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Uitgeoefende activiteiten 2017
Veldwerk
Inventarisaties:
De vrijwilligers van Stichting Dassenwerkgroep Brabant
inventariseren sinds 1989, als een groep, jaarlijks de
dassenburchten in Noord-Brabant om een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van de Brabantse dassenpopulatie.
Das&Boom: Alle gegevens zijn uiteraard opgestuurd naar
Stichting Das&Boom opvang en advies ten behoeve van de
landelijke registratie van dassenburchten en hun status.
De volgende projecten krijgen van de Dassenwerkgroep
extra aandacht bij de jaarlijkse inventarisaties:
Brabants Landschap: Voor het 18e opeenvolgende jaar zijn
de in Oost-Brabant gelegen dassenburchten van Het Brabants
Landschap geïnventariseerd.
Staatsbosbeheer: Voor het 10e opeenvolgende jaar zijn de
dassenburchten geïnventariseerd in district "De Peel". Dit is het
6e jaar dat alle dassenburchten zijn geïnventariseerd in NoordBrabant en Nationaal Park "De Maasduinen".
Natuurmonumenten: Voor het 19e opeenvolgende jaar is de
dassenpopulatie in Nationaal Park de Loonse en Drunense
Duinen en omgeving geïnventariseerd voor o.a.
Natuurmonumenten en Brabants Landschap.

Inventarisaties per gebied:
 De Maashorst. Voor het 13e opeenvolgende jaar is de inventarisatie van de Maashorst uitgevoerd
voor Staatsbosbeheer.
 De Loonse en Drunense Duinen en omgeving. Voor het 19e opeenvolgende jaar is de
dassenpopulatie in de Loonse en Drunense Duinen en omgeving geïnventariseerd voor o.a.
Natuurmonumenten en Brabants Landschap.
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Dassenburchten
Eén van de taken van de Dassenwerkgroep Brabant is het
actief zoeken naar nieuwe dassenburchten in Brabant. Deze
worden direct doorgegeven aan o.a. de eigenaren, gemeenten
en stichting Das&Boom opvang en advies. Daardoor geniet de
burcht de officiële bescherming en is iedereen daarvan op de
hoogte gesteld waardoor onduidelijkheden en ongewenste
situaties kunnen worden voorkomen.

Dassenburchten

Noord-Brabant

2017

Totaal aantal burchtbezoeken in Noord-Brabant.

1.118

Totaal aantal verschillende bezochte dassenburchten in Noord-Brabant.
Van deze 524 burchten waren er 402 bewoond en 122 onbewoond.

524

Totaal aantal geregistreerde dassenburchten in Noord-Brabant
(hoofdburchten, wisselburchten en bijburchten. Bewoond en niet bewoond).

986

Totaal aantal dassenfamilies in Noord-Brabant.

619

Dassenwerkgroep Brabant heeft van de natuurorganisaties Brabants Landschap,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vergunningen voor het inventariseren van de
dassenburchten op hun grondgebied. Twee gebieden van Staatsbosbeheer ( Het Peelgebied
en "De Maasduinen") zijn grensoverschrijdend met de provincie Limburg. Vandaar dat er
jaarlijks ook een aantal dassenburchten in Noord-Limburg wordt geïnventariseerd, en dat
hier naar nieuwe dassenburchten wordt gezocht.

Dassenburchten

Noord-Limburg

2017

Totaal aantal burchtbezoeken in Noord-Limburg.

67

Totaal aantal verschillende bezochte dassenburchten in Noord-Limburg.
Van deze 54 burchten waren er 49 bewoond en 5 onbewoond.

54
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Mortaliteitsonderzoek
Voor dode en hulpbehoevende dassen is de Dassenwerkgroep
Brabant 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op
telefoonnummer 06-48279968.
We werken hierbij samen met de SAMF (Stichting
Afhandeling en Monitoring Fauna aanrijdingen).
Dit is een samenwerking met de jagers en politie, om met
behulp van deskundige lokale vrijwilligers, snel en adequaat
hulp te kunnen bieden bij aanrijding met in het wild levende
dieren.
Meer informatie wildaanrijdingen.
Dode dassen worden door de Dassenwerkgroep opgehaald en
eerst onderzocht.
Vermoedelijke doodsoorzaak, geslacht, gewicht, lengte, leeftijd,
slijtage van het gebit, eventuele tatoeage en de algemene
toestand zoals littekens, conditie van de vacht en mate van
aanwezigheid van parasieten zoals vlooien, teken en luizen en
de exacte locatie van het ongeval / kadaver worden
geregistreerd.
Bij de zeugen (vrouwtjesdassen), wordt er in de periode apriljuni ook vastgesteld of deze zogend zijn of niet. In het geval het
een zogende moederdas betreft worden de jongen zo snel
mogelijk gelokaliseerd en treedt er een reddingsplan in werking.
De "verse" dassen, die nog geschikt zijn voor verder onderzoek, worden doorgestuurd naar het
DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) in Utrecht voor onderzoek naar dierziekten.
Als het vermoeden bestaat dat de das is gestorven door stroperij wordt de das doorgestuurd naar het
CVI (Central Veterinary Institute) in Lelystad voor verder onderzoek.
In het gebied "De Maasduinen" (gemeenten Boxmeer, Gennep en Bergen) gaat de informatie over de
dode dassen naar Staatsbosbeheer t.b.v. een meerjarig onderzoek. Omdat twee gebieden van
Staatsbosbeheer (Het Peelgebied en "De Maasduinen") de provinciegrens met Limburg overschrijden,
wordt jaarlijks ook een aantal dode dassen in Noord-Limburg opgehaald.
Deze informatie plus de informatie over de overige dode dassen in Noord-Brabant wordt geregistreerd
in het BRS (Boa Registratie Systeem), FRS (Fauna Registratie Systeem) en is onderdeel van de
database van SAMF en Dassenwerkgroep Brabant.

