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Overleeft de patrijs rond en in het Bentwoud?!;  de projectbeschrijving 1 

 

I De voorgeschiedenis 

Al enige tijd maakt de regionaal bekende vogelaar Adri de Groot via zijn digitale fotodagboek kenbaar dat het 

niet goed gaat met de patrijzen in het gebied tussen Zoetermeer- Waddinxveen- Hazerswoude-Dorp. Hij heeft 

de afname onderbouwd en roept op deze achteruitgang aan te pakken.  

De Stichting Landschapsfonds Alphen e.o. (verder afgekort tot SLA)2  heeft in het najaar van 2019 deze uitdaging 

op zich genomen en is gaan kijken/onderzoeken  of de neerwaartse trend kan worden gekeerd .  

Genoemd gebied, van globaal 3000 ha groot, wordt gekenmerkt door/gebruikt voor grootschalige akkerbouw 

met hier en daar kleinschalige sierteeltpercelen. Het is een droogmakerij met een kleibodem .In het midden 

ervan ligt het grote groengebied Bentwoud dat voor iets minder dan de helft een open karakter heeft en de rest 

bestaat uit opgroeiend bos en struweel . Het Bentwoud beslaat ca 25 % van het projectgebied. De 

hogesnelheidslijn Parijs- Brussel-Amsterdam doorsnijdt het gebied noord-zuid. Met name aan de noordzijde van 

het Bentwoud  (langs de Hoogeveense weg ) wonen particulieren. In de bijgesloten kaart staat e.e.a. 

aangegeven.  

Er zijn de afgelopen tijd drie aspecten onderzocht: 

a. Allereerst is gekeken of er nog een minimumpopulatie aan patrijzen aanwezig is in genoemd gebied. Er blijken 

nog ca. 15-20 paar te zijn. Wel werden relatief veel vogels zonder nakomelingen gezien. De vooruitzichten zijn 

                                                           
1 Deze notitie dient in samenhang te worden gezien met het ingevulde  aanvraagformulier cofinanciering 
‘Samen voor biodiversiteit’ Innovatiefonds. Hierin zijn de aspecten communicatie, projectorganisatie en 
cofinanciering meer uitgebreid beschreven. Deze zijn niet in de projectbeschrijving herhaald. 
2 De SLA heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van het landschap in de gemeente Alphen 
aan den Rijn e.o. Hiertoe zet zij fonds middelen in en werkt aan projecten. Meer informatie op 
www.landschapsfondsalphen.nl  
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ingeschat als positief, mits er nu adequate maatregelen worden genomen en de meest-betrokken partijen hierin 

samenwerken. 

b. Er zijn daarnaast gesprekken gevoerd met partijen zoals beheerders van bermen en overhoekjes, agrarische 

collectieven, wildbeheereenheden (afgekort tot w.b.e.’s), individuele agrariërs, burgers die in het gebied wonen 

etc. Ook Vogelbescherming Nederland is erbij betrokken. Hen is de vraag gesteld naar de bereidheid tot 

samenwerken om de toekomst van de patrijs in genoemd gebied zeker te stellen.  

c. Tot slot hiervan is een voorlichtingsavond voor geïnteresseerden georganiseerd (vlak voor de corona-uitbraak) 

en wel op 14 maart 2020. Deze avond is goed bezocht en er heerste een positieve sfeer. 

Het resultaat van bovenstaande aspecten was dus positief: men wilde de schouders eronder zetten om te 

voorkomen dat de patrijs uit dit gebied zou verdwijnen.  

Daarna hebben zich verschillende agrariërs gemeld met interesse in een aangepast beheer. Er zijn uiteindelijk 

met 2 akkerbouwers contracten voor bloemenweiden afgesloten, die bij elkaar een oppervlak van bijna 2 ha 

beslaan. Op de kaart zijn de exacte locaties aangegeven. Deze bloemenweiden beschouwen we als een pilot. 

