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De wisent

Laat je verwonderen 

door het grootste
landzoogdier in Europa



Verwonder je keer op keer 

Verwondering in een oase van rust. Een Natura 2000-gebied 

waar planten, dieren en mensen zich welkom voelen. Via de 

binnenduinrand, natte duinvalleien, weelderige buitenplaatsen 

en stuivende duinen vormt Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

de verbinding tussen stad en strand. 

Nationaal Park
Zuid-Kennemerland
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Meer biodiversiteit door grote grazers

Verruiging van het duin
Door een combinatie van factoren raak
ten de duinen steeds meer over  woekerd 
door ruig grasland en struik gewas. Hier
door veranderden de dynamische open 
duinen in dicht  begroeide, gefixeerde 
duinen. De be langrijkste factoren voor 
deze over woekering zijn de toename  
van stikstof en de uitbraak van ziekten 
die de konijnen populatie sterk deed af
nemen. Door de toename van stikstof in 
de bodem worden karakteristieke duin
planten zoals slangekruid, overwoekerd 
door snelgroeiende grassen en bomen 
die van stikstof houden. De insecten  
die deze karakteristieke duinplanten 
nodig hebben ver dwijnen, wat weer  
een negatieve invloed heeft op insecten
etende dieren, zoals vogels. 

Grazers houden het duin open 
In Nationaal Park ZuidKennemerland 
leven grazers semiwild. Dat wil zeggen 
onder natuurlijke om stan digheden met 
minimale bemoeie nis van de mens, 
maar in een omheind gebied. Deze 
planten eters, herbi voren, vertonen ieder 
hun eigen (graas)gedrag en vervullen 
een andere rol dan de al aanwezige 
kleinere herbivoren: reeën, dam herten 
en konijnen. Vanaf 2005 zijn door 
PWN grote grazers in het Nationaal 
Park geïntro duceerd: wisenten, 
Schotse hooglanders en konik paarden. 
Grazers houden het duin open en 
dynamisch. Ze geven letterlijk ruimte 
aan de oor spronke lijke natuur. Zo krijgen 
bijzondere duin flora en fauna, zoals 
duin parelmoer vlinder en duinviooltje,  
de kans. 

WIST JE DAT….

de wisenten in 2007 in het zuidelijke deel van het Nationaal Park, het Kraansvlak, 
geïntroduceerd zijn?
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www.wisenten.nl/nl/komkijken   @wisenten   wisentenkraansvlak

In dit boekje lees je meer over het grootste nog levende landzoog
dier in Europa, de wisent, ook wel Europese bizon genaamd. Dit 
imposante dier is in 2007 in het Kraansvlak geïntroduceerd. De 
eerste introductie in Europa onder natuurlijke omstandigheden. 
Het Kraansvlak, onderdeel van Nationaal Park ZuidKennemerland, 
is een prachtig duingebied dat voor een groot deel rustgebied is 
voor fl ora en fauna. Met de introductie van de wisent draagt het 
Nationaal Park bij aan het behoud van deze bedreigde diersoort. 
Lees meer over de sleutelrol van de wisent in de natuur en hun 
invloed op de unieke duinecologie. Kom naar Nationaal Park Zuid
Kennemerland en pak je kans om wisenten te spotten! 

€ 2,- van de opbrengst van dit boekje gaat rechtstreeks naar het Wisentproject
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