Dode dassen

Noord-Brabant

2017

Aantal jongen van dit jaar.

18

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen).

42

Aantal volwassen dassen.

172

Aantal dassen waarvan leeftijd onbekend.

55

Totaal aantal geregistreerde dode dassen.

287

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC.

2

Aantal dassen geëuthanaseerd.

7

Aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant.

116
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Omdat twee gebieden van Staatsbosbeheer de provinciegrens met Limburg overschrijden,
wordt door de Dassenwerkgroep Brabant jaarlijks ook een aantal dode dassen in NoordLimburg opgehaald.

Dode dassen

Noord-Limburg

2017

Aantal jongen van dit jaar.

7

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen).

4

Aantal volwassen dassen.

28

Aantal dassen waarvan leeftijd onbekend.

11

Totaal aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant.

50

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC.

1

Aantal dassen geëuthanaseerd.

3

Dode dassen per maand :
In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat het aantal verkeersslachtoffers onder de dassen
seizoensgebonden is. Direct na de geboorte van de jonge dasjes in februari begint bij de das de
paartijd. De mannetjes zijn dan druk bezig hun territorium te verdedigen en bezoeken naburige
dassenterritoria om ook hier iets van hun gading te vinden. Ze moeten hier noodgedwongen vaker
wegen voor oversteken, met alle gevolgen van dien. In de maand maart is het aantal slachtoffers dan
ook het hoogst.
In april en mei worden er duidelijk minder dassen doodgereden, maar verhoudingsgewijs meer
vrouwtjes en dan met name zogende vrouwtjes. Jonge dasjes worden namelijk enkele maanden door
de moederdieren gezoogd. Deze vrouwtjes keren, tijdens het zoeken naar voedsel, vaker terug naar
de dassenburcht om de jongen te zogen.
Met name mei, juni, juli en augustus zijn de maanden waarin jonge, onervaren, dasjes dood kunnen
worden aangetroffen. Zo kunnen bv. hele jonge dasjes sterven door ruw spel van de volwassen
dieren, verweesde dasjes sterven van de honger, jonge dasjes in aanraking komen met loslopende
honden of verkeer, en kunnen ze in benarde situaties komen waar ze, door hun formaat en hun
onnozelheid, niet meer uit kunnen komen.
In september worden de jonge vrouwtjes die het jaar daarvoor zijn geboren, voor het eerst loops. Dit
verklaard de twee piek, met name onder de mannetjes, in september/oktober.
Aan de slachtoffers in de overige maanden is goed te zien dat dassen geen winterslaap houden, maar
het gehele jaar door actief zijn.
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Gewichten per maand :
In onderstaande grafiek is te zien dat ook het gewicht onder de dassen seizoensgebonden is. In deze
grafiek zijn alleen de gewichten van de dode volwassen dassen van 2017 meegenomen.
Door het relatief geringe aantal dieren van dit jaar zijn de waarden eingszins vertekend, maar geven
desondanks een goed beeld.
In juni is het gewicht bij de dassen het laagst. In juli beginnen de dassen al met het aankomen van
lichaamsgewicht. De dassen zijn het zwaarst is oktober, november en december.
De mannetjes zijn over het algemeen zwaarder dan de vrouwtjes.
Het zwaarste volwassen vrouwtje is gevonden op 27-10-2017 op de Hekker in Milheeze. Ze woog
18,6 kg.
Het zwaarste mannetje is gevonden op 13-10-2017 op de Breid in Maashees. Hij woog 19,4 kg en
had een kop/romp lengte van maar liefst 90 cm.
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Overige dieren:
In 2017 zijn er, naast dassen, ook sporadisch andere doodgereden dieren opgehaald die vaak als
"das" of "onbekend groot dier" waren aangemeld. De meest bijzondere hiervan betroffen twee
doodgereden bevers en een grote beverrat.
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Reddingsacties
In het wild levende dassen kunnen om diverse redenen in de
problemen komen. Denk bijvoorbeeld aan stroperij,
aanrijdingen, of verweesde dasjes die dreigen te verhongeren.

In 2017 zijn 7 verweesde jonge dasjes opgehaald waarvan
4 het hebben gered.

