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Aanleiding 

Op woensdag 23 september 2020 bespreekt de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke 

Ordening en Energie van het Vlaams parlement een voorstel van decreet tot wijziging van 

het Jachtdecreet van 24 juli 1991 om de patrijs als bejaagbare soort te schrappen. Naar 

aanleiding daarvan wordt de vraag gesteld naar actuele gegevens over de toestand van de 

patrijs in Vlaanderen. 

Vragen 

1. Meest actuele cijfers en update van de soortgegevens uit het ‘algemene broedvogel 

Vlaanderen’-project (ABV) plus eventuele toelichtingen over de interpretatie van de 

cijfergegevens. 

2. Meest actuele cijfers van de WBE-statistieken – afschotcijfers en voorjaarstanden 

plus eventuele toelichtingen en interpretatie van de cijfergegevens. 

3. Bestaat er op basis van bovenstaande cijfers een geactualiseerd versie van ‘de 

impact van jacht op de patrijzenpopulatie’ – 2019? 

4. Op de website van de Hubertusvereniging Vlaanderen verscheen het HVV-rapport 

‘Patrijs: evolutie van voorjaarsstand en afschotcijfers’. Wat is het advies hierover van 

het INBO? 

5. Eventuele andere interessante recente rapporten of input om de bespreking te 

voeden. 

Toelichting 

1 Meest actuele cijfers en update van de 
soortgegevens uit het ‘algemene broedvogel 
Vlaanderen’-project (ABV) plus eventuele 
toelichtingen over de interpretatie van de 

cijfergegevens. 

1.1 Methodologie en gegevens 

Een beknopte toelichting over ABV staat beschreven in het INBO-rapport “De impact van 

jacht op patrijzenpopulaties”. Een gedetailleerde toelichting over de statistische analyse 

wordt vermeld in het recentste INBO-rapport over de ABV-monitoring. De meest actuele 

gegevens van ABV hebben betrekking op de periode 2007-2019 (Onkelinx et al., 2020).  

ABV is gebaseerd op een steekproef van 1200 km-hokken die bemonsterd worden in een 

driejarige rotatie waarbij jaarlijks gestreefd wordt om 300 hokken te bemonsteren. M.a.w. de 

set van hokken van het eerste jaar komt in principe pas opnieuw aan bod in jaren 4, 7, 10 

enz. Deze driejarige cyclus wordt voor de meest hokken gerespecteerd. Voor sommige 

hokken is de inspanning variabel, soms frequenter dan om de drie jaar, soms zit er meer tijd 

tussen. 

Aangezien het ABV-project als doelstelling het beschrijven van aantalsontwikkelingen van 

een set van ca. 80 algemene broedvogelsoorten in Vlaanderen heeft, zijn niet alle hokken 

relevant voor akkervogels. Het enige stratum relevant voor patrijs is het stratum landbouw. 

Van alle strata omvat het stratum landbouw het meeste hokken. 
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In Vlaanderen kunnen we 6311 hokken indelen in het stratum landbouw (minstens 80% 

landbouw). Uit deze set werden 426 hokken geselecteerd als steekproef voor het stratum 

landbouw. Hiervan bleken 131 hokken relevant voor patrijs. Een hok is relevant voor patrijs 

wanneer in dat hok in minstens twee verschillende driejarige cycli patrijzen waargenomen 

werden. Deze gegevens worden weergegeven in onderstaande tabel 1. 

Tabel 1: Stratumgewicht, ruwe raming van het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal 

relevante hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaalaantal hokken van 

het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor patrijs. 

stratum gewicht Patrijs 

aanwezig 

Relevant 

voor 

patrijs 

Aantal 

onderzochte 

hokken in 

stratum 

landbouw 

Totaal 

aantal 

hokken in 

stratum 

landbouw 

Aantal 

bezoeken 

Landbouw 100.0% 1940.7 131 426 6311 8190 

 

De raming van het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, is een maat van de frequentie 

waarmee een soort aanwezig is binnen een stratum en heeft als doel gewichten te bepalen 

per stratum voor soorten die voorkomen over verschillende strata. Aangezien enkel het 

stratum landbouw relevant is voor patrijs, bedraagt het stratumgewicht 100%. 

