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Sinds 2016 doet PWN, in samen-
werking met vogelringstation Van
Lennep, onderzoek naar broedsuc-
ces en nestsamenstelling van zang-
vogels in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland in relatie tot de
aanwezigheid van grote grazers
zoals de wisent. De eerste resulta-
ten zijn inmiddels bekend. Het
blijkt dat de nesten in het Kraan-
svlak, het leefgebied van de wisen-
ten, voor 74 procent bestaan uit
plantaardig materiaal zoals mos en
takjes. Er werd veel haar van wi-
senten, en in minder mate van
herten aangetroffen in de nestkas-
jes. De nesten in de Kennemerdui-
nen, waar geen wisenten lopen,
bestaan voor 97 procent uit plan-
taardig materiaal. Een groot ver-
schil. De haren van de wisent zor-
gen voor een goede isolatie en
broedtemperatuur voor de eieren.

Na afronding van haar studie
biologie kwam de Madrileense
Esther Rodriguez Gonzalez acht
jaar geleden naar Nederland, speci-

aal om zich in opdracht
van duinbeheerder

PWN bezig te
houden met

wisentenonderzoek. Aanvankelijk
voor een jaar, maar ze is gebleven.
,,Het is uniek voor een bioloog om
dit werk te doen, met de grote
grazers en de wisent. Er zijn niet
heel veel kansen in Europa om met
deze soorten te werken.’’

Al in 2013, vertelt zij, zijn er in de
Kennemerduinen, het gebied ten
noorden van de Zeeweg tussen
Overveen en het strand van Bloe-
mendaal, een paar nestkastjes
opgehangen. ,,Daar lopen Schotse
hooglanders, konikpaarden, een
paar shetlandpony’s en verder zijn
er allerlei wilde dieren zoals konij-
nen en herten.’’ Op zeker moment
realiseerde Rodriguez zich dat het
interessant is te weten of de sa-
menstelling van het nestmateriaal
van zangvogels in de Kennemer-
duinen verschilt met het gebied
waarin de wisenten zijn uitgezet. 

Broedsucces
Aldus zijn in 2016 ook in het
Kraansvlak, het gedeelte ten zui-
den van de Zeeweg waar de wisen-
ten lopen, twintig nestkasten ge-
plaatst. Ook in de Kennemerdui-
nen hangen er twintig. Veertig
nestkastjes in totaal, waarin alge-
mene soorten kunnen bivakkeren
als koolmees, pimpelmees en -
sporadisch - een paartje glanskop-
pen. Voor de duidelijkheid: er
lopen momenteel dertien wisenten
in het Kraansvlak, alsmede vijf
Schotse hooglanders en vier konik-
paarden. 

Rodriguez: ,,Doel van de studie

is te kijken naar broedsucces. Hoe-
veel van de veertig nestkasten zijn
bezet? Welke soorten? Hoeveel
eieren in totaal leggen ze? Hoeveel
jongen vliegen uit? Soms gaat er
iets mis; dan gaat het vrouwtje
dood door predatie van bijvoor-
beeld een boommarter, of is er
verstoring waardoor ze het broed-
sel verlaat en je de jongen dood in
het nest vindt. Broedsucces wordt

berekend door te kijken naar het
aantal eieren dat is geproduceerd
en het aantal jongen dat uiteinde-
lijk uitvliegt.’’

,,We zijn vervolgens gaan kijken
naar het nestmateriaal. Vogels
bouwen hun nest meestal in lagen
op. Er zit structuur in. De nest-
structuur van bijvoorbeeld kool-
mees bestaat meestal uit mossen en
grassen, soms dun houtachtig

materiaal. Maar in het Kraansvlak
waar de wisenten leven, bestaat het
gedeelte waarin de eieren liggen
uit zacht, warm materiaal: wisen-
tenvacht. Vergeleken met de haren
van hooglanders of paarden is dat
van de wisent veel zachter, het lijkt
op schapenwol.’’ 

Hoe verzamelen de vogels dat
haar? Rodriguez: ,,Wanneer de
temperatuur in het voorjaar om-

hoog gaat en de nesten worden
gebouwd, ontdoen de grote grazers
zich van hun wintervacht. Dat
doen ze door tegen de stam van de
boom te schuren, een afgebroken
tak, of dwars door stekelige mei-
doorn te lopen. Hele kluiten haar
blijven in de struiken hangen. Dan
is het gemakkelijk voor de vogels
beschikbaar.’’