Op 07-05-2017 belde ons de Dierenambulance Maasland met
het bericht dat ze zojuist een ernstig verzwakt jong dasje
hadden opgehaald, in een akker dichtbij een tuin in Balgoy, en
naar een dierenarts hadden gebracht. Het diertje was jammer
genoeg zo erg verzwakt dat deze moest worden
geëuthanaseerd. Onze vrijwilligers hebben het jonge
vrouwelijke dasje afgehaald voor verder onderzoek en
doorzochten het hele gebied op zoek naar eventuele andere
verzwakte dieren, nieuwe dassenburchtjes of
onrechtmatigeheden. Er werden geen hulpbehoevende dassen
aangetroffen.

Op 17-05-2017 had de bekende roofdierspecialist Jaap Mulder, bij één van zijn onderzoeksprojecten
in Bilthoven al een paar dagen 3 verweesde dasjes in het vizier. Vanwege zijn drukke agenda en
overige projecten meldde hij de situatie bij Das&Boom met het verzoek deze jongen te redden.
Omdat er alleen cameravallen gebruikt waren voor de inventarisatie van de dassenburcht, bestaat er
altijd een kleine kans dat er meer dassen op de burcht aanwezig zijn, die bijvoorbeeld uit een ander
hol komen. Misschien dus ook het zogende vrouwtje. Daarom
werd besloten om op 18 mei eerst te observeren.
De 3 jongen bleken helemaal alleen te zijn. Geen spoor van
volwassen dassen.
Op 19 mei probeerde een vrijwilliger van de Dassenwerkgroep
Brabant, de jongen te vangen, maar trof een lege
dassenburcht. Tot diep in de nacht heeft hij staan wachten,
maar moest met lege handen huiswaarts. Inmiddels was ook
de melding binnen gekomen dat er op 10 mei een dode das
was aangetroffen op de spoorlijn op zo’n 600M van de
dassenburcht. Dit was dus zeer waarschijnlijk de moederdas.
Op 20 mei heeft Jaap Dirkmaat nog een verwoede poging
gedaan, maar de burcht bleek leeg.
Op 23 mei een verlossend bericht van Jaap Mulder. Hij had de
jongen getraceerd. De arme diertjes waren van de honger een
dassenwissel gaan volgen en zaten nu in een dassentunnel.
Omdat de dasjes uit de langs gelegen beekje konden drinken
waren ze nog in leven, maar erg verzwakt. Jaap blokkeerde de
tunnel aan de ene zijde en plaatste een kooi aan de andere
zijde zodat de dasjes geen kant meer op konden. Onze
vrijwilligers gingen zonder aarzelen meteen weer op pad.

Om 21:56 werden twee jongen in de buis gezien, maar ook de
vrijwilligers werden gezien. Ze kregen, in de loop van de avond
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en nacht, tot drie maal toe bezoek van de politie die zich afvroegen wat hier allemaal gaande was.
Leuke gesprekken gehad en bijzonder positieve reacties, maar toch verstorend.
Om 01:09 werden de 2 jongen dan eindelijk gevangen. Er werd nog tot 01:30 tevergeefs gewacht op
het derde jong. Het vermoeden bestond dat deze in de beek zou kunnen zijn gevallen.
Om 02:55 u. werden de jongen afgeleverd bij het opvangcentrum van Das&Boom in Beek-Ubbergen.
Hier werden ze behandeld tegen de vlooien en luizen, kregen ze een lekker warm hok en niet te
vergeten een heerlijk papje, dat ze bijzonder gulzig naar binnen slobberden.
Gelukkig werd door Jaap Mulder de volgende ochtend het 3e jong alsnog m.b.v. een vangkooi
gevangen.

Op 22-05-2017 kregen we het bericht van de Dierenambulance Noordelijk-Limburg dat ze nabij het
vakantiepark "Het Meerdal" in America een doodgereden zogend wijfje hadden opgehaald. De
dassenburcht werd door de Dassenwerkgroep Horst-Venray bezocht. Er werd een bak water en voer
geplaatst voor de jongen en cameraval opgehangen.
Omdat het een zeer droog
bosgebied betreft, waar de jonge
dasjes, zelfs met wat hulp, bijna
geen kans van overleven hebben
werd besloten de jongen te
vangen.
Op 28 mei observeerden
vrijwilligers van de
Dassenwerkgroep Brabant op
deze burcht. Bij aankomst liepen
de jongen al door het bos. Pas
om 23:30 kwamen de jongen
vlakbij maar waren nog te snel
om te kunnen pakken.
Toen Jan Droesen van de
Dassenwerkgroep Horst-Venray op 30 mei ‘s middags om 16:23 de cameraval wilde uitlezen liepen de
jongen reeds over de burcht. Hij kon er gelukkig direct al één vangen. Uiteraard zijn we het dasje
meteen gaan ophalen om naar het opvangcentrum van Das&Boom te brengen. Dit dasje (een
mannetje) bleek behalve ondervoeding gelukkig niets te mankeren. Er werd getracht ook het tweede
jong zo snel mogelijk te vangen, maar dat was helaas zonder succes.

Op 29-05-2017 belde ons om 21:27 een mevrouw uit de wijk Elsland in Wijchen met de mededeling
dat er een das in haar tuin liep. Ze probeerden de das te lokken met kattenvoer en hij liep nu voor
haar deur.

