
Akoestische wildredder

Bij deze niet-productieve 
investering (NPI) wordt een 

akoestische wildredder op de 
tractor of de maaibalk 

geïnstalleerd. Het geluidssignaal 
gaat bij duurzame modellen tot 
120 dB waardoor ze een bereik 

hebben van zo’n 25 m. Op die 
manier krijgt wild de gelegenheid 

om op tijd weg te komen voordat 
de maaier passeert.  

Tijdens maaiactiviteiten bestaat steeds een zeker risico op maaislachtoffers. 

Maaislachtoffers vermijden draagt niet alleen bij tot het in stand houden van de 

wildpopulaties. Bovendien voorkom je zo dat gemaaid gras verontreinigd wordt 

door dierenkadavers die voor botulisme zorgen bij vee wanneer ze in kuilvoer 

terechtkomen. 

Er bestaan mechanische en akoestische wildredders. Deze laatste soort neemt 

weinig plaats in en combineert nog een aantal voordelen: het is een 

budgetvriendelijke methode die heel goed werkt voor onder meer hazen en 

konijnen (minder voor bv. eenden) en de installatie is eenvoudig.

VOORDELEN

PRAKTISCHE UITVOERING

PLAATSING

❑ Je monteert de wildredder via de magneet op je maaibalk of de voorkant 

van je trekker. 

❑ Ter versteviging kan je nog enkele spanbandjes aanbrengen.

❑ Een voldoende lang snoer met aansluiting voor stopcontact of 

sigarettenaansteker zorgt voor de stroomvoorziening.

ONDERHOUD

❑ De wildredder zit in een beschermkast en wordt zo beschermd tegen 

eventuele schade tijdens het maaien.

❑ Verder onderhoud heeft deze akoestische wildredder niet nodig.
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Akoestische wildredder

❑ Naast het gebruik van een wildredder zet je ook in op wildvriendelijke 

maaitechnieken (bv. aangepaste maaischema’s met triplemaaier of van 

binnen naar buiten maaien). Bied wild een uitweg aan, weg van het gevaar.

❑ Maai in gebieden met veel wild aan aangepaste snelheid.

❑ Maai liever niet in het donker, wild drukt zich in het licht van schijnwerpers.

❑ Ken je kritische percelen en werk (waar mogelijk) samen met lokale jagers die 

bv. met jachthonden op voorhand nesten markeren.

❑ Maai bij voorkeur na 15 juni wanneer weidevogels nesten maken op je 

percelen. In dit geval kan je bij de VLM informeren naar steun onder de vorm 

van beheersovereenkomsten. 

❑ Laat maaisel enkele dagen liggen zodat voedsel voor kuikens nog even blijft.

❑ Met deze maatregelen verklein je het aantal maaislachtoffers met min. 70%.

❑ Alles even rustig doorlezen? Dat kan op deze factsheet: 

https://www.boerennatuur.be/factsheet-wildvriendelijk-maaien/. 

AANDACHTSPUNTEN

STEUN EN VOORWAARDEN

De aankoop en plaatsing van wildredders zijn 100% gesubsidieerd tot een 

maximumbedrag van 1500 euro per stuk (excl. BTW). 

Eigen arbeid wordt niet vergoed.

Aan deze voorwaarden moet je voldoen als je een wildredder gebruikt met NPI-

steun:

❑ De wildredder kan op de tractor of maaimachine gemonteerd worden om 

dieren in het perceel te waarschuwen. 

❑ U moet faunavriendelijk maaien (niet heel het perceel in één keer, brede 

stroken gras blijven staan, zgn. vluchtstroken of van binnen naar buiten). 

CONTACT

❑ Vragen rond deze fiche? Welkom op npi@boerennatuur.be of 016/28.60.41

❑ Op zoek naar een leverancier? Online vind je verschillende leveranciers, De 

ervaringen met de akoestische wildredder van www.wildredder.nl bij leden 

van onze agrobeheergroepen zijn positief en deze fiche is ook gebaseerd op 

hun toestellen. Verschillende aansluitingen zijn mogelijk.

❑ Interesse in een gebundelde portie biodiversiteit? Check het boerennatuur-

pakket via www.boerennatuur.be/boerennatuurpakket. Hierin vind je naast 

een op maat gemaakte steenuilenkast ook een mooi bijenhotel, een nest 

voor de boerenzwaluw en als optie de afgebeelde akoestische wildredder 

voor wie maaiactiviteiten heeft/uitvoert.
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