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is de wisent op het Kraansvlak meer een grazer 
dan een schiller. Wassen: ‘Hier in de duinen 
kunnen ze kiezen tussen open landschap of het 
bos en dan prefereren ze tot onze verrassing het 
open grasland.’
Niet heel gek gezien het feit dat de verwante 
Amerikaanse bizon over de prairie loopt, aldus 
Wassen. Maar in Europa was het gedrag niet eer-
der zo vertoond. ‘Deze uitkomst is wetenschap-

pelijk en ecologisch gezien de toegevoegde 
waarde van het Kraansvlakproject geworden.’ 
Maar de meerwaarde van de wisent ten opzichte 
van de konikspaarden en de Schotse hooglan-
ders, die ook gras eten en aan struiken knagen, 
valt daardoor in de duinen wat tegen. In experi-
menteel onderzoek waarbij in delen van het 
duingebied of alleen wisenten, of alleen Schotse 
hooglanders of alleen damherten, reeën en ko-
nijnen liepen, werd dat nog eens expliciet dui-
delijk. Er was weinig verschil in begroeiing tus-
sen de delen. ‘We hadden verwacht dat de wi-

struiken. PWN durfde het experiment aan en 
liet ze overkomen.
In 2007 werden de eerste drie wisenten vanuit 
het Poolse Białowieżapark naar Nederland over-
gebracht. Later werden daar nog drie aan toege-
voegd. En weer later een aantal uit Natuurpark 
Lelystad en Frankrijk. De kudde wordt als een 
van de weinige in Europa niet bijgevoerd en 
doet het goed. Ze bestaat nu uit 26 dieren en 
bracht al meer dan dertig nakomelingen voort. 
Een deel verhuisde naar andere natuurgebieden 
in Europa. Acht gingen in 2016 naar De Maas-
horst, een nieuw natuurgebied in Brabant. 
Al die jaren zijn de wisenten van het Kraansvlak 
intensief gevolgd. Door PWN, ARK natuuront-
wikkeling en de Universiteit Utrecht. ‘Studen-
ten doen graag onderzoek naar wisenten’, zegt 
hoogleraar milieuwetenschappen Martin Was-
sen, die hen begeleidde. ‘We keken of ze de gro-
tere struiken en bomen inderdaad zouden aan-
pakken. In het Białowieżapark en andere par-
ken is de wisent namelijk echt een bosdier.’

Geschild
Inderdaad is de kardinaalsmuts, de struik die in 
het najaar prachtige roze besjes maakt, nage-
noeg verdwenen in het Kraansvlak. Van Oos-
terom wijst op de dode takken van de struik die 
overal bezaaid tussen de duinroosjes liggen. En 
ook veel stammen van de es zijn geschild. Toch 

en kort gekrulde horens. Ze hebben niks in de 
gaten. Maar als Van Oosterom kucht, kijken ze 
op en nemen het hazenpad. ‘Wisenten zijn altijd 
op hun hoede. Heel anders dan de Schotse hoog-
landers of konikspaarden die hier lopen.’
Het idee om wisenten in het Kraansvlak uit te 
zetten, kwam van Stichting Kritisch Bosbeheer. 
Die vroeg of PWN interesse had om dit iconische 
dier, een eeuw geleden bijna uitgestorven maar 
nu bezig aan een comeback (zie kader ‘Wisent 
kwetsbaar ondanks Europese comeback’), in Ne-
derland ook ruimte te geven. Goed voor de wi-
sent, die nog steeds een bedreigde diersoort is 
en goed is voor de dichtgroeiende duingebieden. 
De wisent, als grootste landzoogdier van Europa 
ook wel de koning van het woud genoemd, staat 
namelijk bekend als schiller van bomen en 

De wisenten in Nederland doen het goed, maar ze 
bewegen zich liever in het open veld dan in het bos. 
En alhoewel hun meerwaarde als grazer enigszins 
tegenvalt, zorgen ze wel voor opener duin.