Wij kwamen al vrij snel tot de conclusie dat dit een jong dasje moest zijn, en vroegen de meldster of
het mogelijk was het diertje te vangen of te fixeren totdat wij aanwezig waren.
Eenmaal aangekomen in de woonwijk bleek het inderdaad een jong dasje te zijn. Omdat het dasje
zichtbaar was gebeten door een hond, was er geen tijd te verliezen en moesten we meteen naar het
opvangcentrum van Das&Boom. Daar aangekomen konden de verwondingen goed bekeken worden.
Stichting Dassenwerkgroep Brabant
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Eén oortje was afgebeten, maar de wond zag er netjes uit. Het dasje was echter ook in haar achterste
gebeten. Hier zaten twee grote bijtwonden die geïnfecteerd waren met massa’s maden. Met spoed
naar de dierenarts in Nijmegen waar we om 24:00 aankwamen. Het mocht allemaal niet baten. De
maden waren via de bijtwonden al zeer diep in het lijfje van dit jonge vrouwtje binnengedrongen. Het
arme dasje werd levend opgegeten en er was niets wat er tegen gedaan kon worden. Er werd
besloten dit diertje snel uit zijn lijden te verlossen.

Op 23-06-2017 kregen we om 22:37 een telefoontje uit Heythuysen. Sinds meerdere dagen zat er
een jong dasje in de omgeving van de boerderij. De melders hadden het diertje steeds gevoerd met
o.a. eieren, en hadden hem zelfs een naam gegeven "Jos", maar zagen het nu enstig verzwakken.
We gingen direct op pad en verzochten de melders het dasje, zodra ze hem zagen, alvast te vangen
of te fixeren. Eénmaal aangekomen bleek het dasje gelukkig al gevangen te zijn en zat in een bench
wat te eten. Direct werd het dasje naar Dier&Arts in Boxmeer gebracht.
Het dasje was ernstig vermagerd en had diverse bijtwonden. De bijtwond bij de voorpoot was
ontstoken, maar had gelukkig nog geen madeninfectie. Bij deze voorpoot was ook een kleine kans op
een breukje.
Van hieruit werd het dasje naar een opvangcentrum gebracht. Gelukkig herstelde hij volledig en kon
later weer terug de natuur in.
Op zondag 02-07-2017 werden we opgebeld door bewoners uit Elspeet op de Veluwe. Ze hadden ’s
morgens een das gevonden die lag te slapen op de mesthoop voor de stal. Bij navraag bij diverse
lokale instanties kregen ze te horen dat hier niemand voor kwam en dat de das vanzelf wel weer zou
vertrekken zodra hij was uitgeslapen. Dit vonden de melders prima, alleen vroegen ze zich af of het
kwaad kon voor hun honden, katten en paarden, vandaar dat ze ons belden voor advies.
Ons antwoord was dat het geen kwaad kon voor de huisdieren, maar zeer waarschijnlijk wel voor de
das. Een das die om 13:00 in de regen, zonder beschutting, bij blaffende honden en klussende
eigenaren blijft liggen, is op zijn zachtst gezegd het onderzoeken waard.
Omdat het zeer waarschijnlijk een hulpbehoevende das was, gingen onze vrijwilligers meteen op pad.
Eenmaal aangekomen bleek het een klein jong dasje te zijn. Ze werd met de vangstok voorzichtig van
de mesthoop geplukt en globaal bekeken. Er werden geen verwondingen in de huid gevonden en het
kon langzaam lopen, maar gezond was anders.
Het dasje werd rechtstreeks naar het opvangcentrum van Das&Boom gebracht. Daar bleek dat het
dasje (een vrouwtje van 3.2 kg) haar rechter achterpoot introk als ze rustig liep, maar er mee begon te
slepen als ze wat sneller probeerde te lopen. Linea recta naar een dierenarts in Nijmegen. Hier werd
snel duidelijk dat het dasje haar pootje verbrijzeld had. Met alle beste intenties was dit diertje helaas
niet te redden en moest uit haar lijden worden verlost.
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In 2017 zijn 10 hulpbehoevende volwassen dassen opgehaald waarvan 4 het hebben gered.
Op 13-02-2017 heeft de Dierenambulance Noordelijk-Limburg
een das opgehaald bij de Heidseweg in Venray. De melding
was een dode das, maar bij aankomst bleek deze das nog te
leven. De das werd door een vrijwilliger van de
Dassenwerkgroep Brabant direct opgehaald en naar
Dier&Arts in Boxmeer gebracht. De das bleek door de
vermoedelijke aanrijding met een auto een hersenschudding
te hebben opgelopen, waarna deze in de greppel onderkoeld
is geraakt. De das is naar het opvangcentrum van Das&Boom
gebracht.Na een moeizaam herstel kon deze das op 03-032017, in samenwerking met de Dassenwerkgroep HorstVenray, weer worden losgelaten op zijn eigen dassenburcht.

