
  

 

Vereniging Het Reewild 

VOORKOM 
MAAI-
SLACHTOFFERS 
Jaarlijks worden vele in het wild levende 
dieren het slachtoffer van onze bedrijvigheid. 
Zowel de dieren als wij mensen benutten 
hetzelfde gebied. Met name tijdens het 
maaien vallen hierdoor slachtoffers. 

De Vereniging Het Reewild heeft daarom in 
deze folder en de instructie “van Binnen naar 
Buiten” aangegeven�hoe�je�maaislachtoffers�
kan�voorkomen. Naast deze folder heeft zij 
de film “Voorkomen van Maaislachtoffers” 
gemaakt. 

Deze laten zien hoe je dieren uit het te 
maaien perceel weert en hoe je wel kunt 
maaien zonder maaislachtoffers te maken. 

 
DE MAATREGELEN 


 Bespreek het maaien een week 
voor de werkzaamheden 

Indien u niet weet dat er gemaaid gaat 
worden, kunt u ook geen maatregelen nemen. 
Neem uw verantwoordelijkheid. Bepreek de 
risico’s van maaien met uw faunabeheerder 
en maaier en neem de voorgestelde 
maatregelen. 
Spreek ruim voor het maaien af hoe je elkaar 
informeert en wanneer en hoe er gewerkt gaat 
worden. 

2 Maak de avond voor het 
maaien het perceel ‘vreemd’ 

Als u zorgt dat de dieren het perceel ‘vreemd’ 
vinden zullen zij het perceel verlaten, niet 
betreden en er dus ook niet in gaan liggen. 
Hang bijvoorbeeld zakken of linten op en 
bedenk slimme dingen om deze snel te 
plaatsen en weer te verwijderen. 

De finishing-touch bij het voorkomen van 
slachtoffers is het vlak voor het maaien 
opsporen van dieren en deze in de 
onmiddellijke nabijheid in veiligheid brengen. 

5 Maai van binnen naar buiten  

Dieren bevinden zich bij voorkeur in de 
randen van een perceel. Als u van buiten naar 
binnen maait, dwingt u de dieren in een 
steeds kleinere ruimte. Vluchten over gemaaid 
terrein doen zij liever niet. 

Als u in het midden van het perceel begint en 
vervolgens naar buiten werkt zonder dat eerst 
de perceelgrens wordt gemaaid gaan de 
dieren naar andere percelen of het bos. 

Aanvullend op de methode van maaien kunt u 
zogenaamde wildredder(s) gebruiken. 

 Beperk uw snelheid 

 

Maaien met een 12 meter brede machine die 
45 km per uur rijdt, is productief maar dodelijk. 
Een machine die 12 meter breed is en 5 km 
per uur rijdt, is minder productief maar 
voorkomt veel leed.  

ý Verwijder direct de 
hulpmiddelen uit de percelen 

Reeën kunnen snel gevaar herkennen. 
‘Vreemd’ maken werkt slechts een etmaal. 
Daarna zullen reeën de vreemde voorwerpen 
negeren en als vanouds het te maaien perceel 
gebruiken. 

VERANDER JE PERSPECTIEF 
Helaas is er een spanningsveld tussen 
productie en natuur. Hoge snelheden en grote 
volumes kosten veel dieren het leven. Maar 
daar waar wordt samengewerkt, is met de 
voorgestelde werkwijze een mooi resultaat te 
behalen 
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