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Inleiding 
 

De afgelopen veertig jaar is het aantal patrijzen in Nederland met ruim 95 

procent afgenomen. De overgebleven patrijzen zitten vooral in de akkergebieden 

in Brabant en Limburg. De voornaamste oorzaak van deze sterke daling is de 

manier waarop momenteel het boerenbedrijf gerund wordt (grootschalig) en de 

hierop geteelde gewassen (ontbreken van biodiversiteit).  

 

Om te voorkomen dat de vogel helemaal uit Nederland verdwijnt, riepen 

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland 2013 uit tot 

het Jaar van de Patrijs. In dat kader heeft Brabants Landschap een achttal 

natuurorganisaties benaderd, waaronder Werkgroep Weidevogelbescherming 

Reusel–De Mierden, om te onderzoeken of er enkele gebieden kunnen worden 

ingericht voor de patrijs.  

 

Inventarisatie  

In samenwerking met Wildbeheereenheid Reusel en Pieter Wouters van 

Vogelwerkgroep De Kempen heeft onze vereniging de populatie patrijzen in 

Reusel onderzocht. De hoogste populatie werd aangetroffen in het gebied 

Rouwenbogt-Noord, een locatie die sinds een aantal jaar is aangemerkt als 

ecologische verbindingszone (EVZ), in het kader van de integrale 

gebiedsontwikkeling rondom bedrijventerrein De Kleine Hoeven. In dit gebied 

zijn bovendien nog delen van het oorspronkelijke kleinschalige cultuurlandschap 

te herkennen: de natuurlijke habitat van de patrijs. Beekdalen, zoals hier die van 

de Raamloop en de Rouwenbogtloop, kennen een hoge biodiversiteit, vanwege 

de grote variëteit aan omringende landschappen en biotopen. Hetzelfde geldt 

voor de oude zandverstuivingen, de overgang van beekdal naar hogere 

zandgrond, waarop vanaf de middeleeuwen kleinschalige cultuurlandschappen 

ontstonden, gekenmerkt door talrijke houtwallen, houtsingels, slootjes, poelen 

en bosjes.  

 

Planten en dieren hebben zich altijd aangepast aan veranderende 

omstandigheden, maar de afgelopen decennia gingen de ontwikkelingen voor 

een groot aantal planten en dieren letterlijk in een moordtempo. De sterke daling 

van de populatie patrijzen binnen ons land is hier slechts een voorbeeld van. 

Door de schaalvergroting in de landbouw is het natuurlijke leefgebied van de 

patrijs, het akkerlandschap, de afgelopen veertig jaar flink uitgekleed geraakt.  

Hagen en struiken die vroeger de kleinere percelen doorkruisten en omlijstten 

zijn verdwenen - en daarmee nestgelegenheid en dekking voor de patrijs. 

Doordat gewassen tegenwoordig beter worden beschermd, is het aantal 

akkeronkruiden en hierop levende insecten afgenomen, een belangrijke 

voedselbron voor patrijzenkuikens, geminimaliseerd.  
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Vanwege de reeds hier voorkomende populatie patrijzen en de potentie voor 

biodiversiteit, kwam het gebied Rouwenbogt-Noord als beste optie naar voren als 

herinrichtingsgebied voor de patrijs. De natuur in het gebied Rouwenbogt-Noord 

heeft zich de afgelopen jaren al voor een deel kunnen herstellen, doordat de 

gemeente in dit gebied een aantal landbouwgronden naar natuur heeft omgezet 

en door getroffen maatregelen om de Raamsloop en Rouwenbogtloop zo veel 

mogelijk in hun natuurlijke staat te herstellen. De biodiversiteit in dit gebied 

heeft hierdoor al een flinke impuls gekregen, maar de omstandigheden bleken 

nog niet optimaal voor de (terugkeer van) de patrijs. 

 

Herinrichtingsplan 

In samenwerking met Brabants Landschap is een aangepast inrichtingsplan 

gemaakt. Op de dertien hectare akkers leven nu minimaal vier koppels patrijzen 

en in aangrenzende percelen zes tot acht. Het plan is om in dit gebied 

akkerranden en braakstroken aan te leggen en oude graanrassen en luzerne te 

gaan telen, zonder gebruik te maken van pesticiden. Het graan dat op het land 

achterblijft is voedsel voor de patrijs. Andere vogelsoorten die kenmerkend zijn 

voor het kleinschalig agrarisch landschap kunnen meeliften op de winst die wordt 

behaald met deze maatregelen. 

 

De akkers dienen voor minstens zes jaar ingezaaid te worden, om te kunnen 

beoordelen of het project succesvol is. Zo geven nieuw aangelegde grasranden 

na het tweede groeiseizoen de beste dekking, omdat de grassen pas het tweede 

jaar doorschieten, en krijgen struwelen pas na een paar jaar vorm in het 

landschap. Zowel tijdens deze periode van zes jaar als hierna wil onze vereniging 

samen met de samenwerkende partijen de resultaten evalueren en bespreken 

hoe we eventueel een en ander bij moeten sturen. 

 

Doel projectvoorstel 

Dit voorstel is erop gericht om in samenwerking met de gemeente Reusel de 

Mierden, Brabants Landschap, Vogelwerkgroep de Kempen, Zaadhandel 

Neutkens, Vessem, Stichting de Korensla en H.M.T./V.O.B. (Dorsvereniging) en 

of De Vetnippels en of vrijwilligers (onderhandelingen lopen nog) en 

Weidevogelvereniging Reusel de Mierden een herinrichting van het gebied te 

realiseren, om dit geschikt te maken voor de patrijs. Het Coördinatiepunt 

Landschapsbeheer Brabants Landschap heeft voor elk van de acht regio’s een 

subsidie van € 5.000 beschikbaar gesteld om het leefgebied van de patrijs te 

verbeteren (zie onderstaande figuur voor de verschillende deelprojecten). Deze 

bijdrage is echter niet voldoende om het project gedurende zes jaar te kunnen 

bekostigen.  
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Bron: Nieuwsbrief Landschapsbeheer nr. 27 – Acht initiatieven voor de patrijs 
http://issuu.com/brabantslandschap/docs/nieuwsbrief_landschapsbeheer_nr__27/1?e=7707409/6234827 

 

Met het ondertekenen van de internationale Countdownverklaring 2010 gaf de 

gemeente Reusel-De Mierden aan extra inspanning te willen leveren om de 

biodiversiteit binnen haar grenzen te behouden en te verhogen. Het 

ondersteunen van het door de Werkgroep Weidevogelbescherming voorgestelde 

patrijzenproject is wellicht een uitgelezen kans voor de gemeente om concrete 

invulling te geven aan dit voornemen.  

 

Door het hiertoe geschikt bevonden gebied Rouwenbogt-Noord opnieuw in te 

richten worden betere leefomstandigheden voor de patrijs gecreëerd. Andere 

typen akkervogels, zoals de kwartel en geelgors, profiteren hier ook van, evenals 

andere dieren binnen het gebied. Zo zullen haviken en kerkuilen een extra 

voedselbron vinden in de muizen die in de hagen en struwelen leven.  