II De patrijs als symbool/icoon 

De patrijs kan als icoon voor meer biodiversiteit worden gezien. De patrijs staat niet op zichzelf, maar staat 

symbool voor veel meer akkervogels die achteruitgaan door o.a. een landbouw die intensiveert en een niet-juist 

beheer van bermen en overhoekjes. Er is in ons land nauwelijks meer ruimte voor plekken waar de natuur aan 

zichzelf wordt overgelaten. Dit in tegenstelling tot in het buitenland. Vooral vogelsoorten die een deel van hun 

leven van insecten afhankelijk zijn, hebben het moeilijk in het landelijk gebied. Deels ligt hieraan ten grondslag 

dat het niet goed gaat met allerlei insecten op het platteland. Maar ook vogels die in de winterperiode van zaad 

leven, hebben het lastig.  

III De coalitie en de werkfilosofie 

De coalitie 

De SLA beseft dat een aanpak alleen kans van slagen heeft als er met veel partijen wordt samengewerkt. We 

maken daarbij geen onderscheid tussen personen en bedrijven. Een ieder die een actieve bijdrage wil leveren, is 

welkom. In bijlage 1 zijn de organisaties/instellingen genoemd die samen het collectief vormen. We willen 

komend najaar nog een startmanifestatie met al deze organisaties hebben, waar we ook een gezamenlijk 

manifest ondertekenen. Waar mogelijk maken we gebruik van de expertise en ervaringen van Vogelbescherming 

Nederland en de ondersteuning die zij kunnen bieden. Uitvloeisel van het manifest is een organisatie opzet met 

jaarlijks een bijeenkomst met alle partijen en meer frequent overleg met een kerngroep. 

De SLA heeft inmiddels samen met Vogelpark Avifauna op uren en projectbasis specifiek voor dit project een 

deskundige medewerker aan zich verbonden die nu de contacten met de agrariërs m.n. heeft opgepakt en gaat 

uitbouwen.  

De werkfilosofie 

Er is al veel onderzoek gedaan naar geschikt patrijzenbeheer. De kunst is om deze ervaringen tot uitvoering te 

brengen en wel op een zodanige manier die past bij de streek en de meest betrokkenen. Daarbij hanteren we 

het principe van “doen, leren ervan en vervolgens het beter doen”.  

Een uitdaging zal het ook zijn om een zodanig beheer op te zetten, dat deels gaat passen binnen de nieuwe EU-

regels. Op de voorlichtingsavond klonk daarover het duidelijke signaal dat deze regels veel te strikt en te abstract 

waren. Enige flexibiliteit daarbij werd gevraagd.  
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IV Wat zijn we van plan, wat gaan we doen de komende tijd  

We willen ten minste het volgende doen aan activiteiten en maatregelen: 

1.Bij agrariërs (akkerbouwers en siertelers) patrijsvriendelijke maatregelen treffen:  

Meerjarige bloemenstroken realiseren (waar ook burgers van genieten)3, insectenheuvels/keverbanken 

opzetten, landschapselementen passend in dit gebied aanleggen, zaadresten de winter door laten liggen, 

sierwilgen-percelen gefaseerd oogsten etc. We behoeven een groot deel van deze maatregelen niet meer zelf 

uit te vinden: dat heeft Vogelbescherming inmiddels gedaan in het Interreg project Partridge. Ook bij 

burgerbewoning in het gebied kan gekeken worden of de tuinen niet door patrijzen kunnen worden gebruikt, 

zeker in de winterperiode. 

De oost-west verlopende brede grasstrook/kade direct zuidelijk van het Bentwoud heeft ook grote ecologische 

potenties die onderzocht gaan worden. 

2. Afspraken maken met overheden die bermen (van wegen, primaire watergangen en van de HSL) en gebieden 

beheren. Een aangepast bermbeheer kan veel betekenen voor een beter insectenleefgebied en dus ook voor de 

patrijzen. Ook moet dan worden voorkomen dat door een te vroege maaibeurt nesten worden verstoord en 

uitgemaaid. Hoe dat bermbeheer eruit moet zien, is inmiddels door de Vlinderstichting en Vogelbescherming 

ook vormgegeven. Het gaat erom dit nu in de praktijk toe te passen op de uitvoerder van het werk en diegenen 

die de uitvoerder aansturen namens de opdrachtgevers.  

