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100 jaar geleden uitgestorven, nu helemaal terug
De wisent graasde oorspronkelijk in de bossen en graslanden van heel Europa, van 
Spanje tot Zweden. In 1919 werd het laatste vrije dier door stropers geveld in de 
bossen van Białowieża op de grens van Polen en Wit-Rusland. In 1952 werden hier 
opnieuw enkele exemplaren van deze goedhartige, bruine reus in de vrije natuur 
losgelaten. En dankzij allerlei fokprogramma’s graast dit neefje van de Amerikaanse 
bizon nu in alle vrijheid op een tiental plaatsen op het Europese vasteland. 

Er altijd al van gedroomd The Big Five te spotten in het wild? 
Vergeet Afrika, de Europese vijf zijn ook best indrukwek-
kend. De bruine beer, de wolf, de wisent, de lynx en de 
veelvraat zijn de machtigste dieren die door onze bossen 
dwalen. Ze brengen je naar de verste uithoeken van Europa, 
maar evengoed verrassend dicht bij ons.
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De wisent,

OOG IN OOG IN? 

Kraansvlak, Nederland. Het Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland is een 
3.800 hectare groot bos- en duinge-
bied tussen IJmuiden, Haarlem en 
Zandvoort. In 2007 werden hier drie 
wisenten uitgezet en intussen groeide 
de populatie aan tot een flinke groep. 
De dieren grazen in het Kraansvlak, 
een zone van 300 hectare groot. Het 
Wisentenpad doorkruist het gebied 
zodat je plots oog in oog kan staan 
met de dieren. Dat kan alleen buiten 
het broedseizoen, dus van september 
tot maart. Of start aan bezoekerscen-
trum De Kennemerduinen en wandel 
naar het uitkijkpunt aan het drink-
meertje.
www.wisenten.nl

TE DOEN IN DE BUURT?

Park Zuid-Kennemerland ligt op een 
halfuurtje rijden van Amsterdam. Een 
prima combinatie voor een citytrip 
dus. Ook Haarlem ligt letterlijk aan 
de rand van het gebied.
Struin langs de brede stranden en eet 
of drink iets in de gezellige strandpa-
viljoenen van Bloemendaal aan Zee of 
Zandvoort.

KAMPEREN?

Camping Bloemendaal ligt midden in 
het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land, op wandelafstand van het 
bezoekerscentrum. Hier krijgt de rust 
prioriteit, luidruchtige groepen zijn 
niet welkom, ook honden niet. 
Campers en caravans vinden er alle 
voorzieningen. Je kan er fietsen 
huren.
www.campingbloemendaal.nl

< LATIJNSE NAAM >
Bison bonasus

< SCHOUDERHOOGTE > 
tot 188 cm

< GEWICHT > 
tot 840 kg

< VOEDSEL >
gras, struiken, bladeren, schors

< LEEFT IN >
Oekraïne, Rusland, Litouwen, 
Slowakije, Duitsland, Denemarken, 
Roemenië, Nederland

< GEVAARLIJK? >
Neen. De wisent is schuw en kiest 
het hazenpad als je te dicht nadert. 
Maar hou afstand, roep niet en ga 
rustig achteruit als er eentje jouw 
richting uit komt. De grote grazers 
beschermen hun jongen.

IDENTIKITde Europese bizon

Het grootste 
landzoogdier  
van Europa
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