 

Maar ook de inwoners van Reusel-De Mierden en omliggende gemeenten hebben 

baat bij herinrichting van het Rouwenbogt-Noord. Dit eerder al als ecologische 

verbindingszone (EVZ) aangemerkte gebied, in het kader van het 

bestemmingsplan voor bedrijvenplan De Kleine Hoeven, zal een nog 

aantrekkelijker en gezondere omgeving vormen voor de mensen die in de regio 

wonen en werken. Ook recreatie en toerisme zullen worden aangetrokken door 

dit unieke natuurgebied binnen de gemeente. Te organiseren open dagen, 

bijvoorbeeld in samenwerking met de plaatselijke dorsvereniging, versterken dit 

effect nog eens. 

 

Niet in de laatste plaats bevordert het project de samenwerking tussen lokale 

akkerbouwers en natuurbeheerorganisaties. In eerste instantie lijken de 

belangen wellicht tegengesteld: één van de belangrijkste eisen van patrijzen aan 

hun leefgebied, het veelvuldig voorkomen van akkeronkruiden (als waardplanten 

http://issuu.com/brabantslandschap/docs/nieuwsbrief_landschapsbeheer_nr__27/1?e=7707409/6234827
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voor de insecten waar jonge patrijzen van leven), staat natuurlijk haaks op de 

belangen van de  gemiddelde akkerbouwer. En voor het bewerken van het land 

zijn akkerbouwers nu eenmaal gebaat bij grote, ononderbroken percelen. Toch 

hoeft dit elkaar niet te bijten: door het aanleggen van smalle gras-, kruiden- en 

bloemenranden aan de randen van hun perceel en het planten van enkele 

struiken op de hoeken, kan al veel winst voor de patrijs worden geboekt. Deze 

maatregelen, die kunnen worden gesubsidieerd via de Stika-regeling, hebben 

geen nadelige uitwerking op de bedrijfsvoering van de akkerbouwer. En door 

deze zogenaamd 'spuitvrije' randen tussen akkers en sloten is de drift van 

bestrijdingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater aanzienlijk 

minder. Op deze wijze geeft de hedendaagse akkerbouwer nieuwe invulling aan 

zijn oorspronkelijke rol als (mede)beheerder van het natuurlijke agrarische 

landschap.  

 

Wij hopen op een positieve reactie van de gemeente Reusel de Mierden, als 

eigenaar van de gronden. Door een bijdrage te leveren aan de financiering van 

dit project investeert de gemeente Reusel-De Mierden, in samenwerking met de 

genoemde partijen, in een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.  

 

Weidevogelvereniging Reusel de Mierden, 
 
Het bestuur. 
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Leefgebied patrijs 

 
Wat heeft een patrijs nodig om te kunnen (over)leven? En hoe kunnen wij hen 

als Weidevogelvereniging hierbij helpen? Uit het Sovon rapport 2013/12 Het Jaar 

van de Patrijs: kennisupdate1 blijkt dat het beheer moet worden gericht op de 

inrichting van het leefgebied. Daarbij moet rekening worden gehouden met de 

verschillende stadia van de levenscyclus van de patrijs. Elke levensfase en de 

daarmee gepaard gaande activiteiten stelt namelijk weer andere eisen aan het 

leefgebied, wat betreft dekking, nestgelegenheid en voedsel.  

 

Zo hebben patrijzenkuikens op jonge leeftijd (<10 dagen) insecten nodig om 

goed te kunnen groeien, omdat zij nog geen zaden kunnen fijnmalen. Deze 

insecten bevinden zich vooral op akkeronkruid, zoals muur en kweek. Door 

toegenomen pesticidengebruik, grotere percelen (dus minder akkerranden) en 

veranderingen in gewaskeuze (met andere timing van grondbewerking) krijgen 

deze akkeronkruiden geen kans meer – en daarmee ook de insecten niet. 

Gevolg: jonge kuikens sterven door voedselgebrek. Volgens de meeste 

onderzoekers is deze verminderde kuikenoverleving de belangrijkste oorzaak is 

van de sterke afname van de patrijzen.  

 

Het is dus belangrijk om te kijken welke eisen de patrijs stelt aan het leefgebied 

in de verschillende fase van zijn leven. Hieronder worden deze eisen uiteengezet, 

om vervolgens te worden gekoppeld aan beheermaatregelen voor het gebied 

Rouwenbogt-Noord. Voor dit laatste werd geput uit het onderzoek “Van de 

stakkers van de akkers naar de helden van de Velden” van Olivier Dochy en 

Maarten Hens. 

 

Eisen van de patrijs 

Oorspronkelijk is de patrijs een (bos)steppevogel; het biotoop waaraan de patrijs 

zich in West-Europa heeft aangepast zijn akkers, ruige akkerranden met 

akkeronkruiden, weiden met hagen, met bloemen begroeide dijken, enzovoort. 

Het nest wordt door de patrijs op de grond gemaakt, in een dichte begroeiing. 

Een combinatie van akker en natuur is dan ook een voorwaarde voor de 

uitbreiding c.q. terugkeer van de populatie. Het is belangrijk om binnen reeds 

aanwezige territoria maatregelen te treffen (zie ook bestand 'Toelichting project 

patrijzen' op http://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-

subsidie/subsidiemogelijkheden/subsidie-soortenbeleid/documenten-

maatregelen-voor-de-patrijs/). 

 

Uit de soortnaam van de vogel, graanvogel, blijkt ook de voorkeur voor voeding 

van de patrijs. Zoals gezegd eten de jongen de eerste dagen enkel insecten en 

ander klein gedierte, maar daarna eten patrijzen zowel plantaardig als dierlijk 

voedsel: blaadjes, zaden en insecten. 

                                                 
1
 https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2013-12_kennisupdate_patrijs.pdf 

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2013-12_kennisupdate_patrijs.pdf
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Als biotoop geniet de voorkeur van de patrijs een KLA (Kleinschalig Landschap 

Avifauna, ook wel KLE, Klein Landschaps Element, genoemd). Andere vogels met 

deze voorkeur zijn o.a. geelgors, ringmus, patrijs, zomertortel, holenduif, kneu, 

putter, grasmus, steenuil en kerkuil. Een KLA-gebied is bij voorkeur kleiner dan 

twee kilometer en bestaat uit hagen, houtkanten, knotbomen, boomgaarden en 

zandpaden. Zeer belangrijk zijn ook de perceelranden.   

 

Broedseizoen 

De broedende hen en kuikens moeten kunnen overleven. Een goede dekking 

voor de nesten kan worden geboden door brede randen of blokken met 

struweelhagen, heggen en/of meerjarige braak. Ook een graankruidenrand is 

geliefd als broedplaats en helpt bovendien akkervogels (ook andere soorten dan 

de patrijs, zoals de geelgors) de winter door, omdat de stoppels van het graan in 

de winter blijven staan. Deze randen moeten wel ver genoeg van bosranden 

liggen, i.v.m. predatie, en in groter verband worden aangelegd, bij voorkeur in 

gebied waar al patrijzen leven 

Kuikenopgroeihabitat  

De jonge kuikens eten nog geen zaden, maar insecten. Er overleven meer 

kuikens als er een beter voedselaanbod wordt gecreëerd, dat wil zeggen: een 

insectenrijk habitat. Om het insectenaanbod voor kuikens te vergroten kunnen 

percelen worden ingezaaid met onbespoten graansoorten en/of 

bloemenmengsels, open gewassen met veel onkruiden. In de winter leveren deze 

percelen bovendien dekking en voedsel voor oudere patrijzen. 

