
“Natuurbeheer is zo complex dat 

we elkaar hard nodig hebben om 

oplossingen te vinden voor een 

effectiever natuurbeheer” 

Als jij zelf met een 

natuurdrone aan de slag 

wil gaan 

 

• Organiseer je missie 

• Ga in overleg met de 

beheerder, grondgebruiker, 

maaier en/of eigenaar  

• Verbind grondgebruikers met 

deskundigen en vrijwilligers 

• Stem het werk af  

(wat, hoe, waar, wanneer) 

• Bevestig de afspraken: 

- Spoor de dieren op 

- Breng de dieren in veiligheid 

- Maak vreemd 

- Maai voor biodiversiteit 

 

Lees meer op: 

 

www.over-reeen.nl/voorkom-

slachtoffers-werkzaamheden  

  

NATUURDRONES 

OP DE KAART 

 

 

 

 

 

 

 

Kenniscentrum Reeën richt zich op 

het voorkomen van slachtoffers 

van maaiwerkzaamheden in het 

landschap. 

Dat doet het door zelf te vliegen 

met natuurdrones en het bieden 

van een landelijk platform voor 

natuurdrones.  

Inmiddels is dat initiatief 

uitgegroeid tot:  

 

www.natuurdronenetwerk.nl 

  

 

  

 

NATUURDRONE 
 

Je krijgt deze folder omdat binnenkort bij jou 

in de buurt een natuurdrone wordt ingezet 

om slachtoffers van (maai)werkzaamheden in 

het landschap te voorkomen. 

 

 

 

http://www.over-reeen.nl/voorkom-slachtoffers-werkzaamheden
http://www.over-reeen.nl/voorkom-slachtoffers-werkzaamheden


 

Natuurdrones voorkomen 

slachtoffers van werkzaamheden 

in het landschap 

Jaarlijks worden ontelbare dieren 

waaronder reekalfjes, hazen, vogels en 

hun nesten slachtoffer van 

werkzaamheden in het buitengebied. 

Dit ondanks dat er een wettelijke 

zorgplicht is  om dieren en planten in het 

wild te beschermen. Ook voor die 

soorten waarvoor geen specifiek 

beschermingsregime is. 

Slachtoffers zijn te voorkomen door 

vooraf de percelen af te zoeken en 

beschermende maatregelen te nemen. 

Dat afzoeken vraagt veel tijd en gaat 

lang niet altijd goed. Dat kan beter. 

Wij werken met een drone voorzien van 

een warmtesensor. 

De drone vliegt op 45 meter hoogte 

systematisch over het perceel en spoort 

warme plekken (hotspots) op. 

Mensen worden daarna naar de hotspots 

geleid om de dieren in veiligheid te 

brengen. 

Om te voorkomen dat de dieren het 

afgezochte perceel weer ingaan wordt 

vreemd gemaakt. 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bij jou in de buurt 

 
Voor we met een natuurdrone gaan 
vliegen, bespreekt het team de risico’s 

voor mens en dier en hun omgeving. 

Risicobeperkende maatregelen worden 

getroffen. 

 

 

Stichting Kenniscentrum Reeën 

 

Tel: 0575-556717 

 

beheerder@kenniscentrum-reeen.nl 

   

Wilt u een natuurdrone inzetten? 

Elk natuurdroneteam bestaat uit een 

deskundige vlieger en een waarnemer 

die beschikken over de juiste middelen 

en vaardigheden. 

De gebruiker van het natuurdrone-team 

zorgt voor het informeren van de 

omwonenden en het veiligstellen van de 

te beschermen dieren. 

Zo’n gebruiker is vaak een particuliere 

eigenaar,  natuurbeheerder, 

grondgebruiker, loonwerker, overheid, 

weide- en akkervogelbeschermer. 

Bij het vliegen met natuurdrones wordt 

gebruik gemaakt van vrijwilligers. Zij 

worden door het Kenniscentrum Reeën 

geinformeerd over wat er zoal komt 

kijken bij de inzet van een 

natuurdroneteam. 

Kenniscentrum Reeën werkt daarom 

aan: 

• Gekwalificeerde droneteams 

• Veilige vluchten 

• Innovatie van de techniek 

• Informeren van de spelers 

www.over-reeen.nl 

. 

www.over-reeen.nl 
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