
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hier een weer kort fotoverslag met de 
wisentontwikkelingen van week 37, 38
en 39, gemaakt door Renée Normann 
en Linde Veldhoen.  
 
Met deze korte verslagen willen we een indruk 
geven hoe het gaat met de wisenten in het 
Kraansvlak.   

Foto 1 en 2 Verstopt in het bos (L. Veldhoen, 10-
09-08)

Foto 1

Foto

Allereerst willen we nog even melden dat ex-stagiaire 
Sonja Gerritsen ons voor ongeveer 8 weken begeleidt 
en helpt. We kunnen veel van haar leren en bovendien 
komt haar ervaring met de wisenten goed van pas! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 3, 4 en 5 Slanke en haar wond (R. Normann, 10-09-08) 
Hier is een duidelijk foto van Slanke�s nieuwe wond bij haar staartaanzet. Te 
zien is dat deze op het moment dat de foto is gemaakt helaas helemaal open is.  

Natuurlijk vraagt Slanke wat extra aandacht.  
Haar vorige wond (aan de linkerkant van haar vagina) is nog 
steeds mooi dicht en daar lijkt ze geen last meer van te hebben 
(foto 3). 
Echter heeft ze nu een nieuwe wond, die we op 10-09-08 
ontdekten. Op dat moment was deze helemaal open, zoals 
goed te zien is op foto 4 en 5. Ze likte er telkens aan.  
Typerend aan haar is dat zij haar staart overduidelijk van 
helemaal rechts naar helemaal links legt, waar de andere 
wisenten hun staart vlugger en minder ver naar links en rechts 
zwiepen.  
Tijdens de volgende observatie, een week later, was de wond 
al wat dichter en leek ze er geen last meer van te hebben.  

Om nog terug te komen op het mysterie van Slanke die verdwenen 
was op vrijdag 04-09-08; op maandag 07-09-08 is ze weer gezien 
door boswachter Ko en Ruud M. en leek er niets aan de hand. 
Gelukkig maar! 

Foto 3

Foto 4

Foto 5



Op donderdag 18-09-08 hebben we voor het eerst met Sonja een vegetatietransect 
gelopen, wat redelijk goed ging! Hier besteden we per week minimaal 1 dag aan. 
In totaal zijn er 20 transecten in het gebied te vinden, elk 50 meter lang. Tussen 
twee paaltjes wordt een meetlint gespannen op een hoogte van 50 cm, waarbij elke 
plant of boom die dit lint aanraakt of daarboven aanwezig is wordt genoteerd of en 
hoe deze is aangeroerd door een herbivoor.  
De opzetter van deze transecten, Cyril Luman, is woensdag 24-09-08 mee het veld in 
geweest om ons nog van de nodige informatie te voorzien. 

Toen we de wisenten op woensdag 24/09/08 wilden gaan 
opzoeken, bleek dat de zenders van de wisenten toen al twee 
dagen lang geen fixen meer doorgaven. Was dat ff balen! 
Niet echt handig als je niet weet waar de wisenten zijn en je 
een transect wil gaan lopen… 
Vooral veel gezocht dus; van duintop naar duintop, auto in, 
auto uit. In wisent-aanwezigheid-uitgesloten stukken wel de 
nodige transecten kunnen doen.  
Op donderdag 25/09/08 zijn we extra vroeg ons bed 
uitgegaan en met onderstaande foto�s kunnen jullie even 
meegenieten van een prachtige zonsopkomst, wat de duinen 
een extra stukje schoonheid meegeeft… 

Foto 6 Van duintop naar duintop (L. Veldhoen, 25-
09 08)

Foto 7 Zonsopkomst in het Kraansvlak 
(L. Veldhoen, 25-09-08)

Foto 8 Reebok (L. Veldhoen, 25-09-



Foto 10 Opzoek naar wisenten (L. Veldhoen, 25-
09-08)

Foto 12 Wisenten zoeken (L. Veldhoen, 25-
09 08)

Foto 13 Ochtendgloren in het Kraansvlak (L. Veldhoen, 25-



 

Dit was het voor nu. We sluiten af met een zeer 
charmante foto van Zwarte, die nog altijd even 
geïnteresseerd is in de auto. 

Tot de volgende aflevering! 

*Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie ons altijd 
mailen* renee.normann@wur.nl en/of 

linde.veldhoen@wur.nl 

Foto 14 Zwarte op haar charmantst (R. Normann, 10-09-

Verder hebben we de afgelopen weken niet veel bijzonders gezien.  
Stier snuffelt en fleemt nog altijd wat her en der bij Blonde, Slanke 
en Kalf. Interesse van zijn kant naar Zwarte hebben we nog niet 
gezien.  
De liefde tussen Stier en Moeder uit het vorige verslag lijkt ook te 
zijn vergaan. Ook hebben we Kalf niet meer bij Moeder zien drinken.  
Zal dit duiden op wat we allemaal hopen…? 
 
Uit het sociale gedrag komt het ook telkens naar voren dat Moeder 
toch wel behoorlijk hoog in rangorde staat. Op de nodige momenten 
geeft ze Zwarte en Blonde (die �best buddy�s� zijn) een goeie duw. 


