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De Kraansvlakkudde ligt te herkauwen. Foto: Louise Prévot

Inleiding
In Europa worden in het wild levende wisenten meestal, maar zeker in de winter, bijgevoerd.
Het Kraansvlakproject is in dat opzicht uniek omdat bij de start in 2007 het uitgangspunt is
geweest om de dieren niet bij te voeren en als wild te beheren; en dat dan ook nog in een
duingebied. Op dat moment staat de wisent immers nog als echt bosdier bekend.
Veel ogen hebben dan ook vanaf het begin zeer geïnteresseerd over onze schouder
meegekeken.
Vanaf de start is in het Kraansvlakproject enorm veel kennis en praktijkervaring opgedaan.
Dat delen we graag en actief om zo de bestaande lacune in de kennis over deze nog steeds
bedreigde diersoort in te vullen. Het wisentenproject is in 2016 het tiende en daarmee laatste
jaar ingegaan van de (in 2012) verlengde Kraansvlakpilot. Deze loopt officieel af op 31
december 2017. In 2016 hebben we daarom ook nagedacht hoe we het Kraansvlakproject in
2017 op gepaste wijze gaan afsluiten. Wij willen alle opgedane kennis en ervaring bundelen
en op diverse manieren delen. Bijvoorbeeld via een symposium en een speciaal boek.
In de zomer hebben we afscheid moeten nemen van één van de grondleggers van het
Kraansvlakproject: PWN-collega Leon Terlouw is totaal onverwacht eind augustus
overleden. Als gedreven man van het eerste uur hebben we veel aan hem te danken. Zonder
zijn niet aflatende inzet zou het Kraansvlak er vandaag de dag waarschijnlijk zonder
wisenten heel anders uitzien.

1

1. Kudde en beheer
Omdat er met grote regelmaat beroepsmatig mensen in het Kraansvlak bezig zijn
(boswachters, beheerders, onderzoekers, vrijwilligers, etc.) is er altijd een actueel en goed
beeld met betrekking tot de gezondheid van de wisentkudde beschikbaar. Elke maand
worden de wisenten ook individueel beoordeeld door een expertteam en wordt de conditie
van de dieren op een scorekaart vastgelegd.
Daarnaast wordt één keer per jaar een conditiecheck gedaan, waaraan de bij het project
betrokken dierenarts en externe adviseurs deelnemen. Aan het eind van de winter, in het
voorjaar van 2016, waren de wisenten duidelijk wat van het extra ‘overwintervet’ kwijt. Vooral
bij de oudere koeien is dit zichtbaar. Bovendien hebben in 2015 vijf koeien een kalf
gekregen, die een aantal maanden gulzig bij hun moeders drinken. Ook dat ‘gaat niet in de
koude kleren zitten’.
Regelmatig is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van worminfecties bij de wisenten.
Bij zowel in- als uitvoer van wisenten is er daarnaast extra uitvoerig onderzoek nodig.
Om nieuw bloed in de Kraansvlakkudde te brengen, zijn in mei twee jonge wisentstieren uit
Frankrijk geintroduceerd. Na een aantal weken ter observatie in een afgesloten stuk van het
Kraansvlak te hebben gestaan, zijn ze losgelaten en zonder problemen binnen een dag
volledig opgenomen in de kudde. In 2017 zal blijken of ze ook daadwerkelijk hun genen
doorgeven aan een nieuwe generatie. In 2016 zijn er geen kalfjes in het Kraansvlak geboren
omdat er in de bronstperiode van 2015 geen volwassen stieren aanwezig waren.
In juni is een grote wens van de onderzoekers in vervulling gegaan: er wordt een aantal
Schotse hooglanders geïntroduceerd in het Kraansvlak. Vanaf dat moment wordt het
samenleven van wisenten, paarden en runderen in het veld bestudeerd.