Vier jaar onderzoek, dat is een

lange periode van research, vindt
Rodriquez. ,,We weten nu dat als
er in een gebied wisenten aanwezig
zijn, broedvogels de vacht gebrui-
ken voor het bouwen van hun
nesten. De volgende stap is te be-
kijken of er een relatie is tussen de
aanwezige vacht en het broedsuc-
ces. Met andere woorden: zorgt het
gebruik van wisentenhaar ervoor
dat, als je kijkt naar het totaal

Uit onderzoek van duin-
beheerder PWN blijkt
dat zangvogels, bij het
bouwen van hun nesten

in het voorjaar, profiteren van de
aanwezigheid van wisenten in het
duingebied. Ze gebruiken de zach-
te vacht van deze grazers als bouw-
materiaal in hun nest.
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Groep wisenten in het Kraansvlak. FOTO RUUD MAASKANT Jonge wisent schuurt tegen paal bij wisentenpad. FOTO RUUD MAASKANT Net uitgekomen koolmezen in nest met wisenthaar. FOTO ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ

HAA 21◆
woensdag 14 augustus 2019 5Regio 5Zangvogels in het Kraansvlak bij Overveen gebruiken

haar van wisenten als bouwmateriaal voor hun nesten

aantal eieren dat is gelegd, er meer
jonge vogels uitvliegen? Zit er
überhaupt een relatie tussen?’’

Dit seizoen zijn twee biologies-
tudenten bezig geweest nestmate-
riaal uit te pluizen. Ze zijn daar-
mee soms wel drie à vier uur per
nest bezig, vertelt Rodriguez. Alles
wordt gewogen en gerubriceerd:
mos, gras, kruiden, verschillende
haartypes, veren en ook een catego-
rie door mensen geproduceerd
materiaal zoals plastics. ,,Gelukkig
hebben we dat laatste in het duin-
gebied nog niet aangetroffen.’’
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Zacht en warm
nest met haar
van de wisent 

Bioloog Esther
Rodriguez doet
namens PWN
onderzoek in
duingebied

Zowel de glanskop (achter) als de
pimpelmees (voor) gebruiken het
haar van de wisent als nestmateri-
aal. FOTO’S WIKIPEDIA

Op 18 maart 2008 volgde de
tweede groep van drie wisenten.
Momenteel verblijven er dertien
exemplaren in het duingebied.
De hoeveelheid dieren hangt af
van het voedselaanbod. De gra-
zers worden niet bijgevoerd.

De wisent is lange tijd be-
dreigd met uitsterven. Tot het
jaar 400 kwamen ze verspreid
door heel Europa voor, maar net
als andere grote zoogdieren
zoals oeros en tarpan (Europees
wild paard), verdween de Euro-
pese bizon uit steeds meer ge-
bieden in Europa. Jacht, strope-
rij, ontginning van leefgebied en
concurrentie door huisvee waren
de belangrijkste oorzaken. Al-
leen in Oost-Europa hield de
soort nog stand in de oerbossen
en jachtreservaten. Het laatste

wilde exemplaar stierf in 1927 in
de Kaukasus.

Er waren nog maar een paar
wisenten over in gevangenschap
en vanuit deze kleine populatie
zijn weer wisenten in natuurge-
bieden uitgezet. Momenteel
leven er circa zevenduizend
dieren in natuurgebieden, wil-
dreservaten, fokcentra en dieren-
tuinen. Het gaat goed, zegt
Esther Rodriguez Gonzalez,
bioloog van PWN. De populatie
neemt toe, zeker omdat er inte-
resse bestaat om ook in andere
gebieden de wisent te herintro-
duceren. ,,Maar er is nog veel te
doen.’’ 

Belangrijk is om, met zo’n
kleine genenvariatie, inteelt te
vermijden. Daarom worden
dominante mannetjes na enige
jaren verblijf in een reservaat
uitgewisseld met een ander. In
Kraansvlak zijn in 2016 twee
nieuwe stieren vanuit Frankrijk
geïmporteerd. Genetica is een
zeer belangrijk onderwerp in het
Europese conservatieprogramma
voor deze nog steeds bedreigde
diersoort.

Bijna uitgestorven wisent nog
steeds zeer bedreigde diersoort
Overveen ■ Na een periode van
diepgaand onderzoek en voorbe-
reiding werden op 24 april 2007
de eerste drie wisenten uitgezet
in het Kraansvlak, een gebied van
330 hectare ten zuiden van de
Zeeweg in Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. 


