
grote grazers
spot de wisent, tauros 
en exmoor pony
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Vanaf de aangegeven parkeerplaatsen loop je makkelijk naar het leefgebied van  
de wisenten. Volg hiervoor de paaltjes met daarop de afbeelding van een wisent. 

 parkeerplaats   uitkijkpunt   begrazingsgebied

natuurcentrum de maashorst de heische tip

boerderij de bosrand



natuurlijke, sociale kuddes 
We laten grote grazers in kuddeverband 
leven: stieren, koeien en kalfjes bij elkaar. 
De eigen kudde is voor de dieren heel 
belangrijk. Kalfjes zijn kwetsbaar, dus  
de kudde is dan extra oplettend. 
Stoor de kudde niet door 
je aan de gedragsregels 
te houden.

Struin door de wilde natuur van 

de Maashorst met aardbreuken, 

stuifduinen, bossen en heide.  

Baan je een weg langs bomen, 

beken en beesten. Spot de wisent, 

tauros en de Exmoorpony,  

de oorspronkelijke bewoners van 

het gebied. Ontdek de historische 

opgravingen, de oerschatten 

van de Maashorst. Leer van de 

boswachter over de wijst, de natte 

natuurparels van het landschap. 

Trek stevige wandelschoenen 

aan. Volg je oerinstinct en ga!

Zonder beheer groeien velden en bossen dicht  

en worden ze ondoordringbaar voor mensen. 

Toen er nog grote grazers in het wild leefden in 

Nederland, hielden ze de velden en bossen open 

doordat ze aan bomen en struiken knabbelden. 

Ook aten ze gras, zodat er meer ruimte kwam voor 

bloeiende kruiden. Voor die functies zetten we  

nu de wisenten, taurossen en Exmoorpony’s in.  

Ook andere dieren zoals reeën, hazen en zelfs 

kevers dragen bij aan openheid en variatie. 

tauros
Het Europese oerrund stierf in de  
17e eeuw uit. Maar alle runderrassen op 
de wereld bevatten DNA van het oerrund. 
Een aantal van deze rassen wordt gebruikt 
voor het fokken van de tauros. Dit levert 
een rund op dat met gemak kan overleven 
in de Europese natuur. Geen oerrund, 
maar wel een geschikte vervanger en  
hij lijkt er op. Wie de rotsschilderingen  
van bijvoorbeeld Lascaux bezoekt zou 
denken dat ‘ie een tauros ziet.

exmoorpony
De Exmoorpony is een paard dat  
heel goed zelfstandig kan leven in  
de natuur. De dieren zijn eerder schuw 
dan tam. Het uiterlijk doet de dieren, 
net als de taurossen, herinneren aan 
rotsschilderingen uit de oertijd. 

Ooit kwamen wisenten, de Europese bizon, 
in grote delen van Europa voor. In 1927 
stierven de laatste in het wild levende 
wisenten. In gevangenschap bleven slechts 
54 dieren over. Sinds dien wordt gewerkt 
aan de terugkeer van de wisent in  
de Europese natuur. De wereldpopulatie 

te gast bij de grazers
Veel mensen komen in De Maashorst van 
de natuur genieten. Dat kan wandelend, 
fietsend of met paard, ook in het begrazings -
gebied (met uitzondering van het afgesloten 
wisentenbegrazingsgebied). Als je het 
begrazingsgebied in gaat, ben je te gast bij 
de grote grazers. Zij kunnen nieuwsgierig  
op kijken als je voorbij komt. Het is belangrijk 
dat je de gedrags regels respecteert, zoals  
50 meter afstand houden. Lopen ze bij of 
op het pad, wacht tot ze voorbij zijn, of ga 
er met een grote boog omheen. Doorkruis 
de kudde niet. Ben je per ongeluk te dichtbij 
gekomen, neem dan rustig weer afstand. Een 
hond moet aangelijnd zijn, dan weet je zeker 
dat je samen 50 meter afstand houdt. De 
kudde kan namelijk geïrriteerd raken als een 
hond dichtbij komt. Lees de gedrags regels 
op de borden bij de ingang van het gebied.

bestaat nu weliswaar uit meer dan  
5.500 wisenten, maar de wisent is  
nog steeds een zeldzame diersoort.
  
De wisenten leven in De Maashorst nu  
nog in een begrazingsgebied dat afgesloten  
is voor publiek. Alleen met een excursie  

(via natuurcentrumdemaashorst.nl) of op 
een open dag (zie bezoekdemaashorst.nl) 
kun je het begrazingsgebied in. Vaak zijn 
de wisenten ook vanaf het raster te zien. 
Houd echter enige afstand van het raster  
als de wisenten aan de andere kant 
dichtbij het raster staan.

wisent