Schotse Hooglanders gaan goed samen met wisenten. Foto: Louise Prévot
In de aanloop naar voorgenomen verhuizingen van Kraansvlakwisenten heeft er overleg
plaatsgevonden tussen de partners ARK en PWN en vertegenwoordigers van Stichting
Kritisch Bosbeheer, Herds and Homelands en Staatsbosbeheer. Ook de betrokken
dierenarts van de Kraansvlakkudde is aanwezig geweest. Het welzijn van de wisenten staat
bij dergelijke ingrijpende gebeurtenissen centraal; het is belangrijk om dit altijd te monitoren.
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2. Uitplaatsen Kraansvlakwisenten
Op 7 en 8 maart maakt het wisentteam twee heel lange dagen. Per dag verhuist een viertal
Kraansvlakwisenten naar het project de Maashorst in Noord-Brabant. Onder grote
belangstelling gaat de klep van de transportwagen aan het eind van de eerste middag open
voor het eerste kwartet. Na lang aarzelen, springt de eerste wisent uit de veewagen om
daarna uitgebreid de nieuwe leefomgeving te gaan verkennen. Nummer 2 en 3 (moeder en
nieuwsgierig kalf) volgen veel vlotter, maar nummer vier heeft er duidelijk even geen zin in
en laat meer dan een half uur op zich wachten. Maar eenmaal buiten weet het viertal elkaar
vlug weer te vinden en heffen de genodigden opgelucht het glas. De verhuizing de volgende
dag van het tweede viertal uit het Kraansvlak naar de Maashorst verloopt door de opgedane
ervaring aanmerkelijk vlotter. En onder minder belangstelling.

Loslaten Kraansvlakwisent in De Maashorst. Foto: Ruud Maaskant
Vanuit Denemarken is er in 2016 belangstelling voor het Kraansvlakproject. Men speelt er
met de gedachte om op twee verschillende locaties een wisentproject te starten.
Nog altijd is er interesse om wisenten toe te voegen aan het begrazingsproject op
Schiermonnikoog. Maar het is nog niet zover dat er concreet plannen zijn.
Ondertussen gaat het met de twee Kraansvlakstieren, die in 2015 naar Spanje zijn verhuisd,
prima.
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3. De vangkraal
Als er één onderdeel van het Kraansvlakproject zijn dienst heeft bewezen, is dat de in eigen
beheer ontworpen en gebouwde vangkraal. Er komen zoveel vragen voor informatie binnen
van binnen- en buitenlandse natuurcollega’s, dat er een speciale film is gemaakt waarin op
instructieve wijze de belangrijkste elementen zijn verfilmd, te weten:
- Hoe de kraal er in zijn totaal uitziet
- Welke behandel- en verblijfsruimtes er zijn
- Hoe die te gebruiken
- Hoe de veiligheid van dieren en mensen is gewaarborgd
- Het gemak bij te maken dierselecties
- Hoe onnodige onrust bij de dieren te voorkomen
- Het gemak van het in- of uitladen van dieren
Voor een geplande verhuizing (bijvoorbeeld naar de Maashorst) wordt de hele
Kraansvlakkudde rustig aan de vangkraal gewend. Alle deuren worden hierbij open gezet,
zodat de dieren vrij in en uit kunnen lopen. Als een verhuisdatum nadert, gaan deuren dicht
als de kudde binnen is. Via een stelsel van gangen en ruimtes wordt een selectie gemaakt.
De dieren die niet mee verhuizen, blijven vrij. De dierenarts voert zijn (verplichte)
onderzoeken uit en als alles in orde is, lopen de wisenten als het moment daar is bijna
vanzelf de veewagen in.
Ook bij het invoeren van wisenten is deze kraal een uitkomst, zoals is gebleken bij de komst
van de twee Franse wisenten. Na het verlaten van de veewagen was de doorvoer naar een
kleine ruimte in de kraal snel geregeld. Na controle door de dierenarts zijn de dieren enige
tijd ter observatie in de kraal gehouden, waarna -toen de dieren in orde waren bevonden- de
deuren konden worden geopend en de wisenten de duinen in konden trekken.

Franse stier stoeit met Kraansvlakstier. Foto: Ruud Maaskant
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4. Wetenschappelijk onderzoek
Zoals in de voorgaande jaren vindt ook in 2016 onderzoek plaats bij de wisenten. Studenten,
dit jaar wederom ook uit het buitenland, zijn hierbij onmisbaar en worden begeleid door
PWN.
Het in 2015 gestarte onderzoek waarbij de relatie tussen de aanwezigheid van wisenten en
kleiner wild is bekeken, is in 2016 voorlopig afgerond. Trends in het vóórkomen van
zandhagedis en konijn zijn gekoppeld aan begrazingsdruk in het wisentgebied. Bij de
konijnen lijkt er een positieve link te zijn. Goed nieuws voor de duinen, na jarenlange
achteruitgang van de konijnenstand.
Ook afgerond in 2016 is het onderzoek naar zandige gebruiksplekken in wisentgebied ten
opzichte van niet-wisentgebied. Op basis van cameravallen is bekeken welke diersoorten
vooral van deze plekken gebruik maken. Naast wisent zijn dat met name konijn, damhert en
konik paard.
Als onderdeel van een promotie-onderzoek volgen twee Franse onderzoekers de
wisentkudde, om zo de sociale interacties binnen de kudde te bestuderen. Vragen hierbij
zijn: Wie heeft er met name de leiding en hoe ziet de hierarchie er in de kudde uit? In 2017
volgt een wetenschappelijk artikel met de resultaten.
In de zomer is een jaarrondstudie gestart waarin het dieet van wisent, rund en paard
samenlevend in 1 gebied wordt vergeleken.

