
DE WILD REDDER 

Gebruik verdient sterke promotie 

Wanneer in het komende maaiseizoen de cyclomaaiers het gras weer op 
de bodem laten vallen, zijn de weidevogels, Hazen en Fazanten hun le
ven niet meer veilig. Menig boer en jager heeft in de afgelopen twee 
decennia naar oplossingen gezocht om het wild te redden. De heer 
Reinder Horst heeft voor tien jaar terug een wildredder ontworpen die 
heeft bewezen goed te functioneren. Het onderstaand verslag is een 
weergave van een gesprek met hem. 

De meeste typen wildredders zijn 
gebaseerd op h et verjagen van wild 
middels geluid, beweging en/of 
aanraking. Door het arbeidsinten
sieve karakter van de meeste uit
vindingen zijn deze echter nooit 
verder gekomen dan enkele lokale 
experimenten. Een drietal typen 
wildredders geniet echter wel be
langstelling, te weten de ultrasone 
wildredder, de !rma-taststaven en 
de Horst-wildredder. 

Ultrasone wildredder 
Deze wildredder is, onder andere 
in Duitsland, in de praktijk getest. 
Deze signaalhoorn produceert een 
zeer hoog geluid, voor de mens 
nauwelijks hoorbaar. Het is een 
handzaam, gemakkelijk op de trek-
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ker te monteren apparaat. Praktijk
ervaringen hebben echter aange
toond dat het wild zich door de 
continue geluidsbron tegen de 
grond drukt en er zodoende juist 
niet van een reddende functie ge
sproken kan worden. De hoge 
geluidsfrequenties blijken daar
naast bij de mens gehoorbeschadi
gingen te kunnen veroorzaken. 

Irma~taststaven 

Dit is een type wildredder die be
staat uit een soort kam van ijzer of 
plastic. Op de trekker of maaier ge
monteerd wordt deze door het 
hoge gras getrokken. Door aanra
king van het wild heeft het zijn 
verjagende functie. Na delen van 
deze wildredder zijn dat er veel 

vermogen van de trekker 
gevraagd wordt, grote 
krachten op d e cycla
maaier worden uitgeoe
fend en er staven kunnen 
breken. 

Horst-wildredder 
De Horst-wildredder is 
een ijzeren balk 'Naar on
der vijf staven met bellen 
hangen. Door het produ
ceren van geluid, het in 
beweging brengen van 
gras en het aanraken van 
wild oefent het zijn red
dende functie uit. Met 
name het tikken van de 
bellen tegen de pennen 
veroorzaakt h ele hoge ge
luidsfrequenties (20.000 
Herz), waardoor het wild 
schrikt en vlucht. 
Nadelen zijn, dat de trek
kercombina tie door het 
uitsteken van deze wild
redder minder goed 
wendbaar is en het appa
raat bij obstakels of einde 
maaiwerkzaamheclen 
omhoog geklapt moet 
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zelf heeft als voordeel dat hij goed
koop en gebruiksvriendelijk is, sto
ringsvrij opereert, (ook bij intensief 
gebruik en hoge maaisnelheden) en 
nagenoeg geen onderhoud vergt. 
Deze wildredder wordt dan ook al 
10 jaar op bescheiden schaal gepro
duceerd . 

Ontstaansgeschiedenis van de 
Horst-wildredder 
Reinder Horst is door confrontaties 
met dode of verminkte maaislacht
offers halverwege de jaren zeventig 
m et wildredders gaan experimen
teren. Na een artikel in de Neder
landse jager (1982) kwam de pro
duktie in een stroomversnelling. In 
1985 besloot het jachtfonds onder 
het motto 'Wild en vogels beheren? 
Wildredders propageren' een be
drag te reserveren voor het ter be
schikking stellen van jaarlijks 100 
tot 200 wildredders. In 1988, (reeds 
430 apparaten zijn dan door het 
jachtfonds verstrekt) stopte de sub
sidie. 

