
 

 

22 februari 2019:  

Wisentensafari Zuid-Kennemerland 
 

Een wandeltocht met de boswachter door het leefgebied 

van de wisenten: het Kraansvlak in Nationaal Park Zuid-

Kennemerland. Op zoek naar de kudde! 

 

Aan de Wisentensafari konden slechts 15 deelnemers meedoen. De belangstelling was, zoals we 

al verwachtten, groter dan deze limiet en daardoor konden de aangemelde introducés helaas niet 

mee, en was er bovendien een wachtlijst met vrijwilligers. 

De groep enthousiaste deelnemers verzamelde zich tussen 13:30 en 14:00 in afwachting van de 

boswachter. Even voor aanvangstijd arriveerde de auto van PWN met zelfs twee boswachters. 

Imreël van der Sloot was onze gids, en omdat deze gloednieuwe medewerker van PWN deze 

excursie voor de allereerste keer leidde, werd hij door zijn ervaren collega Ruud Maaskant 

bijgestaan. Na een korte introductie ging de groep op pad bij aangenaam zacht lenteweer met 

nauwelijks wind.  

 

Bij het toegangshek van het Kraansvlak passeerden we een oude muur, onderdeel van de 

Atlantikwall (zo schrijf je dat echt), een verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog, die door 

de Duitsers is aangelegd. We hadden nog maar een klein stukje gelopen of we kwamen al diverse 

grote grazers tegen: een paar Schotse Hooglanders, vier Konikmerries en de eerste drie Wisenten, 

waarvan er twee heel mooi te bewonderen waren vlak voor ons op het pad! 

 

 
De eerste Wisenten die wij tegenkwamen. Foto links: Joke Tierie, foto rechts: Laura Overdijk. 

 

De boswachters gaven uitleg over hoe de wisenten samenleven met de andere genoemde grote 

grazers en kleinere grazers (Damhert, Ree en Konijn), over hun eetgewoonten en over het 

positieve effect dat begrazing met wisenten heeft op de biodiversiteit. Ook vertelden zij hoe het 

project met de wisenten is begonnen en dat de eerste dieren uit Bialowieza in Polen afkomstig 

zijn; hoe de wisenten samengaan met verschillende typen recreanten; over de zeldzaamheid van 

deze diersoort en nog veel meer. Verder wandelend namen wij respectvol een omweg buiten het 

pad om de Wistenten niet te verstoren.  



 

We vervolgden onze weg dieper het Kraansvlak in en klommen naar een hoog punt bovenop een 

duinenrand, die ook onderdeel van de Atlantikwall  is. Vanaf deze plek hadden we een prachtig 

uitzicht over de vlakte waar de overige twaalf wisenten van de kudde graasden, met onder hen 

enkele vorig jaar geboren kalfjes. Een tijd lang hebben we genoten van dit schouwspel. Wat zijn 

ze mooi! Ze kwamen zelfs heel dicht bij ons, tot vlak onder de duinenrand en stoorden zich 

geheel niet aan onze aanwezigheid. Uiteindelijk verliet de kudde de vlakte en trok de andere kant 

op. 

 

 
Genieten van het schouwspel op de vlakte. Foto links: Laura Overdijk, foto rechts: Joke Tierie. 

 

 
De wisenten vertrekken. Foto links: Laura Overdijk, foto rechts: Joke Tierie. 

 

We vervolgden onze route naar beneden via 

de andere kant van de duinenrand. Op het pad 

beneden kwamen we langs een mysterieus 

ogend bouwwerk ; ook onderdeel van de 

Atlantikwall en gemaakt om de weg te kunnen 

barricaderen met twee grote betonnen 

blokken.  

 

 

 

Bouwwerk van de Atlantikwall. Foto: Laura 

Overdijk 

 



Van de mooie omgeving genietend, op een plek waar je normaal niet kan komen, liepen we terug 

naar de parkeerplaats. Onderweg werd er al weer enthousiast gesproken over de komende 

excursies van het programma van dit jaar.  

 

Ter afsluiting van de excursie ontvingen we van de boswachters wat folders over de wisenten en 

een sticker. Met deze bijzondere excursie hebben we een zeer geslaagde middag gehad. 

Bovendien was de score wat grote grazers betreft maximaal; alle Schotse Hooglanders, Koniks en 

Wisenten die in het Kraansvlak leven, hebben zich laten zien! 

 

De wisenten van het Kraansvlak zijn ook te bekijken vanaf het Duinpieperpad: het fietspad tussen 

Bloemendaal en Zandvoort en vanaf het kijkscherm bij het Meertje van Burdet. Een deel van het 

jaar is ook het wisentenpad geopend, deze wandelroute loopt dwars door het Kraansvlak. Je moet 

wel geluk hebben om ze te zien, het hangt ervan af waar ze zich ophouden. Onder bepaalde 

voorwaarden worden op internet recente gegevens getoond van hun locatie aan de hand van de 

GPS-halsbandzenders die sommige dieren dragen. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op: 

https://www.wisenten.nl/nl/waar-zijn-ze 

https://www.wisenten.nl/nl/kom-kijken 

 

 

     
 

Foto: Joke Tierie. 
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