Wisent eet eikel. Foto: Ruud Maaskant
Het gedane transectenonderzoek, om de impact van herbivorie aan vegetatie te bekijken,
wordt momenteel uitgewerkt. In 2017 volgt een wetenschappelijke publicatie.
Samen met de Universiteit van Utrecht wordt onderzoek uitgevoerd naar de interactie tussen
wisenten en recreanten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld wandelaars en joggers. Dit onderzoek
5

strekt zich ook uit tot het wisentenproject in de Maashorst. De ervaringen worden vergeleken
en in 2017 wordt hierover een rapport verwacht.
Met de beheerders van de twee nieuwe wisentgebieden Maashorst en Veluwe worden de
onderzoeksmethoden afgestemd zodat zoveel mogelijk gegevens van de drie wisentlocaties
-die onderling nogal verschillend zijn- kunnen worden vergeleken. De jarenlange ervaringen
vanuit het Kraansvlakproject worden hierin expliciet meegenomen. Dat is eveneens het geval
tijdens het periodieke overleg van de wetenschappelijke commissie.
5. Communicatie en educatie
Van de interactieve 3D-animatie ‘De virtuele wereld van de wisent’ (gemaakt in 2015 voor de
bezoekers van bezoekerscentrum De Kennemerduinen te Overveen) is een tweede versie in
gebruik genomen. Ook de rol en het samengaan met ree, damhert, konijn en Schotse
hooglander in het Kraansvlak komt nu uitgebreid aan de orde.
Het Kraansvlakteam initieert een Landelijk Platform, waarin ook de wisentprojecten
Maashorst en Veluwe, alsmede het Natuurpark Lelystad deelnemen om de communicatie
over Nederlandse wisenten op nationaal en internationaal vlak te stroomlijnen.
De film over de vangkraal heeft veel belangstelling gekregen. Vertoningen hebben plaats
gevonden op diverse congressen en symposia. Naast de Nederlandse is er ook een Engelse
versie.
Na vijf jaar trouwe dienst is het Informatieboek vernieuwd dat bezoekers bij de ingang van
het Wisentenpad (voorheen: Gele route) door het westelijk deel van het Kraansvlak
informatie geeft over hoe het pad te gebruiken.
De Kraansvlakwisenten blijven een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de media. In
2016 zijn onderstaande berichten en artikelen verschenen:
- Een artikel over de terugkeer van wisenten in de West-Europese natuur in het blad
van de Zoogdiervereniging, geschreven door Yvonne Kemp en Leo Linnartz
- Een fotoreportage van PWN boswachter Ruud Maaskant in Natuurfoto Magazine
- Een artikel in Bionieuws
- Een artikel in de Informatiekrant van Nationaal Park Zuid-Kennemerland (gratis voor
bezoekers van bezoekerscentrum De Kennemerduinen) in het voorjaar
- Een artikel in NRC Handelsblad (maart)
- Een foto van onze wisenten van natuurfotograaf Jasper Doest (die eerder een
reportage over het project voor National Geographic maakte) krijgt een eervolle
vermelding in de prestigieuze Wildlife Photograper of the Year competitie. Dit levert
internationale promotie voor het project op.
TV Noord-Holland was erbij toen de twee nieuwe wisentstiertjes uit Frankrijk in het
Kraansvlak zijn losgelaten.
Naast de wisentenwebsite hebben de leden van het wisentteam ook social media zoals
twitter en facebook actief gebruikt om nieuws en foto’s te delen met de enthousiaste
achterban. Op hun beurt heeft het publiek ons verblijd met mooie foto’s van hun ontmoeting
met de kudde.
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Medewerkers uit het wisentteam Kraansvlak hebben presentaties gegeven tijdens:
- het LIFE-congres ‘Dutch Dune Revival’ te Zandvoort
- het jaarlijkse, internationale wisentcongres in Polen
- een internationale cursus over begrazing
- een rewilding symposium in Wageningen
- een bijeenkomst van de Duin Advies Raad.
Op 16 november hebben natuurbeheerders en boswachters elkaar gesproken op de 3e
Landelijke beheerdersnetwerkbijeenkomst Wisenten. Het Veluweproject was deze keer
gastheer. Het is een waardevolle dag geweest waarin ervaringen zijn gedeeld en kennis is
uitgewisseld. De dag is afgesloten met een veldbezoek aan het project.