Figuur 1 toont specifiek voor patrijs het aantal relevante hokken dat we gebruikten voor de 

trendbepaling. Aangezien het ABV-project opgezet is rond een driejarige rotatie, is het beter 

om de driejaarlijkse trend te hanteren. Bij deze trend worden immers in grote mate dezelfde 

hokken per cyclus met elkaar vergeleken. Dit is niet het geval bij de jaarlijkse trend, waarbij 

net omwille van de driejarige rotatie, hoofdzakelijk verschillende hokken met elkaar 

vergeleken worden. Bovendien is de driejaarlijkse trend gebaseerd op meer bemonsterde 

hokken dan de jaarlijkse trend. Aangezien 2007 het startjaar van de ABV was, omvat de 

laatste cyclus van 2019-2021 nog maar één jaar aan gegevens, m.a.w. ruwweg 1/3 van de 

gegevens van een volledige cyclus. 

 

Figuur 1: Het aantal relevante hokken voor patrijs per jaar (blauw) of per driejaarlijkse cyclus (rood). De 

cyclus 2019-2021 bevat enkel het aantal hokken van 2019. 
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Figuur 2 geeft de geografische spreiding van de onderzochte hokken weer met hun 

relevantie voor patrijs. De meeste relevante hokken voor patrijs liggen in West- en Oost-

Vlaanderen. De gegevens hebben dus in grote mate betrekking op deze provincies. 

 

Figuur 2: Onderzochte ABV-hokken met aanduiding van de relevantie voor patrijs. Een hok is relevant 

voor patrijs wanneer in dat hok in minstens twee verschillende driejarencycli patrijzen waargenomen 

werden. 

In het ABV-rapport worden lineaire trends berekend over de volledige looptijd (2007 tot 

2019). Hierbij wordt verondersteld dat er een constante wijziging is over de volledige 

looptijd. Daarnaast wordt getoetst of een niet-lineaire trend (een variabele wijziging) de 

geobserveerde trend beter kan beschrijven. In dat geval wordt gesteld dat de trend niet-

lineair is en moet de gerapporteerde lineaire trend met de nodige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd worden. 

Door de verschillende jaren telkens te vergelijken met eenzelfde referentiejaar (het startjaar 

van ABV), krijgen we een indexwaarde: het relatieve verschil van elk jaar t.o.v. het 

referentiejaar. Voor het startjaar wordt geen cijfer gegeven omdat het per definitie +0% is 

en geen informatie bevat. Aangezien elk jaar in verhouding staat tot het referentiejaar, kan 

je op basis van deze figuren de jaren niet onderling met elkaar vergelijken. 

Om een correcte vergelijking tussen jaren mogelijk te maken, moet telkens een van de jaren 

als referentie gekozen worden. Voor elk jaar een afzonderlijke figuur maken, zou het rapport 

onoverzichtelijk groot maken. Om de vergelijkingen toch mogelijk te maken, geven we alle 

paarsgewijze verschillen tussen de jaren in een raster weer. Elke rij in het raster staat voor 

een ander referentiejaar. De kolommen geven de verschillen van een bepaald jaar weer 

t.o.v. de verschillende referentiejaren. 

1.2 Resultaten 

Voor patrijs zien we op basis van de driejaarlijkse gegevens een sterke afname met -5,2% 

(90% betrouwbaarheidsinterval: -6,7% tot -3,6%) per jaar of -47% (90% 

betrouwbaarheidsinterval: -57% tot -35%) over de volledige looptijd van 2007-2019. Dit 

komt overeen met de trend op basis van de jaarlijkse gegevens, waarbij we voor patrijs een 

sterke afname met -5,2% (90% betrouwbaarheidsinterval: -6,8% tot -3,6%) per jaar of -

47% (90% betrouwbaarheidsinterval: -57% tot -36%) over de volledige looptijd van 2007-

2019 zien (tabel 2, tabel 3). 

Tabel 2: Gemiddelde wijziging in veronderstelling van een lineaire trend gebaseerd op driejaarlijkse 

gegevens. ++: sterke toename, +: toename, +~: matige toename, ~: stabiel, ~-: matige afname, -: 

afname, --: sterke afname, ?+: mogelijke toename, ?-: mogelijke afname, ?: onduidelijke trend. 