Ook het waterschap willen we erbij betrekken. Niet alleen vanwege de aanpassing in hun bermbeheer bij kades 

die zij in eigendom hebben, maar ook omdat het in hun belang is dat stroken grond langs sloten etc. niet meer 

bespoten en bemest worden. Dat verbetert de waterkwaliteit en dus de biodiversiteit. Ook willen we kijken of 

het “slootbeheer” van de akkersloten in het gebied wel zo intensief moet als nu voorgeschreven in de keur.  

Met de provincie Zuid Holland zal ook worden nagegaan of dit project onderdeel kan worden van hun project 

“groene cirkels” dat ook in het plangebied speelt. Dat heeft tot doel meer insecten aan te trekken, met name de 

wilde bijen. SBB gaat cf. beheerplan in het Bentwoud niet meer bos aan leggen zodat de bestaande open delen 

in stand blijven en  een patrijzen vriendelijk beheer kunnen krijgen. Ook zullen zij kijken naar het beheer van de 

vossenpopulatie aldaar.  

3. Afspraken maken met bedrijven en grotere particulieren, zoals de golfbaan Bentwoud en het landgoed van 

Zeeman/Real Green Estate over het inzetten van hun particuliere terreinen en gronden voor meer biodiversiteit 

en specifiek de patrijs. Ook het bedrijf Van der Spek opteert hiervoor op een deel van hun grond. 

4. Het opzetten van een eenvoudig monitoringsysteem voor het volgen van de maatregelen en voor het volgen 

van de patrijzenpopulatie. Wellicht ook in samenspraak met Naturalis Leiden specifieke insectensoorten volgen.  

5. Voorlichting en educatie over dit project plegen. Dit kan gaan o.a. via Vogelpark Avifauna, jaarlijks 

informatieavonden voor betrokkenen organiseren, excursies organiseren etc. Scholen en scholieren willen we er 

zeker ook bij betrekken.  

6. Onderzoeken welke specifieke vogelsoorten mee zou kunnen liften met de aanpak voor de patrijs als deze 

slaagt. Soorten overigens, die voor betrokken akkerbouwers geen overlast betekenen. Gedacht kan worden aan 

bijv. de zomertortel, kwartel, veldleeuwerik etc. 

 

 

                                                           
3 Met zoveel mogelijk gebiedseigen zaad van de plantensoorten verkregen via  o.a. het bedrijf Biodivers. 



 
 

4 
 

Planning 

Activiteiten 2020 2021 2022 2023 

1 x x   

2  x x  

3  x x x 

4  x x  

5 x x x x 

6   x x 

 

V Het proces 

We zien deze aanpak als een groeidiamant, een stapsgewijze aanpak. We leggen niet alles van te voren vast, 

maar gaan op weg en laten een structuur ontstaan, afhankelijk van waar de kansen zich voordoen. Een bottom-

up aanpak. Wel zullen we bij elke stap beoordelen of de maatregel zinvol is en bijdraagt aan het hogere doel. 

Zoals gezegd conform de werkfilosofie: “doen, leren ervan en beter doen”.  

Ook kijken we of er een (landschappelijke) structuur is te vestigen die duurzaam is. Zo weten we dat het onder 

hoogspanningsmasten (er loopt een grote hoogspanningsleiding door het gebied) lastig werken is voor 

akkerbouwers. In dat kader streven we ernaar dat betrokkenen gaan bijdragen zonder direct en eerst naar de 

financiële vergoeding te kijken; we zoeken naar een intrinsieke motivatie bij hen Immers alleen dan weten we, 

mede op basis van eigen ervaringen met gesubsidieerd beheer door de SLA, dat de inzet duurzaam is en geborgd 

kan worden.  

We willen ook dat er van dit project een spin-off uitgaat in het gebied die groter is dan de maatregelen zelf. 

Immers het zijn de grondgebruikers en beheerders die samen kiezen voor meer biodiversiteit, patrijzen, 

bloemen, insecten etc. zonder dat hun bedrijfsvoering hierdoor wordt geschaad.  

 

VI  De financiering van het aangepaste beheer in de transitieperiode 

Ook hiervoor geldt, i.t.t. tot onze reguliere wijze van werken als SLA, dat we kiezen voor een soort procesaanpak. 

