
        

 

Sinds april 2016 zijn er wisenten aanwezig op de Veluwe. Europese bizons of wisenten zijn 
een bedreigde diersoort met maar ongeveer 8000 dieren wereldwijd. De kudde op de 
Veluwe draagt daardoor bij aan het behoud van deze bijzondere soort en helpt om het 
gebied mede vorm te geven. Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, 
Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling informeren u met dit jaarverslag graag over de  
afgelopen jaren 2020 en 2021 over het wisentenproject op de Veluwe.  
 

Voortgang kudde wisenten op de Veluwe 

In het begin van 2020 kwam er een grote stier naar de Veluwe! De stier komt uit 

natuurgebied de Maashorst en is in maart verhuisd naar de Veluwe. Direct na aankomst 

werd hij verwelkomd in de kudde en al gauw gingen ze samen op verkenningstocht.  

 
De stier van de Maashorst went snel op de Veluwe - foto ARK Natuurontwikkeling 

De aanhoudend droge zomers zorgden ervoor dat er minder te eten was in het gebied. De 

dierenarts heeft daarom een extra oogje in het zeil gehouden in de zomer 2020. Gelukkig 

zijn de dieren gezond gebleven en werd de zomer van 2021 minder heet.  

In 2021 is één van de stiertjes van de Veluwe getransporteerd naar Lelystad. Dit ter 

voorbereiding op een groot transport waarbij een groep van 9 wisenten uit 3 verschillende 

natuurgebieden uit Nederland naar Denemarken zou verhuizen om daar een nieuwe kudde 

te vormen. Helaas is het Veluwse stiertje in Lelystad aan een onbekende oorzaak overleden.  

In mei 2021 zijn de twee koekalfjes geboren: de eerste koetjes die geboren zijn op de 

Veluwe! En dat is extra goed nieuws omdat dieren die hier geboren worden, goed zijn 

aangepast aan het eten wat er te vinden is in het gebied. Daarnaast zijn we extra blij met 



deze koetjes, omdat die kunnen blijven. Stieren moeten op den duur verplaats worden, 

omdat er anders een kans is op inteelt.  

 
foto’s: Dirk Goudkuil 

De dieren worden periodiek gemonitord door beheerders en vrijwilligers. FREE Nature is 

aangesteld als kuddebeheerder omdat zij veel ervaring met wisenten en andere grote 

grazers hebben. Tijdens de monitoringsrondes wordt bijvoorbeeld gekeken naar de 

gezondheid van de dieren, hoe ze zich gedragen in de kudde en hoe ze reageren op hun 

omgeving. Ook wordt er gekeken of er genoeg voedsel en drinkwater beschikbaar is voor de 

wisenten.  

Veluwse wisenten 
Het leefgebied van de wisenten ligt op de Midden-Veluwe en valt bij Staatsbosbeheer onder 
de eenheid Kootwijk. Het is bijna 400 hectare groot en bestaat uit heidevelden, 
stuifzandheiden, naald -en loofbossen en vennen. Het wisentgebied is onderdeel van het 
Veluwse leefgebied voor edelhert, damhert, wild zwijn en ree. Daarnaast is de wolf ook in 
het gebied gesignaleerd. De wisenten zelf zijn niet direct bang voor de wolf. 
 

Afwisseling in het landschap 

Samen met andere grazers als edelherten en reeën, zorgen de wisenten op de Veluwe voor 

geleidelijke overgangen van bossen en bosjes naar struiken en struwelen en naar 

graslanden. Het zijn herkauwers die gras, kruiden, knoppen, blaadjes, twijgen en bast eten. 

Net als paarden kunnen ze goed overweg met droog en voedselarm gras. Ze schillen meer 

bomen en struiken dan alle andere planteneters. Hierdoor maken ze meer openheid in een 

volwassen bos. Als loofhout niet beschikbaar is worden ook jonge loten van dennen gegeten, 

iets waartoe rund en paard nauwelijks in staat zijn. Desondanks zijn het fijnproevers die er 

niet voor terugdeinzen om dwars door een doornstruweel te lopen om bij een smakelijk 

hapje te komen. 

 
Excursies 
In de maanden januari, februari en begin maart van 2020 zijn er excursies aangeboden voor 
het belangstellend publiek. Echter in maart 2020 moesten vanwege coronamaatregelen de 



excursies geannuleerd worden. Wanneer er wisentexcursies zijn, zijn deze wel populair in 
2020 en 2021. De redenen zijn divers. Het project is steeds bekender bij de toeristische 
bedrijven en er is geïnvesteerd in marketing. Vanwege vele lockdowns is er minder ‘ te doen’ 
en mensen zoeken naar veilige ‘buiten’ activiteiten.  De excursies zijn zowel in 2021 als 2021 
aangepast naar de dan geldende coronamaatregelen.  
  
De excursiedata en aanvullende informatie zijn te vinden op de projectwebsite 
www.wisentopdeveluwe.nl. Hier zijn de excursies te boeken en te betalen via Ideal.  De 
excursies starten vanaf vakantiepark de Berkenhorst in Kootwijk en worden begeleid door de 
vrijwilligers. Na ontvangst gaan de excursiegasten met gehuurde fietsen of wandelend naar 
het wisentengebied, waarna men al wandelend door het wisentengebied op zoek ging naar 
de dieren. Excursies duurden circa drie uur.  
 