Referentie: 0%, ondergrens: -25% over de looptijd, bovengrens: +33% over de looptijd. 

soort klasse interpretatie jaarlijkse wijziging wijziging over de looptijd 

Patrijs -- niet-lineair -5.2% (-6.7%; -3.6%) -47% (-57%; -35%) 
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Tabel 3: Gemiddelde wijziging in veronderstelling van een lineaire trend gebaseerd op jaarlijkse 

gegevens. ++: sterke toename, +: toename, +~: matige toename, ~: stabiel, ~-: matige afname, -: 

afname, --: sterke afname, ?+: mogelijke toename, ?-: mogelijke afname, ?: onduidelijke trend. 

Referentie: 0%, ondergrens: -25% over de looptijd, bovengrens: +33% over de looptijd. 

soort klasse interpretatie jaarlijkse wijziging wijziging over de looptijd 

Patrijs -- niet-lineair -5.2% (-6.8%; -3.6%) -47% (-57%; -36%) 

 

De trend is niet-lineair, waardoor deze met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moet 

worden. Figuur 3 (voor de driejaarlijkse gegevens) en figuur 4 (voor de jaarlijkse gegevens) 

tonen de trend van de gemiddelde aantallen patrijs per meetpunt volgens het niet-lineaire 

model. De puntschatting van het gemiddelde aantal in elk jaar wordt telkens weergegeven 

met daarrond het 30%, 60% en 90% betrouwbaarheidsinterval. 

 

Figuur 3: Evolutie van het gemodelleerde gemiddeld aantal waargenomen patrijzen per meetpunt op 

basis van de driejaarlijkse gegevens (met daarrond het 30%, 60% en 90% betrouwbaarheidsinterval). 

 
Figuur 4: Evolutie van het gemodelleerde gemiddeld aantal waargenomen patrijzen per meetpunt op 

basis van de jaarlijkse gegevens (met daarrond het 30%, 60% en 90% betrouwbaarheidsinterval).  
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Figuur 5 en figuur 6 geven de indexwaarde van de respectievelijk driejaarlijkse en jaarlijkse 

gegevens, relatief t.o.v. het startjaar als referentiejaar. De laatste cyclus (2019-2021) en het 

jaar (2019) resulteert in , dat symbool staat voor een significante afname t.o.v. de 

startcyclus (2007-2009) of het startjaar (2007) (zie https://inbo-abv.netlify.app/4-

voorstelling-van-de-gegevens.html (Onkelinx et al., 2020) voor een verklaring van de 

symbolen). Omdat elk jaar in verhouding staat tot het referentiejaar (startjaar), kan je op 

basis van deze figuren de jaren niet onderling met elkaar vergelijken (zie hoger). 

 
Figuur 5: Wijzigingen t.o.v. de eerste driejarige cyclus (2007-2009) voor patrijs. Zie https://inbo-

abv.netlify.app/4-voorstelling-van-de-gegevens.html (Onkelinx et al., 2020) voor een verklaring van de 

intervallen en voor uitleg over de symbolen en referentielijnen). 

 
Figuur 6: Wijzigingen t.o.v. het eerste jaar (2007) voor patrijs. Zie Onkelinx et al. (2020) voor een 

verklaring van de intervallen en voor uitleg over de symbolen en referentielijnen. 

Om op een correcte manier twee jaren onderling te vergelijken, maakten we een raster met 

alle paarsgewijze verschillen tussen de jaren (Figuren 7 en 8). Elke rij in het raster staat 

voor een ander referentiejaar/-cyclus. De kolommen geven de verschillen van een bepaald 

jaar weer t.o.v. de verschillende referentiejaren/-cycli. 

https://inbo-abv.netlify.app/4-voorstelling-van-de-gegevens.html
https://inbo-abv.netlify.app/4-voorstelling-van-de-gegevens.html
https://inbo-abv.netlify.app/4-voorstelling-van-de-gegevens.html
https://inbo-abv.netlify.app/4-voorstelling-van-de-gegevens.html
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Wil je de laatste cyclus (2019-2021) vergelijken met de voorgaande (2016-2018), dan kies 

je in figuur 7 als referentiecyclus 2016-2018 in de Y-as en in de X-as 2019-2021. Dit 

resulteert in (90% betrouwbaarheidsinterval: -4% tot +52%), wat staat voor een 

mogelijke toename. Hierbij omvat het 90% betrouwbaarheidsinterval de referentie (+0%), 

waardoor het effect niet significant is. Aangezien de ondergrens (-25%) niet in het 

betrouwbaarheidsinterval omvat zit, is de laatste cyclus in vergelijking tot de voorgaande 

cyclus niet sterk achteruitgegaan. De bovengrens (+33%) zit wel in het interval waardoor we 

een sterke toename niet kunnen uitsluiten. Samengevat: de verandering tussen 2016-2018 

en 2019-2021 zit tussen een matige afname (-4%) en een sterke toename (+52%), wat we 

interpreteren als een mogelijke toename. 