(Tijdelijk) braakliggende gronden bieden naast plantaardig voedsel voor 

volwassen patrijzen een drie maal zo hoog aanbod aan insecten voor kuikens. 

Het is dan wel belangrijk dat deze percelen niet verruigen. 

Wintervoedsel 

Het laten staan van structuur- en zadenrijke gewasstoppels, zorgen voor een 

verhoogd voedselaanbod in de winter. 

Beheermaatregelen 

Rekening houdend met de eisen van de patrijs, respectievelijk binnen en buiten 

het broedseizoen, ziet de inrichting van het gebied er als volgt uit: 

 
Broedseizoen:  

 

 Randen en ruigtes 

 Graangewassen 

 Braakland 

 Grasland 

 Keverbanken 

 

Buiten broedseizoen: 
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 Randen en ruigtes 

 Andere gewassen dan wintergraanvelden 

 Braakland 

 Andere stoppels dan maïsstoppels 

 Grasland 

 Wintergraanvelden 

 Maïsstoppels 

 

 

Voor het  voedingspatroon geldt  dezelfde indeling: 

 
Broedseizoen: 

 

 Onkruidzaden 

 Bladeren en groentopjes 

 Bodemongewervelden 

 Andere ongewervelden 

 

Buiten broedseizoen: 

 

 Granen 

 Onkruidzaden 

 Bladeren en groentopjes 

 

Voor granen gaat de voorkeur uit naar gerst, haver en triticale (kruising van 

tarwe en rogge). 

 
OP HET MENU 

 

 Granen zijn ´s winters cruciaal 

 Stoppels zomergerst zijn beter dan andere graanstoppels 

 Planten met de grootste zaden 

 Eénjarige planten beter dan meerjarige 

 Voorjaarskiemers gunstiger dan najaarskiemers 

 Bepaalde voorkeur voor zaden 

 Voldoende insecten in broedseizoen  

 Voldoende gemorst graan in de winter 

 

Verderop wordt dieper ingegaan op de granen, grassen en planten. 
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Verspreidingsgebied 

 
Onderstaande figuren2 toont de teruggang van de patrijs in de laatste 30 jaar. 

 
 broedvogels                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

niet broedvogels 

 

  

                                                 
 

Patrijs: Verspreiding en aantalsontwikkeling (website Vogelbescherming) 

 
 

 

1998-2000 
Deze kaart is gebaseerd op de Atlas 
van de Nederlandse Broedvogels 
(2002). Per atlasblok is aangegeven 
of de soort er voorkomt en welke 
zekerheid omtrent broeden werd 
verkregen 

2007-2011 
Deze gegevens zijn afkomstig van het 
Punt Transect Tellingen project (PTT) 
in december. Ze geven voor elke 
route van 20 punten het aantal 
waargenomen vogels. Routes met nul 

vogels zijn apart aangegeven. 
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broedvogels, Nederland: 9.000 - 13.000 paar 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Standvogel 

Nederland Deze gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel Monitoring 
Project (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse populatie-index 
en de standaardfout, gebaseerd op tellingen in 
steekproefgebieden in het hele land. De gegevens uit 1984-
1989 kunnen minder betrouwbaar zijn.  
 

vanaf 1990: significante afname van >5% per jaar (--, minimaal halvering 
in 15 jaar) 

 
laatste 10 jaren: significante afname van <5% per jaar (-) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nederland Deze gegevens zijn afkomstig van het Punt Transect Tellingen 

project (PTT) in december. Ze geven de jaarlijkse populatie index 

(met standaardfout) weer, gebaseerd op ongeveer 400 routes.  

 

vanaf 1980: significante afname van <5% per jaar (-) 

 

laatste 10 seizoenen: geen betrouwbare trendclassificatie mogelijk (?) 
 

 

 

 

 



[11] 
 

Onderzoek Vogelwerkgroep De Kempen 

Door Pieter Wouters van Vogelwerkgroep De Kempen is onderzoek gedaan naar 
het verspreidingsgebied van de patrijs in de gemeente Reusel-De Mierden. 

Hieronder worden de resultaten weergegeven. 

 

 
 
Patrijzenstand 1992 

Tijdens de inventarisatie van 1992 werden er rondom het Buspad3 liefst 10 

roepende mannetjes gehoord (dit alles volgens de BMP inventarisatienormen van 

SOVON). 

 

 
 
Patrijzenstand 2010 

Tijdens de inventarisatie van 2010 lijkt het erop dat ‘het Buspad’ is leeggelopen. 

In de rest van de km-hokken is de stand gelijk gebleven. Dit kan er op duiden 

dat de teruggang van de patrijs in deze gebieden al heeft plaatsgevonden voor 

de eerste inventarisatie van 1992. 

 

 
 
                                                 
3
 Het Buspad doorkruist het gebied Rouwenbogt-Noord en is gelegen tussen de wegen Rouwenbogt en 

Raamloop. 



[12] 
 

 
 

Patrijzenstand 1992 versus 2010 

Wanneer de territoria van 1992 en 2010 samen op een kaart worden gezet, zien 

we dat de achteruitgang in deze vier km-hokken heeft plaatsgevonden rond het 

Buspad. Ondanks dat het Buspad er voor het menselijk oog beter op is geworden 

(meer braak en ruigten) is de stand van de patrijs toch teruggelopen. 

 
 

 
 
Patrijzenstand 2013 

Hoewel de inventarisatie van 2013 onvolledig was (het betrof een koud voorjaar 

en er werden slechts twee bezoeken gepleegd), bleek dat de stand van de patrijs 

zeker niet is toegenomen in het gebied. Bij een toename zou je zelfs met één 

bezoek meer roepende haantjes hebben moeten horen. 
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Aantal territoria in de vier onderzochte km-hokken gedurende de jaren 1992-

1998-2004-2010.  

Het lijkt erop dat de stand is gestabiliseerd. Zoals al eerder aangegeven heeft 

het verlies plaatsgevonden in de omgeving van het Buspad. 
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Herinrichting Rouwenbogt-Noord 

 
In samenwerking met Brabants Landschap is een aangepast inrichtingsplan 

gemaakt voor het gebied Rouwenbogt-Noord, zie onderstaand figuur. Op de 

volgende pagina’s wordt dit plan uitgebreid toegelicht. 
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Toelichting 

In het gebied wordt een zevental akkers aangelegd: deze zijn oranje ingekleurd. 

Met de klok mee, te beginnen links onderaan, worden de akkers ingezaaid met 

de onderstaande gewassen: 

          Kaart 

1) Luzerne    (meerjarig gewas)  A01/A02  

2) Evie     (éénjarig gewas)  A1 

3) Triticale    (éénjarig gewas)  A2 

4) Boekweit    (éénjarig gewas)  A3 

5) Gele haver    (éénjarig gewas)  A4 

6) Zomertarwe    (éénjarig gewas)  A5 

7) Aalter troshaver   (éénjarig gewas)  A6 

 

We gaan proberen om de onkruiddruk, met name van de akkerdistel, terug te 

dringen, door gebruik te maken van ondergewassen. Om onkruiden effectief 

tegen te gaan moeten we per hectare circa 200 kg zaadgoed gebruiken. De 

patrijs prefereert echter een gewas dat maximaal 100 à 110 kg per hectare 

zaadgoed bevat. Door de geringere dichtheid krijgen de onkruidgewassen vrij 

spel. Op één akker wordt deze methode niet toegepast: deze akker willen we 

gebruiken als referentiekader voor de andere akkers. 