Politiek 
Ondertussen kregen de initiatieven 
in de Drentse provincie poli tie ke 
aandacht. Het CDA Tweede Ka
merlid d e heer Esselink is een over
tuigd voorstander van het gebruik 
van de wildredder. Het moet naar 
zijn mening zover komen da t d e 
wildredder tot de normale stan
daard uitrusting van een boer gaat 
behoren. Middels een voorlich
tingscampagne, een brochure met 
tips en een landelijk distributiesys
teem kon hier naar zijn mening een 
aanzet toe gegeven worden. De 
heer Braks, op dat moment minis
ter van Landbouw, liet echter in de 
Tweede Kamer weten dat er eerst 
maar eens een onderzoek naar het 
natuurrendement van wildredders 
moest komen. 
In 1991 kreeg Horst voor zijn wild
redder in Engeland een Laurent 
Perrier Champagne Award for 
Wild Game Conservation. In een 
4' /2 jaar durende test kreeg zijn 
wildredder de derde prijs uit 45 in
ternationale inzend ingen. 

Technische beschrijving 
De wildredder bestaat uit een sta
len buis als draagarm. Aan deze 
arm zijn scharnierend 5 pennen 
met bellen gehangen. De draagarm 
kan door een scharnierpunt wegge
klapt worden op de maaier. De beI
len slingeren 5 cm boven de grond. 
De gehele constructie is zwaar ver-



zinkt en behoeft geen onderhoud . 
Het heeft een leng te van 1,65 meter 
en een gewich t va n 17 ki logram . 
Momenteel is ook een verlengde 
versie van 2.00 meter en 19 kilo
gram in de handel gebracht. 

Gebruik 
Horst-wildredders kunnen voorop 
de trekker dan wel op de maaier 
worden bevestigd, afhankelijk van 
het type maaier (getrokken- of 
driepuntsmaaier) . Bepa lend hierbij 
is de afstand van dc voorkant van 
de trekker tot de maaier. Bij drie
puntsmaa iers, die in de hefinrich
ting hangen (rech ts direct achter 
het achterwiel) is de afstand 3,5 à 4 
meter. Dit wordt te kort geach t, in 
combinatie met de hoge snelheid 
va n de trekker, als vluchtweg voor 
hp' wild . De wild redder moet hier 
I óS de maaier gemonteerd wor
den, om zodoende de aanwezige 
dieren in de volgende grasbaan te 
verjagen. 
De afstand tussen de voorkant van 
de trekker en de getrokken-maaier 
is echter 7 à 8,5 meter. Deze af
s tand wordt vo ldoende geacht om 
te kunnen vluchten. De wildredder 
kan nu ook op de voorkant van de 
trekker gemonteerd worden. Voor
deel is dat de trekkerchauffeu r in 
de ga ten kan houden wa t er bij de 
wildredder gebeurt en eventueel 
zelfs kan ingrijpen. Een combinatie 
van gebrui k op de bumper en langs 
de maaier is ook mogelijk. 

Wijze van maaien 
Eén van de aandach tspunten is de 

'~e van maaien. Bij maaien van 
b .. ,nen naar buiten loop t het wild 
namelijk van de lnachine weg en 
kan zodoende naar buiten vluch
ten . Bij het va n buiten naar binnen 
maaien v lu cht het wild naar het 
midden van het perceel en blijft in 
de laa ts te banen zi tten. Als het 
w ild dan onopgem erkt blijft v indt 
het onherroepelijk de dood. 
Nadeel van het maaien van binnen 
naa f buiten is da t er iets meer gere
den word t zonder te maaien waa r
d oor er en ig tijdsverlies optreedt 
voor de boer of de loonwerker. 
Ook gaat gras verloren doorda t er 
over nog niet gemaa id gras wordt 
gereden. 
In beide geva ll en moet extra aan
dacht worden besteed aan het 
maaien van de laatste banen. Hier
in heeft het meeste wild zich terug 
getro kken. Het langzamer maaien 
va n deze stroken is raadZaalTI . Als 

BIEIHlIEIEIRl 
een jonge vogel of dier word t aan
getroffen dan li ggen er hoogst 
waarsch ijnlijk meerdere in de naas
te omgeving. Het afzoeken hier
va n, alvorens door te gaan met 
maaien, voorkomt veel verliezen. 
Vooral bij de derde snede, di e vaak 
rond ei nd juli valt, verdient boven
staande de groo tste aandacht. In 
deze tijd wemel t het in de graslan
den van de jonge vogels en dieren, 
de meest kwetsbare groep. 
Ook bij het sch udden en wiersen is 
extra aler t reageren op de aanwe
zigheid van fmll1a nodig. Bij gevaar 
kruipt het jonge spul onder het 
zwad en wordt door de draaiende 
mach ines vermalen. Voor deze ma 
chines zij n nog geen wildredders 
aanwezig. 

