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Vanaf bezoekerscentrum ‘De Kennemerduinen’ (ingang Koevlak), leidt een gemarkeerde wandelroute naar het punt waar je de wisenten
kunt observeren. Het centrum is gelegen aan de Zeeweg 12, 2051 EC Overveen.
Het Wisentenpad is te bereiken via de volgende ingangen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland:
Duinpieperpad, Noordduinen, Kieftenvlak en Wurmenveld.

Project partners:				

Het wisentenproject is mede mogelijk gemaakt door:

Wisenten in
het Kraansvlak

Er was een tijd dat de Europese bizon, ook
bekend als de wisent, in grote delen van
Europa in het wild leefde. Door fossiele over
blijfselen die gevonden zijn in de Noordzee,
alsmede vondsten die net voorbij de grens
in België en Duitsland zijn gedaan, weten
we dat de wisent zeer waarschijnlijk ook in Nederland heeft
geleefd. Afgezien van enkele wisenten die in Europa in gevangen
schap leefden, raakte de wisent volledig uitgestorven in het
wild. Gelukkig werd er in 1929 in Polen een fokprogramma
gestart voor het behoud van deze diersoort, waardoor het
grootste op het land levende zoogdier van Europa gered werd.
Tegenwoordig neemt de wisentpopulatie steeds meer toe en
raken de dieren ook meer verspreid dankzij de inspanningen
van natuurbeschermingsorganisaties, terugplaatsingsprojecten,
fokcentra en dierentuinen. Desalniettemin blijft deze vooraan
staande diersoort op de Rode Lijst van IUCN staan en zijn aan
vullende beschermingsmaatregelen nog steeds noodzakelijk.

leiden dat de typische flora en fauna bedreigd worden of zelfs
verloren gaan. Open duinen worden internationaal belangrijk
geacht en zijn beschermd in Europa. Het is een uniek landschap dat
behouden moet worden. De verwachting is dat de wisent, samen
met andere grazers, de vergrassing en het dichtgroeien van het
duin zal tegengaan waardoor het open landschap terugkeert.
Wisenten voeden zich met grassen en eten van jonge bomen en
struikgewassen. Ze schillen zelfs volwassen bomen en wrijven de
bast van boomstammen af. Bovendien neemt de wisent graag
een zandbad, hetgeen ervoor zorgt dat los zand opnieuw door
de wind verstoven kan worden. Op die manier speelt het gedrag
van de wisent een unieke rol in het ecosysteem en heeft hij een
andere impact op het landschap dan paarden, runderen, konijnen
of andere grazers.

Het eerste wisentproject in Nederland
Sinds april 2007 is de wisent terug in het Nederlandse landschap.
Het dier werd vrijgelaten in het Kraansvlak, dat deel uitmaakt
van het 3800 hectare grote Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Het Kraansvlak, dat bestaat uit oude en jonge kustzandduinen,
natuurlijke duinmeren en een gevarieerd mozaïek van vegetatie
(van open duin-graslandschappen tot dichte naald- en loofbossen),
biedt een uitgebreid voedingsassortiment aan zijn bewoners.
Sinds 2009 worden er elk jaar kalveren geboren.

Meer natuurlijke zandduinen
Door een combinatie van verschillende factoren raakten
de duinen steeds meer overwoekerd door ruig grasland en
struikgewas, waardoor de dynamische open duinen veranderden
in dichtbegroeide, gefixeerde duinen. Dit kan er uiteindelijk toe

Onderzoek
Vanaf het begin van het project in 2007 wordt er onderzoek
gedaan naar de ecologie van de wisenten in het Kraansvlak. De
dieren leven in natuurlijke omstandigheden en worden gedurende
het hele jaar niet bijgevoerd. Onderzoek naar foerageergedrag,
impact op de vegetatie en het landschap, terreingebruik, sociaal
gedrag, interactie met andere diersoorten en mensen, alsmede
de beleving van bezoekers, staan centraal in dit pilotproject.
In 2012 vond een evaluatie plaats van de pilot en kwam een rapport
beschikbaar over de vijf jaren aan ervaring (zie www.wisenten.
nl). De uitkomsten van de verschillende onderzoeken kunnen
interessant zijn voor managers van andere natuurgebieden
om kennis en ervaring op te doen met betrekking tot deze
emblematische, beschermde diersoort en zijn belangrijke rol in
het ecosysteem wanneer deze in natuurlijke omstandigheden
leeft.

U bent welkom
Dankzij het gebruik van
halsbanden met GPS zender kan iedereen de posi
tie van de kudde bekijken
op de website van het
project. Op die manier is in
te schatten hoe groot de
kans is om de dieren in het
echt te aanschouwen.
Het uitkijkpunt bevindt
zich vlakbij de belangrijkste drinkplaats waar de wisenten
vaak gezien worden, met name tijdens warme dagen. Ook
vanaf de publieke wandel- en fietspaden, die zich langs het
grootste deel van het Kraansvlak bevinden, worden de wisen
ten regelmatig gespot door bezoekers van het Nationaal Park.
Uniek voor gebieden waar de wisent leeft is bovendien het
Wisentenpad: een wandelpad door het westelijke deel
van het wisentgebied (kijk op onze website voor de openings
perioden). Deze route geeft bezoekers de kans om de wisent
vrij rond te zien lopen in de duinen. Een onvergetelijke ervaring!
Bovendien worden er begeleide excursies aangeboden aan
groepen en fotografen. Kom alles te weten over onze wisenten
onder leiding van een ervaren boswachter. Voor beschikbaarheid,
prijzen en het boeken van excursies kunt u terecht op: www.
np-zuidkennemerland.nl.
Richtlijnen:
• H
 et wisentgebied is beperkt toegankelijk, met uitzondering
van het Wisentenpad buiten het broedseizoen.
• B
 lijft u alstublieft op het Wisentenpad.
• H
 oud tenminste 50 meter afstand van de dieren.
• G
 eef de dieren geen eten.
• L aat de dieren hun eigen weg kiezen en geef ze genoeg
ruimte. Benader de dieren niet en loop niet achter ze aan.
• M
 aak rechtsomkeert als de wisenten op het pad of in uw
richting lopen.
• H
 oud meer afstand van kalveren. Alle grote grazers
beschermen hun jongen.
Blijf op de hoogte!
Kijk voor de meest recente informatie op:
www.wisenten.nl
www.facebook.com/wisentenkraansvlak
www.twitter.com/Wisenten

