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Kees Roselaar Wel en wee van de patrijs
in Noord-Holland in de  afgelopen vijftig jaar 

Het jaar van de patrijs 
was aanleiding om in het 
gegevensbestand van 
mijn vogelwaarnemingen 
te duiken, dat ik al 
vanaf 1962 bijhoud. 
Trendgegevens van 
vogels in Nederland 
gaan meestal niet verder 
terug dan begin jaren 
zeventig, toen Sovon met 
haar atlas- en monitoring 
projecten begon. 

Vanaf 1962 noteer ik dagelijks mijn 
vogelwaarnemingen. Inmiddels 
heeft dat een enorm gegevensbe-
stand opgeleverd, waaruit ik ook 
voor de ontwikkeling van de patrij-
zenstand interessante informatie 
kan putten. Voor de opzet en werk-
wijze voor de totstandkoming van 
die database kan ik verwijzen naar 
mijn artikel in het vorige nummer 
van Tussen Duin en Dijk (Roselaar, 
2013) Voor dit artikel heb ik alleen 
de gegevens gebruikt van de dagen 
waarop ik in open veld geweest ben.

Resultaat en discussie
Trend in aantal waarnemingen 
per jaar.
Het aantal dagen dat ik patrijzen 
gezien heb, uitgedrukt in procenten 
van het aantal dagen dat ik ten dele 

of volledig doorbracht in het open 
veld, toont een opvallend verloop: 
een redelijk aantal waarnemingsda-
gen in 1962, sterke afname in 1963, 
daarna een geleidelijke toename tot 
1972, vervolgens dalend tot 1983 
en sindsdien een vrij constant aantal 
op een zeer laag niveau (figuur 1). 
Het begin van de curve lijkt sterk 
beïnvloed door de zeer strenge win-
ter van 1962/63, gekenmerkt door 
drie maanden continue bedekking 
van de akkers met een dikke laag 
sneeuw. In 1962 zag ik op een 
kwart van alle velddagen patrijzen, 
maar in 1963 nog maar op 1 van de 
10 dagen. Ook bij voorlopige anal-
yse van een aantal andere stand-
vogels in mijn gegevens-bestand 
zie ik een sterke dip meteen na de 
winter van 1962/63. Vanaf 1963 

herstelde de stand zich geleidelijk 
weer, met een kleine terugval na de 
koude winter van 1969/70, om een 
piek te bereiken in 1972, toen ik 
op meer dan 8 van de 10 velddagen 
tenminste één patrijs zag. Ondanks 
de lange reeks van zachte winters 
die daarna volgde, daalde het aantal 
waarnemingsdagen gestaag, met 
een extra dipje na de strenge winter 
van 1979. Van 1989 tot en met 2012 
zag ik nog maar op 1-9 dagen per 
jaar een patrijs (op 0.3-3.1% van de 
velddagen). Als we de situatie van 
1971-1973 als normaal beschouwen 
(236 patrijsdagen op 333 velddagen: 
aanwezig op 71% der velddagen) en 
dat vergelijken met de huidige stand 
(1990-2013: 131 patrijsdagen op 
6429 velddagen: 2%) dan wijst dat 
op een aanzienlijke achteruitgang.

Hoewel ik weet dat er in 2013 nog 
een klein aantal patrijzen langs de 
Schoorlse Zeedijk, in de buiten-
duinen van Schoorl en Egmond 
aan Zee, in de bollenvelden rond 
Egmond-Binnen en in de Noord-
kop moet zitten heb ik ze in 2013 
ondanks 8 bezoeken aan de polder 
Koegras, 2 aan de Wieringermeer, 
6 aan het buitenduin van Schoorl, 
10 aan Egmond-Binnen en 14 aan 
de Schoorlse Zeedijk nog niet kun-
nen vinden. 

