
Bijvoeren tijdens  
dewinter verbetert
de lichaamsconditie 
van patrijzen en

draagt zo bij aan een
hoger broedsucces.

WAAROM
Moderne machines en methodes laten 
weinig gewasresten en zaden achter op  
de akkers. De PARTRIDGE bloemenblokken 
bieden in de herfst en vroege wintermaan-
den veel wintervoedsel, maar in de late 
winter worden ook hier de zaden schaars. 
Vanaf januari breekt voor veel zaadetende 
akkervogels een periode van voedselgebrek 
aan (hungry gap). 

Door bijvoeren help je patrijzen door deze 
moeilijke periode heen. Bijvoeren tijdens de 
winter verbetert hun lichaamsconditie en 
draagt zo bij aan een hoger broedsucces. Op 
de lange termijn streven we naar een land-
schap waarin ook ’s winters genoeg voedsel 
te vinden is en bijvoeren overbodig wordt. 

6. Bijvoeren

In PA TRIDGE worden patrijzen in alle voorbeeld-
gebieden tijdens de wintermaanden bijgevoerd met
graan. Het doel is omde overlevingskans van patrijzen
in dewinter te verhogen en hun conditie in het voorjaar 
te verbeteren.



MEER WETEN?

Kijk voor gratis downloads en meer informatie over  
PARTRIDGE op www.vogelbescherming.nl/PARTRIDGE.

PARTRIDGE

AANLEG
1. Bijvoeren doen we van oktober tot april met tarwe of 

andere graansoorten. 

2. 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. 

3. De tonnen worden omringd met een hekwerk van 
betonijzer en zo nodig schapengaas met 15 x 15 cm 
openingen tegen ongewenste bezoekers.

4. 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. 

5. 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 voederton 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. Als er rattenholen onder de voederton zicht- 
baar 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.
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