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Wlsenten in het
Kraansvlak

een innovatief en grensverleggend project

l

Giulia Variara, Dick Groenendijk, Myrlhe Fonck, Yvonne Kemp & Esther RodriguezGonzalez

a Foto'si Ruud Maaskant/PwN).

o Podntry eet kardinaalmuts.

o Tekening: Jos Zwarfs.

Srnds 2007 lopen er
wisenten in het Kraansvlak.
Dit artikel beschrijft
beknopt de resultaten van
10 jaar onderzoek naar
de wisenten en geeft een
doorkijkje naar gewenst
onderzoek in de toekomst.

De wisent is het grootste Europese
landzoogdier. Wilde populaties
zijn aar het begin van de 20ste
eeuw uitgestorven. Na de Tweede
Vy'ereldoorlog starlten natuurbe-
schermers in het Poolse Bialowieza
met het terugbrengen van de wi-
sent. Inmiddels bestaat de huidige
wereldpopulatie uit meer dan 5000
in het wild levende dieren. Maar
nog steeds staat de soort op de
Rode Lijst van de IUCN. De soort
is kwetsbaar vanwege een lage
genetische variatie en een gebrek
aan potentieel geschikt leefge-
bied. Vanouds wordt de wisent als
een bosbewonende soort gezien,
maar naar aanleiding van nieuwe
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inzichten is het wetenschappelijke
debat over de voorkeursbiotoop van
de wisent recent weer opgelaaid.
Onderzoek naar de ecologie van
wisenten is belangrijk om de soort
voor uitsterven te behoeden en kan
nieuw licht werpen op het voor-
keursleefgebied van de wisent.

lnnovatief project
In 2001 startten waterleidingbedrijf
en duinbeheerder P'WN, Stichting
ARK Natuurontwikkeling, Stich-
ting Duinbehoud, Stichting Kritisch
Bosbeheer en FREE Nature een
pilot van vijf jaar met de introductie
van de wisent in het Kraansvlak.
Dit duingebied is een onderdeel
van het Natura 2000-gebied Zuid-
Kennemerland in Noord-Holland.
In20I2 werd het project met vijf
jaar verlengd. De introductie van
wisenten in het Kraansvlak werd
belangrijk gevonden om meer over
de ecologie van wisenten te weten
te komen en om te onderzoeken wat
hun effect zot zijn op het duin-
landschap. Het was al met al nogal
een uitdagend idee met een sterk
innovatief karakter. Immers, het
was de eerste keer dat wisenten in

een duinlandschap werden ingezet.
Bovendien zouden de wisenten, an-
ders dan bij eerdere herintroducties,
niet worden bijgevoerd. Menselijk
ingrijpen in de kudde was beperkt
tot het plaatsen van GPS-halsban-
den bij enkele dieren voor moni-
toringsdoeleinden, een minimum
aan veterinaire zorg en af en toe
het in- en uitplaatsen van dieren.
Het innovatieve karakter van het
wisentenproject in het Kraansvlak
heeft unieke kansen gegenereerd
om in een geheel nieuwe setting
onderzoek te doen aan de ecologie
van deze kwetsbare soort en aan
de effecten van de wisent op het
duinlandschap.

Effecten van wisenten
Het project is in 2007 gestart met
drie wisenten afkomstig uit Polen.
Eenjaar later werden nog eens drie
Poolse wisenten in het Kraansvlak
losgelaten. In de zomer van 2018
telde de kudde 26 dieren en delen
ze het ruim 330 hectare grote
Kraansvlak met een aantal konik-
paarden (vanaf 2009) en Schotse
hooglanders (vanaf2016) om de
interactie tussen de grote grazers

a W¡senten nemen veelvuldig een zandbad en rusten graag op zandige plekken.

sen zou kunnen worden gestopt. In
het onderzoek naar de ecologie en
het terreingebruik van de wisent
hebben de wetenschappelijke com-
missie en meer dan 50 studenten
van Nederlandse en buitenlandse
hogescholen en universiteiten deze
verschillende thema's bestudeerd.
Dieetonderzoek wijst uit dat de wi-
sent niet alleen grassen en kruiden
eet, maar ook houtige gewassen.
Vooral kardinaalsmuts, kruipwilg
en meidoorn moeten het ontgelden.
In de herfst staan ook eikels op het
menu.
Onderzoek naar gedrag en temein-
gebruik laat zien dat wisenten ver-
antwoordelijk zijn voor het open-
breken van duindoornstruwelen.
Ook lijkt er een positieve correlatie
tussen het aandeel open zand en de
aanwezigheid van de kudde wisen-
ten, veroorzaakt door het veelvuldig
nemen van zandbaden en het lig-
gend rusten op zandige plekken. De
zandplekken worden ook gebruikt
door konijn en damhert, zo blijkt
uit camera-onderzoek. Kortdurende
studies laten zien dat dagvlinder- en
sprinkhaansoorten van korte, gra-
zige vegetaties toenemen op plek-
ken waar de wisenten veel komen.
Maar vlinders en sprinkhanen van
meer ruige graslanden mijden deze
plekken juist. Vervolgonderzoek
aan de gevolgen van wisenten voor
insecten is voor de komende jaren
gepland. >

