
Ze zijn groter en ruiger dan de roodbruine Schotse 
hooglanders. En heilzaam voor ons duingebied. 
Dertien wisenten lopen er in het Kraansvlak. 
Boswachter Ruud Maaskant vertelt waarom de 
bizons als buurgenoten zo bijzonder zijn.
tekst: Tineke Verhoeven | fotografie: Ruud Maaskant
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Wildebuur
KONING VAN DE DUINEN



‘Wisenten zijn net 
zo bijzonder als de 
neushoorn in Afrika.
En ze staan gewoon  
in onze achtertuin’

>>
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En dan zien we ze, eindelijk, de 
wisenten, meer dan tien! Een mach-
tig gezicht. We zijn al zeker een uur 
op pad met onze paarden om ze te 
spotten. Niet over de ruiterpaden, maar 
dwars door het terrein. Een rit die je 
alleen onder begeleiding kunt maken. 
Een gids van de manege rijdt achter, de 
boswachter voor. 

Op flinke afstand houden we de 
paarden in, zwijgend, er heerst rust in 
dit heuvelachtige, weidse duingebied. 
De ene kudde bekijkt de andere. Ze 
staan daar imposant en waardig, echte 
Europese bizons. Ergens in de verte zie 
ik twee mensen op een duintop, een 
van hen is Ruud Maaskant, boswachter 
bij PWN. Hij houdt in de gaten wat er 
gebeurt, hoe de beesten reageren op 
de paarden, en de paarden op hen. 

Gewoon in de achtertuin
Heel veel later spreek ik Ruud, die hier 
al 32 jaar boswachter is. “Wisenten zijn 
net zo bijzonder als de neushoorn in 
Afrika,” vertelt hij. “En ze staan gewoon 
in onze achtertuin. Momenteel dertien 
stuks, want we hebben al veel dieren 
uitgeplaatst naar natuurgebieden in 
Nederland, Spanje en Tsjechië. Dat 
was een van onze doelen.” Zijn ogen 
glinsteren: “Ach, er is zo veel waar we 
trots op zijn… Het terugfokken, zeker, 
de wisent is intussen minder bedreigd, 
maar we doen meer.” 

Ruud pakt een oversized formaat hals-
band uit de kast en laat zien hoe daar 
een GPS-zender in verwerkt zit. “Hier-

mee kun je de positie van de kudde 
bepalen. De leid-koe heeft zo’n band 
om. Dan hoeven we niet een dag te zoe-
ken als we de dieren willen observeren. 
We doen namelijk nog steeds onder-
zoek en hebben al veel studenten over 
de vloer gehad. Zij schrijven scripties, 
geven input, komen met ideeën. We 
onderzoeken bijvoorbeeld de interactie 
met andere beesten, eetgedrag en hun 
terreingebruik.” De samenwerking met 
universiteiten ziet hij als een succes. En 
ook de kennisuitwisseling met andere 
landen: “Engelsen, Denen en Duitsers 
komen bij ons kijken. En eens per jaar 
houden we een conferentie in Polen, 
waar de wisent de ‘koning van het bos’ 
heet.” 

Veilige afstand 
De beheerders van de wisentenkudde 
in het Kraansvlak hebben inmiddels 
een reputatie opgebouwd. Ruud: 
“Buitenlandse gasten zijn verrast over 
hoe we het hier aanpakken. Zo zijn we 
een van de weinige beheerteams die 
niet bijvoeren. Zelfs in Polen gebeurt 
dat. Ons doel is de natuur zijn gang te 
laten gaan, zolang de dieren zich red-
den. Dat monitoren we eens per maand 
via een bodyscore. En dan dit.” Hij pakt 
de mega halsband op. “Samen met 
SmartParks zijn we een zender aan het 
bouwen die vijf jaar langer meegaat. 
Van de huidige sensor is de batterij al 
na één jaar op. De nieuwe geeft meer 
informatie over de dieren, of ze eten, 
lopen of rusten, en of er mensen in de 
buurt zijn.” De zender is eerst uitge-
probeerd op hooglanders en wordt 



Niemand verheugt zich op het 
invullen van zijn belastingaangifte, 
veel mensen vinden het elk jaar weer 
een lastige opgave. De Belastingdienst 
maakt het misschien makkelijker, 
uitbesteden aan een deskundige 
maakt het zeker leuker.

advertorial

ADMINISTRATEUR MET EEN SCHAT AAN ERVARING

    Persoonlijk, 
kleinschalig 
en dichtbij

Admiku Administratiekantoor in Bennebroek is 
al meer dan dertig jaar een vertrouwd adres voor 
particulieren en ondernemers uit de omgeving. 
Oprichter en eigenaar Gerrit Kuiken bouwde in 
zijn lange carrière een gevarieerde klantenkring 
op. Zowel particulieren als zzp’ers en mkb-be-
drijven weten hem te vinden. Zij waarderen zijn 
schat aan kennis en ervaring. “Ik heb ook heel 
wat startende ondernemers geholpen met het 
opzetten van hun administratie en het verzorgen 
van hun belastingaangiften. Als adviseur volg ik 
hun ontwikkeling, dat is heel leuk.” 