 
Figuur 7: Paarsgewijze vergelijking tussen driejarige cycli voor patrijs. Uitleg van de symbolen in bijlage. 

Om het laatste jaar (2019) te vergelijken met het voorgaande (2018), kies je in figuur 8 als 

referentiejaar 2018 in de Y-as en in de X-as 2019. Dit resulteert in  (90% 

betrouwbaarheidsinterval: -8% tot +46%), wat staat voor een mogelijke toename. Hierbij 

omvat het 90% betrouwbaarheidsinterval de referentie (+0%), waardoor het effect niet 

significant is. Aangezien de ondergrens (-25%) niet in het betrouwbaarheidsinterval omvat 

zit, is de laatste cyclus in vergelijking tot de voorgaande cyclus niet sterk achteruitgegaan. 

De bovengrens (+33%) zit wel in het interval waardoor we een sterke toename niet kunnen 

uitsluiten. Samengevat: de verandering tussen 2018 en 2019 zit tussen een matige afname 

(-8%) en een sterke toename (+46%), wat we interpreteren als een mogelijke toename. 

Figuren 6 en 8 illustreren dat de trend van patrijs niet lineair is over de looptijd van 2007-

2019, maar dat er drie perioden te onderscheiden zijn, met een dalende periode van 2012 

tot 2017. 
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Figuur 8: Paarsgewijze vergelijking tussen jaren voor patrijs. Uitleg van de symbolen in bijlage. 

1.3 Conclusies op basis van de meest actuele gegevens 
(2019) 

Op basis van de laatste driejarencyclus (2019-2021) of op basis van het jaar 2019 in de 

jaarlijkse gegevens, is er een significante afname t.o.v. respectievelijk de startcyclus (2007-

2009) en het startjaar (2007). 

In vergelijking met de voorgaande cyclus (2016-2018) of het voorgaande jaar 2018 is er 

mogelijk een toename, maar het effect is niet significant. Er is echter geen sterke 

achteruitgang. 

Over de volledige looptijd (2007-2019) is de trend van patrijs niet lineair. We kunnen drie 

perioden onderscheiden, met een dalende periode van 2012 tot 2017. 

Belangrijke bemerkingen: 

De resultaten van 2019 moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

Aangezien het ABV-project opgezet is rond een driejarige rotatie, is het beter om de 

driejaarlijkse trend te hanteren. Omdat 2019 het eerste jaar is van de driejaarlijkse cyclus 

van 2019-2021, omvat deze cyclus actueel slechts 1/3 van de gegevens. Dit wil zeggen dat 

in 2019 36 hokken relevant voor patrijs bemonsterd werden, terwijl dit er in een volledige 

cyclus ongeveer 110 zijn. 

De in 2019 bemonsterde hokken zijn hoofdzakelijk verschillend van de hokken die in 2018 

bemonsterd werden. 

Omdat de meeste relevante hokken voor patrijs zich in West- en Oost-Vlaanderen bevinden, 

hebben de ABV-gegevens in grote mate betrekking op deze provincies. 
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2 Meest actuele cijfers van de WBE-statistieken – 
afschotcijfers en voorjaarstanden plus 
eventuele toelichtingen en interpretatie van de 
cijfergegevens. 

De recentste afschotgegevens in het e-loket van ANB zijn deze van 2019. De gegevens van 

2018 en 2019 werden echter pas recent beschikbaar gemaakt voor het INBO. Hierdoor 

konden we ze nog niet grondig onderwerpen aan een foutencontrole. Aangezien er actueel 

nog fouten voorkomen in de wildrapporten werd geopteerd om enkel de afschotcijfers tot 

2017 weer te geven in deze adviesvraag. 

