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Patrijs

De Patrijs voelt zich het beste thuis in 
ouderwets kleinschalig boerenland met 
bloemrijke akkerranden. Hier en daar 
doorsneden door een zandpad. Waar 
dit landschap verdwijnt, verdwijnt ook 
de Patrijs. Geen wonder dat je ze nog 
nauwelijks ziet. Landelijk gezien is stand 
met 95% achteruit gegaan. Valt het tij 
nog te keren voor de Patrijs?

In de tijd dat Drenthe nog vol met oerbos  
stond, leefden veel akkervogels in uitge-
strekte steppen van Centraal Europa. Toen  
onze oerbossen geleidelijk aan werden 
vervangen door boomloze korte vegetaties 
zoals akkers, grepen deze ‘steppebewoners’  
hun kansen. Ze snapten er natuurlijk niets  
van. Hier in Nederland was een soort 
steppelandschap ontstaan waar ze letter- 
lijk en figuurlijk goed uit de voeten konden.  
Ook was er het hele jaar voedsel te vinden. 
Geen enkele vogelsoort is volledig afhan-
kelijk van akkers. Toch heeft de Patrijs 
een sterke voorkeur voor akkers. De circa 
500 broedparen in Drenthe zijn nog maar 

een fractie van de duizenden paren die 
enkele decennia geleden overal in het 
boerenland zaten.

Broedseizoen
In de winter leven Patrijzen in zoge- 
naamde kluchten, die bestaan uit enkele 
families met hun inmiddels grote jongen. 
In het voorjaar vallen deze groepen 
uit elkaar en bakent elk mannetje een 
territorium af. Zowel de man als de vrouw 
maken met hun karakteristiek krassend 
geluid duidelijk dat ze geen indringers 
dulden. Het vrouwtje legt zo’n 15 eieren 
die na 25 dagen uitkomen. De jongen 
kunnen meteen zelf voedsel verzamelen. 
Dat valt niet mee, want de jongen eten 
de eerste 14 dagen alleen insecten. In 
insecten zit veel voedsel waar je snel 
groot van wordt. Voorwaarde is dat het 
voedsel niet alleen aanwezig, maar ook 
bereikbaar moet zijn. Helaas is ondermeer 
door het gebruik van pesticiden en door 
het verdwijnen van bloemrijke akkers 
het aantal insecten drastisch gedaald. 

Roepende patrijs

Door zijn schutkleur 
valt de patrijs 
nauwelijks op

Het grootste probleem voor de Patrijs is 
dan ook dat de jongen in hun prille jeugd 
onvoldoende insecten kunnen verzamelen 
waardoor de meeste een hongerdood 
sterven. Zodra de jongen overschakelen  
op een vegetarisch dieet, nemen de  
overlevingskansen substantieel toe.  

VVV
Voor elke diersoort is de VVV belangrijk. 
Dit staat voor Voortplanting, Voedsel en 
Veiligheid. Wat de voortplanting betreft 
heeft een bodembroedende soort als de 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in kwartaalblad nr. 97 (maart 2018)
van Stichting Het Drentse Landschap.
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Het Drentse Landschap reikt tweejaar-
lijks de Harry de Vroome Penning uit aan 
initiatieven of mensen die iets bijzonders 
voor de ontwikkeling van het landschap 
In Drenthe hebben gedaan of gaan doen. 
Centraal daarbij staat een duurzame 
kwaliteitsbevordering van landschap 
met behoud van landschapkarakteris-
tieke elementen. Tot 30 april a.s. kunnen 
suggesties voor kandidaten of projecten 
die in aanmerking komen voor de 
penning 2018 ingediend worden. 

Harry de Vroome werkte als consulent 
landschapsbouw bij Staatsbosbeheer in 
Drenthe. Zijn hele leven stond in het 

Categorieën
Uitgangspunt voor het toekennen 
van de prijs is dat de belangen van 
natuur, landschap, erfgoed, kunst 
en architectuur in Drenthe gediend 
moeten worden met het accent op 
de materiële aspecten ervan. 

Er zijn twee categorieën te weten:

1. Prijs van verdienste 
Beloning voor een idee, project 
of initiatief van personen/
werkgroepen of organisaties die 
zich gedurende langere tijd voor 
natuur, landschap en/of erfgoed 
hebben ingezet.

