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Sandon et.al 2014: 55% landschap semi-open, 20% half-gesloten, 25% bos

Ooit had Europa een grote diversiteit 
aan wilde grazers



De verdwenen Europese fauna



De verdwenen Europese fauna

Wisent als voorbeeld

• Wisentverspreiding lijkt op edelhert
• Wisentbotten gevonden op de 

Noordzeebodem



Herstel co-evolutie landschap en grazers

Wat ARK probeert te bereiken



Herintroductie van herbivoren

Herstel co-evolutie landschap en grazers

• Herstelt de relatie tussen landschap, 
planten en dieren

• En een voortgaande co-evolutie



Herstel co-evolutie landschap en grazers

Wisent in de moderne tijd
Pucek et al. 2004. IUCN Species Action Plan

Grootste uitdaging: 

• Nieuwe gebieden voor herintroductie

• Bredere verspreiding

Populatie



Herintroducties in 
Nederland

Verdwenen grazers keren terug



15 jaar Kraansvlak

Ambitie Kraansvlak

1. Stop de toename van struiken en grassen

2. Behoud wisent als een Europese wilde grazer

3. Opbouw van kennis en ervaring

4. Stimuleer herintroductie in Nederland



Wisent als natuurlijke grazer

15 jaar Kraansvlak

1. Geen bijvoedering

2. Geen kunstmatige schuilgelegenheid

3. Natuurlijk water om te drinken en af 
te koelen

4. Natuurlijke kuddesamenstelling

5. Ruimte voor sociale processen

6. Verwennen noch verwaarlozen



Rewilding op de Maashorst

Ambitie Maashorst
• 3500 ha wildernis natuur

• Herstel (grond)watersysteem

• Begraasd halfopen bos

• Meer recreatie, betere zonering



Abiotische processen starten de cyclus, biotische processen vertragen hem

Begraasd halfopen bos met alle stadia



Open bos bloeit en laat insecten en vogels floreren



Meer dan alleen grazen

Grote grazers
• Grazen, schillen en snoeien 

• Faciliteren andere soorten

• Onderdrukken plantengroei

• Stimuleren kieming en opgroei

• Verspreiden zaden

• Nemen zandbaden en maken 
stierenkuilen

• Schuren aan bomen

• Verspreiden mineralen

• Lokale bemesting, globale verschraling



Natuurlijke begrazing

Verspreiden

zaden



Zandbad en stierenkuil

Wisent:

• Maakt de meeste zandbaden

• En ook stierenkuilen



Zandbad en stierenkuil

Stierenkuilen 
en zandbaden

• Lokaal effect,

• Aanwezig op 
landschapsschaal

• Verbonden door 
wissels



Terugkeer grote grazers

Natuurlijke begrazing
• Wind, water en vuur 

hebben grootschalig effect 
op landschap en begroeiing

• Begrazing werkt op kleine 
schaal



15 jaar Kraansvlak, Maashorst, Veluwe en Slikken vd Heen

Rewilding met 
wisenten



Ervaringen Kraansvlak

Elektrisch raster voldoet
• 2 of 3 draden

• Bovenste draad op 1,10 tot 1,20 m

• Onderste draad kan stroomloos



Ervaringen Kraansvlak

Sociale structuur wisent
• Lijkt op rund en Amerikaanse bizon

• Maar is losser, meer variabel

• Groepen zijn kleiner



Ervaringen Kraansvlak

Sociaal gedrag wisent

Stageonderzoek
V. Boomer, 2012



Kraansvlak

Wisent faciliteert
• Opent gesloten struweel
• Stimuleert grasgroei

Paard:
• Vreet gras kort
• Faciliteert zo konijn

Konijn: 
• Vreet gras nog korter
• Schilt lage stammen



Ervaring

Wisent
• Eet een brede reeks aan grassen, 

waaronder pijpenstrootje en duinriet

• Snoeit en schilt berk en Amerikaanse 
vogelkers

• Breekt Am. Vogelkers en vlecht berk 
om vacht te verzorgen



Slikken vd Heen

Wisent
• Holt lokaal bosjes uit

• Neemt zandbaden op kreekruggen

• Breekt en snoeit berken en wilgen

• Maar laat grasland verruigen



Slikken vd Heen

• Snoeit bramen

• Vreet reuzenberenklauw

Wisent



Halsbandzenders

Habitatvoorkeur
• Selecteert grasland en struweel

• Gebruikt open gebied ‘s nachts

• Vermijd heide, bos en moeras

• Gebruikt bos en water bij hoge 
temperaturen

• Prefereert mozaïeklandschap om in 
alles te voorzien

Bron: Koelewijn 2022



Maashorst

Wisent
• Kiest open plekken binnen het bos



Slikken vd Heen

Prefereert mozaïeklandschap



Slikken van de Heen

Is onvindbaar in het bos



Maashorst

Wisent, paard en rund
• Vullen elkaar aan

• Gebruiken samen een groter deel 
van het landschap

wisent Exmoor Wisent + Exmoor



Slikken vd Heen

Wisent is dominant



Slikken vd Heen

Wisent is dominant



Slikken van de Heen

Na een half jaar valt dat niet meer op



Kraansvlak, Maashorst, Veluwe en Slikken van de Heen

Wisent en publiek



Maashorst

• Wandelen, fietsen

• Mountainbiken

• Paard en wagen mennen

• Paardrijden

• Hond uitlaten

• Etc. ….

Wildernisnatuur & veel mensen



Wisent en publiek

• Voeren en aaien

• Dieren gaan voedsel claimen

• Niet ieder dier wil geaaid worden

Grootste risico’s



Wisent en publiek

• Verwijderen van agressieve dieren

• Duidelijke regels voor bezoekers

• Educatie van schoolkinderen

• Intensieve communicatie

• Leren door te observeren

Aanpak



Wisent en publiek

• Hou 50 meter afstand

• Sluit de dieren niet in

• Daag ze niet uit

• Respecteer de dieren

Spelregels:



Wisent en publiek

Infoborden



Wisent trekt veel publiek

• Excursies te voet, op de fiets en te 
paard

• Open dagen met vrije toegang

• Veldlessen

• Fotosafari’s

Communicatie en educatie



Slikken van de Heen

Wisent trekt veel publiek



Wisent als grote grazer speelt een sleutelrol in onze natuur

Dank voor jullie aandacht