 

Op respectievelijk onderstaande akkers worden de volgende gewassen 

meegezaaid: 

 

1) Niet nodig 

2) Klaver    

3) Alfalfa (Luzerne) 

4) Niet Nodig  (referentie akker, later inzaaien, vals zaaibed) 

5) Alfalfa (Luzerne)    

6) Klaver 

7) Wordt extra dik ingezaaid 

(Omdat deze akker niet verbonden is met het totale gebied wordt deze 

akker extra dik ingezaaid (200 kg hectare) om de onkruiddruk tegen te 

gaan).    
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Het zaaischema ziet er als volgt uit: 

 

  
Tabel Bewerkingsschema 2014 

   Soort bewerking Opp. Akker  Periode van  Datum  Periode van Datum  

  m2 nr. uitvoeren 
 

uitvoer  Oogsten uitvoer 

Frezen/cultivator     voor begin april       

Ploegen/zaaiklaar 
leggen  59900   voor begin april       

Inzaaien van o.a.             

Luzerne 18740 A01/02 half april/half juni   10% bloei   

Evie 4400 A1 begin maart/half april   
half juli/half 
aug.   

Zomergerst 6700 A2 begin maart/begin april   
half juli/half 
aug.   

Boekweit 3800 A3 half mei/half juni   
juli tot 
september   

Gele haver 3100 A4 begin maart/half april   
half juli/half 
aug.   

Zomertarwe 4000 A5 begin maart/begin april   
half juli/half 
aug.   

Aalter troshaver 5800 A6 begin maart/half april   
half juli/half 
aug.   

Keverbanken 1500 
A1 / 
A5 

Wordt tussen akkers ingezaaid. Kosten 
gelijk aan graan.       

Ondergewassen             

Klaver 12500 A2/A6 gelijk met het        

Alfalfa(luzerne) 7800 A3/A5 hoofdgewas       

Akkerflora- 
faunaranden 

 
          

Bijen/vlindermengeling 
- R1 6210   April        

Patrijzenmengeling 7150   April        

Maaien-afvoeren               

Kruidenrijk grasland     Juli       
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Afgaande op de resultaten kunnen we voor de volgende jaren onderstaande 

keuzes maken. Ook kunnen we opteren voor een wintergraan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oude graanrassen Z/W Zaaitijd Oogsttijd 

Haver       

Aalter troshaver Z begin maart/half april half juli/half aug. 

Evie Z begin maart/half april half juli/half aug. 

Gele haver Z begin maart/half april half juli/half aug. 

Naakte trosaar Z begin maart/half april half juli/half aug. 

Zwarte haver Z begin maart/half april half juli/half aug. 

Zwarte presidenthaver Z begin maart/half april half juli/half aug. 

Emmer- tarwe       

Bruinkafzomeremmer Z februari/maart juli/augustus 

Gelderse risweit W half okt./half nov. half aug./half sept. 

Limburgse kl.rode wintertarwe W half okt./half nov. half aug./half sept. 

Pycnurumemmer Z februari/ maart juli/augustus 

Rode emmer Z februari/ maart juli/augustus 

Sanduritarwe Z februari/ maart juli/augustus 

Wilde emmerjordanicum Z februari/ maart juli/augustus 

Wilhelminatarwe W februari/ maart juli/augustus 

Witte emmer Z februari/ maart juli/augustus 

Gerst       

Goudgerst Z begin maart/begin april half juli/half aug. 

Hemelgerst Z begin maart/begin april half juli/half aug. 

Maartsche gerst Z  half maart/half april half aug./half sept. 

Saxoniagerst Z begin maart/begin april half juli/half aug. 

Vierrijige blauwkafgerst Z half maart/half april half aug./half sept. 

Rogge        

Champagnerrogge W half okt./half nov. half aug./half sept. 

Dreps W oktober mei/juni 

St. jansrogge W augustus/oktober vanaf half juli 

Spelt       

Spelt Kollenberger W begin tot eind oktober augustus 

Spelt van Hoosterhof W begin tot eind oktober augustus 

Spelt Zollernspelz W begin tot eind oktober augustus 

Huidige (graan)gewassen       

Boekweit Z half mei/half juni juli tot september 

Luzerne Z half april/half juni 10% bloei 

Triticale W half okt./half nov. half aug./half sept. 

Wintertarwe W half okt./half nov. half aug./half sept. 

Zomergerst Z begin maart/begin april half juli/half aug. 

Zomertarwe Z begin maart/begin april half juli/half aug. 
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Onkruidbestrijding d.m.v. ondergewassen 

Het gebruik van de verschillende ondergewassen is experimenteel. In de 

literatuur inzake terugdringing van de akkerdistel wordt deze methode echter wel 

expliciet genoemd, zowel in het rapport “Van de stakkers van de akkers naar de 

helden van de velden” als in een rapport van de Universiteit van Wageningen. 

Resultaten zijn echter niet bekend.  

 

Navraag bij een biologische boer leverde evenmin de gewenste antwoorden op. 

Akkerbouwers passen het zaaien van ondergewassen niet toe, omdat dit tot 

vermindering van de opbrengst van het hoofdgewas leidt. Als vereniging 

hanteren we niet-diepwortelende ondergewassen, uitgaande van de redenering 

dat de oogstgewassen een penwortel hebben die dieper in de grond gaat en 

zodoende hun voedsel niet in dezelfde grondlaag hoeven te halen. Opbrengst is 

geen doel op zich, maar we willen wel graag het zaaigoed voor de 

daaropvolgende jaren oogsten. Om toch op biologische wijze onkruidgroei tegen 

te gaan, wordt in de biologische landbouw het hoofdgewas met 200 kg per 

hectare ingezaaid. Continu eggen bij de opkomst van onkruid was volgens de 

betreffende boer de enige manier om deze “plaag” tegen te gaan. Beide 

toepassingen zijn geen opties voor ons: het inzaaien van 200 kg per hectare zou 

50% te hoog zijn (zoals gezegd prefereren patrijzen een gewas dat maximaal 

100 à 110 kg per hectare zaadgoed bevat) en de egwerkzaamheden zouden 

teveel verstoring veroorzaken tijdens het broedseizoen. 

 

De reden om het experiment met ondergewassen toch uit te voeren ligt in het 

feit dat een drietal rapporten aangeeft, dat er nog geen alternatieve maatregelen 

zijn om de akkerdistel uit te roeien. Wij moeten dus proefondervindelijk leren of 

deze methode effectief is.  

 

In een natuurgebied is beperkte aanwezigheid van de akkerdistel geen probleem, 

maar in het gebied Rouwenbogt-Noord hebben we ook te maken met boeren als 

buren – en deze zien de distel als een plaag. De boer die zorg moet dragen voor 

de verbinding Raamloop–Buspad heeft al aangegeven voorlopig af te zien van 

medewerking, vanwege de infiltratie van de akkerdistel. Overigens hebben de 

twee overige aanliggende boeren wel toegezegd mee te willen werken. 