Spannende stap
In 1992 was Gerrit zelf zo’n startende onderne-
mer. Hij nam ontslag als boekhouder en begon 
zelf een administratiekantoor aan huis. “Ik was 
kostwinner en we hadden schoolgaande kinde-
ren, dus voor mijn vrouw en mij was het een span-
nende stap. De eerste paar jaar moest ik er hard 
aan trekken, maar langzaamaan kreeg ik steeds 
meer klanten, vaak via mond tot mondreclame.”  

Gezonde bedrijfsvoering
Een goed opgezette en overzichtelijke administra-
tie is de basis voor een gezonde bedrijfsvoering. 
Voor de meeste ondernemers is dat een nood-
zakelijk ‘kwaad’, maar Gerrit doet zijn werk met 
plezier. “Ik hou van het contact met mijn klanten 
en vind het leuk om op de hoogte te blijven van 
de ontwikkelingen in mijn vakgebied.” Gerrit zat 
twaalf jaar in het bestuur van de NOAB, de bran-
chevereniging van administratie- en belastingdes-
kundigen. Tegenwoordig is hij lid van verdienste. 
“In dit vak kun je oud worden,” aldus Gerrit. Dat 
is hij dan ook vast van plan, want hij is nog lang 
niet uitgekeken op zijn werk.
 
Vertrouwen
Op de website van Admiku staat dat klanten 
kunnen rekenen op een ‘persoonlijke aanpak 
op maat’. Wat houdt dat in? “In mijn werk draait 
alles om vertrouwen, dus vind ik het belangrijk 
dat er een wederzijdse klik is. Een nieuwe relatie 
nodig ik daarom altijd uit voor een oriënterend 
gesprek. Daarna bespreken we de opdracht 
inhoudelijk. Sommige klanten besteden hun 
volledige administratie uit, andere alleen de 
loonadministratie of de jaarrekening en de be-
lastingaangifte. Mijn dienstverlening is flexibel.” 
Zelfs zo flexibel, dat hij oudere klanten die niet 
mobiel meer zijn thuis bezoekt. “Dat persoon-
lijke maakt mijn werk zo leuk, doordat ik lokaal 
werk kan er veel.”   

Admiku Administratiekantoor 
Leidsevaart 32 - 2121 AZ Bennebroek
06 - 42 03 92 24/023 - 584 54 82 
info@admiku.nl - admiku.nl

Geopend op werkdagen van 9.30 – 17.00 uur, 
dinsdag en vrijdagochtend gesloten.
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momenteel wisent-proof gemaakt. Want 
wisenten zijn veel steviger. De dieren 
moeten de band kunnen afwerpen en 
hij moet ook nauwkeurig zijn. 

Of wisenten gevaarlijk zijn? “Nee joh,” 
lacht Ruud, “het zijn grazers, geen 
vleeseters.” Dan serieus: “Het is eerder 
andersom, mensen doen gevaarlijke 
dingen. Je moet wisenten beslist niet 
voeren. Deze beesten hebben een 
comfortzone van minimaal vijftig 
meter. Dan blijven de dieren hun eigen 
ding doen en dat is wat we willen. Kom 
je dichterbij, dan lopen ze weg voor 
hun eigen veiligheid. Met kalfjes erbij 
zijn ze nog alerter. Houd dus altijd 
flinke afstand. Dat geldt ook voor de 
konikpaarden en hooglanders. Hun 
comfortzone bedraagt 25 meter, zo is 
via proeven ondervonden.” Mensen 
moeten weer leren met natuur om te 
gaan, denkt hij. “Je wilt een gebied als 
dit niet hermetisch afsluiten. Daarom 
organiseren we excursies. Zodat we 
kunnen uitleggen wat de beesten doen 
en hoe je veilig blijft.” 

Zandbaden
Wisenten hebben zeker een meerwaar-
de voor het duingebied. Ze gedragen 
zich anders dan hooglanders en eten 
andere, meer houtige gewassen. De 
dieren rollen veel en graag in het zand, 
daarmee woelen ze grond om. De 
stuifkuilen die door hun zandbaden 
ontstaan, vormen een habitat voor 
zandhagedissen, insecten, vlinders en 
meer kleine dieren. Ruud: “Dan gaat 
zo’n omgeving weer twintig jaar mee, 
dat is duinbehoud. Mede dankzij de 
wisent zie je hier weer konijnen en bij-
zondere planten. Het is niet alleen een 
imposant dier, maar ook een belangrijk 
onderdeel van de hele keten.” 

De wisenten hebben nieuwe, waardevol-
le informatie opgeleverd voor natuur-
beheer, en veel samenwerkingen met 
experts en organisaties in binnen- en 
buitenland. Ook dat maakt het voor 
PWN en voor Ruud in zijn rol van bos-
wachter een succes: “In coronatijd mer-
ken mensen hoe belangrijk natuur is 
en dat we daar dus zuinig mee moeten 
omgaan. En als je in deze regio woont, 
heb je het geluk van een wel héél mooie 
achtertuin,” besluit hij trots.  

Meer weten over de grootste grazer van 
Europa? Kijk op wisenten.nl. 
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