2. Aanmoedigingsprijs
Beloning voor een jong, inspirerend 
en vernieuwend initiatief.

Op de website www.drents 
landschap.nl is meer informatie 
te vinden over de criteria waaraan 
de inzendingen moeten voldoen. 
Hier is ook een standaardformulier 
dat gebruikt moet worden voor het 
aandragen van de kandidaten of 
projecten.

Oproep

Het Drentse Landschap stelt 
inzendingen Harry de Vroome 
Penning open
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Patrijs zich ingedekt tegen de hoge risico’s 
van predatie. Het vrouwtje legt veel eieren 
en kan door predatie van eieren wel een 
paar keer in het broedseizoen opnieuw 
een legsel produceren. Hierdoor kun je tot 
in de zomer soms nog kuikens aantreffen. 
Het nest zit onzichtbaar verstopt in ruige 
vegetatie van een akker- of bosrand. De 
voedselvoorziening van volwassen vogels 
is in het broedseizoen geen probleem. 
Ze leven van bladeren en zaden van  
allerlei ‘onkruiden’ zoals Vogelmuur. De 
bottleneck is het gebrek aan insecten voor 
de kuikens. In de winter valt het niet mee 
op kale akkers of akkers die begroeid zijn 
met groenbemesters voldoende voedsel 
te vinden. Vroeger werden akkers met 
graanstoppels en akkerkruiden meestal 
de hele winter met rust gelaten. Pas in het 
voorjaar werd de grond dan omgeploegd 
en ingezaaid met zomergranen. Nu 
worden de meeste graanakkers in de 

herfst al ingezaaid met wintergraan. Daar 
valt voor de Patrijs weinig te halen. 
De vele maïsakkers zijn in het zomerhalf-
jaar ook geen aantrekkelijk voedselgebied. 
Een Patrijs kan zijn voortplanting en 
voedselvoorziening nog zo goed geregeld 
hebben, maar als hij eenvoudig ontdekt 
wordt door predatoren is alles toch nog 
tevergeefs geweest. Daarom is die derde 
V van veiligheid ook belangrijk. Hij heeft 
sublieme schutkleuren en daarnaast 
verblijft hij bij voorkeur op akkers die 
voldoende beschutting geven. Vaak wordt 
de Vos als boosdoener aangewezen voor 
zijn achteruitgang, maar als de Patrijs 
voedsel moet zoeken op akkers zonder 
verstopplekken zijn ze een eenvoudige 
prooi voor alle predatoren... 

Toekomst
De komende jaren gaat de Provincie 
Drenthe zich sterk maken voor het 

teken van de natuur en het landschap. 
Ondanks dat het landschap aan allerlei 
veranderingen onderhevig was, wist 
Harry de Vroome op vele plekken het 
landschap haar vorm te laten behouden. 
Zijn inspirerende kracht was een 
voorbeeld voor velen die zich met het 
landschap bezighielden. Onder het 
motto ‘Landschap als blijvende bron van 
inspiratie’ tracht de Werkgroep Harry 
de Vroome van Het Drentse Landschap 
zijn gedachtegoed levendig te houden, 
door eens in de twee jaar de penning uit 
te reiken. De Harry de Vroome Penning 
wordt uitgereikt door Het Drentse 
Landschap op advies van de gelijknamige 
werkgroep. In deze werkgroep zitten 
vertegenwoordigers van Het Drentse 
Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, 
Natuurmonumenten, Natuur en Milieu-
federatie Drenthe, Staatsbosbeheer, B+O 
architecten, landschapsarchitect Frans 
Beune en kunstenaar Siemen Dijkstra. 

behoud van akkervogels. Dit gebeurt in 
nauwe samenwerking met Agrarisch 
natuurbeheer Drenthe, Stichting Grauwe 
kiekendief, natuurbeherende instanties en 
vele andere organisaties. Boeren maken 
steeds meer gebruik van de subsidie-
mogelijkheden voor de inrichting van 
bloemrijke akkerranden en vogelakkers. 
Ook worden er speciale wintervoedsel-
veldjes (‘vogelrestaurants’) aangelegd om 
akkervogels de winter door te helpen. De 
Patrijs is een goede ambassadeur voor 
deze vogelakkers in alle soorten en maten. 
Uiteindelijk gaat het erom de biodiversi-
teit weer in het boerenland te vergroten. 
Het aantal Patrijzen van een halve eeuw 
geleden zal bij lange na niet meer worden 
gehaald, maar wel zal deze koddige, 
dribbelende scharrelaar hopelijk weer op 
steeds meer plekken in het kleinschalige 
boerenland te zien en te horen zijn.  
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