 

Aangezien wij graag in dit gebied gebruik zouden maken van de Stikaregeling, 

mits de gemeente Reusel de Mierden dit faciliteert, om ecologische verbindingen 

aan te leggen tussen de Raamloop, Buspad en Rouwenbogt is het noodzakelijk 

om de akkerdistel terug te dringen. De Stika-regeling staat wel pleksgewijze 

chemische bestrijding toe van akkerdistel, ridderzuring, Jakobskruiskruid en 

Japanse duizendknoop, zodat overlast tot een minimum beperkt kan blijven, 

maar agrariërs hebben, zoals wij tijdens overleg met hen ondervinden, een 

enorme aversie tegen distel.  
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Aanvullende bestrijding 

Ook het aanleggen van een bloemenrand langs het Buspad, alsmede het 

aanbrengen van diverse struweelhagen langs de percelen met akkerbouwers als 

buren, wordt gebruikt als buffers. De verspreiding van distels middels zaad is na 

circa 20 meter minimaal. Maximaal is de zaadverspreiding 50 meter.  

 

Verder willen we proberen de distel handmatig te bestrijden met behulp van een 

zogenaamde “Weedpuller”. De bestrijding vindt plaats bij het knop zetten van de 

plant, omdat deze dan het zwakst is. De voeding die zich in de wortel bevindt 

wordt gebruikt om de plant te laten groeien. Na het in bloei komen van de plant 

wordt de voedselvoorraad weer aangevuld. Ook voorkomen we hiermee het 

uitzaaien van de plant. 

 

Ook het mechanisch bestrijden van de distel door middel van een “Skiv Up” is 

onderzocht. Gezien de kosten en de moeilijke inzetbaarheid van de machine 

wordt hier vooralsnog van afgezien. 

 

Bloemenrijke randen 

Aanbrengen van  bloemenrijke randen vindt plaats op de volgende percelen: 

 

 Langs de Raamloop (noordelijk deel van de verharde weg over gehele 

lengte m.u.v. bospercelen en noordelijk deel van de Rouwenbogtloop ten 

noorden van verharde weg). 

 

 Bloemrijke rand (Randenpakket R1). (Omkadering “patrijzen” gebied). 

 

Bijenmengeling – Lyceana 

Lyceana bijenmengsel bevat veel voedingsstoffen voor bijen en insecten. 

 

Samenstelling: 

Phacelia 

Boekweit 

Mosterd 

Koriander 

Honingklaver 

Karwij 

Bladrammenas 

Korenbloem 

Malva 

Dille 

Borage 

Witte klaver 

Rode klaver 
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Uit te voeren werkzaamheden: 

 

 Frezen 

 Spitten 

 Zaaiklaar maken 

 Zaaien 

 

Zaaien jaarlijks in het voorjaar, frezen en licht inzaaien. 

 

Rond het 3e - 4e jaar bekijken of we de rand op een andere plaats kunnen 

leggen in verband met probleemkruiden, te weten 

 

 Distel 

 Veldzuring 

 Kweekgras. 

     

Aanbrengen van een “Patrijzenrand” 

De rand wordt ten westen van de Rouwenbogtloop en als omzoming van de 

akkertjes aangelegd. Het zogenaamde patrijzenpakket bestaat uit: 

 

Kruiden 

 

Wet. Naam 

Agrimonie 

 

Agrimonia eupatoria 

Boerenwormkruid Tanacetum Vulgare 

Bolderik 

 

Agrostemma githago 

Geel/echte walstro Galium verum 

Gele honingklaver Melilotus officinalis 

Gewone duivenkervel (paars) sp. Fumaria sp. Fumitory sp. 

Gewone rolklaver (wild) Lotus corniculatus 

Gewone teunisbloem Oenothera biennis 

Gewoon duizendblad (wild)  Achillea millefolium 

Groot streepzaad Crepis biennis 

Grootbloemige centauri Centauria scabiosa 

Grote pimpernel Sanguisorba officinalis 

Grote Weegbree Plantago major 

Gulden sleutelbloem Primula veris 

Karwij 

 

Carum carvi 

Klein sorbenkruid Sanguisorba minor 

Knoopkruid (wild) Centaurea jacea 

Muskuskaasjeskruid Malva moschata 

Pekbloem 

 

Silene armeria 

Rode klaver (wild) Trifolium pratense 

Ruw walstro 

 

Galium uliginosum 

Serradelle 

 

Ornithopus sativus 

slangenkruid 

 

Echium vulgare 

Veldsalie 

 

Salvia pratensis 
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Wilde cichorei 

 

Cichorium intybus 

Wilde peen (wild) Daucus carota 

Wilde reseda 

 

Reseda lutea 

Witte honingklaver Melilotus albus 

Witte klaver (wild) Trifolium repens 

Wouw 

 

Reseda luteola 

   Akkerflora 

 

Wet. Naam 

Gele ganzebloem (wild) Chrysanthemum segetum 

Gele voederlupine Lupinus Luteus 

Grote of gewone klaproos (wild) Papaver rhoeas 

Komkommerkruid Borago officinalis Borage 

Korenbloem (wild) Centaurea cyanus 

Margriet (wild) 

 

Leuccanthemum vulgare 

Phacelia 

 

Phacelia tanacetifolia 

   Bouwlandgewas Wet. Naam 

Boekweit 

 

Fagopyrum sp. Buckwheat 

Haver 

 

Avena Sativa 

Luzerne 

 

Medicage sativa 

Triticale=Tarwe x Rogge Triticosecale Triticale 

Vlas 

 

Linum usitatissimum Linseed 

Voedererwten 

 

Pisum Sativum 

Zomergerst 

 

Hordeum vulgare 

Zomertarwe 

 

Triticum aestivum 

 
 

Uit te voeren werkzaamheden: 

 

 Frezen 

 Spitten 

 Zaaiklaar maken 

 Zaaien 

 

Zaaien jaarlijks in het voorjaar frezen en licht inzaaien 

  Rond de 3e - 4e jaar bekijken of we de rand op een andere plaats kunnen leggen in 

verband met probleemkruiden: 

 

 Distel 

 Veldzuring 

 Kweekgras 
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Struweelhagen 

Akker A01 en A02 worden zowel oostelijk als westelijk uitgebreid met een 

struweelhaag. 

 

Akker A1 wordt oostelijk voorzien van een struweelhaag (zie tekening G2). Deze 

loopt door tot aan de verharde weg (Raamloop). 

 

Een struweelhaag bestaat uit de volgende struiken: 

 

 Meidoorn 

 Sleedoorn 

 Hondsroos 

 Gelderse roos 

 Eglantier 

 

Uit te voeren werkzaamheden: 

 Aanplanten 

 Onderhouden 

 

Tussen akker A01 en A2 bevindt zich een eikenbosje. Voor een goede 

overlevingskans van de patrijs is het noodzakelijk, vanwege de predatiedruk van 

roofvogels (circa 100 meter in de omtrek) om dit te verwijderen. Dit eikenbosje 

willen we vervangen door knotwilgen. 

 

Hakhoutsingel 

Element G8 is een door de gemeente aan te leggen hakhoutsingel. 

Een hakhoutsingel bestaat uit de volgende struiken/bomen. 