Op 23-02-2017 had de Dierenambulance Noordelijk-Limburg een gewonde vrouwtjesdas opgehaald in
Belfeld en naar de dierenarts in Horst gebracht. De Dassenwerkgroep werd erbij geroepen voor
advies. Ook deze das bleek een flinke klap tegen het hoofd te hebben gehad, maar had verder geen
verwondingen. In overleg met Das&Boom is deze das door de Dierenambulance naar het
opvangcentrum gebracht.
Op 03-03-2017 was deze das volledig hersteld en werd weer losgelaten op haar eigen dassenburcht.

Op 02-03-2017 heeft dierenambulance Hokazo om 19:20 een gewonde das opgehaald van de
Dintherseweg in Nistelrode en binnen gebracht bij de dierenkliniek Vorstenbosch. De geïnformeerde
vrijwilligers van de Dassenwerkgroep gingen direct op pad. Het bleek een hele oude mannetjesdas te
zijn met een gewicht van 12,4 kg en een lengte van 75 cm. De das had een opvallend dikke, ronde,
kop en erg afgesleten tanden. De inwendige verwondingen bleken dermate groot dat hij moest worden
geëuthanaseerd.

Op 25-04-2017 troffen drie vrijwilligers van de Dassenwerkgroep Loose en Drunense Duinen
(waaronder één vrijwilliger van de Dassenwerkgroep Brabant) om 15:00, tijdens het inventariseren,
een zwaar gewonde vrouwtjesdas aan. De das (een jong van het vorige jaar) lag op een dassenburcht
nabij de Guldenberg in Helvoirt. De das werd in een auto geladen en naar een dierenarts in Vught
gebracht, waar het arme dier helaas stierf.

Op 27-04-2017 kwam er om 03:30 en bij de Dassenwerkgroep Brabant een bijzondere melding binnen
via de meldkamer van de brandweer en de politie. In Sambeek waren twee ruziende dassen al
vechtend in een leegstaand zwembad gevallen.
De dassen konden hier zelf niet meer uit en bleven vechten. Het lege zwembad versterkte het kabaal
enorm met als gevolg dat de mensen in de buurt wakker werden. De bewoners belden de brandweer,
maar die waren niet toegerust om levende dassen te vangen en zodra de brandweer de dassen met
rust liet begonnen deze weer te vechten. Daarop werd de Dassenwerkgroep gebeld.
Het bleken twee forse mannetjes te zijn, die zich niet zonder verzet lieten vangen. De dassen bleken
gelukkig, naast een nat pak, alleen wat lichte verwondingen te hebben, dus konden ze direct in het
Stichting Dassenwerkgroep Brabant
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naastgelegen weiland weer losgelaten worden.
https://www.gelderlander.nl/boxmeer/twee-dassen-schreeuwen-buurt-wakker-na-val-in-zwembadsambeek~a4c323e7/
https://www.ad.nl/binnenland/rumoer-in-sambeek-schreeuwende-dassen-in-een-zwembad~acefa0d4/
http://www.omroepbrabant.nl/?news/264208822/Dassen+tuimelen+in+zwembad+en+houden+buurt+ui
t+de+slaap.aspx
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2017/gevallen-vechtdassen-schreeuwen-hele-buurt-wakker/

Op 29-04-2017 een verjaagde das uit woonwijk Ulestraten gehaald.
Dassen zijn vredelievende dieren die met een hele familie een dassenburcht bewonen. Op deze
burcht is meestal 1 mannetje en 1 vrouwtje dominant. Deze zijn de baas en zolang iedereen dit
respecteert is er niets aan de hand en gaan ze heel speels en amicaal met elkaar om. Na verloop van
tijd worden de oude, dominante dassen zwakker en worden ze uiteindelijk van hun troon gestoten
door een jongere generatie. Als de oude das zijn lot aanvaart en zich onderdanig opstelt, mag hij of zij
in het territorium blijven. Doet een das dit niet, dan volgen er hevige gevechten en wordt hij verjaagd.
Omdat hij van een andere familie is, zal hij ook bij naburige territoria niet worden geaccepteerd.
Meestal leven deze oude dassen dan ook solitair.

In Ulestraten had een das een probleem. Hij werd verjaagd uit zijn territorium, maar had geen
alternatief. Rond het dorp lagen reeds dassenterritoria, waar de das niet welkom was. Uit pure
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wanhoop vluchtte de das het dorp in, en verschanste zich in de tuintjes. Verlost van de dassen, nam
hij de nabijheid van mensen en honden, en het gebrek aan voedsel voor lief.
Na twee weken werden wij gebeld door buurtbewoners met de vraag wat men nu met deze situatie
moest doen. Het was ons duidelijk dat deze das direct uit deze benarde situatie bevrijd moest worden.
Eenmaal ter plaatse werd de das vrij snel tussen een schutting en een heg gevangen. Het arme dier
was erg verzwakt en werd meteen naar het opvangcentrum van Das&Boom gebracht.
Hier bleek later dat het een wel heel erg oude mannetjesdas was, met een zeer afgesleten gebit. De
das was zo zwak dat hij nauwelijks in staat was om te lopen. De dierenarts heeft uiteindelijk besloten
deze das uit zijn lijden te verlossen.

