15 december 2016
Beste bewoner,

In 2016 zijn Brabants Landschap, Zeeuws Landschap en Vogelbescherming Nederland het Europese project
‘PARTRIDGE’ gestart om de natuur op het boerenland te beschermen. Deze natuur gaat namelijk in hard
tempo achteruit. Het project is een internationale samenwerking tussen onder andere Nederland, België,
Duitsland, Engeland en Zweden. Mogelijk heeft u al iets gelezen over PARTRIDGE in het nieuws. Meer
informatie vindt u op onze website.
Het Land van Heusden en Altena is één van de twee Nederlandse regio’s waar het 4-jarige project wordt
uitgevoerd. In deze regio zijn ook lokale organisaties betrokken, waaronder Natuurbeschermingsvereniging
Altenatuur, Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch, de Wildbeheereenheid Land van Altena en de
Provincie Noord-Brabant. Gezamenlijk worden maatregelen uitgevoerd die soorten van het boerenland
stimuleren. Daarbij is de patrijs het boegbeeld. We gaan onder andere bloemrijke randen, heggen,
struweel, overwinterende graanstroken en keverbanken terugbrengen in het landschap. Hiervoor worden
afspraken met boeren en andere bewoners gemaakt. Mogelijk ook met u. Een belangrijk onderdeel is de
uitvoering van tellingen om de effecten van ons werk te meten.
U bent woonachtig in of nabij het demonstratiegebied polder de Oude Doorn of het referentiegebied
Genderen. Daarom zult u de komende jaren vast gaan merken dat we in beide gebieden bezig zijn met deze
tellingen. Dat kunnen de zoogdiertellingen zijn, waarbij we ’s avonds op pad gaan met lampen of het
kunnen de patrijzentellingen zijn, waarbij we geluid zullen afspelen van roepende patrijzenmannetjes. Deze
tellingen worden jaarlijks uitgevoerd door stapvoets transecten af te rijden, grotendeels vanaf de verharde
weg. Het zijn wettelijk toegestane inventarisatiemethodes, waarbij nauwelijks tot geen negatieve
verstoring optreedt bij de betreffende diersoorten.
Op dinsdagavond 20 december, 20:00 uur zal de eerste zoogdiertellingen vanuit PARTRIDGE plaats vinden.
Mocht u een stapvoets rijdende auto zien waar vanuit met een lamp de percelen afgezocht worden, dan
weet u dat wij dat zijn en hoeft u zich geen zorgen te maken. Wij letten er aandachtig op dat we nooit in
huizen of op erven schijnen. Het gaat ons om de akkers en de graslanden. Bovendien hebben we de lokale
politie ingelicht van ons veldwerk, zodat zij bij de meldkamer op de hoogte zijn, mochten er verontruste
telefoontjes komen.
Namens alle betrokken organisaties dank ik u bij voorbaat voor uw begrip. Mocht u interesse hebben om
mee te helpen met de tellingen of heeft u in de Oude Doorn grond waarop we maatregelen mogen nemen?
Stuur dan even een email naar werkgroeppatrijs@gmail.com zodat we contact met u op kunnen nemen.
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