 

 Gewone flier 

 Lijsterbes 

 Inlandse vogelkers 

 Vuilboom 

 Wegedoorn 

 Hazelaar 

 Boswilg 

 Grauwe wilg 

 Meidoorn 

 Sleedoorn 

 

Uit te voeren werkzaamheden: 

 

 Aanplanten 

 Onderhouden 
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De opbouw van de meest geschikte biotoop voor de patrijs ziet er als volgt uit: 

 Struweelhaag 120 cm breed en 140 cm hoog. 

 Graslandflora- en faunarand tussen 10 en 20 meter breed 
(patrijzenpakket). 

 Braakstrook van 1 meter 
 Graanveld. 
 Keverbank circa 3 meter breed 

 

Uit te voeren werkzaamheden: 

 

Akkers: 

 

 Frezen 

 Spitten 

 Zaaiklaar maken 

 Zaaien 

 

Dit zijn jaarlijks terugkerende werkzaamheden. 

 

Bemesting 

Als bemesting zouden we indien nodig biologische (ruige) stalmest mogen 

gebruiken. In het eerste jaar zal dit zoals het er nu voorstaat niet worden 

toegepast. Maar als de grond zover is uitgeput dat er nagenoeg niets meer 

groeit, dan zal bemesting met mate plaats vinden, ten behoeve van het 

terugwinnen van zaadgoed voor de lopende jaren van het project. 

 

Frezen 

Door zowel de bloemrijke als patrijzenrand (en eventueel de mislukte oogst) 

jaarlijks te frezen worden meststoffen toegevoegd aan de grond. Tevens bouwen 

we dan een zaadbank op.  

 

Maaien 

Luzerne zou een paar keer per jaar gemaaid moeten worden. Een en ander is 

afhankelijk van het groeipatroon. Indien maaien noodzakelijk is, dan zal dit 

uitgevoerd worden door een plaatselijke boer, die als vergoeding voor geleverd 

werk de luzerne mag gebruiken. 

  

Akker A6 is een bestaande landbouwakker. Omdat deze niet direct aansluit op 

het gebied, vanwege de scheiding door de houthaksingel, zal deze akker volledig 

worden ingezaaid met graan (Aalter Troshaver). Door actief handmatig onkruid 

te bestrijden willen we deze akker “schoon” houden en voorbijgangers een beeld 

geven van de vroegere teelt van gewassen. Het gewas zal ook dikker ingezaaid 

worden. 
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Omdat de akkers A2 t/m A5 niet voorzien worden van struweelhagen, dienen het 

graan en de reeds bestaande elementen als schuilplaats tegen de predatoren.  

Voor de voedselvoorziening kan de patrijs gebruik maken van de aanliggende 

kruidenrijke graslanden (ingezaaid met het patrijzenmengsel). Ook zijn de 

akkers omzoomd door enerzijds een bloemrijke rand of een rand met een 

patrijzenmengsel. 

 

Bestaande kruidenrijke graslanden 

Deze worden één keer per jaar door de gemeente gemaaid en afgevoerd. 

Werkzaamheden worden uitgevoerd in het najaar, zodat geen verstoring in 

broedseizoen plaats vindt. Het nadeel hiervan is dat in deze periode met name 

de akkerdistel al is uitgebloeid en dus zijn zaad al heeft verspreid.  

De distel is net voor het in bloei schieten het zwakst, omdat de voedingstoffen in 

de wortel dan gebruikt worden voor de groei van de plant. Na de bloei wordt 

deze stoffen door de plant aangevuld. Er moet dus gekeken worden of het 

mogelijk is om net voor het in bloei schieten van de plant te maaien. Dit zal dan 

in overleg met de Weidevogelvereniging moeten geschieden, om te voorkomen 

dat er door het maaien vogels verloren gaan. Leden van de vereniging kunnen 

voor het maaien door het gebied lopen en eventueel ook overgaan tot het van te 

voren plaatsen van vogelverschrikkers.  

 

Inrichting en aanleggen van keverbanken (verbetering voedselsituatie): 
 

 Dit zijn licht verhoogde stroken, dwars door een akker die ingezaaid zijn 
met polvormende grassen. Bij voorkeur in open landschappen (minimaal 
100 meter van opgaande elementen). Wanneer ze langs sloten aangelegd 

worden kunnen ze goed gecombineerd worden met spuitvrije zones 
(minimaal 6 meter breed). Ook mogelijk in combinatie met wandelpaden. 

 Methode: dwars op de akker een verhoging van maximaal 40 cm ploegen. 
De stroken zijn minimaal 2 meter, maar bij voorkeur 6 meter breed. Rijen 

inzaaien met polvormende grassen (gewone kropaar, rietzwenkgras, 
beemdlangbloem, rood zwenkgras. timotheegras en veldbeemgras. 

 Aansluiting van de stroken met akkerranden voorkomen. 

 Over de strook mag niet worden gereden, hier moet bij de aanleg rekening 
mee gehouden worden. 

 
Beheer en onderhoud van keverbanken: 
 

 Eens in de drie jaar maaien. Door elk jaar een derde deel van de strook te 
maaien. Op brede bermen kan de buitenste meter wel jaarlijks gemaaid 

worden, de rest drie jaarlijks. 
 De strook mag niet worden bemest of bepoten. Bij opslag van distels kan 

selectief tegen planten worden gespoten. Dit laatste is echter niet 

toegestaan, zodat handmatige verwijdering plaats moet vinden. Omdat 
gewas nagenoeg onkruidvrij wordt gehouden wordt maaisel gebruikt als 

“bemesting” voor de overige akkers en hoeft dus niet te worden 
afgevoerd. 
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Keverbanken herbergen ongewervelde predatoren, zoals sluipwespen, 

lieveheersbeestjes, spinnen en kevers, die ervoor zorgen dat de plaaginsecten 
van gewassen in toom worden gehouden. Ze worden ingezaaid me polvormende 

rassen en krijgen eens in de drie jaar een maaibeurt. Patrijzen vinden er veilige 
broedgelegenheid. 
 

 
 
Keverbank 
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Kostenbegroting (1e jaar) 
 

begroting akkertjes t.b.v. patrijs Reusel de Mierden 14 jan.2014    

     akkers A1 t/m A6, inzaaien 75 kg/ha , kosten aanschaf zaad 5 euro/kg    

akker A01, zomergerst (130kg en 0,69 euro) en A02; luzerne (30kg en 7,685 euro) 

perceel  grootte in m2 bewerking  aankoop zaad totaal  

A01 10000 € 632,00  € 230,70  € 862,70  

A02 8740 € 552,37  € 201,50  € 753,87  

A1 4400 € 278,08  € 165,00  € 443,08  

A2 6700 € 423,44  € 251,25  € 674,69  

A3 3800 € 240,16  € 142,50  € 382,66  

A4 3100 € 195,92  € 116,25  € 312,17  

A5 4000 € 252,80  € 150,00  € 402,80  

A6 5800 € 366,56  € 217,50  € 584,06  

A2 6700   € 93,80  € 93,80  

A6 5800   € 107,30  € 107,30  

A3 en A5 7800   € 84,83  € 84,83  

sub totaal 46540 € 2.941,33  € 1.760,63  € 4.701,95  

     randen R1  bij  akkertjes, inzaaien 15 kg/ha kosten aanschaf zaad 42,14 euro/kg   

perceel  grootte  bewerking  aankoop zaad totaal  

A1 1260 € 79,63  € 79,64  € 159,28  

A2 690 € 43,61  € 43,61  € 87,22  

A3 1200 € 75,84  € 75,85  € 151,69  

A4 1200 € 75,84  € 75,85  € 151,69  

A5 660 € 41,71  € 41,72  € 83,43  

A6 1200 € 75,84  € 75,85  € 151,69  

subtotaal 6210 € 392,47  € 392,53  € 785,01  

     bloemrijke randen R1  bij   inzaaien 15 kg/ha kosten aanschaf zaad 42,14 euro/kg   

bloemrijke randen R4  bij   inzaaien 10 kg/ha kosten aanschaf zaad 11,66 euro/kg   

N4 is bosplanstoen a 1,50 euro/ stuk      

perceel  grootte  bewerking  aankoop zaad totaal  

N3 / R1 3000 € 189,60  € 189,63  € 379,23  

N4 / L6 150 € 97,50  € 127,50  € 225,00  

N6 / R4  3000 € 189,60  € 34,98  € 224,58  

N7 / R4  1000 € 63,20  € 11,66  € 74,86  

          