Verandering in verspreiding
Ik heb al mijn patrijswaarnemingen 
ingevoerd in Waarneming.nl, omdat 
dit de makkelijkste manier lijkt om 
een verspreidingskaart te genere-
ren. Van de 1252 dagen dat ik in 
1962-2013 een patrijs zag, bleken 

er slechts 391 geschikt om in te 
voeren: vòòr 1985 was de patrijs zo 
algemeen dat ik niet van elk exem-
plaar de exacte plek noteerde. Mijn 
oudste ingevoerde patrijswaarne-
ming betreft de vondst van een 
nest met een verlaten 15-legsel ten 
zuiden van het Gerritslanderdijkje 
op Texel op 29 juli 1959. 
Bij het genereren van een kaart 
uit Waarneming.nl bleek dat ook 
anderen al veel oude Noord-Hol-
landse gegevens hebben ingevoerd, 
met name Nick van der Ham, Co 
Dooms, Aart Vink en de VWG’s 
van Zaanstreek en Den Helder. 
Alleen al van 1960-2000 zitten 
er 2136 patrijsgegevens in het 
bestand. Een deel van die gegevens 
heeft overigens betrekking op 
zuidelijk Noord-Holland, inclu-

● Patrijzen in een ruig hoekje van de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder. Foto: Jan Stok.

●  Figuur 1. Percentage dagen met patrijswaarnemingen 
op het totaal aantal dagen in het veld in Noord-Holland, 
1961-2013. Het aantal velddagen per jaar in Noord-
Holland varieert tussen 150 en 306, behalve in de 
periode 1972-1974 (38-73), in 1962 (128) en 2013 (98).

● Patrijzen. Foto: Miranda Zutt-van der Made.

●  Een ouderwets beeld, groep van 
13 patrijzen. Foto: Jan Stok.



4 ● 1 1 ● 5

▶

Kees Roselaar Wel en wee van de patrijs
in Noord-Holland in de  afgelopen vijftig jaar 

Het jaar van de patrijs 
was aanleiding om in het 
gegevensbestand van 
mijn vogelwaarnemingen 
te duiken, dat ik al 
vanaf 1962 bijhoud. 
Trendgegevens van 
vogels in Nederland 
gaan meestal niet verder 
terug dan begin jaren 
zeventig, toen Sovon met 
haar atlas- en monitoring 
projecten begon. 

Vanaf 1962 noteer ik dagelijks mijn 
vogelwaarnemingen. Inmiddels 
heeft dat een enorm gegevensbe-
stand opgeleverd, waaruit ik ook 
voor de ontwikkeling van de patrij-
zenstand interessante informatie 
kan putten. Voor de opzet en werk-
wijze voor de totstandkoming van 
die database kan ik verwijzen naar 
mijn artikel in het vorige nummer 
van Tussen Duin en Dijk (Roselaar, 
2013) Voor dit artikel heb ik alleen 
de gegevens gebruikt van de dagen 
waarop ik in open veld geweest ben.

Resultaat en discussie
Trend in aantal waarnemingen 
per jaar.
Het aantal dagen dat ik patrijzen 
gezien heb, uitgedrukt in procenten 
van het aantal dagen dat ik ten dele 

of volledig doorbracht in het open 
veld, toont een opvallend verloop: 
een redelijk aantal waarnemingsda-
gen in 1962, sterke afname in 1963, 
daarna een geleidelijke toename tot 
1972, vervolgens dalend tot 1983 
en sindsdien een vrij constant aantal 
op een zeer laag niveau (figuur 1). 
Het begin van de curve lijkt sterk 
beïnvloed door de zeer strenge win-
ter van 1962/63, gekenmerkt door 
drie maanden continue bedekking 
van de akkers met een dikke laag 
sneeuw. In 1962 zag ik op een 
kwart van alle velddagen patrijzen, 
maar in 1963 nog maar op 1 van de 
10 dagen. Ook bij voorlopige anal-
yse van een aantal andere stand-
vogels in mijn gegevens-bestand 
zie ik een sterke dip meteen na de 
winter van 1962/63. Vanaf 1963 

herstelde de stand zich geleidelijk 
weer, met een kleine terugval na de 
koude winter van 1969/70, om een 
piek te bereiken in 1972, toen ik 
op meer dan 8 van de 10 velddagen 
tenminste één patrijs zag. Ondanks 
de lange reeks van zachte winters 
die daarna volgde, daalde het aantal 
waarnemingsdagen gestaag, met 
een extra dipje na de strenge winter 
van 1979. Van 1989 tot en met 2012 
zag ik nog maar op 1-9 dagen per 
jaar een patrijs (op 0.3-3.1% van de 
velddagen). Als we de situatie van 
1971-1973 als normaal beschouwen 
(236 patrijsdagen op 333 velddagen: 
aanwezig op 71% der velddagen) en 
dat vergelijken met de huidige stand 
(1990-2013: 131 patrijsdagen op 
6429 velddagen: 2%) dan wijst dat 
op een aanzienlijke achteruitgang.