Tabel 4. Overzicht per jaar van het aantal geschoten patrijzen en de door de wildbeheereenheden 

gerapporteerde oppervlakte over de periode 2007-2017. 

Jaar Geschoten 

patrijzen 

Gerapporteerde oppervlakte Afschot per 100 ha 

2007 23.413 900.520 2,60 

2008 21.710 923.306 2,35 

2009 22.336 924.572 2,42 

2010 22.329 947.235 2,36 

2011 24.145 947.037 2,55 

2012 18.510 930.334 1,99 

2013 17.318 944.604 1,83 

2014 16.601 935.880 1,77 

2015 18.137 937.227 1,94 

2016 14.348 928.869 1,54 

2017 17.488 919.969 1,90 

De afschotcijfers uit de wildrapporten tonen een gelijkaardige trend als het ABV-project, met 

een afname van het afschot van -39,0% (90% betrouwbaarheidsinterval: -49,2% tot -

27,3%) over de periode 2007-2017 (figuur 9). Het Vlaamse afschot bedroeg in 2007 23.413 

patrijzen (gerapporteerde oppervlakte: 900.520 ha, 2,60 patrijzen per 100 ha) en in 2017 
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17.488 patrijzen (gerapporteerde oppervlakte: 919.969 ha, 1,90 patrijzen per 100 ha) (zie 

tabel 4). 

 

Figuur 9: De index van het afschot van patrijs per 100 ha op basis van de in de wildrapporten vermelde 

afschotcijfers over de periode 2007-2017. Het referentiejaar 2007 werd op 1 gezet. 

3 Bestaat er op basis van bovenstaande cijfers 
een geactualiseerd versie van ‘de impact van 

jacht op de patrijzenpopulatie’ – 2019? 

Er is geen geactualiseerd versie van het rapport over ‘de impact van jacht op de 

patrijzenpopulatie’ 

4 Op de website van de Hubertusvereniging 
Vlaanderen verscheen het HVV-rapport ‘Patrijs: 
evolutie van voorjaarsstand en afschotcijfers’ – 

is het mogelijk het advies hierover van het 

INBO door te geven. 

Het INBO heeft niet de gewoonte om advies uit te brengen over publicaties van derden, 

tenzij als aangestelde reviewer van publicaties, waarbij de auteurs van de publicatie worden 

geïnformeerd over de reviewbevindingen. Het INBO wenst dan ook geen oordeel te vellen 

over het aangehaalde rapport, maar kan bij deze wel aangeven waar er mogelijk verkeerde 

aannames worden gedaan, of minder goed onderbouwde conclusies worden getrokken.  

In het rapport wil HVV het effect van de deelname aan patrijzenprojecten op de lokale 

aantallen patrijzen onderzoeken. HVV gebruikt hiervoor gegevens over de voorjaarsstand en 

het afschot tijdens de periode 2009-2018. De beschouwde projecten zijn onderdeel van het 
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Interreg project PARTRIDGE in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en HVV’s eigen 

Vlaamse patrijzenproject in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen. PARTRIDGE 

startte weliswaar eind 2016, maar de meeste maatregelen werden pas in 2018 op het terrein 

geïmplementeerd. Ook het Vlaamse HVV-patrijzenproject startte in 2016, met implementatie 

van de eerste maatregelen op het terrein in 2017. 

Het rapport wil een uitspraak doen over het effect van de maatregelen op het terrein en 

vergelijkt hiervoor de volledige tijdreeks (2009-2018) van de gebieden met en zonder 

maatregelen. Dat lijkt geen correcte manier om het effect van maatregelen in te schatten. 

De maatregelen kunnen immers pas invloed hebben nadat ze effectief geïmplementeerd 

werden (vanaf 2017). 

