels, 
die tijdens hun leven nauwelijks hun territorium 
verlaten. Daarom kan een “patrijzen-
inventarisatie” ook enig inzicht geven over de 
kwaliteit van een landschap. 
Patrijzen zijn schuwe vogels en je zult ze daar-
om in de regel moeilijk te zien krijgen. Alleen 
wanneer je er vlak bij bent, kan een patrijs of 
een paartje uit de dekking vlak voor je voeten 
luidruchtig opvliegen. Hun aanwezigheid ont-
dekken, kan ook op een minder confronterende 
manier. Vanaf het einde van de winter kan van 
het haantje vooral in de schemer zijn krassende 
roep gehoord worden. Zonder hem te zien, kan 
dan het territorium vastgesteld worden. Het is 
ook wel eens mogelijk wanneer je met een ver-
rekijker in het voorjaar de omgeving afzoekt in 
een geschikt biotoop, dat je een ongestoord 
paartje in de kijker krijgt. Dat is dan meer een 

toevalstreffer. Dat is ook het geval wanneer je 
al fietsend, trimmend of gewoon wandelend 
een patrijs door jou opgeschrikt wordt en er 
vandoor gaat.  
 
De waarnemingen die bij mij binnen zijn geko-
men, zijn een mengeling van boven omschre-
ven mogelijkheden om de aanwezigheid van 
patrijzen vast te stellen.  
De waarnemingen heb ik getracht te clusteren 
tot verschillende territoria.  
Het territorium van patrijzen hangt van verschil-
lende factoren af, zoals het aanwezig zijn van 
kaal zand. De patrijs is namelijk een hoender-
soort, dus houdt net zoals onze kippen van 
zandbaden. Liefst moet er dan struikachtige 
begroeiing vlak in de buurt zijn om er dekking 
te vinden. De grootte van een territorium hangt 
voor een belangrijk deel af van de hoeveelheid 
beschikbaar voedsel. Een territorium kan daar-
door 3 tot wel 10 ha groot zijn. 
Zandpaden met kruidenrijke bermen en met 
een braamstruweel (dus zoals die er vroeger 
uitzagen) bevatten elementen die uitstekende 
biotopen voor patrijzen kunnen zijn. 
Niet alleen patrijzen zijn met zulke landschaps-
elementen gebaat, maar natuurlijk ook veel 
andere vogelsoorten zoals bijvoorbeeld geel-
gors, roodborsttapuit, grasmus en ook fazant.  
Vanzelfsprekend kunnen ook allerlei kruiden en 
insecten hier hun bestaan vinden. Kortom, een 
aantrekkelijk biotoop en landschap waar de 
mens zich ook in thuis kan voelen. 

 
 

 
   Paartje patrijzen (foto: Leon Tinnemans) 
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Resultaat:

Uit de gegevens heb ik 22 territoria kunnen 
herleiden. Een aantal dat mij niet tegen valt. Of 
alle territoria ook succesvolle broedsels hebben 
opgeleverd, is natuurlijk onbekend maar er zijn 
wel drie keer in verschillende territoria jongen 
waargenomen. Mijns inziens is het duidelijk dat 
de soort in de gemeente voor blijkt te komen 
op de hogere (dus drogere) gronden. Ten wes-
ten van Hilvarenbeek lijkt de concentratie het 
grootst te zijn. Is dit nog het gevolg van dat dit 
gebied voor de recente ruilverkaveling nog rela-
tief kleinschalig was? In dit gebied heeft im-
mers eerder nooit een ruilverkaveling plaatsge-
vonden. Jammer dat vlak voor de ruilverkave-
ling binnen de gemeentegrenzen geen soort 

gelijke inventarisatie heeft plaatsgevonden om 
mogelijke verschillen in aantallen en dichtheden 
aan te kunnen tonen.  
Een ander gebied binnen de gemeentegrenzen 
lijkt voor patrijzen aantrekkelijk te zijn, namelijk 
de directe omgeving van het Wilhelminakanaal. 
De hoge (droge) dijk met op plekken lage dich-
te vegetatie is wellicht hiervan de reden. 
Met dank aan degenen die hun waarnemingen 
hebben doorgegeven. Dit waren:  
Kees Jansen, Ed van Kordelaar, Monique Lees-
berg, Harrie Loonen, Maarten Mandos, Henk 
Mangnus, Marjo Mommersteeg, Jose Van de 
Pas-Coenen, Ed van Puijenbroek, Leon Tinne-
mans, Frans Tolboom, Guido Verspaandonk
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