
 Uniek in Duitsland: Maak kennis met de grootste 
landzoogdieren van Europa

 in een oorspronkelijk en wild natuurlandschap
op een drie kilometer lang belevenissenpad
op een gebied van 20 hectare
met een gratis natuurbelevenis-speeltuin

 En zo vindt u de 
„Wisent-Wildnis am Rothaarsteig“

 Prijzen en openingstijden …
 … vindt u op www.wisent-welt.de of neem met ons 
telefonisch contact op!

 Gesloten op maandag!
   

Honden mogen – met het oog op de wisenten – helaas 
niet mee op het terrein.

 Trägerverein
„Wisent-Welt-Wittgenstein e.V.“
Marktplatz 1a, 57319 Bad Berleburg
 Telefoon: (02751) 92055-35
E-Mail: info@wisent-welt.de

www.facebook.com/WisentWelt
@wisentwelt

 Wisent-Wildnis am Rothaarsteig
An der K42 (Weidiger Weg 100)
57319 Bad Berleburg-
Wingeshausen
 Coördinaten:
51°5`34“N, 8°15`58“O
 Noodoproep: 112

 Twee kuddes – een project

 Helemaal in het begin is een project gestart voor 
de bescherming van diersoorten, meer bedoelt 
voor het redden van de met uitsterven bedreig-
de wisenten. In 2010 is men hiermee begonnen 
en sinds april 2013 trekt nu een kudde wisenten 
vrij door de bossen van Wittgenstein. Vrij leven-
de wisenten in een gewoon beheerd bos – dat 
is uniek in heel West-Europa. De interesse voor 
dit beschermingsproject vanuit internationa-
le en regionale organisaties was daarom vanaf 
het begin erg groot. Door de omvang van de 
bossen ontduiken de vrij rond lopende wisenten 
echter de aandacht van het publiek. Wandelaars 
zullen de wisenten daar normaalgesproken niet 
tegenkomen. Daarom is de „Wisent-Wildnis am 
Rothaarsteig“ opgericht. Hier leeft een tweede 
kudde die goed zichtbaar is voor het publiek. Dit 
is eveneens een beschermingsproject voor het 
behoud van de wisent in Europa. Dit project is in 
september 2012 gerealiseerd.

 Partners en sponsors
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 Bezoek ook de tentoonstelling „Wisent-Erlebnisausstel-

lung“in het bezoekerscentrum Naturpark

Sauerland-Rothaargebirge

 Marktplatz 1a, 57319 Bad Berleburg. De entree is gratis.
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„Leichter Wisent“

Pirschweg

 We verheugen ons op uw 
bezoek in „Wisent-Wildnis“

Wisenten waren in Duitsland tot dusver en-
kel in de dierentuin en afgesloten gebieden 
te zien. „Wisent-Wildnis“ in het Noordrijn-
Westfaalse Bad Berleburg is daarom iets he-
lemaal anders – en uniek in Duitsland. Want 
daar leven de stille reuzen op 20 hectare in 
hun natuurlijke en onvervalste omgeving. 

Bezoekers begeven zich in de „Wisent-Wild-
nis“ op een spannende ontdekkingsreis: Het 
biedt een buitengewone dierenbelevenis en 
een bijzonder natuurgenot. Een wandelroute 
omsluit het terrein; langs deze route is men 
ongeveer twee uur onderweg. Wie voldoen-
de tijd en geduld heeft en zich begeeft in de 
prachtige wereld van de „Wisent-Wildnis“, zal 
de dieren daar heel waarschijnlijk ontdekken.

 Belangrijk om te weten!

 Voor het bezoek van de „Wisent-Wildnis“ 
zijn stevige wandelschoenen vereist: want het 
belevenissen-wandelpad voert u over bewust 
ongerepte natuurgebieden met o.  a. onver-
harde wegen, beken, heuvels en open vlaktes. 
Wandelstokken, kinderdragers en ook verre-
kijkers kunnen aan de ingang worden gehu-
urd. Ouders met kinderwagens alsook in hun 
mobiliteit beperkte mensen met begeleiding 
kunnen een verharde weg met beperkt zicht 
op het terrein gebruiken. Rondleidingen in 
het Engels en Nederlands worden eveneens 
door Kaja Heising aangeboden.
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 Legende

 Straten, beken, grenzen  Groene vlakten

 Andere informatie

 Hoofdstraat K42  Bos

 Open vlakte

 Bouwkundige attractie

 Verzamelpunt noodgeval

 Etappen Wandelpad

 Verharde weg

 Beek

 „Wildnis“-gebied