N8 / L6 250 € 162,50  € 212,50  € 375,00  

subtotaal 7150 € 702,40  € 576,27  € 1.278,67  

     Totaal, akkertjes + randen + N3, N4, N6 en N7     

perceel  grootte  bewerking  aankoop zaad totaal  

totaal 59900  €           4.036,20   €          2.729,43   €             6.765,63  

       bewerkingskosten  ploegen / ha € 344,00    

  

 
cultivateren / ha € 170,00    

    inzaaien / ha € 118,00    

  

 
totaal  € 632,00  per ha 

      € 0,06320  per m2 

Toelichting begroting 1e jaar 

 



[27] 
 

De planten voor de struweelhagen worden om niet geleverd door Brabants 

Landschap en het planten wordt uitgevoerd door Weidevogelvereniging Reusel de 

Mierden. 

 

Het verwijderen van het eikenbosje en herplanten met knotwilgen moet uit de 

opbrengst van het hout betaald kunnen worden. 
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Kostenbegroting (2e t/m 6e jaar). 
 

begroting akkertjes t.b.v. patrijs Reusel de Mierden 14 jan.2014    

     akkers A1 t/m A6, inzaaien 75 kg/ha , kosten aanschaf zaad 5 euro/kg    

akker A01, zomergerst (130kg en 0,69 euro) en A02; luzerne (30kg en 7,685 euro) 

perceel  grootte in m2 bewerking  aankoop zaad totaal  

A01 10000     € 0,00  

A02 8740     € 0,00  

A1 4400 € 278,08  € 165,00  € 443,08  

A2 6700 € 423,44  € 251,25  € 674,69  

A3 3800 € 240,16  € 142,50  € 382,66  

A4 3100 € 195,92  € 116,25  € 312,17  

A5 4000 € 252,80  € 150,00  € 402,80  

A6 5800 € 366,56  € 217,50  € 584,06  

A2 6700   € 93,80  € 93,80  

A6 5800   € 107,30  € 107,30  

A3 en A5 7800   € 84,83  € 84,83  

sub totaal 27800 € 1.756,96  € 1.328,43  € 3.085,39  

     randen R1  bij  akkertjes, inzaaien 15 kg/ha kosten aanschaf zaad 42,14 euro/kg   

perceel  grootte  bewerking  aankoop zaad totaal  

A1 1260     € 0,00  

A2 690     € 0,00  

A3 1200     € 0,00  

A4 1200     € 0,00  

A5 660     € 0,00  

A6 1200     € 0,00  

subtotaal   € 0,00  € 0,00  € 0,00  

     bloemrijke randen R1  bij   inzaaien 15 kg/ha kosten aanschaf zaad 42,14 euro/kg   

bloemrijke randen R4  bij   inzaaien 10 kg/ha kosten aanschaf zaad 11,66 euro/kg   

N4 is bosplanstoen a 1,50 euro/ stuk      

perceel  grootte  bewerking  aankoop zaad totaal  

N3 / R1 3000 € 86,40  € 189,63  € 276,03  

N4 / L6 150     € 0,00  

N6 / R4  3000 € 86,40  € 34,98  € 121,38  

N7 / R4  1000 € 28,80  € 11,66  € 40,46  

          

N8 / L6 250     € 0,00  

subtotaal 7000 € 201,60  € 236,27  € 437,87  

     Totaal, akkertjes + randen + N3, N4, N6 en N7     

perceel  grootte  bewerking  aankoop zaad totaal  

totaal 34800  €           1.958,56   €          1.564,70   €             3.523,26  

       bewerkingskosten  ploegen / ha € 344,00    

  
 

cultivateren / ha € 170,00    

    inzaaien / ha € 118,00    

  
 

totaal  € 632,00  per ha 

      € 0,06320  per m2 

Toelichting begroting 2e t/m 6e jaar 
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Omdat we het tweede jaar voor een deel over willen gaan op wintergewassen, 

zijn de kosten van de telen gewassen volledig doorgerekend. In het derde jaar is, 

afhankelijk van het resultaat van de voorgaande jaren, het de vraag of door 

terugwinning van zaad we een reductie kunnen toepassen op de kosten hiervan. 
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Uit te voeren werkzaamheden (jaarlijks) 

 
1e jaar 

 

 Bloemenrand 

 Patrijzenrand 

 Akkers 

 Keverbanken 

 

Werkzaamheden: 

De kruidenrijke graslanden moeten worden gefreesd en geploegd en 

zaaiklaar gemaakt worden. Eventueel kiezen voor spitten. Hierna inzaaien 

en eventueel oogsten. Tussentijds zal de onkruiddruk bestreden moeten 

worden. Dit zal veelal handmatig moeten plaatsvinden. De oogsten van de 

akkers zijn bedoeld als zaaigoed voor de daaropvolgende jaren. 

 

 

2e jaar 

 

 Bloemenrand 

 

Werkzaamheden: 

Frezen en bijzaaien. 

 

 Akkers 

 

Werkzaamheden: 

Afhankelijk van gewas moeten we ploegen/spitten, zaaiklaar maken, 

inzaaien en oogsten. Daarnaast de onkruiddruk bestrijden.    
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Financiering 

 
Zoals uit de begroting van het eerste jaar blijkt, is het niet mogelijk om met de 

verkregen € 5.000,00 de externe werkzaamheden uit te voeren. De 

struweelhagen worden door Brabants Landschap om niet geleverd en worden 

aangebracht door de Weidevogelvereniging. De hakhoutsingel heeft betrekking 

op het door de gemeente nog aan te leggen natuurgebied (op de kaart akker A6) 

en wij nemen aan dat de gemeente deze kosten voor zijn rekening neemt.  

Tot nu toe wordt de bewerking van dit gebied door de gemeente uitgevoerd. 

Omdat een deel van het areaal, zijnde 60000 m2, uit het maai- en afvoerbeheer 

gehaald wordt zullen de kosten voor de gemeente afnemen. Ons verzoek is 

daarom om het hiermee bespaarde bedrag aan te wenden voor enerzijds (een 

deel) van de werkzaamheden en anderzijds (een deel) van het benodigde 

zaaigoed. Ook eventuele financiële middelen zijn uiteraard welkom. 

