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Werkwijze Doorschrijving Vos 

Predatorenbeheer Patrijs 8 Februari 2022  
 

Om een ontheffing Vos Akkervogels / Patrijs te mogen gaan inzetten dient er 

volgens de provincie aan een aantal criteria te worden voldaan: 

1. Er dienen Patrijzen in het gebied aanwezig te zijn;  
2. Er dient een kaart aangeleverd te worden waarop is aangegeven: 

a) een kerngebied omlijnd van minimaal 300ha aaneengesloten 
geschikt patrijzenbiotoop ten minste 5% (dus 15ha) speciaal voor 
patrijzen beheerd gebied te zijn, bij voorkeur middels pakketten via 
Natuurrijk Limburg (akkervogelpakketten), maar je mag daarnaast 
bijvoorbeeld ook overhoekjes, akkerranden en wegbermen 
meetellen mits die speciaal hiervoor beheerd worden (bijvoorbeeld 
bermen om het andere jaar de ene en dan de andere kant van de 
weg maaien), particuliere akkertjes, bosstrookjes va maximaal 3ha 
grootte etc.).  

b) Geef op de kaart apart aan op welk percelen speciale gesubsidieerde 
beheerpakketten zitten (bijvoorbeeld andere kleur) 

3. Groter kerngebied mag ook, mits maar aan de 5 % regel van speciaal voor 
de Patrijs beheerde gebieden wordt voldaan (bijvoorbeeld 600ha en 30 ha 
speciaal) 

4. Er dient in  dat gebied één deskundig aanspreekpunt / coördinator te zijn 
die het gehele project aanvraagt, bewaakt en aanstuurt, met name ook de 
inventarisaties zorg draagt (bijvoorbeeld vanuit IKL, lokale 
Vogelwerkgroep, Natuurrijk Limburg). Deze dient de aanvraag in, voorzien 
van: 

a) telgegevens over de afgelopen jaren,  
b) een duidelijke kaart met de omtrek van het kerngebied én de 

ligging van de speciaal beheerde gebieden én de overige geschikte 
patrijzen gebieden (op kadastraal perceel niveau, zodat oppervlakte 
is uit te rekenen) 

c) jaarlijks de monitoring doorgeven aan de provincie 

5. De Patrijzen dienen jaarlijks volgens de SOVON methode geïnventariseerd 
te worden (“Volgens de monitoring BMP-W(= Weidevogel) methode van SOVON. Dit 

betekent minimaal 3 avondbezoeken in de periode 15 februari – 15 april (bij meer bezoeken 

tot 20 juni). Bij lage dichtheden kan het geluid (kort) met een recorder worden gebruikt om 

de haantjes te activeren (maar nooit meer dan 5X de slag van het haantje afspelen op één 

plek). De roepende haantjes, koppels of losse vogels dienen tijdens elk bezoek op kaart te 

worden ingetekend.  Na afloop dienen de losse waarnemingen te worden geclusterd tot 

territoria. Het kan ook geautomatiseerd via Avimap. Dan moet wel eerst de gebiedsgrens 

naar SOVON worden gestuurd. Dan kun je met de app via een tablet of telefoon de 

waarnemingen rechtstreeks invoeren en na afloop van het seizoen wordt met één druk op de 

knop het clusterwerk gedaan.  De aan te stellen patrijzen coördinator zou hierbij hand en 

spandiensten (organiseren cursusavond plus één veldbezoek) kunnen verlenen.” 

6. Jaarlijkse Inventarisatie moet doorgeven worden aan de FBE Limburg. 

 


