
  Wisenten 
in Nederland

     100 jaar geleden
   uitgestorven in het wild, 
         maar nu terug in 
      de natuur

Er was een tijd dat de Europese bizon, ook 
bekend als de wisent, in grote delen van  
Europa in het wild leefde. Door fossiele 
overblijfselen die gevonden zijn in de 
Noordzee, alsmede vondsten die net voorbij 
de grens in België en Duitsland zijn gedaan, 
weten wij dat de wisent zeer waarschijnlijk 
ook in Nederland heeft geleefd. Afgezien  
van enkele wisenten die in Europa in  
gevangenschap leefden, raakte de wisent 
volledig uitgestorven in het wild. Gelukkig 
werd er in 1929 in Polen een fokprogramma 
gestart voor het behoud van deze diersoort, 
waardoor het grootste op land levende  

zoogdier van Europa gered werd.  
Tegenwoordig neemt de wisentpopulatie 
steeds meer toe en raken de dieren ook 
meer verspreid dankzij de inspanningen  
van natuurbeschermings organisaties,  
terugplaatsingsprojecten en fokcentra.  
Momenteel leven er 6000 wisenten in  
Europa, waarvan 4400 onder (semi) 
wilde omstandigheden en 1600 in  
gevangenschap (dec 2015). Daarmee 
is de wisent nog steeds een bedreigde 
diersoort en is er nog altijd werk nodig 
om dit indrukwekkende dier uit de 
gevarenzone te helpen. 



Houd minimaal  
50 meter afstand 

Doorkruis de kudde nooit 

Blijf op het pad. Staat de   wisent op het pad? Keer terug 

Honden niet toegestaan   
Voer de dieren niet   

Blijf uit de buurt van kalfjes.   De koeien zijn erg   beschermend

Bezoekregels 

 Overveen

Maashorst

Kootwijk

Lelystad

Soort gebied: Natuurpark (400 ha) waar met  
uitsterven bedreigde diersoorten leven in grote  

leefgebieden. Naast wisenten (die in een 40ha groot  
gebied leven samen met de Przewalskipaarden) zijn er o.a. 

ook Pater Davidsherten, otters, ooievaars en elanden te zien. 

Projectinformatie: Fokprogramma voor wisenten.  
Elke twee jaar wordt er een kudde wisenten in Europa 

 uitgezet in de vrije natuur.

Wat kunt u hier zien en doen: Dagelijks gratis 
toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang •   
wisentpad door het gebied • uitstekende wandel  

en fietspaden • bezoekerscentrum met o.a.  
fietsenverhuur • excursies • groepsexcursies  

met elektrische wagen of fluisterboot 
mogelijk • restaurant 

aanwezig.

Natuurpark  
Lelystad

www.flevo-landschap.nl/natuurpark

Soort gebied: Het Kraansvlak bestaat uit 
330 hectare oude en jonge kustzandduinen 

en natuurlijke duinmeren. Van open duin 
graslandschappen tot dichte naald- en loofbossen.

Projectinformatie: Sinds 2007 zijn de wisenten in het  
Nationaal Park Zuid-Kennemerland aanwezig. Vanaf het  
begin van het project wordt er onderzoek gedaan naar  

de ecologie van de wisenten in het Kraansvlak. 

Wat kunt u hier zien en doen: Kudde van meer dan  
20 wisenten • uitkijkpunt vlakbij de belangrijkste 

drinkplaats • wisentenpad; u kunt het gebied door  
en heeft de kans de dieren vrij rond te zien  

lopen in de duinen • excursies met  
boswachter.

Wisenten  
in Kraansvlak

www.wisenten.nl

De wisent, ook wel Europese bizon genoemd, is  
het grootste levende landzoogdier in Europa.  
Momenteel leven er een paar duizend wisenten  
in Europa, waarvan nog geen 70 in Nederland.  
Dankzij fok- en herintroductieprogramma’s is de 
wisent voor uitsterven behoed. Het blijft echter een 
kwetsbare soort. Daarom maken meerdere partijen 
in Nederland zich hard voor het voortbestaan.  
Waar u deze imposante dieren kunt zien,  
leest u in deze folder.

Uniek in 
Nederland Soort gebied: In het hart van de Veluwe ligt  

boswachterij Kootwijk, één van de oudste  
gebieden van Staatsbosbeheer. Er is bos, heidevelden  

en een echte zandverstuiving. De grootste van  
West-Europa. Een deel van deze boswachterij is het 

 leefgebied van de wisenten. Samen met de hier al van  
nature voorkomende edelherten en wilde zwijnen maken  

zij dit afwisselende landschap nog aantrekkelijker.           

Projectinformatie: In 2016 is een kleine kudde wisenten  
gearriveerd op de Veluwe. De kudde heeft een leefgebied  
van 400 hectare in een voor publiek afgesloten gebied.  
De wisenten zijn een verrijking voor de natuur. Dit extra 

leefgebied in Nederland draagt bij aan de instand-
houding van de wisent. De imposante dieren zijn  

alleen te bezoeken met begeleide excursies.

Wat kunt u hier zien en doen: wandel- 
excursies en fietsexcursies.

www.wisentopdeveluwe.nl

Wisent 
op de Veluwe                          

Soort gebied: Hier zijn bomen, planten en 
beesten de baas; net zoals vroeger. Dat is de 

Maashorst. Baan je weg langs bomen, beken en beesten. 
Spot de wisent, tauros en de exmoorpony. Beleef de wijst; 

de natuurparel van het landschap. Ontdek de historische 
opgravingen en oerschatten. Volg je oerinstinct en ga!       

Projectinformatie: In een afgesloten gebied van 170 ha leeft 
een kleine kudde wisenten. Er wordt onderzoek gedaan naar 

de combinatie van wisenten met recreanten; wandelaars 
(met aangelijnde hond), fietsers, ruiters, menners. Het is de 

bedoeling dat de wisenten straks vrij rondlopen in een 
gebied van 1500 ha met wandel-, fiets en ruiterroutes.

Wat kunt u hier zien en doen:  
Wandelexcursies zijn te boeken via 

www.natuurcentrumdemaashorst.nl. 
Af en toe zijn er open dagen

 in het wisentengebied.

www.bezoekdemaashorst.nl

Wisenten  
op de Maashorst