Koning van het woud in Nederlands  grasland

‘Dat dagelijks rollen zorgt voor 
open plekken in het duin. Zand 
komt bloot te liggen en wordt door 
de wind verstoven’

■  N AT U U R B E H E E R
Door Astrid Smit 

Met een gps-tracker en digitaal kaartje op zak 
lijkt het zo simpel: wisenten opsporen op het 
Kraansvlak van Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land in Noord-Holland. ‘Daar bij de bruine vlag 
zitten ze.’ Met een busje wordt de achtervolging 
ingezet over een hobbelig verhard pad, ooit aan-
gelegd voor de jacht toen het gebied nog privé-
eigendom was. Eenmaal aangekomen op de 
aangewezen plek, is er geen wisent te beken-
nen. Maar Coen van Oosterom, boswachter bij 
natuurbeheerder en drinkwaterbedrijf PWN, 
geeft het niet snel op. Na het beklimmen van 
een steile duin, zijn ze daar dan toch. Eerst een 
vrouwtje in de bosjes, daarna nog zeven andere 
dieren verderop: een stier, vier koeien, een pink 
en een kalfje. Een prachtig gezicht: hun hoge 
gebogen ruggen, hun dikke donkerbruine vacht 

Wisenten zijn minder mak dan Schotse hooglanders, heckrun-
deren of koninkspaarden. Ze voelen zich bedreigd, wanneer 
iemand ze te dicht nadert. Tot welke afstand kunnen recrean-
ten veilig naderen, onder welke omstandigheden en in welke 
hoedanigheid? Deze vragen heeft de Universiteit Utrecht de 
afgelopen jaren proberen te beantwoorden in onderzoek. 
Niet onbelangrijk, want recreanten gaan regelmatig met ex-
cursies mee om de wisenten te bekijken en PWN heeft in 2012 
een speciaal wisentenpad in het Kraansvlak aangelegd. Tus-
sen september en maart kunnen recreanten hier op eigen 
houtje wisenten kijken. Inmiddels liepen al 25 duizend men-
sen over dit pad. 
Tussen 2007 en 2011 werd vrij nauwkeurig bijgehouden hoe 
de wisenten reageerden op boswachters, onderzoekers en 
groepjes bezoekers. Daaruit bleek dat de dieren bij droogte 
alerter zijn dan bij regen en in het open veld minder op be-
zoekers reageren dan in het bos of struikgewas. Als de af-

stand tussen bezoeker en wisent kleiner is dan 50 meter, wor-
den de dieren onrustig. 
In 2016 en 2017 keken de onderzoekers op het Kraansvlak en 
De Maashorst of de kuddes verschillend reageerden op een 
wandelaar, fietser dan wel hardloper. Proefpersonen moesten 
zich langs de kudde bewegen en nooit dichterbij komen dan 
50 meter. Het bleek niet uit te maken of een recreant wan-
delde, fietste of hardliep. De kuddes reageerden, maar bleven 
rustig. De kudde op De Maashorst, pas negen maanden aan-
wezig, reageerde overigens in 2016 wel geïrriteerder dan de 
kudde op het Kraansvlak, aldus onderzoeksleider Martin 
Wassen. ‘Een keer stoof een stier af op een proefpersoon die 
te dichtbij kwam. De proefpersoon vluchtte, struikelde en 
kreeg een trap. Omdat deze stier later nog een keer agressief 
reageerde op een recreant achter een raster, is deze wisent 
helaas afgeschoten.’ In 2017 was de Maashorstkudde net zo 
rustig als die op het Kraansvlak. 

Wisenten op veilige afstand
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senten drastischer de openheid van het duin 
zouden bevorderen’, aldus Wassen.  
Maar ze doen het wel. Met hun grote lichaam 
– sommige stieren wegen wel 800 kilo – banje-
ren ze door de stekelige duindoorn. Daarmee 
maken ze paadjes waar andere dieren weer ge-
bruik van maken. En ook belangrijk: ze nemen 
iedere dag een zandbad. Hiermee proberen ze 
van parasieten af te komen en van hun winter-
vacht als de zomer nadert. ‘Dat dagelijks rollen 
zorgt voor open plekken in het duin. De gras-
mat gaat kapot. Zand komt bloot te liggen en 
wordt door de wind verstoven. Daarmee krijg je 
een dynamischer duin. Die open zandplekjes 
zijn heel geschikt voor de zandhagedis, graaf-
wespen en pioniersplanten. De afgelopen elf 
jaar zijn tientallen van deze plekken ontstaan’, 
zegt Yvonne Kemp, projectleider bij ARK Na-
tuurontwikkeling.