6. Publiek en wisenten
Elk jaar tussen 1 september en 1 maart is het publiek welkom op het Wisentenpad. Een
speciale route door het westelijke deel van het Kraansvlak biedt wandelaars de kans de
wisentkudde in het wild te zien. Vanaf de openstelling in 2012 tot aan de jaarlijkse sluiting in
2016 hebben meer dan 15.000 bezoeken plaatsgevonden. Een groep betrokken vrijwilligers
houdt met grote regelmaat een oogje in het zeil en beantwoordt vragen. Ze zijn herkenbaar
aan een speciale jas met wisentlogo.
Vanaf oktober heeft PWN speciale excursies in het Kraansvlak georganiseerd om ruiters de
kans te bieden vanaf een paardenrug wisenten te bekijken. Deze activiteit staat nog in de
kinderschoenen. Uit de uitkomst van de enquête die deelnemers na afloop invullen worden
verbeterpunten meegenomen om dit type excursie verder uit te bouwen. Zeker is dat deze
activiteit hoge ogen gooit. De ruiters zijn zonder uitzondering enthousiast. We gaan ermee
door.

Ruiters genieten vanaf hun paard van de wisenten. Foto: Louise Prévot
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Met de gemeente Bloemendaal is overleg gevoerd over een eventuele uitbreiding van het
Kraansvlak met het naastgelegen Middenduin. Wens van de gemeente hierbij is om een, in
het gebied aanwezig wandelpad uit te rasteren. Zo blijven wandelaars en wisenten
gescheiden. Dit sluit niet aan bij de projectvisie dat wisenten en wandelaars prima samen
kunnen gaan, mits er omgangsregels in acht worden genomen. Vanuit het project zal hier
nog verder aan worden gewerkt, zodat in de toekomst een samengaan van grote grazers
met recreanten als vanzelfsprekend zal worden gevonden.
Het is in 2016 helaas dikwijls voorgekomen dat recreanten door het voor het publiek
afgesloten Kraansvlak dwalen, op zoek naar de wisentkudde. Dit verstoort het van oudsherre
aangemerkte rustgebied inclusief het aanwezige wild. Dit heeft ons begin 2016 doen
besluiten om de GPS positie van de kudde niet meer op de website van wisenten.nl te
publiceren. De boswachters hebben ‘afdwalers’ verbaliseert. De Officier van Justitie stelt de
hoogte van de boete vast.

7. Werkbezoeken
In maart is een afvaardiging van de Provincie Noord Holland in het Kraansvlak op bezoek
geweest om meer te horen over de wisenten en hun impact op het gebied.
In september heeft het wisententeam Kraansvlak op uitnodiging het project Maashorst
bezocht, dat dan een half jaar onderweg is. Het weerzien met ‘onze wisenten’ heeft indruk
gemaakt. Ze doen het goed. Ervaringen zijn uitgewisseld en waar nodig is aanvullend advies
gegeven.
8. Uitbreiding
De beoogde gebiedsuitbreidingen van het Kraansvlak zijn even ‘on hold gezet’. Alle
aandacht gaat voorlopig uit naar de bouw van de natuurbruggen Zeepoort (over de Zeeweg
naar Bloemendaal aan Zee) en Duinpoort (over de spoorlijn Overveen – Zandvoort) in
2016/2017. Beide natuurbruggen zijn onderdeel van een drietal, waarvan de eerste (de
Zandpoort) al in 2014 is gerealiseerd. Samen verbinden ze de natuurgebieden Amsterdamse
Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waarvan het Kraansvlak deel
uitmaakt. Verbindingen die ook voor de toekomst van de wisenten in de duinen van Noorden Zuid-Holland van belang zijn.
9. Toekomst
Met alle betrokken partijen wordt er vóór de zomer van 2017 beslist hoe verder te gaan met
de wisenten in het Kraansvlak nadat ook de 2e pilotperiode is afgesloten. Dan zal het ook
duidelijk zijn aan welk onderzoek nog behoefte is en welke rol de partners in de toekomst
kunnen en zullen spelen.

Colofon
Tekst ARK en PWN
Eindredactie Brijn Communicatie
Maart 2017
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