In december werden er minimaal nog drie kluchten patrijzen gezien in het projectgebied
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PATRIJZENPROJECT ROSSUM

In 2018 heeft de Provincie Overijssel geld beschikbaar gesteld voor soortenbescherming. NVWG de Grutto heeft
vervolgens een subsidie aangevraagd voor een patrijzenproject. Voor het eerste jaar is er een subsidie van € 3.000,00
beschikbaar gesteld. Later in het jaar kon er opnieuw een aanvraag worden ingediend voor een vervolg van het project.
Voor vijf jaar is er nu een subsidie toegewezen.
Het project is uitgerold tussen Rossum en Weerselo. Op

Dat trekt insecten aan, waarmee de kuikens, die de eerste

de eerste plaats is voor dit gebied gekozen omdat daar
nog enkele kluchten patrijzen aanwezig waren. Op de

weken van insecten moeten leven, zich kunnen voeden.
Ook is het beter om slootkanten en onder de

tweede plaats er nog meerdere verschillende
landbouwgewassen staan zoals graan en aardappelen.

draadafscheiding van aanliggende percelen niet voor
augustus te maaien. De patrijs gebruikt die ruige randen

Samen met de plaatselijke jachtcombinatie hebben we
grondeigenaren benaderd om akkerranden en overhoekjes

graag als broedplek. In december 2018 hielden zich in dit
gebied minimaal drie kluchten patrijzen op, gezamenlijk 35

met een kruidenrijk patrijzenmengsel in te mogen zaaien.
Hiervoor hebben zich acht deelnemers gemeld.

stuks. Voor het nieuwe broedseizoen zijn dat 16 paartjes.
We proberen het project nog iets uit te breiden.

Gezamenlijk is er op tien plaatsen ongeveer 0,90 ha
ingezaaid. De deelnemers krijgen het zaaizaad vergoed en

Ook gaat de Grutto in samenwerking met verschillende

een vergoeding voor het inzaaien en voor de beschikbaar
gestelde oppervlakte land. Het ingezaaide graan en

jachtcombinaties in 2019 een patrijzenproject uitrollen bij
Fleringen. Verder hebben we in juli bezoek gehad van

kruidenmengsel blijft staan tot het volgende voorjaar en
zorgt in de winter voor dekking en voedsel. Niet de hele

enkele mensen van de Provincie die verantwoordelijk zijn
voor de subsidie. Ze wilden weten hoe we dit project

oppervlakte van de randen met het gewas wordt in het
voorjaar ondergewerkt om opnieuw te kunnen worden

hebben aangepakt. Ze waren heel enthousiast over hoe
we het hebben gedaan. Ze zouden graag zien dat het

ingezaaid. Er blijven ruige stukjes staan waar de patrijs in
kan nestelen. Wanneer de jonge patrijzen uit de eieren

patrijzenproject op deze manier over heel Overijssel wordt
uitgerold.

komen, staan de nieuw ingezaaide stukken weer in bloei.

Op tien verschillende plekken is er gezamenlijk bijna één hectare ingezaaid
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