De projecten werden vooral opgestart in gebieden met hogere populatiedensiteit (zie figuur 2 

in Scheppers et al. (2019)). Zoals HVV zelf aangeeft in het rapport, bestaat de kans dat 

vooral die WBE’s meedoen aan de patrijzenprojecten, die nog hogere patrijsdichtheden 

hebben en waar patrijs dientengevolge kan bejaagd worden. Dat dit effectief het geval is 

blijkt ook uit hun gegevens (zie grafiek 1 van het rapport). Dit maakt het moeilijk om een 

onderscheid te maken tussen een effect van de maatregelen en het effect van de 

populatiedensiteit. Gebieden met een lagere populatiedensiteit hebben immers meer kans op 

afname, aangezien bij lagere densiteiten effecten optreden die kunnen leiden tot het 

uitsterven van de populatie (bv. inteelt, Allee effect, demografische stochasticiteit) (zie 

Scheppers et al. 2019). De gebruikte gegevens tonen aan dat de projectgebieden effectief 

een hogere voorjaarsstand hadden bij aanvang van de geviseerde tijdreeks (zie grafiek 1 van 

het rapport). Het is dus plausibel dat de geobserveerde trends een gevolg zijn van de lokale 

patrijzendichtheden bij de start van de tijdreeks in 2008, die kans lijkt ons zelfs hoger dan 

dat de trends aan de uitgevoerde maatregelen in het kader van de patrijzenprojecten in 

2017 zijn te danken. 

Sinds 2008 geldt een drempelwaarde om patrijzenjacht te mogen uitoefenen. Tot 2014 gold 

die enkel om te mogen jagen gedurende een tweede maand, vanaf 2014 voor de volledige 

jachtperiode. HVV probeert in haar rapport ook na te gaan wat het effect was op de 

voorjaarsstand in de gebieden waar wel en niet meer mocht gejaagd worden op patrijs. Voor 

het bepalen van de voorjaarsstand legt het Jachtdecreet echter geen gevalideerde 

telmethode op. Door het ontbreken van een gestandaardiseerde telmethode is de kwaliteit 

van de voorjaarstellingen zeer divers (zie Scheppers et al. 2019). Omdat de gerapporteerde 

voorjaarsstand bepalend is voor al dan niet toelaten van jacht, bestaat daarenboven het 

risico op het rapporteren van overschatte voorjaarsstanden (Scheppers et al. 2019). Dit 

risico geldt sinds de invoering van de drempelwaarde in 2008. In de jaarlijkse INBO-adviezen 

over het aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte (adviezen in functie van het al dan 

niet toelaten van patrijzenjacht) geven we een lijst van de WBE’s met een sterke toename 

(>50%) in de gerapporteerde voorjaarsstand t.o.v. het voorgaande jaar (zie Scheppers et al. 

(2019)). Het rapport van HVV beperkt zich tot een evaluatie van de verstrenging van de 

wetgeving in 2014, maar aangezien de drempelwaarde reeds gehanteerd werd in 2008, 

volstaat de gehanteerde tijdreeks (2009-2018) niet om tot gefundeerde conclusies te komen. 

Waarschijnlijk heeft ook hier het verschil in populatiedensiteit bij aanvang een grote invloed 

op de vastgestelde verschillen in populatietrend. Zoals hoger vermeld hebben gebieden met 

een lagere populatiedensiteit een hogere kans op afname. 

Algemeen kunnen we stellen dat de wijze waarop de analyses gebruikt voor het onderzoeken 

van het effect van de patrijzenprojecten zowel als van de wijzigingen in jachtreglementering 

niet toelaten om hierover onderbouwde conclusies te trekken. Om het effect van 

maatregelen te onderzoeken, is het nodig om gebieden met vergelijkbare populatiedensiteit 

maar met een verschillende aanpak met elkaar te vergelijken. In deze context verwijzen we 

naar het PARTRIDGE project, waar INBO instaat voor de wetenschappelijk evaluatie en waar 

controlegebieden geselecteerd werden in de nabijheid van de demonstratiegebieden waarin 

het project een effect van maatregelen wil aantonen.  
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5 Eventuele andere interessante recente 

rapporten of input om de bespreking te voeden. 

Aangezien de gerapporteerde voorjaarsstanden van de WBE’s de basis vormen voor het 

voeren van het huidige jachtbeleid, is het belangrijk om een zicht te hebben op de 

correctheid ervan. In deze context voerden Tillmann et al. (2012) in Duitsland 

controletellingen uit om de correctheid van de door de jagerij gerapporteerde 

voorjaarsstanden te evalueren. Uit deze studie bleek o.a. dat 22% van de jachtterreinen de 

populatiedensiteit overschatten. Dergelijke studie werd in Vlaanderen tot op heden nog niet 

uitgevoerd. Scheppers et al. (2019) bespraken de gerapporteerde cijfers en vergeleken deze 

met densiteiten die gerapporteerd werden in andere studies in Vlaanderen. In dat rapport 

wordt voor 2016 de verdeling van de gerapporteerde voorjaarsstanden weergegeven (Figuur 

10). In welke mate dergelijke gerapporteerde dichtheden overeenstemmen met de 

werkelijkheid is niet gekend, maar zou onderzocht kunnen worden door een gerichte en 

gestandaardiseerde monitoring. 