Blauwdruk
Michiel Wallis de Vries, bijzonder hoogleraar 
ecologie en bescherming van insecten bij de 
Wageningen Universiteit, bekritiseerde eerder 
in Bionieuws het wisentenproject in het Kraans-
vlak. ‘Er wordt veel onderzoek naar graasgedrag 
gedaan, maar nauwelijks naar de effecten op 
fauna.’ Kemp kan zich zijn kritiek voorstellen. 
‘We hebben pas recent een groot veldonderzoek 
naar sprinkhanen en vlinders uitgevoerd. We 

zijn nu bezig met de analyses.’ Wallis de Vries 
vindt het onverantwoord om dan zonder de uit-
komsten te kennen, elders wisenten uit te zet-
ten zoals in 2016 op de Veluwe en De Maashorst. 
Maar dat pareert Kemp, die is betrokken bij alle 
wisentenprojecten in Nederland: ‘Een blauw-
druk van wat een wisent in een nieuwe omge-
ving gaat doen, heb je niet. Bovendien houden 
wij de populaties doelbewust heel laag.’ 
Boswachter Van Oosterom wijst in de verte van 
het zandpad. ‘Daar heb je ze weer.’ Door kalm op 
een boomstronk neer te strijken, komen de wi-
senten ook een beetje tot rust. Een stier gaat er 
zelfs bij liggen, blijkbaar ziet hij geen gevaar 
meer. ‘Toen ze hier voor het eerst waren moes-
ten we met zijn tweeën op pad, met portofoon 
en meer dan 100 meter afstand houden. Haha, 
dat blijkt echt niet nodig. Ik loop hier nu dik-
wijls alleen, een afstand van 50 meter is prima’
Tijdens de terugweg over een zanderig stuk, 
stopt Van Oosterom. ‘Hé, verse voetsporen. Hier 
zijn wij niet geweest en mijn collega’s ook niet! 
Die zijn vast van iemand die ze met een gps-trac-
ker zoekt. Dat is echt niet de bedoeling. We zijn 
vooruitstrevend door recreanten vrij in het ge-
bied toe te laten. Maar dan moeten ze wel op het 
daarvoor gemaakte pad blijven. Laatst kwamen 
we een gezin tegen met twee jonge kinderen, op 
20 meter afstand van die dieren. Soms begrijp je 
mensen niet.’
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In Europa leven momenteel zevenduizend wisenten: vijfduizend in het 
wild en tweeduizend in gevangenschap. Een indrukwekkend aantal ge-
zien de geschiedenis van de wisent. In 1927 verdween de laatste uit de 
Russische Kaukasus. Er leefden toen nog wel 54 dieren in gevangen-
schap. Poolse en Duitse wetenschappers hebben deze dieren samen 
met dierparken verder gefokt en na de oorlog terug in het wild gezet. 
Eerst in het Poolse oerbos Białowieża, later ook in de toenmalige Sov-
jet-Unie en Duitsland. Nu lopen er meer dan veertig kuddes in Europa 
rond. Vooral in Centraal- en Oost-Europa. Dat lijkt genoeg. Maar ecolo-
gen die zich met groot wild bezighouden vinden dat niet. Wouter Hel-
mer, een van de oprichters van Rewilding Europe, een organisatie die 
meer en wildere natuur in Europa wil creëren: ‘De genetische basis van 
de huidige populatie is nog te smal en bestaat maar uit twaalf bloedlij-
nen. De wisent is daardoor nog niet uit de gevarenzone. Er hoeft maar 
een ziekte los te breken en kuddes worden weggevaagd.’ Om het risico 
daarop te verminderen, proberen de ecologen op veel verschillende 
plekken in Europa wisentenkuddes zoals op het Kraansvlak te creëren 
en doelbewust de genetische basis te verbreden. ‘Bloedlijnen die nu 
ondervertegenwoordigd zijn, geven we in fokgroepen voordeel zodat 
hun aantal vermeerdert.’ De ambities zijn groot. In 2025 willen ze vijf 
nieuwe, vrij levende populaties in Midden- en Oost-Europa hebben ge-
creëerd. ‘Dat valt niet mee’, aldus Helmer. ‘De politiek is in die landen 
soms behoorlijk weerbarstig. In Kroatië ligt het project voorlopig stil 
omdat we de autoriteiten niet kunnen overtuigen. Maar in de Roe-
meense Karpaten loopt inmiddels een kudde van ruim 65 dieren. Het 
wordt nog spannend of we ons doel gaan halen.’ 

Wisent kwetsbaar ondanks 
Europese comeback