+^!\ 
- L'F. \

te kunnen onderzoeken. Het gehele
duinlandschap heeft de afgelopen
decennia sterke veranderingen
ondergaan door een toename van
stikstofdepositie, vastleggingsbe-
heer en een afname van konijnen-
populaties. Ook in het Kraansvlak
zijn open duingraslanden gevoelig
voor verruiging en het dichtgroeien

met struwelen. Begrazing met de
wisent als instrumenttegen deze
bedreigingen van duingraslanden, is
onderwerp van onderzoek geweest
in het Kraansvlak. De verwachting
was dat met de introductie van
wisenten het dichtgroeien van duin-
graslanden zou worden tegengegaan
en dat toename van houtige gewas-

Wisent als ecologische vluchteling
De wisent werd lang gezien als een soort van uitgestrekte wouden. Deze
visie was gebaseerd op het feit dat de laatste wisenten, voor ze in 1927
uitstierven, rn þossen leefden. Vanaf de eerste her¡ntroducties, in 1952 in
Bialowieea in Polen, was het dan ook vanzelfsprekend dat de wisent in
bossen werd uitgezet. De introductie van wisenten in het Kraansvlak (een

relatief open en heterogeen duingebied) was dan ook revolutionair Er zijn
echter aanwijzingen uit gebitsmorfologie, gedrag, dieet en microhabitatse-
lectie dat de wisent oorspronkelijk een soort is van open, grasrijke habitats
en dus geen strkfe bossoort. De kijk op de wisent a/s bossooÆ is vooral ont-
staan doordat de wisent na de laatste ¡jst¡jd door verbossing van de steppe
en toegenomen menselijke druk (zoals jacht en veranderd landgebruik) werd
teruggedrongen in bossen. De wisent werd dus een ecologische vluchteling
die zich terugtrok in bossen voor veiligheid en rust.
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a Foto-excursie wisenten.

Recreatie en educatie'
In een dichtbevolkt land als
Nederland, waar de recreatiedruk
in natuurgebieden de komende
jaren waarschijnlijk alleen maar
toeneemt, is het belangrijk een
manier te vinden om wilde dieren
en mensen te kunnen laten samen-
gaan. Daarom is er in het wisen-
tenproject veel onderzoek gedaan

naar de interactie tussen wisenten
en wandelaars. Op basis van dit
oûderzoek konden we bezoekers

richtlijnen meegeven over hoe zich
te gedragen bij het tegenkomen
van de kudde. Inmiddels is ver-
volgonderzoek afgerond waarbij
de ontmoeting van verschillende
recreanttypen (waaronder trimmers)
en wisenten is geanalyseerd. Hierbij
is de reactie van de wisent op na-
derende proefpersonen bestudeerd
en de mate van alertheid/verstoring
geregistreerd.
De eerste jaren van het project was
het Kraansvlak gesloten voor pu-
bliek en konden de wisenten alleen
met excursies onder begeleiding
van de boswachter worden bezocht.
Na een uitbreiding van het wisent-
gebied werd in 2Ol2hetWisen-
tenpad geopend. Het Vy'isentenpad
is een drie kilometer lang voetpad
dat buiten het broedseizoen vrij
toegankelijk is voor publiek. Men
wordt door middel van duidelijke
bezoekregels uitdrukkelijk v eruocht
op het pad te blijven aatgezien
het pad in een rustgebied ligt en
verstoring van flora en fauna niet
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De reactie van de wisent op naderende
proefpersonen is bestudeerd en de mate van

al e rthe i d I v ersto ri n g g e reg i stree rd.

gewenst is. Dit blijkt goed te wer-
ken. Publiek komt de wisenten hier
geregeld tegen. Ook vinden nog
altijd excursies plaats waarbij men
onder leiding van boswachters op
zoek gaat naar de wisenten.

Daarnaast is het wisentenproject
een mooie kans om mensen infor-
matie te geven over de leefwijze en
historie van Europa's grootste land-
zoogdier. In het bezoekerscentrum
De Kennemerduinen in Overveen is

een 3D-animatie De virtuele wereld
van de wisent te zien, waarin bezoe-
kers een kijkje wordt gegeven in het
leven van de wisent en andere grote
grazers in het Kraansvlak. Ook is
er veel informatie over het project
te vinden op de website www.
wisenten.nl en op de social media-
pagina's van het project.
Na 10 jaar kunnen we concluderen
dat recreant en wisent heel goed
samen kunnen gaan. Belangrijk is
om mensen goed te informeren over
passend gedrag bij het tegenkomen
van de kudde. Op deze manier zijn
mensen in de gelegenheid om in
Nederland het grootste landzoog-
dier van Europa te ontmoeten, ge-

woon tijdens hun wandeltocht door
het Noord-Hol landse duin.

lnnovatief en grens-
verleggend
Het innovatieve karakter van het
wisentenproject in het Kraansvlak
biedt prachtige kansen om de ecolo-
gie van de wisent te blijven onder-

zoeken. De setting is ten opzichte
van de traditionele benadering van
de wisent (in bossen en met bijvoe-
ren in de winter) grensverleggend:
een relatief open duinlandschap
zonder bij voeren. Wetenschap-
pers van verschillende disciplines
kunnen daarom nog jarenlang
belangrijke vragen rond het dieet,
habitatgebruik en effecten op het
duinterrein onderzoeken . In 2017
werd het tienjarig bestaan van het
wisentenproject in het Kraansvlak
gevierd. Het is belangrijk om te
beseffen dat het soms veel oplevert
om out of the box te denken. In het
geval van het wisentenproject in het
Kraansvlak bleek dat een belang-
rijk ingrediënt voor een succesvol
internationaal innovatief proj ect
waafinee deuren opengingen voor
nieuwe kansen in het Nederlandse
natuurbeheer.
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