Hoewel ik weet dat er in 2013 nog 
een klein aantal patrijzen langs de 
Schoorlse Zeedijk, in de buiten-
duinen van Schoorl en Egmond 
aan Zee, in de bollenvelden rond 
Egmond-Binnen en in de Noord-
kop moet zitten heb ik ze in 2013 
ondanks 8 bezoeken aan de polder 
Koegras, 2 aan de Wieringermeer, 
6 aan het buitenduin van Schoorl, 
10 aan Egmond-Binnen en 14 aan 
de Schoorlse Zeedijk nog niet kun-
nen vinden. 

Verandering in verspreiding
Ik heb al mijn patrijswaarnemingen 
ingevoerd in Waarneming.nl, omdat 
dit de makkelijkste manier lijkt om 
een verspreidingskaart te genere-
ren. Van de 1252 dagen dat ik in 
1962-2013 een patrijs zag, bleken 

er slechts 391 geschikt om in te 
voeren: vòòr 1985 was de patrijs zo 
algemeen dat ik niet van elk exem-
plaar de exacte plek noteerde. Mijn 
oudste ingevoerde patrijswaarne-
ming betreft de vondst van een 
nest met een verlaten 15-legsel ten 
zuiden van het Gerritslanderdijkje 
op Texel op 29 juli 1959. 
Bij het genereren van een kaart 
uit Waarneming.nl bleek dat ook 
anderen al veel oude Noord-Hol-
landse gegevens hebben ingevoerd, 
met name Nick van der Ham, Co 
Dooms, Aart Vink en de VWG’s 
van Zaanstreek en Den Helder. 
Alleen al van 1960-2000 zitten 
er 2136 patrijsgegevens in het 
bestand. Een deel van die gegevens 
heeft overigens betrekking op 
zuidelijk Noord-Holland, inclu-

● Patrijzen in een ruig hoekje van de Vereenigde Harger- en Pettemerpolder. Foto: Jan Stok.

●  Figuur 1. Percentage dagen met patrijswaarnemingen 
op het totaal aantal dagen in het veld in Noord-Holland, 
1961-2013. Het aantal velddagen per jaar in Noord-
Holland varieert tussen 150 en 306, behalve in de 
periode 1972-1974 (38-73), in 1962 (128) en 2013 (98).

● Patrijzen. Foto: Miranda Zutt-van der Made.

●  Een ouderwets beeld, groep van 
13 patrijzen. Foto: Jan Stok.



6 ● 1 1 ● 7

▶

●  Tabel 1. Gemiddeld aantal patrijzen gezien op één dag op da-
gen dat patrijzen gezien zijn in 5-jaarlijkse perioden vanaf 1985.                       
*Merk op: deze periode is 33% korter dan de andere.

●  Tabel 2. Gemiddeld aantal patrijzen gezien op één dag op dagen dat 
patrijzen gezien zijn per per maand over de periode 1985 tot april 2013.

●   Figuur 2. Verandering in verspreiding van de patrijs in noordelijk Noord-Holland. Gegevens van 1959 
tot 30 april 2012 (links) vergeleken met die van 1 mei 2012 tot 30 april 2013 (rechts), gebaseerd op 
waarnemingen uit Waarneming.nl. De linkerkaart is inclusief 391 waarnemingen van de auteur.

sief het Gooi, buiten het door mij 
beschouwde gebied. Figuur 2 toont 
alle ingevoerde waarnemingen op 
Waarneming.nl van 1 januari 1959 
tot 30 april 2012 (N=5632 in heel 
Noord-Holland), vergeleken met 
die van het laatste volle jaar, 
1 mei 2012-30 april 2013 (N=675). 
In 1959-2012 waren 778 van de 
2233 1x1 km hokken met land 
binnen het kaartje bezet (34.8%), 
in 2012-2013 197 hokken (8,8%), 
ofwel driekwart van de verspreiding 
is verloren gegaan. Als ik alleen 
mijn eigen gegevens had gebruikt, 
had ik vooral een indruk gekregen 
van mijn eigen excursie-patroon 
en niet van de verspreiding van 
de patrijs. Ook het kaartje van 
1959-2012 uit Waarneming.nl 
heeft waarschijnlijk een bias door 
het geringe aantal waarnemers 
dat waarnemingen van vòòr 2005 
heeft ingevoerd. Waarschijnlijk 
kwam de patrijs vòòr 1980 over 
heel Noord-Holland voor, zoals 
ook het kaartje over 1973-1977 in 

kerijen van Laag Holland.

