Projectplan Patrijzen in het Land van Heusden en Altena
Agrarische Natuurvereniging Altena - Biesbosch
M. Millenaar, maart 2014

Molenerf Zandwijkse molen
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Aanleiding

Toen in 2013 door vogelbescherming Nederland het jaar van de patrijs werd
uitgeroepen, en er veel belangstelling kwam voor de patrijs, gebeurde er heel veel in het
werkgebied van de ANV Altena – Biesbosch. Al heel snel bleek door middel van
waarnemingen over de patrijs dat in ons werkgebied een grote hoeveelheid patrijzen
aanwezig zijn. De dichtheden zijn terug te vinden in het onderstaande kaartje.

Natuurbeschermingsorganisatie Altenatuur heeft in
2013 onderzoek gedaan naar de leefgebieden van de
patrijs in ons werkgebied. Het verslag ‘De patrijs in het
Land van Heusden en Altena’, is ondermeer als basis
gebruikt voor het projectplan.
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2 Doelstelling
Met dit projectvoorstel willen we proberen te bereiken dat in kansrijke gebieden als het
land van Heusden en Altena de populatie gaat groeien. Als we samenwerken met
gebiedspartijen zoals Altenatuur ( die veel onderzoek doet naar de patrijs ) en het
Brabants Landschap ( die ook maatregelen treft in hun beheersgebieden zoals de
struikwaard ), kunnen we veel bereiken. Als ANV Altena – Biesbosch willen we ook de
burgers in het gebied hierbij betrekken. Dit willen we gaan doen door op verschillende
plaatsen in het werkgebied voedselveldjes aan te gaan leggen. We hebben al een
behoorlijk grote hoeveelheid akkerranden in ons gebied en de aanleg van
voedselveldjes op belangrijke plaatsen zal een grote meerwaarde en betrokkenheid
leveren in ons gebied.

Collectief akkervogelplan Biesbosch
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Organisatie

De organisatie is in handen van ANV Altena – Biesbosch. De betrokken partijen in het
gebied zijn:
Molenstichting Het Land van Heusden en Altena.
Natuurbeschermingsorganisatie Altenatuur.
Vereniging Milieubeheer Dussen-Hank
Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap.

Altenatuur heeft al een grote bijdrage geleverd door het opstellen van het verslag ‘De
patrijs in het Land van Heusden en Altena’. Daarnaast zullen de leden van Altenatuur,
VMB Dussen – Hank en onze eigen leden benadert worden om ook voedselveldjes aan
te leggen. De gebiedscoördinator van de ANV Meeuwis Millenaar zal het proces
begeleiden. De Molenstichting Land van Heusden en Altena stelt haar molenerven ter
beschikking om het leefgebied van de patrijs te bevorderen.
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Maatregelen

Er zijn twee soorten maatregelen die we gaan uitvoeren.
Herinrichting van de molenerven en Bewoners van het gebied bij de leefomgeving van
de patrijs betrekken.
Herinrichting van de molenerven
Er is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de
molens in het Land van Heusden en Altena. Door de
aanpak van de Molenstichting zijn ze bijna allemaal op
een prachtige manier gerestaureerd. Vaak was er
hierna weinig aandacht meer voor het molenerf. Op de
molenerven kun je soms nog de oude structuren vinden
van de voormalige polders in het Land van Heusden en
Altena. De waterlopen en sommige dijkjes zijn nog terug
te vinden op de erven. Bij twee molens gaan we de
molenerven inrichten waarbij we de aandacht voor de
oude structuren niet vergeten.

De beoogde maatregelen op de erven zijn:
- Aanleg bosplantsoen, wild fruit struweel,knotwilgen, struweel heg en hoogstam fruit
- Aanleg voedselveldjes.
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Het betrekken van burgers bij het versterken van het leefgebied van de patrijs
Dit voorjaar willen we aan de leden van ANV Altena – Biesbosch, Altenatuur, VMB
Dussen – Hank en alle burgers uit het land van Heusden en Altena akkerrandenzaad
beschikbaar stellen voor het aanleggen van een wintervoedselveldje in hun omgeving.
Toelichting uitvoering
150 kilo zaaizaad van het agrarisch beheertype A01.02.02 speciaal voor overwinterende
akkervogels. Dit gratis ter beschikking stellen in zakjes van een kilo. Om deel te nemen
is het verplicht om de plek van inzaaien in te tekenen van een A0 kaart. Dit moet
plaatsvinden bij het afhalen van het zaad. Ook zal gevraagd worden naar de naam en
het e-mail adres van de deelnemer, voor verdere communicatie.
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5 Communicatie
Deze zomer willen we een avond excursie organiseren naar de molenerven waarbij we
zo mogelijk ook langs door burgers aangelegde veldjes gaan.
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Begroting

Inrichting molenerven:
Zaaizaad voedselveldjes:
Zomeravondexcursie:
Totaal inclusief BTW

€4262,10
€462,€275,90
----------€5000,-

Bijlage kosten inrichting molenerven exclusief BTW
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