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Natuur
In de Kennemerduinen gaat 
het in de eerste plaats om 
schoon drinkwater en na-
tuurbeheer. Wisenten voor-
komen door het eten van 
jong groen, dat een natuur-
gebied dichtgroeit met een 
of twee soorten, die toeval-
lig het beste gedijen, terwijl 
we de schaarse natuur in 
zo’n klein land graag zo di-
vers mogelijk houden. 
De laatste wilde wisenten 
verdwenen in de 18e eeuw 
uit Duitsland en in de ja-
ren ‘20 ook in Oost-Europa. 
Op het allerlaatste moment 
werd met wisenten uit die-
rentuinen een fokprogram-
ma opgestart. Elke groep 
wisenten is van belang voor 
de genetische diversiteit. 
Wisenten zijn “de Duitsers 
onder de koeien”, aldus Van 
Wesmail schalks lachend. 
Ze hebben namelijk de ge-
woonte om zandkuilen te 
maken en open te houden. 
Door in het zand te rollen 
ontdoen ze zich van para-
sieten. Maar zoals bekend 
zijn dergelijke kuilen ook 
belangrijk voor inheemse 
slangen en hagedissen, die 

zich daarin kunnen opwar-
men voor hun activiteiten.

Economie
Op de Veluwe gaat de be-
langstelling naast natuurbe-
heer echter vooral uit naar 
de economische mogelijk-
heden in de toeristische 
sector. Waar het project in 
Noord-Holland met veel 
eenmalige gelden is gestart 
en voor een niet onbelang-
rijk deel als onderdeel van 
het waterwingebied wordt 
gefinancierd, moeten de wi-
senten op de Veluwe econo-
misch nuttig zijn. 
De aanwezigheid alleen al 
van zo’n ‘oerdier’, dat in de 
prehistorie al op de wan-
den van grotten geschilderd 

werd, geeft het Veluwse bos 
een extra dimensie. Daar-
naast is de wisent natuurlijk 
als beeldmerk en souvenier 
op talloze manieren in te 
zetten.
De bedoeling is om een kud-

de op een zo’n 440 hectare 
groot terrein te starten, die 
dan met dagarrangementen 
bezocht kan worden. Daar 
kan de toeristische branche 
dan weer vanalles omheen 
bouwen of haar bestaande 
aanbod ermee verrijken.
“Van de big three naar de 
big four”, noemt Cees Hoo-
geveen van het Toeristisch 
Aanjaagteam, het.  

‘Oerervaring’ voor toerist

Vlak achter Haarlem, 
net voor het strand van 
Bloemdaal en met zicht 
op Zandvoort waan je je 
ineens in de wildernis. Je 
ziet ‘m staan op 50 meter 
afstand. Hij ziet jou en je 
ruikt ‘m ook. In de mod-
der bij de drinkplaats 
staan zijn voetafdruk-
ken, her en der vormen 
zijn uitwerpselen een 
bron van nieuw leven. 
De wisenten van het 
Kraansvlak hebben een 
zendertje, zodat je op 
internet kunt zien, waar 
in het terrein ze zijn. Er 
is een route uitgezet met 
paaltjes, die ook door 
de wisenten gebruikt 
worden... om zich eens 
lekker te krabben op 
plaatsen, waar je als 
wisent niet zo makkelijk 
bij komt.  

Wisenten kunnen hoog 
springen, maar alleen 
als ze worden opgejaagd. 
Normaal beschouwen 
ze de omheining met 
schrikdraad als van hun, 
bedoeld om slecht opge-
voede honden buiten te 
houden.