Aantallen 
In 2020  
Zoals genoemd maakte de wereld kennis met corona. Er zijn lange periodes geweest met 
corona lockdowns. De excursies zijn aangepast naar de op dat moment geldende 
maatregelen. De tijdlijn van de coronamaatregelen treft u hier 
 
Voor de eerste uitbraak waren er excursies voor maximaal 15 deelnemers. In de 
zomermaanden mochten we excursies verzorgen tot maximaal 8 personen per keer.  
 
In totaal zijn 460 deelnemers op wisent safari geweest in 2020. Hiervan huurden 312 
deelnemers een fiets. Van de in totaal 65 excursies zijn er bij 48 excursies de wisenten 
gespot.   
 
In 2021  
Tot 12 juni hebben we geen enkele excursie kunnen organiseren vanwege de Corona-
restricties. Tot 3 juli mochten maximaal 3 deelnemers per excursie mee het veld in en tot 12 
juli waren dit 5 deelnemers. Tot 12 december 2021 gingen maximaal 10 deelnemers mee het 
veld in.  
 
In totaal hebben 470 deelnemers aan de excursies deel genomen in 2021. Van deze 
deelnemers huurden 374 personen een fiets. In het totaal werden van de 61 excursies op 46 
excursies wisenten gespot. 
 
5 jaar wisent op de Veluwe 
Er is een evaluatierapport geschreven over de eerst vijf jaar van het project wisent op de 
Veluwe. Het evaluatierapport leest u hier 

 

Vrijwilligers  

De in totaal ruim 25 vrijwilligers hebben zich gezamenlijk ingezet als gids voor excursies, de 

monitoring van de dieren en het controleren van het raster per quad. Wekelijks zetten de 

vrijwilligers zich in voor dit project. In december 2020 was de jaarlijkse vrijwilligers dag 

gepland in Kootwijk. Deze kon helaas vanwege Corona en de Coronamaatregelen niet 

plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de editie in 2021. In 2020 hebben de mensen per post 

http://www.wisentopdeveluwe.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.ark.eu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmedia%2FWisent_Veluwe%2FEvaluatie_vijf_jaar_wisent_op_de_Veluwe.pdf&clen=14799111&chunk=true


een zaklantaarn met wisentopdruk ontvangen en een Sinterklaasgedicht. In 2021 hebben de 

vrijwilligers een windjack en een poloshirt met wisentopdruk ontvangen. Ook een 

mondkapje zat in het pakket en een brief van de voorzitter namens het bestuur.  

 

 
Foto tijdens excursie Jan Ritzer / Stichting Wisent op de Veluwe 
 

Kennis   
In 2020 hebben studenten Tim en Kian van Van Hall Larenstein veel tijd in het veld 

doorgebracht om te werken aan hun onderzoek. Ze hebben gekeken naar de impact van de 

wisent op de Veluwse omgeving. Ook is er aandacht besteed aan bijvoorbeeld de vraat aan 

de bomen. En er is bestudeerd welke plantensoorten er voorkomen binnen en buiten het 

wisentterrein. Uit deze studie is bijvoorbeeld gebleken dat de wisenten een voorkeur 

hebben voor loofbomen t.o.v. naaldbomen, doordat ze knoppen, takken en bast eten. 

Hiermee beïnvloeden zij de groei van de bomen en houden zij het landschap open. 

Student Gijs van Universiteit Wageningen (WUR) heeft in 2021 zijn stage afgerond. Hij heeft 

onderzoek gedaan naar de GPS data die verzameld werd door de halsbandzender. Deze 

zender wordt gedragen door één van de koeien. Aan de hand van deze data werd duidelijk 

waar de dieren zich het meest begeven in het leefgebied. De dieren blijken een voorkeur te 

hebben voor  grasland, loofbos en gemengd bos. De verklaring is dat in deze gebieden het 

meeste voedsel te vinden is.  

Michon, eveneens student van de WUR heeft in 2021 gekeken naar de invloed van wisenten 

op de bosverjonging. Welke soorten boompjes eten de wisenten het liefste? En hebben ze 

echt invloed op de verjonging van boompjes? De wisentbeheerders en boswachters 

vermoedden het al, maar het werd bevestigd door het rapport. De wisenten eten 

Amerikaanse vogelkers. Een soort die voor veel dieren giftig is. Het is positief dat de 

wisenten dit eten, want Amerikaanse Vogelkers wordt ook wel bospest genoemd, omdat 

deze soort ontzettend woekert. Doordat wisenten dit eten houden zij het bos ‘open’.  

In 2021 is er een onderzoek geweest door Bram van Wageningen Universiteit. Zijn opdracht 

was om te onderzoeken of een wandelpad door het wisentengebied mogelijk is. Welke 



maatregelen zijn bijvoorbeeld nodig om dit voor mens en dier goed te laten verlopen. Deze 

informatie is waardevol voor de ontwikkelingen van het wisentenproject.  

 

Zelf wisenten zien op de Veluwe 

Het hele jaar door zijn er verschillende excursies naar het wisentengebied. Wilt u ook een 

keer mee of wilt u meer informatie over de wisenten op de Veluwe kijk dan op 

www.wisentopdeveluwe.nl. 

 

 

Wisenten op de Veluwe. Foto: Sabine Wildernissen 

http://www.wisentopdeveluwe.nl/