Aantal exemplaren per dag
 

door het jaar heen
Van sommige vogelsoorten laat 
toe- of afname zich niet alleen 
aantonen aan het aantal dagen dat 
ze waargenomen zijn, maar ook 
aan het aantal dat per dag gezien is. 
Helaas heb ik langere reeksen van 
dit type gegevens alleen van soorten 
die vroeger zeldzaam waren en nu 
algemener. Voor vogels die afnamen 
zoals bonte kraai, grutto en patrijs 
is dat helaas niet gebeurd: de laatste 
20-30 jaar tel ik ze wel, maar voor 
die tijd was dat klaarblijkelijk on-
begonnen werk, want meestal staat 
er in mijn dagboek niet meer dan 
‘veel’, ‘talrijk’, ‘overal’ of ‘diverse 
groepen’. 
Pas vanaf 1985 heb ik bij vrijwel 
alle patrijswaarnemingen het aantal 
per dag genoteerd. Dat aantal 
varieert sindsdien tussen 1 en 32 
vogels per dag. Door de jaren 
heen lijkt er een kleine toename te 

zijn van het aantal patrijzen dat ik 
gemiddeld op een patrijsdag zie, 
hoewel het aantal patrijsdagen per 
jaar afneemt (tabel 1). Het aan-
tal per patrijsdag waargenomen 
individuen hangt echter veel meer 
van het seizoen af: zie ik toevallig 
patrijzen in herfst of winter, dan is 
het dagaantal groter dan wanneer ik 
ze in maart-juni zie (tabel 2): er zijn 
meer observaties in april-mei, maar 
de aantallen zijn per dag kleiner, 
en er zijn er minder in september-
januari, maar de aantallen zijn dan 
gemiddeld groter dan in april-mei. 
Het grootste aantal op een dag 
gezien sinds 1985 was een groep 
van 32 die vlak voor mijn voorwiel 
de weg over rende en vloog op de 
Zanddijk/Duinweg in Egmond-Bin-
nen om 06:30 uur op 6 aug 2006.
Volgens figuur 3 is beste periode 
om patrijzen te inventariseren het 
tijdvak van de derde decade van 
maart tot de laatste decade van mei. 
Dat gold voor de periode dat de 
patrijs nog algemeen was (1961-

1983), toen de kans op het scoren 
van zo’n beest op een willekeurige 
velddag regelmatig boven de 
40% lag, en dat geldt nog steeds 
voor de meer recente periode van 
1984-2013, al wordt het zien veel 
moeizamer. Gedurende deze goede 
periode vindt de balts plaats, waar-
bij het kraaien van het haantje de
aanwezigheid van de soort makke-
lijker verraadt. In die periode leeft 
de soort paarsgewijs en verspreid, 
dus vandaar de grotere trefkans 
maar de lagere aantalen per dag 
in deze periode. Vanaf juni neemt 
de trefkans geleidelijk af, maar 
de waargenomen groepen worden 
groter omdat de paren jongen heb-
ben en meerder gezinnen bij elkaar 
aansluiting vinden.

Oorzaak van de 
achteruitgang
Bij het plotten van mijn waarnemin-
gen in Waarnemin.nl viel me op 
dat ik relatief veel gegevens had uit 
gebieden die thans ongeschikt zijn, 

omdat ze volledig zijn omgevormd 
tot bijvoorbeeld industrieterrein, 
woonwijk of bos. Ik zag tot 1971 
bijvoorbeeld veel patrijzen op een 
buitendijks terrein zuid van de 
Spoorhaven van Enkhuizen (sinds 
1972 omgevormd tot industrieter-
rein, sluizen en Markerwaarddijk), 
tot 1976 regelmatig oost en west 
van de Hembrug in Zaandam en 
tot 1985 aan weerszijden van het 
zuidelijk talud ten zuiden van de 
Hembrug of Hemtunnel in Amster-
dam-West (dat alles is nu havens 
en bebouwd industrieterrein). De 
waarnemingen in de Grote Waal 
in Hoorn stopten toen de polder 
werd opgespoten in 1965-1966 
ten behoeve van de aanleg van 
een woonwijk, de observaties in 
de weilanden aan weerszijden 
van de spoorlijn tussen Kwadijk 
en Purmerland liepen ten einde 
door de enorme uitbreiding van de 
bebouwing van Purmerend (laatste 
waarneming daar in 1981), en de 
patrijs verdween rond 1980 uit het 