Zo zijn we gestart met het vergoeden van het beheer van de 2 genoemde stroken uit het fondsvermogen, ook al 

is dat fonds daar niet primair voor bedoeld. We zien dit daarom ook als een pilot. Ook het projectmanagement 

wordt nu uit het fonds gefinancierd. Maar deze financiering kan zo niet voortduren.  

We zijn dus gestart zonder zekerheid dat andere financieringsbronnen mogelijk zijn. Maar het vertrouwen dat 

die er komen, was en is er wel. De zoektocht naar externe financiering loopt dus nu. 

We richten ons op termijn voor meer structurele financiering deels op het nieuwe gemeenschappelijke 

landbouwbeleid dat in 2023/2024 van start gaat. Nu komen we daarvoor nog niet in aanmerking, omdat de 

provincie Zuid Holland eerder (in het kader van het ANLB) de keuze voor 2 andere patrijzengebieden (de 

Bollenstreek en de Zuid-Hollandse eilanden) heeft gemaakt. Er is thans onvoldoende provinciaal en EU budget 

om een derde gebied toe te voegen. 

Dat nieuwe EU-beleid (voor het platteland en de agrariërs) gaat vermoedelijk bestaan uit zogenaamde eco-

regelingen, en daarbovenop nog agrarisch natuurbeheer (ANLB). Een deel van de getroffen maatregelen willen 

we daar onderbrengen. Niet met alles zal dat kunnen. Immers deze EU-financiering zal vermoedelijk alleen 

gelden voor agrarische bedrijven en er zullen strikte voorschriften zijn. Daarom zoeken we tevens separate 

financiering (fondsen, eigen bijdragen deelnemers, gemeenten, Vogelpark Avifauna, crowdfunding etc.) voor een 

meer flexibele en maatwerkaanpak boven op de EU middelen.  
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Tot die tijd van het nieuwe EU-beleid zoeken we financiën om de periode tot 2023/2024 te overbruggen; de 

transitieperiode.  

De volgende maatregelen willen we in deze transitieperiode treffen met achter elke maatregel een indicatie van 

de kosten:  

A. 6 ha agrarisch land beleggen met bloemencontracten, met op specifieke plekken keverbanken. Kosten € 

12.000 per jaar4. Er wordt hierbij naar gestreefd om de vergoeding op termijn te verminderen omdat er dan 

tussen de agrariërs en de SLA een innovatieve manier is bedacht om de kosten te integreren. Reeds nu is er één 

akkerbouwer die maatregelen treft maar daar geen vergoeding voor wilt hebben.  

B. Eén ha landschapselementen realiseren (= 10 kleine vierkante bosjes/overhoekjes/struwelen met 

insectenvriendelijke, inheemse struiken op strategische plekken gelegen etc.)5. Kosten € 35.000 (= 50% 

waardedaling grond vergoeden en aanleg kosten; het beheer dient de eigenaar zelf te doen). 6  

C. Educatieprogramma opzetten samen met Avifauna. Kosten € 5.000 

D. Monitoring. Zal in eerste instantie door vrijwilligers, agrariërs en de w.b.e.’s gebeuren.  

E. Procesmanagement: € 5000 

Het aanpassen van het beheer door overheden van bermen etc.dient in principe door de betreffende overheid 

te worden gedaan en bekostigd. 

In onderstaande tabel is e.e.a. samengevat. Ook wordt de mogelijke financier genoemd. Het totaal aan kosten is 

dan voor de transitieperiode tot 2023  € 81.000. Hiervoor willen we een beroep op het SLA fondsvermogen, 

andere fondsen, bijdragen van partijen uit de coalitie en op het Samen voor Biodiversiteit Innovatiefonds voor € 

25.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn ook bijdragen in natura. Deze komen van : IVN Alphen en Vogelwerkgroep Hazerswoude/Koudekerk, 

Vogelpark Avifauna, de w.b.e.’s , burgers en bedrijven, overheden bij het bermbeheer en individuele 

contractpartners.  

