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Wild West taferelen in Nederland? Wie door 
de Noord-Hollandse Kennemerduinen wan-
delt, kan zomaar een kudde bizons tegen 
het lijf lopen. 
 
De wisent of Europese bizon, is het neefje van de 
Amerikaanse bizon en een verre verwant van ons 
huisrund. De imposante dieren kunnen tot twee 
meter hoog en tot 1100 kg zwaar worden. Bij deze 
zware jongens is het dus raadzaam om gepaste af-
stand te houden, minimaal vijftig meter. De dieren 
zijn op zich niet gevaarlijk, zo lang je ze met rust 
laat. Zodra een wisent met zijn kop schudt, met zijn 
hoeven over de grond schraapt of op je af komt 
lopen, zit je te dicht in zijn comfort zone en wordt 
het tijd je uit de voeten te maken. Niet door hard 
weg te rennen, maar door rustig achteruit te lopen, 
zonder je rug naar hem toe te keren. 
Ooit kwam de wisent voor in grote delen van 
Europa: van Zuid-Engeland tot diep in Rusland en 
van de Pyreneeën, Noord-Italië en de Balkan tot 
Duitsland, België en waarschijnlijk zelfs Neder-
land. Door jacht, stroperij en ontginning van de 
leefgebieden stierven de laatste wilde exemplaren 
uit, in 1919 in het woud van Bialowieza (Polen) en 
in 1926 in de Kaukasus. Gelukkig waren er nog 
wisenten over in gevangenschap en vanuit deze 
kleine populatie zijn weer dieren in natuurgebieden 
uitgezet. Momenteel leven er weer enkele duizen-

den dieren in Europa, verspreid over natuurgebie-
den, wildreservaten, fokreservaten en dierentuinen.
In 2007 zijn er bij wijze van proef drie wisenten 
uitgezet in het Kraansvlak, onderdeel van het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In dit natuur-
gebied tussen Zandvoort en Bloemendaal leeft 
inmiddels een kudde van circa vijftien dieren.  
Wisenten zijn goed aangepast aan een leven in 
een bosrijke omgeving, maar hebben naast bos 
ook grasland en struweel nodig voor voedsel. 
Samen met andere grazers – paarden, reeën, 
damherten en konijnen – zorgen de bizons dat 
er een gevarieerd duinlandschap ontstaat met 
bomen, struiken en graslanden.

Wandelen
Tot afgelopen najaar leefden de wisenten in een 
gebied dat was afgesloten voor publiek. Met 
een beetje geluk kon je de dieren zien vanaf het 
uitkijkpunt of de wandelpaden Duinpieperpad en 
Populierenlaan, die beide langs het leefgebied 
van de dieren lopen. Met de openstelling van het 
Wisentenpad in november 2012 is het makkelijker 
geworden wisenten tegen te komen, omdat deze 
route door het wisententerrein voert. De route 
is gemarkeerd met paaltjes met gele kop en ligt 
op een kwartier wandelen van de ingangen van 
het Kraansvlak. Nog steeds heb je geen garantie 
de dieren daadwerkelijk te zien omdat ze rond 

struinen in een onoverzichtelijk en 300 ha groot 
gebied. Bovendien zijn ze door hun egale kastan-
jebruine vacht in de schaduw van de bossen vaak 
moeilijk te ontdekken. Verrekijker meenemen dus! 
Doordat sommige wisenten een halsbandzen-
ders dragen, wordt het opsporen van de dieren 
enigszins vergemakkelijkt. De actuele posities van 
de bizons kun je op internet (wisenten.nl) bekijken. 
Voor wie liever niet alleen op stap gaat, worden er 
regelmatig excursies en foto-expedities georgani-
seerd waaraan je kunt deelnemen. Daarnaast vind 
je in Nationaal Park Zuid-Kennemerland tal van 
andere gemarkeerde wandelroutes, variërend van 
één tot tien kilometer. 

wisenten.nl
np-zuidkennemerland.nl
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