periode gemiddeld aantal aantal min-max
 exx gezien op patrijsdagen aantal exx op 
 een patrijsdag  een patrijsdag 
1985-1989 3,9 57 1-20
1990-1994 3,1 35 1-12
1995-1999 4,8 37 1-18
2000-2004 3,3 20 1-  9
2005-2009 6,7 26 1-32
2010-april 2013 4,7 13* 1-15

maand Gemiddeld aantal  Standaard Aantal  Min-max
 exx gezien op deviatie Patrijsdagen aantal exx op
 een Patrijsdag  in deze periode een Patrijsdag
jan 8.1 4.29 14 2- 16
feb 4.4 4.96 11 1- 12
mar 2.0 0.68 14 1- 4
apr 1.8 0.97 38 1- 6
mei 2.8 2.61 50 1- 18
jun 1.4 0.63 15 1- 3
jul 3.2 4.46 8 1- 19
aug 6.2 7.95 15 1- 32
sep 5.6 4.72 5 1- 12
okt 8.4 6.15 19 1- 21
nov 6.5 0.71 2 6- 7
dec 6.6 5.41 7 2- 18

Teixeira (1979) aangeeft (zeker of 
waarschijnlijk broedend in 95% 
van de hokken), maar de blokken 
in Teixeira’s atlas zijn veel groter 
dan die in Waarneming.nl (5x5 in 
plaats van 1x1 km) en daardoor 
niet goed vergelijkbaar. Mijn kaart 
voor 1959-2012 lijkt enigszins op 
die in de Noord-Hollandse atlas van 
Ruitenbeek et al. (1990), gebaseerd 
op inventarisaties in 1981-1989 
en waarin ook 1x1 km hokken 
gebruikt worden. Ruitenbeek et al. 
geven voor 433 hokken (19,4% van 
het oppervlak) mogelijk of zeker 
broeden aan, dus de verspreiding 
was toen nog ruim twee keer zo 
groot als in 2012-2013. Thans 
bevinden aaneengesloten gebieden 
waar patrijzen voorkomen zich 
alleen in het noordwesten van de 
Noordkop. De patrijs is geheel of 
vrijwel geheel verdwenen van Texel 
en, zoals ook de recente Atlas van 
de Noord-Hollandse broedvogels 
(Scharringa et al., 2010) laat zien, 
uit de veengebieden en droogma-

●  Zal de patrijs zich in de toekomst weten te 
handhaven in het gebied langs de Kolonel 
Sneepweg tussen Alkmaar en Bergen? 
Foto: Miranda Zutt-van der Made.
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waarneming daar in 1981), en de 
patrijs verdween rond 1980 uit het 

periode gemiddeld aantal aantal min-max
 exx gezien op patrijsdagen aantal exx op 
 een patrijsdag  een patrijsdag 
1985-1989 3,9 57 1-20
1990-1994 3,1 35 1-12
1995-1999 4,8 37 1-18
2000-2004 3,3 20 1-  9
2005-2009 6,7 26 1-32
2010-april 2013 4,7 13* 1-15

maand Gemiddeld aantal  Standaard Aantal  Min-max
 exx gezien op deviatie Patrijsdagen aantal exx op
 een Patrijsdag  in deze periode een Patrijsdag
jan 8.1 4.29 14 2- 16
feb 4.4 4.96 11 1- 12
mar 2.0 0.68 14 1- 4
apr 1.8 0.97 38 1- 6
mei 2.8 2.61 50 1- 18
jun 1.4 0.63 15 1- 3
jul 3.2 4.46 8 1- 19
aug 6.2 7.95 15 1- 32
sep 5.6 4.72 5 1- 12
okt 8.4 6.15 19 1- 21
nov 6.5 0.71 2 6- 7
dec 6.6 5.41 7 2- 18