Op 16-06-2017 kwam om 00:20 een melding binnen bij de Dassenwerkgroep van een aangereden
das op de N272 bij Elsendorp. Eenmaal ter plaatse bleken er drie auto's in de berm stil te staan bij de
das. Dit was een volwassen mannetje van 9 kg, met een overduidelijke gebroken rug. Omdat herstel
uitgesloten was en de das dermate veel zichtbare pijn en stress had werd, in overleg met de
omstanders, het SAMF en de meldkamer van de politie, besloten een boswachter (met een speciale
vergunning) te laten komen om hem direct uit zijn lijden te verlossen.

Op 17-10-2017 kwam om 15:32 via dierenambulance Hokazo een melding binnen van een levende
das bij een vijver binnen de bebouwde kom van Grave. Eénmaal ter plaatse trof onze vrijwilliger er
een zwaar onderkoelde vrouwtjesdas aan. Ze lag tussen de natte troep die uit de, daags van te voren
door de gemeente opgeschoonde, vijver was gehaald. Ondanks de wandelaars met honden en de
spelende kinderen op maar een paar meter afstand van de das, bleef het arme dier voor dood liggen
en ademde heel zwaar. De das werd zo snel mogelijk naar Dier&Arts in Boxmeer gebracht. Er werden
geen verwondingen aangetroffen. We vermoedden dat ze wellicht iets verkeerds heeft gegeten
waardoor ze op deze, wel heel erg ongelukkige plek, is blijven liggen. De vrouwtjesdas kreeg een
injectie tegen de shock, een intraveneus infuus en een lekker warm plekje om te overnachten. De
zware onderkoeling was haar teveel geworden. Waarom de das juist in het natte gedeelte langs de
vijver is gaan liggen blijft een mysterie. De das heeft geen botbreuken en ze heeft geen gifstoffen
binnen gekregen. Bij nader onderzoek bleek dat haar maag en darmen helemaal leeg waren. Ze woog
ook maar slechts 7,3 kg, wat voor een volwassen das, met haar lichaamslengte, in deze tijd van het
jaar behoorlijk aan de lage kant is.

Op 19-11-2017 werd om 10:56 door de Dierenambulance Den Bosch een das opgehaald van de
Vaartweg in Heusden. Das leefde nog maar was zwaar gewond. Op ons advies hebben ze de das
meegenomen en zo spoedig mogelijk naar een dierenarts gebracht. Hier bleek de das een gebroken
rug te hebben en moest worden geëuthanaseerd. Het was een volwassen mannetje van 16 kg.

Stichting Dassenwerkgroep Brabant
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Overige dieren:
19-04-2017. Bij een particulier met een dassenburcht in de achtertuin in de omgeving van Veghel, liep
een heel klein beestje. Donkerbruin, met wit staartpuntje. En het liep maar heen en weer te jammeren
en keffen. Geen moeder of broertjes/zusjes in de buurt. Wat is dit voor diertje, en wat is wijsheid om te
doen?
Melder stuurde een fimpje, wat we alleen al aan het geluid herkenden. Een vosje. Ingrijpen in de
natuur doen we liever niet, maar niet alles lost zich vanzelf op. Dit vosje zat al uren alleen, en bleek
een flinke wond op zijn koppie te hebben. Mmm, spullen voor eerste opvang bij elkaar gepakt, en
ophalen dan maar. Het vosje was piepklein, nog geen 300 gram. Het wondje op het koppie droog, met
een hele dikke korst. Niet ontstoken gelukkig. Een uitgedroogd vlooienbaaltje, van naar schatting een
week of 4....
Gestart met electrolytenoplossing om de darmpjes te 'resetten' en goede puppiemelk er achteraan. In
de dagen erna knapte het beestje goed op. Het bleek een pittig karaktertje. Vlees herkende hij niet
meteen, maar na de eerste happen liet hij het zich goed smaken. Voeren werd best een klus. Waar
jonge dassen met 10 weken oud nog aan de fles moeten, omdat ze niet uit een bakje drinken, deed
deze kleine prul al een heuze muizensprong op zijn voerbakje met slobberpap. Wat een bende, maar
wat een komisch gezicht.
Na 10 dagen was het wondje nagenoeg genezen, en was het vosje al verdriedubbeld in gewicht, 856
gram! Hij kreeg behoefte aan oefening van zijn krachten, en dat gaat het best met soortgenoten. Hij
moest zo snel mogelijk kunnen verwilderen. Hij mocht verhuizen via wildopvang 'Onder de
regenboog' in Eck en Wiel naar vogel en zoogdieropvang 'De toevlucht' in Amsterdam, waar hij
kon worden bijgeplaatst in een groepje welpen. Met als doel uitzetten in het wild.

Stichting Dassenwerkgroep Brabant
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Misstanden
Helaas komt het nog vaak voor dat dassenburchten verstoord
of vernield worden. Hierbij is soms sprake van onbewuste
overtreding of onwetendheid. In veel gevallen vindt deze
verstoring echter moedwillig plaats. Daarnaast worden
regelmatig dassen dood of verminkt aangetroffen als gevolg
van grove overtredingen of nalatigheid. Evenzovele keren
wordt iets dergelijks niet geconstateerd maar blijft het onder de
oppervlakte. De laatste jaren lijkt het aantal meldingen toe te
nemen. Reden temeer om de controle in het veld te handhaven
en te verscherpen.
De Dassenwerkgroep Brabant werkt samen met het
samenwerkingsverband van groene handhavers, "Samen Sterk
in het Buitengebied".
Voor een overzicht van feiten die de afgelopen jaren
geconstateerd zijn klik hier. Het is geen volledige lijst, maar
een greep uit de gevallen die bij de Dassenwerkgroep Brabant
bekend zijn.

