WISENTKALF GEBOREN OP DE VELUWE
Maandag 30 juli is een wisentkalf op de Veluwe ontdekt tijdens monitoring door vrijwilligers. Het
jonge dier werd gezien aan de zijde van de zorgzame moeder. Het is het tweede kalfje dat in dit
wisentproject geboren is. In 2016 werd al een stierkalf geboren. De leidkoe van de groep is de
moeder van het nieuwe kalf. Projectpartners Stichting Wisent op de Veluwe, Staatsbosbeheer en ARK
Natuurontwikkeling zijn verheugd over de komst van het kalf. Er leven nu zes wisenten op de
Veluwe.
Het wisentproject startte in april 2016 met de komst van drie wisenten waaronder een drachtige koe.
Al snel volgde de geboorte van een gezond kalf. Kort daarop ging helaas de volwassen stier dood
door inwendige beschadigingen aan zijn magen. In juli 2017 werd daarom een stier, vergezeld door
een jonge koe, aan de drie wisenten toegevoegd. De nieuwelingen werden na hun komst direct
opgenomen in het al aanwezige groepje en vanaf dat moment maken ze gezamenlijk gebruik van hun
leefgebied van circa 400 hectare. Het wisentgebied op de Veluwe is het grootste leefgebied voor
wisenten in Nederland.

De wisenten maken steeds meer gebruik van het gehele gebied. Zo is de groep regelmatig op de
heide gezien waar ze onder andere van pijpenstrootje vreten. Met de warmte van de afgelopen
weken verbleven de wisenten veelvuldig in het schaduwrijke bos. Ook daar is pijpenstrootje te
vinden. Daarnaast doen de wisenten zich volop tegoed aan Amerikaanse vogelkers. Gedurende het
gehele jaar wordt de conditie van de dieren zorgvuldig gemonitord door beheerders en vrijwilligers.
In de drinkpoelen is, ondanks de aanhoudende droogte, ruim voldoende drinkwater beschikbaar.

De komende maanden zijn er nog verschillende excursies naar het wisentengebied. In het gebied
leven niet alleen wisenten, maar ook ander wild zoals edelhert en wild zwijn. Meer informatie over
het project en de excursies is te vinden op de website Wisent op de Veluwe.
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