Teixeira (1979) aangeeft (zeker of 
waarschijnlijk broedend in 95% 
van de hokken), maar de blokken 
in Teixeira’s atlas zijn veel groter 
dan die in Waarneming.nl (5x5 in 
plaats van 1x1 km) en daardoor 
niet goed vergelijkbaar. Mijn kaart 
voor 1959-2012 lijkt enigszins op 
die in de Noord-Hollandse atlas van 
Ruitenbeek et al. (1990), gebaseerd 
op inventarisaties in 1981-1989 
en waarin ook 1x1 km hokken 
gebruikt worden. Ruitenbeek et al. 
geven voor 433 hokken (19,4% van 
het oppervlak) mogelijk of zeker 
broeden aan, dus de verspreiding 
was toen nog ruim twee keer zo 
groot als in 2012-2013. Thans 
bevinden aaneengesloten gebieden 
waar patrijzen voorkomen zich 
alleen in het noordwesten van de 
Noordkop. De patrijs is geheel of 
vrijwel geheel verdwenen van Texel 
en, zoals ook de recente Atlas van 
de Noord-Hollandse broedvogels 
(Scharringa et al., 2010) laat zien, 
uit de veengebieden en droogma-

●  Zal de patrijs zich in de toekomst weten te 
handhaven in het gebied langs de Kolonel 
Sneepweg tussen Alkmaar en Bergen? 
Foto: Miranda Zutt-van der Made.
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Bosvogels Wim Ruitenbeek

Een enorme toename van bosvogels in de 
poldergebieden van Noord-Holland was 
één van de belangrijkste conclusies van de 
Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels. 
Maar wat betekent dat concreet voor de 
vogelbevolking van erven en tuinen? 

Aanleiding
Bij de presentatie van de Atlas van 
de Noord-Hollandse broedvogels 
in december 2010 zou ik als één 
van de eindredacteuren een lezing 
verzorgen over de toename van 
bosvogels in de poldergebieden 
sinds het verschijnen van de vorige 
broedvogelatlas in 1990. Ik wilde 
mij daarbij niet beperken tot de 
gegevens die iedereen in de atlas 
na zou kunnen lezen. Daarom heb 
ik voorjaar 2010 een onderzoekje 
opgezet naar de broedvogelbev-
olking van erven en tuinen in het 
agrarisch gebied. We weten niet 
goed hoe de diverse bosvogels zich 
in de periode 1990-2010 over de 
poldergebieden hebben uitgebreid. 
Daar is helaas niets meer aan te 
doen. Wel kunnen we onderzoeken 
hoe de vogelbe-volking van een 
paar vergelijkbare poldergebieden 
er nu uitziet. De atlas is voor-
namelijk gebaseerd op kwalitatieve 
gegevens (van ieder kilometerhok 

in de Schermer

●  Figuur 3. Percentage dagen met patrijswaarnemingen op het totaal 
aantal dagen in het veld in Noord-Holland, gerangschikt per decade. 
Reeks 1: 1961-1983, d.w.z. jaren met op meer dan 10% der velddagen 
een patrijswaarneming (aantal velddagen per decade 85-144); reeks 
2: 1984-2013, d.w.z jaren met op minder dan 10% der velddagen een 
patrijswaarneming (aantal velddagen per decade 175-258).

werd genoteerd of een soort er wel 
of niet voorkwam). Dat geeft een 
goed beeld van hun verspreiding, 
maar niet van hun aantallen of 
dichtheden. Er moest dus geteld 
worden. 
Aanvankelijk was het mijn bedoe-
ling dit onderzoekje nog een paar 
broedseizoenen te herhalen voordat 
ik er over zou schrijven. Om 
gezondheidsredenen zal het daar 
helaas niet van komen. Daarom heb 
ik besloten de gegevens van dat ene 
jaar toch te publiceren. Deze ‘steek-
proef’ is veel te klein om statistisch 
significant te kunnen zijn, maar het 
kan toch een referentiepunt zijn 
voor vergelijkbaar onderzoek in de 
toekomst en misschien inspireert 
het iemand om iets vergelijkbaars te 
doen met de doodgewone broedvo-
gels van het poldergebied. 