 

Figuur 10: Verdeling van de gerapporteerde voorjaarsstand van patrijs in 2016 per WBE; a) het aantal 

broedparen per 100 ha gerapporteerde oppervlakte (aantal WBE’s = 179) en b) het aantal broedparen 

per 100 ha open ruimte binnen de WBE (aantal WBE’s = 185) (bron: Scheppers et al. 2019). 
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De achteruitgang van de patrijzenpopulatie resulteerde in een verstrenging van de 

jachtreglementering voor deze soort. Daar waar de gewone jacht op patrijs gedurende de 

periode 1998-2008 voor alle jagers open was gedurende twee maanden in het najaar, werd 

die vanaf het jachtseizoen 2008 beperkt tot één maand voor alle jagers, met een maand 

verlenging onder voorwaarden. Met de ingang van het nieuwe Jachtvoorwaardenbesluit in 

2014 werden die voorwaarden uitgebreid tot de volledige periode van de gewone jacht. De 

belangrijkste voorwaarde is de aanwezigheid van een voldoende hoge voorjaarsstand van 

patrijs in de WBE. Daarbij is vooropgesteld dat deze gemiddeld 3 koppels patrijs per 100 ha 

open ruimte moet bedragen, berekend over de drie voorgaande jaren. Tabel 5 geeft het 

aantal WBE’s weer in 2009 en 2019 die voldoen aan de drempelwaarde. Opmerkelijk is dat 

waar de patrijzenpopulatie in Vlaanderen een sterke achteruitgang kent, het aantal WBE’s 

die voldoen aan de drempelwaarde sinds de invoering van deze reglementering niet is 

afgenomen. Dit aantal steeg van 99 WBE’s in 2009 naar 107 WBE’s in 2019. 

Tabel 5. Overzicht van het aantal WBE’s die voldoen aan de drempelwaarde om te mogen jagen op 

patrijs in 2009 en 2019. 

 2009 2019 

Aantal WBE’s die voldoen 

aan de drempelwaarde 

99 107 

 

Rode-Lijststatus 

De meest recente Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen (Devos et al., 2016) brengt 

de patrijs op basis van de IUCN-criteria en richtlijnen onder in de categorie ‘Kwetsbaar’ 

(VU). Een Rode Lijst geeft een inschatting van de kans op uitsterven van een soort door ze 

te toetsen aan een reeks van bedreigingscriteria. Op basis daarvan worden soorten 

toegekend aan specifieke Rode-Lijstcategorieën. 

Als bij een soort over een periode van 10 jaar (of drie generaties) een populatie-afname van 

30 tot 50% wordt vastgesteld, dan kwalificeert die soort voor de categorie ‘Kwetsbaar’. De 

afname van de patrijs over de periode 2007-2015 -gebaseerd op de ABV-monitoring- 

bedroeg -59,8% (90% betrouwbaarheidsinterval -72,2%; -42%). Voor de Vlaamse Rode 

Lijst in 2016 werd bij de trends telkens de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval 

gebruikt voor de toetsing aan de IUCN-criteria. Er werd dus uitgegaan van de minst 

negatieve en bijgevolg eerder conservatieve trendinschatting. Bij patrijs bedroeg die -42% 

zodat de soort in de categorie ‘Kwetsbaar’ terechtkwam. Indien de meest negatieve (-

72,2%) of gemiddelde (-59,8%) trend als uitgangspunt was genomen, dan was dit de 

categorie ‘Bedreigd’ geweest. 

Als we de meest recente ABV-trendgegevens over de periode 2007-2019 toetsen aan de 

Rode-Lijstcriteria, volgens dezelfde methode als beschreven in Devos et al. (2016), dan 

behoudt de patrijs haar Rode-Lijststatus ‘Kwetsbaar’. Zoals eerder beschreven gaat het om 

een afname van -47% (90% betrouwbaarheidsinterval: -57% tot -35%).  
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