Ervaringen 
Het gebruik van de wildredder 
heeft natuurlijk als grootste voor
deel dat minder dieren worden 
verminkt of gedood. De boer zal al
leen daarom al tevreden zijn. Indi
rect heeft hij ech ter ook baat bij de 
inzet van wildredders. De gezond
heid van zijn veestapel wordt gun
stig beïnvloed OIndat er dan weinig 
of geen kadavers meer in het voer 
voorkomen . Bij kadaverbesmetting 
kan namelijk botulisme onder het 
vee ontstaan. 
De praktijk spreekt van het terug
brengen va n n1acliverliezen met 60 
to t 90 °Á •. Wetenschappelijk onder
zoek werd verricht in het kader 
van de Laurent Perrier Champagne 
Award. Hierbij is de wildredd er in
gezet en onderzocht in dicht bezet
te fazantenvelden. Voor de aan
vang van de proeven werd vanuit 
de lucht met infra rood-apparatuur 
geïnventariseerd. Na nauwkeurig 
onderzoek is een reddingspercen
tage van 83%) gevonden. In ogen
schouw nemende dat broedende 
Fazanten zeer moeilijk van hun 
nest z ij n te verdrijven lnag gecon
cludeerd word en dat de w ildred
der voor halfwas en volwassen 
wild zeer effectie f is. 
Helaas geldt di t niet voor Ha zen 
jonger dan een maand, Reekalve
ren tot ± twee weken oud en jonge 
kuikens Véln weidevogels. Met 
name het jonge wi ld vertrouw d in 
hun eerste levensdagen totaal op 
het niet hebben va n een geur en op 
hun camouflagekleur. Ze drukken 
zich bewegingloos op de grond bij 
naderend gevaar en worden zo 
door de cyclomaaiers gedood of 
ernstig verminkt. 
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De resultaten van het werken met 
een wild redder worden verhoogd 
door vóór het maaien he t veld met 
afgerichte honden af te laten zoe
ken . Anderen moeten dan wel op 
de hoogte zijn va n de maaida ta . De 
praktijk is echter dat door het wis
selvallige Nederlandse weer veel 
boeren en loonwerkers op het zelf
de moment hun grasland gaan 
maaien. He t afzoeken van al deze 
velden is dan helaas niet mogelijk. 

Promotie wildredden 
Hoewel er de afgelopen 10 jaren 
toch een respectabel aantal wild
redders verkocht is, is he t aa nta l 
hectares gra sland dat hiermee in 
Nederland gemaaid word t klein. 
Het gebruik verdient sterke promo
tie. Met nalne beheerders van na
tuur terre inen hebben tot nu toe 
vaak op eigen initiatief, w ildred
ders aangeschaft. Dit zou ech ter 
vanuit organisaties cen traal gesti
muleerd en ondersteund lnoeten 
worden. 
In faunarijke gras landen, als de 
veenweidegebieden en de Relatie
notagebieden, zou maaien met een 
wildredder financiee l gestimuleerd 
moeten wo rden. Deze geb ieden 
worden vaak pas later in het sei
zoen gemaa id . O mdat de omlig
gende graslanden reeds gemaaid 
zijn trekken ze veel vogels en die
ren aa n. De eerste snede valt in 
deze gebieden veela l rond 15 juli, 
een periode waarin het meeste jon
ge wild aanwezig is. In zet va n 
wildredders is hier eigenlijk een 
vereiste. 

De prij s van de wild redders is be
trekkelijk gering. Een s tandaard 
uitvoering kost nu f210,-, de ver
lengde versie f310,- (beide prijzen 
zonder 6% BTW). 
De KNJV geeft in het kader van de 
biotoopsubsid ies aan WBE's een fi
nanciële bijdrage voor de aanschaf. 

Overweegt u een wildredder aan te 
schaffen dan is het zaak deze zo 
snel mogelij k te bestellen in ver
band met de produktietijd. 
U kunt er één bestellen b ij R. Horst, 
Schoollaan 19,9765 AB PATERS
WOLDE, tel.: 05907-1676. 
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