Samen Sterk in het Buitengebied - Handhaving Buitengebied in de regio Brabant Zuid-Oost
Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en
Waterschap de Dommel, diverse gemeenten, de terreinbeheerders: de Vereniging
Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer, Regiopolitie Brabant Zuid-Oost en de
Algemene Inspectiedienst.
Meer informatie: www.brabant.nl/samensterk of klik hier voor de folder.

Stichting Dassenwerkgroep Brabant
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Deelname overleg
Hieronder een greep uit de diverse activiteiten:



Samen Sterk in het Buitengebied:
De Dassenwerkgroep Brabant werkt samen met het
samenwerkingsverband van groene handhavers, Samen Sterk
in het Buitengebied.



SAMF (Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna
aanrijdingen):
Samenwerking met de jagers en politie, om met behulp van
deskundige lokale vrijwilligers, snel en adequaat hulp te
kunnen bieden bij aanrijding met in het wild levende dieren.



Gemeente Bergen (L.) en WBE Bergen:
Samenwerking i.v.m. Mortaliteitsonderzoek en monitoring van
de dassen binnen deze gemeente.



Samenwerking Das&Boom.



Overleg provincie Noord-Brabant.



Overleg Rijkswaterstaat.



Groenoverleg Waterschap Aa en Maas.

 Werkgroep Natuur&Milieu gemeente Cuijk.
 Verdrogingsbestrijding De Peel.
 Triade-onderzoek vuilstortplaatsen.
 Onderzoek Visio-terrein Grave.
 Nulmeting/monitoringsonderzoek Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.
 Deelname werkatelier Flessenhals Oeffelt.
 Contacten met agrariërs: dassenschade en hoe hiermee om te gaan (Faunafonds).
 Als eerste waterschap in Nederland heeft Aa en Maas in samenwerking met de
Dassenwerkgroep Brabant een dassenprotocol opgesteld.
Waterschap Aa en Maas loopt voorop met dassenprotocol

 Diverse excursies en wandelingen in de Loonse en Drunense Duinen.
 Deelname Boomfeestdag in Cuijk.
 Nacht van de Nacht - Bezoekerscentrum Slabroek in de Maashorst te Uden.

Stichting Dassenwerkgroep Brabant
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Overige activiteiten
Nieuwsbrief:
Stichting Dassenwerkgroep Brabant heeft een eigen
nieuwsbrief. Deze gratis digitale nieuwsbrief verschijnt vier
maal per jaar. Hij wordt via email als pdf toegezonden aan alle
vrijwilligers, belanghebbenden en geïnteresseerden.
In 2017 zijn 4 nieuwsbrieven uitgebracht. Hieronder vindt u 2
edities.
45e editie (Augustus 2017)
46e editie (December 2017)

Wilt u graag alle edities van de gratis nieuwsbrief automatisch
ontvangen, stuur dan een E-mail naar
nieuwsbrief@dassenwerkgroepbrabant.nl onder vermelding
van "Aanmelding nieuwsbrief".
Privacyprotocol

Website:
De drukbezochte website www.dassenwerkgroepbrabant.nl
biedt een schat aan informatie. Er wordt continu gewerkt aan
verbeteringen en aanvullingen.
De medewerkers van de dassenwerkgroep zijn hier dagelijks
bereikbaar via e-mail.

Lezingen / Bijeenkomsten:
De Dassenwerkgroep Brabant verzorgt jaarlijks diverse lezingen voor bv. natuurverenigingen en
scholen met soms een aanvullende excursie.

Natuurmarkten:
De Dassenwerkgroep Brabant heeft een zeer professionele stand waarmee ze aanwezig is bij diverse
kleine en grote evenementen in Noord-Brabant. De stand is aangekleed met o.a. een opgezette das,
een skelet van een das, schedels van diverse dieren, postkaarten, boekjes, folders, informatief
materiaal, foto's en onze nieuwsbrief.
In 2017 is de Dassenwerkgroep aanwezig geweest bij de volgende evenementen:

Datum

Evenement

Plaats

zondag 12 maart

NK Heggenvlechten

Oeffelt

zondag 11 juni

Natuurmarkt

Helmond

zondag 25 juni

Raamdalfair

Escharen

zondag 20 aug.

Strabrechtse heidedag

Heeze

Stichting Dassenwerkgroep Brabant
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Financieel Jaarverslag 2017
Organisatie en Bestuur
Stichting Dassenwerkgroep Brabant
Postadres:

Mees 82
5831 MP Boxmeer
Nederland

Tel:

06-48279968

Website:

www.dassenwerkgroepbrabant.nl

E-mail: algemeen: info@dassenwerkgroepbrabant.nl
nieuwsbrief: nieuwsbrief@dassenwerkgroepbrabant.nl
lezingen: lezingen@dassenwerkgroepbrabant.nl
Organisatie:

Stichting Dassenwerkgroep Brabant bestaat enkel
uit vrijwilligers.

