
3. Bloemenblok

De belangrijkstemaatregel in PA TRIDGE is de aanleg 
van zogenaamde bloemenblokken. Deze worden in-
gezaaid met een mengsel van inheemse kruiden voor
een optimaal leefgebied voor de patrijs. Een bloemen-
blok van ongeveer 1 hectare biedt alleswat een paartje
patrijzen nodig hee t om jaarrond te overleven en
kuikens groot te brengen.

WAAROM
Bloemenblokken bieden veilige broedge-
legenheid en voedsel voor kuikens. In de 
eerste twee weken van hun leven eten 
patrijzenkuikens en jongen van andere 
boerenlandvogels voornamelijk insecten. 
Dit eiwitrijke voedsel is essentieel voor  
hun groei. In het moderne boerenland  
zijn insecten echter schaars geworden  
en daarom lijden kuikens vaak honger. 

Bloemenblokken met een grote variatie 
aan bloeiende kruiden trekken grote aan-
tallen insecten aan. Daarnaast is er volop 
zaad te vinden in de herfst en winter én 
bladgroen aan het einde van de winter als 
de zaden op raken. Bovendien biedt de 
begroeing dekking tegen predatoren en 
slechte weersomstandigheden.

VOORBEELD BLOEMENBLOK ZAADMENGSEL
Zaaidichtheid 7 kilo per hectare

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 o�cinalis 3%

Luzerne Medicago sativa 2%

100%

Zaadmengsels worden soms aangepast aan lokale omstandigheden. 
Kijk voor meer informatie over de samenstelling op de website.
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AANLEG
Een bloemenblok moet minimaal 0,5 hectare groot en  
minimaal 20 meter breed zijn. Bloemenblokken zijn zo 
breed en groot om te voorkomen dat predatoren makkelijk 
de nesten en kuikens kunnen opsporen, zoals dat in smallere 
randen vaak het geval is. Een bloemenblok ligt bij voorkeur 
in het open veld en grenst niet aan doorgaande wegen, 
bos of houtwallen. 

Het is van groot belang dat maatregelen waar veel insecten 
op afkomen zo dicht mogelijk bij de nestplek liggen. Want 
hoe groter de afstand is die een patrijzenfamilie moet 
a eggen om voedsel te vinden, hoe kwetsbaarder zij zijn
voor predatie en slechte weersomstandigheden.

1. De aanleg van een bloemenblok start in maart-april 
met de voorbereiding van een vals zaaibed, om latere 
onkruidproblemen te voorkomen. 

2. In april wordt het blok ook ingezaaid met een speciaal 
samengesteld mengsel, zie tabel ‘Voorbeeld bloemen-
blok zaadmengsel’. 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. Let op: er 
wordt een lage zaaidichtheid van 7 kilo per hectare 
gebruikt om een open vegetatie te creëren waarin 
patrijzen en hun kuikens zich gemakkelijk kunnen 
verplaatsen.

3. Na het zaaien is het goed om het geheel licht in te  
harkenof eggen. Bij droogte is aanrollen goed om  
kieming te bevorderen.

BEHEER 
Elk jaar in april wordt de helft van ieder 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 de 
nodige variatie in begroeiing. Let op dat er bij het halveren 
van het bloemenblok 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.

PARTRIDGE

MEER WETEN?

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