De teltrajecten
Voor mijn onderzoekje heb ik 
delen van twee goed vergelijk-

bare, kaarsrechte polderwegen 
geselecteerd in de droogmakerijen 
Schermer en Beemster. Het betreft 
het deel van de Molenweg in de 
Schermer tussen de Oterlekerweg 
en de Rustenburgerweg (2781 m) 
en de Volgerweg in de Beemster 
tussen de Middenweg en de A7 
(2669 m) (figuur 1). Beide wegge-
deelten lopen door agrarisch gebied 
met een afwisseling van akkers en 
grasland op zeeklei. Langs beide 
wegen staan boerderijen en andere 
huizen met dikwijls lommerrijke
erven. Een toenemend aantal 
boerderijen is niet meer in bedrijf 
en wordt bewoond door mensen 
die elders werken. Het karakter 
van veel erfbeplantingen is daar-
door nogal gewijzigd. Boerenerven 
werden villatuinen, vlieren werden 
coniferen. Hier en daar zijn nog 
wel kleine hoogstamboomgaarden, 
ooit geplant voor eigen gebruik. 
Daarnaast zijn vooral de erven rond 
de (voormalige) boerderijen vaak 

Guisveld toen in het zuidelijk deel 
van het veld huizen werden ge-
bouwd. Akkers en open land binnen 
het Robbenoordbos, in de omge-
ving van het Dijkgat en tussen De 
Hulk en Scharwoude (onder Hoorn) 
raakten geleidelijk bebost of 
werden in park omgezet en werden 
daarmee ongeschikt voor de patrijs. 
Misschien is het geen toeval dat 
patrijzen juist op dit soort terreinen 
te vinden waren: onder invloed 
van bestemmingsplannen werden 
ze verwaarloosd in afwachting van 
verdere ontwikkelingen en daarmee 
aantrekkelijker voor de patrijs, die 
onkruidzaden en insecten eet, ter-
wijl de overige akkers en weilanden 
ondertussen tot steriele agrarische 
productie-eenheden met monocul-
tures werden omgevormd. Wat staat 
ons nog te wachten met terreinen 
in de omgeving van Alkmaar waar 
de patrijs nu nog voorkomt, zoals 
de omgeving van de Kleimeer, de 
Sneepweg en de Boekelermeer? 
Te vrezen valt dat bij het bereiken 
van de definitieve bestemming van 
deze gebieden de soort hier ook 
verdwijnt. Anderzijds, er ligt in de 
Noordkop nog veel gepland indu-
strieterrein braak. Biedt dat moge-
lijkheden voor de patrijs of worden 
de terreinen tè netjes onderhouden?
Het zwaartepunt van de versprei-
ding van de patrijs in Noord-Hol-
land ligt thans op terreinen waar ak-

kers grenzen aan semi-natuurlijke, 
open vegetaties zoals heidevelden 
en kwelders of andere terreinen met 
zoutvegetaties. Klaarblijkelijk kan 
de patrijs door frequente verplaat-
sing tussen deze biotopen alleen 
hier jaarrond nog genoeg voedsel 
vinden. Dergelijke plekken zijn 
lokaal nog te vinden langs de bin-
nenduinrand tussen Castricum en 
Camperduin en van Petten tot Den 
Helder (mits hei en akker niet te 
veel door huizen of bos van elkaar 
gescheiden zijn) en langs de randen 
van het Balgzand in polders Koe-
gras, Anna Paulowna en op Wierin-
gen. Daarnaast  is er nog een aantal 
paren dat zich in het open buiten-
duin weet te handhaven voor zover 
het terrein niet te veel vergrast is. 
Ook komt de soort lokaal nog voor 
in bloembollenpercelen in de polder 
Koegras en in de noord-oostelijk 
deel van de Zijpe, verder weg van 
duin en kwelder, hoewel ik ze zelf 
sinds 2009, ondanks frequente 
treinreizen door dit gebied, niet 
meer gezien heb. Met zekerheid 
verdwenen is de soort van Texel, 
waar de patrijs in de jaren 1970-‘80 
talrijk voorkwam, en waar in 1987 
nog circa 151 paren broedden: de 
laatste zichtwaarnemingen zijn uit 
2009 (Stork, 2009; Dijksen, 2013). 
Volgens eigen observaties in 2000-
2003 woonden ook hier de laatste 
paren vooral langs de grens van 

open duin en cultuurland. Waarom 
de patrijs van Texel verdween blijft 
een raadsel, want de plekken waar 
ik ze het laatst zag lijken sindsdien 
niet sterk veranderd. Mogelijk 
spelen ook onzichtbare factoren een 
rol, zoals gewasbeschermingsmid-
delen of behandeling van zaaigoed 
waardoor de insectenstand achter-
uitgaat.
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●  Patrijs met jongen. Foto: Jan Stok.

●  Winterkoning. Tekening: 
Jos Zwarts.

● Ligging van de onderzochte trajecten.