 

Uiteraard hebben wij diverse mogelijkheden onderzocht om de werkzaamheden 

onder te brengen. Omdat we oude gewasrassen in gaan zaaien, gaat onze 

voorkeur naar het handmatig bewerken van de akkers. De dorsvereniging floot 

ons op dit punt al snel terug, vanwege de oppervlakte van meer dan 6 hectare. 

Ook het feit dat het totale gebied ingezaaid is met kruidenrijk grasland blijkt een 

hinderpaal: het onderploegen met oude werktuigen is niet realistisch. Frezen en 

spitten behoorden destijds immers nog niet tot de mogelijkheden.  

 

Educatieve open dag 

Handmatig zaaien vergt meer zaad per hectare, maar zou mogelijk moeten zijn, 

wanneer hiervoor een “educatieve open dag” georganiseerd zou worden. Op deze 

dag worden mensen uitgenodigd om handmatig te komen zaaien; met behulp 

van paarden c.q. oude tractoren kunnen we dan de zaak ondereggen.  

 

Ook het oogsten van de gewassen zou op deze wijze kunnen geschieden. Wij en 

ook de stichting Korensla (oude rassen) verwachten echter een zeer minimale 

opbrengst, enerzijds vanwege de onkruiddruk en anderzijds door de opzet van 

het project om het leefgebied van de patrijs te verbeteren: een deel van het 

graan moet immers “verloren” gaan om als wintervoeding te dienen. Het is zelfs 

de vraag of er voldoende geoogst  kan worden om de opbrengst in te zetten als 

zaaigoed voor de volgende jaren. 

 

Ook kan aan dorsen een educatief karakter gehangen worden. Tevens is het 

mogelijk om tijdens de dorsdagen (een deel) van de oogst te laten verwerken. 

Tijdens het educatief gebeuren kan handmatig met behulp van een vlegel 

gedorst worden. Ook het sorteren van zaad en onkruid hoort hierbij. 

 

De verwachting is dat een deel van de werkzaamheden onder te brengen zijn bij 

hobbyboeren, die tegen een geringe onkostenvergoeding willen werken. Op dit 

moment is echter nog niet bekend welke werkzaamheden er precies nodig zijn en 
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in welke mate. Ook de beschikbaarheid van gebruiksmateriaal is niet bekend. 

Wellicht dat de gemeente Reusel de Mierden hierin een ondersteunende factor 

kan zijn. 

 

Kortom: vooral na de eerste jaar zal het moeilijk zijn om voldoende (financiële) 

middelen te generen om het project doorgang te laten vinden. Brabants 

Landschap heeft al (schriftelijk) toegezegd om er (met hun beperkte middelen) 

alles aan te doen om het plan te realiseren. Wij hopen een dergelijke toezegging 

ook van de gemeente Reusel de Mierden te ontvangen. 
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Voorstel naar de gemeente 

 
Het moge duidelijk zijn dat wij als Weidevogelvereniging Reusel-de Mierden 

financieel niet in staat zijn om dit project te realiseren. Zoals reeds aangegeven 

zijn wij op verzoek van Brabants Landschap aan de slag gegaan. Om de 

aanpassing in het gebied voor elkaar te krijgen is in het eerste jaar een bedrag 

vrijgemaakt van € 5.000,00. Voor de daaropvolgende (minimaal vijf jaren) is 

door hen een verklaring afgegeven om van hun kant al het mogelijke te doen om 

het project te laten slagen. 

 

Voor een deel zijn wij in staat om onderhoud uit te voeren, denk hierbij aan de 

geplante opstanden en de nog te realiseren poel. Echter de “boeren” 

werkzaamheden zijn voor ons een brug te ver. Hierover hebben wij reeds contact 

gezocht met de “dorsvereniging” en aanverwanten, echter dit ging de capaciteit 

van de “oude” machines ver te boven. Wel hebben ze ons toegezegd om ons te 

ondersteunen bij het handmatig zaaien en oogsten (voor zover er wat te oogsten 

valt). 

 

Momenteel voert de gemeente Reusel de Mierden onderhoud uit aan dit 

natuurgebied. Dit onderhoud bestaat uit het éénmalig maaien en afvoeren van 

de kruidenrijke graslanden. Dit wordt door de gemeente in eigen beheer 

uitgevoerd. Omdat men in bezit is van voldoende “boeren” middelen is men hier 

toe in staat. 

 

Ons voorstel is om de door ons te realiseren akkertjes (zie kaart) door de 

gemeente om te laten ploegen. Inzaaien en eventueel oogsten zal plaats vinden 

in overleg met de “dorsvereniging”.  De door ons in gebruik zijnde akkertjes en 

randen hebben een oppervlakte van  60000 m2. Deze meters kunnen dan uit het 

maai en afvoerbeheer gehaald worden. Aangezien de akkers een éénjarig gewas 

bevatten zal dit jaarlijks terugkomen. 

 

Voor het inzaaien van de akkertjes vindt overleg plaats met de stichting “De 

Korensla”, welke zich inzet voor het behoud van oude graanrassen. Men wil 

meedenken om enkele akkertjes te “adopteren”, zodat de kosten voor het 

zaadgoed minimaal zijn. Bewerken is voor hen echter een brug te ver. 

Voor de randen gaan we gebruik maken van meerjarige gewassen, zodat 

afhankelijk van de noodzaak alleen gefreesd en bijgezaaid moet worden. 

 

Afhankelijk van de onkruiddruk (akkerdistel) is het mogelijk om dit voor de 

daaropvolgende jaren te continueren. Blijkt deze druk echter te groot (en wij 

willen geen ruzie met onze buren), dan moet het gewas ondergeploegd worden 

en opnieuw (of een ander gewas) ingezaaid worden. Voor deze bewerking willen 

we dan graag gebruik maken van de diensten van de gemeente. 
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De besparing voor de gemeente is het minder afvoeren en maaien van de 

akkertjes en de akkerranden. Aangezien wij geen zicht hebben op deze kosten is 

door ons niet in te schatten of de besparing opweegt tegen de extra kosten van 

het ploegen. Ons inziens dient ook mee te wegen, dat wij er binnen onze 

mogelijkheden alles aan doen om de akkerdistel terug te dringen, zodat de 

gemeente niet meer wordt gezien als de kwade genius op dit gebied. 

 

Uitvoer en opstart van werkzaamheden zullen steeds ruim van te voren met de 

gemeente gecommuniceerd worden. Ook het gebruik van de grond en de hierop 

aan te brengen gewassen, zal altijd in overleg met de gemeente gebeuren. 

 

Over de samenstelling van de rassen zal samengewerkt worden met De Korensla 

en Neutkens in Vessem en naar de gemeente toe zal het hoe en waarom 

toegelicht worden. 

 

Ook naar de bevolking zal middels informatieborden de toedracht van het project 

uitgelegd worden. Ook gaan we proberen de mensen te betrekken bij het 

eventueel handmatig zaaien en oogsten. Een en ander willen we bekend maken 

via de plaatselijke nieuwsbladen. 

 

Wij hopen op een duurzame samenwerking tussen de partijen en dat deze gezien 

de beoogde te halen resultaten niet zal stoppen na zes jaar. Wij zijn ervan 

overtuigd dat dit project ten goede komt aan de biodiversiteit en het imago van 

Reusel-De Mierden als “groene” gemeente. 

 

  


