
ARK Natuurontwikkeling 
en de Postcode Loterij.

Bijvoorbeeld:

Wild plan pakt goed uit
Ooit kwam de wisent voor in grote delen van  

Europa. In 1921 is de laatste in het wild levende 

wisent door jagers gedood. De ‘Europese bizon’ 

werd een attractie in dierentuinen. In Polen en 

Wit-Rusland zijn ze, rond 1950, met succes terug-

gezet in de vrije natuur. Zou de wisent ook weer 

in ons land kunnen aarden? En kan onze natuur 

daar dan van profiteren? ARK Natuurontwikkeling, 

een organisatie die de natuur waar mogelijk haar 

gang wil laten gaan, nam de proef op de som.   

Onderzoek
In 2007 zette ARK drie wisenten uit in de dicht-

begroeide Kennemerduinen. Dat gebeurde in 

samenwerking met PWN, het waterleidingbedrijf 

dat het duingebied beheert. De beesten hadden 

het zo naar hun zin, dat ze inmiddels al met z’n 

zestienen zijn. Wetenschappelijk onderzoek laat 

zien dat de wisenten goed passen in het duin-

gebied. Ze grazen het langzaam open en het 

oorspronkelijke, dynamische duinlandschap 

komt terug. En daardoor krijgen allerlei bijzon-

dere duinplanten en –dieren weer een kans. 

Zandbad
Wat ook helpt is dat wisenten graag een zand-

bad nemen. Als ze met hun grote, zware lijven 

door het zand rollen, vliegen zand en graspollen 

alle kanten op. Zo ontstaan er veel open zand-

plekken. Daarin voelen tal van andere dieren, 

zoals de zandhagedis en de zandloopkever, zich 

thuis. Het wisent-onderzoek is verlengd tot 2017. 

We kunnen al voorzichtig zeggen: de terugkeer 

van de wisent is goed voor de natuur. En leuk 

voor alle duinwandelaars die nieuwsgierig zijn 

naar dit prachtige dier. 

Dankzij u...
Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij 

heeft ARK Natuurontwikkeling sinds 1996 een  

totale bijdrage ontvangen van 14,6 miljoen euro. 

Door mee te spelen met de Postcode Loterij steunt 

u met 50% van de lotprijs het werk van ARK en  

84 andere goede doelen. Elke week leest u in  

deze krant over het belangrijke werk van de goede 

doelen die de Postcode Loterij steunt. Dit is adver-

tentie nummer 28. Kijk op www.postcodeloterij.nl

Samen maken we het verschil.
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