
Omde overlevingskans van
reekalveren te vergroten kunnen
verschillende maatregelen

worden genomen. Zo kunnen de
percelen de avond voor het maaien
‘vreemd’ worden gemaakt. Hiertoe
worden de perceelranden afgezocht en
zakken of linten opgehangen.
De lichtreflectie en het geluid werkt
alarmerend voor de reeën, die het
perceel vervolgens mijden. Daarnaast
zijn er verschillende wildredders die
bevestigd kunnen worden aan de
maaimachine. Mits er niet harder dan 15
km per uur wordt gereden, biedt maaien
van binnen naar buiten het wild nog een
laatste ontsnappingsmogelijkheid.

Film en folder
Binnenkort brengt de regio Achterhoek
van de Vereniging Het Reewild een
folder uit waarbij aandacht wordt
besteed aan de verschillende methoden
die toegepast kunnen worden om
maaislachtoffers te voorkomen. Hiermee
hopen zij agrariërs, natuurbeheerders en
jagers aan te sporen om gezamenlijk

verantwoordelijkheid te nemen. Dit
initiatief is ontstaan in de Achterhoek
waar in het coulisselandschap veel reeën
voorkomen. Deze folder is nu al te vinden
op de website vanVereniging Het Reewild
(www.reewild.nl). Hier is tevens een korte
film over dit onderwerp te zien.

Van binnen naar buiten
Het voorkomen van maaislachtoffers is
geen eenvoudige materie, om u een
volledig beeld te geven vroegen wij
enkele reewildexperts naar hun ervarin-
gen, methoden en tips. Het ‘vreemd-
maken’ van de percelen wordt door hen
als meest effectieve methode beschouwd
voor het verjagen van reewild. Volgens
Theo Berentsen wordt het redden van
reekalveren met de maaimachine een
steeds complexere zaak. Vanwege de
hoge productiviteit rijden moderne
machines vaak met meer dan 25 km/u
over het veld en maaien grote breedtes
tegelijk. Helaas heeft Berentsen persoon-
lijk ervaren dat reekalveren ook bij een
‘ouderwetse’ maaier met wildredder
(bellen) in de machine terecht kwamen,

omdat die kalveren zich van nature
drukten. Wel kan het van binnen naar
buiten maaien met wildredders goed
werken voor diersoorten die sneller
wegvluchten, zoals fazanten.

Vreemdmaken
Het vreemdmaken van het perceel blijft
dus onontbeerlijk, Dick Gussinklo
(auteur cursusboek Reeënbeheer)
beaamt dit. Zelf plaatst hij altijd op de
avond voor het maaien enkele stokken
van circa twee meter in de grond en
bevestigt daaraan lappen stof ingespoten
met wildverdrijvingsmiddelen. Rob Borst
voegt hieraan toe dat de te maaien
percelen direct voorafgaand aan het
maaien kunnen worden uitgelopen met
een aantal personen en eventueel een
daartoe geschikte hond. Dit is echter een
zeer arbeidsintensieve methode en
vereist goede samenwerking tussen
agrariërs en de WBE. Mits de percelen
tijdig vreemd worden gemaakt, is het
massaal opzoeken en verplaatsen van
reekalveren overbodig, meent Herzo van
der Wal van Vereniging Het Reewild.
Van der Wal benadrukt dat wanneer er
vlak voor het maaien toch een kalf wordt
gevonden, deze niet opgepakt dient te
worden met blote handen. Het beste kan
men lokale plantendelen plukken en
daartussen het kalf oppakken. Wanneer
het kalf wordt verplaatst buiten de te
maaien terreinen zal de geit deze vanzelf
terugvinden door te fiepen.

Tenslotte benadrukt Rob Borst dat goed
contact met de grondgebruiker essentieel
is voor het redden van maaislachtoffers.
Alleen wanneer boeren en WBE’s - en
eventueel lokale reeënliefhebbers - de
handen ineenslaan en samen maatrege-
len treffen, is het voorkomen van
maaislachtoffers onder reekalveren
mogelijk. �
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Het voorkomen
van maaislachtoffers
Eind april begint het maaiseizoen op het productiegrasland, enkele weken later zullen de cyclomaaiers ook
massaal aan de slag gaan op de hooilanden en kruidenrijke weiden. Dit maaien vormt een gevaar voor verschillende
diersoorten die zich in deze percelen ophouden vanwege het ruime voedselaanbod en de geboden beschutting.
Onder reekalveren, die zich instinctief drukken voor het gevaar, vallen in deze periode veel slachtoffers.
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