                                                           
4 Er wordt nog gekeken naar de ha bijdrage mede gerelateerd aan een eigen bijdrage.  
5 Let op geen lintvormige structuren maken in het gebied want de vos (die in het Bentwoud leeft) loopt langs 
deze linten en weet dan de patrijzen en/of hun nesten zeker te vinden. Wellicht een meer vierkante vorm 
kiezen zoals van de vroegere geriefbosjes of -struiken. 
6 De kosten van nieuw plantmateriaal willen we door het IVN Alphen danwel kwekers laten sponsoren. 
7 Er is ook gekeken naar Leader voor POP financiering. Evenwel de doelen hiervan lijken niet overeen te komen 
met ons doel. Desalniettemin is de secretaris van de Leader groep benaderd met de vraag ernaar.   
 

Maatregel  Globale kosten in euro’s Financieringspartij7 

A € 36.000 SLA en gemeenten  

B € 35.000 € 25.000 door innovatiefonds 
en de rest € 10.000 door 
Rabobank Coöperatie 
fonds/Fonds Alphen en 
omstreken. 

C € 5.000 Provincie ZH en Vogelpark 
Avifauna 

D - Vrijwilligers 

E € 5.000 SLA en Vogelbescherming  

Totaal €81.000  
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De monitoring van de effecten van de maatregelen zal in natura gebeuren evenals de inzet van de overheden die 

een ander bermbeheer gaan doen. Ook de w.b.e. bijdrage  zal in natura zijn . Tenslotte geldt dit ook voor de 

inzet bij de verbreding van het project naar andere soorten. Er is ook een akkerbouwer die de maatregelen op 

eigen kosten neemt. Van akkerbouwers mag een eigen bijdrage worden verwacht omdat bloemenstroken ook 

de plaagdruk in het aan grenzende productie gewas kunnen verminderen.   

 

 

 

 

 

Bijlage 1 

Samenstelling coalitie “Behoud de patrijs rond het Bentwoud” 

-Agrarische collectieven: de Groene Klaver en Rijn Gouwe Wiericke 

-Vogelpark Avifauna 

-Overheden: gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente Zuidplas, Hoogheemraadschap Rijnland, provincie 

Zuid-Holland en ProRail8.  

Een deel van het plangebied ligt op het grondgebied van de gemeente Zuidplas. Inmiddels is er op bestuurlijk 

niveau contact gelegd met deze gemeente met de vraag voor participatie.  

-Bedrijven: Van der Spek Hoveniers gelegen aan noordzijde Bentwoud. De eigenaar hiervan is een sterke 

stimulator van het project en hij enthousiasmeert zijn netwerk aan akkerbouwers en siertelers. 

-Particulieren: eigenaar golfbaan Bentwoud, Real Green Estate (=de ontwikkeltak van het bedrijf Zeeman), 

individuele akkerbouwers en siertelers.  

                                                           
8 Hoogheemraadschap Rijnland en Prorail hebben de green deal infra en biodiversiteit ondertekend. 
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-De 2 wildbeheereenheden die actief zijn in het gebied: Rijnstreek zuid en Schieland 

-Staatsbosbeheer als terreinbeheerder van het Bentwoud. 

- Fonds Holland Rijnland ( =het fonds dat door het gemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland is 

opgezet en ook in de gemeente Alpen aan den Rijn actief is) 

- IVN Alphen aan den Rijn en Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.  

-Hogeschool In Holland en Van Hall Larenstein en wellicht ook Naturalis  

Vogelbescherming Nederland is wel actief betrokken bij dit project, maar wil/kan vanwege haar beleid terzake  

geen structurele coalitiepartner zijn. Wel maken we gebruik van de expertise en ervaringen van 

Vogelbescherming Nederland en de ondersteuning die deze kan bieden. 

 

Bijlage 2 

Wat is er zoal innovatief aan dit project: 

-de samenwerking tussen veel zeer verschillende partijen met elk hun eigen belangen 

-via het spoor van 1 iconische vogelsoort meer te betekenen voor de biodiversiteit in het gebied 

-de samenwerking met vogelpark Avifauna en hogescholen 

-in te spelen op komende EU-middelen maar daarnaast een aparte flexibele financieringsschil te maken 

-de maatregelen duurzaam en structureel te verankeren o.a. door bij akkerbouwers kennis over te dragen over 

plaagbestrijding vanuit een bloemenstrook in het productie gewas  

-de combinatie van een groot natuurgebied en het omliggende landschap zoeken  

Etc. 