Bestuur:

F. Derikx (Voorzitter)
W. Thijssen (Secretaris)
C. Derikx-Derks (Penningmeester)

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen voor de
werkzaamheden die ze als zodanig voor de
instelling verrichten, geen beloning en/of
vacatiegeld.
Vergoedingen: De financiële situatie van Stichting Dassenwerkgroep Brabant is zodanig dat er geen
vrijwilligersvergoedingen kunnen worden uitbetaald.
M.b.t. het mortaliteitsonderzoek hebben alle vrijwilligers die dode dassen inzamelen
recht op een kilometervergoeding van € 0,29 per kilometer.
Fiscaal nummer: 8156 37 780
ANBI:

Stichting dassenwerkgroep Brabant is sinds 14-10-2008 door de Belastingdienst
aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI).
Wat is een ANBI ?
Controleren of Stichting Dassenwerkgroep Brabant
(vestigingsplaats Boxmeer) is geregistreerd als een ANBI.

KvK:

17190229

Rabobank Boxmeer:
IBAN:
NL78 RABO 0121 8829 34
BIC:
RABONL2U

Stichting Dassenwerkgroep Brabant

19

Jaarverslag 2017

Toelichting:
De insteek van Stichting Dassenwerkgroep Brabant is dat iedere financiële bijdrage, hoe klein dan
ook, moet kunnen bijdragen aan de bescherming van de das.
De bestuurders ontvangen dan ook voor de werkzaamheden die ze als zodanig voor de instelling
verrichten, geen beloning en/of vacatiegeld.
Bovendien is de financiële situatie van Stichting Dassenwerkgroep Brabant zodanig dat er geen
vrijwilligersvergoedingen kunnen worden uitbetaald.
De onontkoombare vaste lasten worden eveneens zo klein mogelijk gehouden. Voor de
Dassenwerkgroep zijn dit alleen nog maar de kosten van de bankrekening.
De website www.dassenwerkgroepbrabant.nl is geheel kosteloos in het beheer van onze vrijwilligers.
Educatie en informatie verstrekken behoort tot één van de doelstellingen van de Dassenwerkgroep.
Onze zeer druk bezochte website blijkt een krachtig medium. Vandaar dat de, overigens zeer
bescheiden, kosten voor webhosting en domeinnaamregistratie naar onze mening behoren bij de
uitgaven aan de doelstellingen.
Educatie / Informatie
T.b.v. Educatie / informatie is er in 2017 slechts € 48,- uitgegeven.
Inventarisaties / Onderzoek
Er zijn in 2017 geen reiskosten vergoed die worden gemaakt om o.a. de inmiddels meer dan 900
dassenburchten in Noord-Brabant en de diverse verkeersvoorzieningen te inventariseren.
Mortaliteitsonderzoek
De samenwerking tussen de dassenwerkgroepen, natuurorganisaties, politie, SAMF, DWHC en het
CVI heeft geleid tot een waardevol netwerk waarin alle verkeersslachtoffers worden geverifieerd,
geregistreerd, en beschikbaar zijn voor verder onderzoek. Hulpbehoevende dieren worden
opgespoord en geholpen.
Dankzij deze informatie zijn er in 2017 diverse verkeersvoorzieningen, zoals tunnels en rasters,
aangelegd om in de toekomst wildaanrijdingen te kunnen voorkomen en de verkeersveiligheid te
vergroten.
Het aantal dassen die door de Dassenwerkgroep Brabant zijn doorgestuurd naar het DWHC voor
verder onderzoek is in 2017 uitgekomen op 3. Dit jaar waren de wezel en hermelijn de
speerpuntdieren bij het DWHC. Vandaar dat het aantal ingeleverde dassen laag gehouden is.
De onkosten die in 2017 zijn gemaakt t.b.v. het mortaliteitsonderzoek, zoals bv de reiskosten,
dierenartskosten en voor materialen, blijken van dien aard dat de Dassenwerkgroep Brabant het
mortaliteitsonderzoek kan blijven voortzetten.
Dit onderzoek heeft een schat aan informatie over de das opgeleverd, een aantal nieuwe
dassenburchten aan het licht gebracht en heeft geleid tot het ophalen van 10 hulpbehoevende
volwassen dassen en 7 jonge dasjes.
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Financieel Jaarverslag 2017
Omschrijving

Inkomsten

Beginsaldo

€ 14.816,38

Donaties bedrijven

€ 1.058,-

Donaties particulieren

€ 2.743,-

Donaties t.b.v. het Bijvoerfonds

*

Vriendenloterij

€ 196,25

Rentes

€ 21,28

Uitgaven

Kosten bankrekening

€ 130,55

Diversen

€ 0,-

Totaal:
€ 130,55

Educatie / Informatie

€ 48,-

Mortaliteitsonderzoek - dode dassen

€ 2.891,62

Mortaliteitsonderzoek - materialen

€ 35,50

Website

€ 370,83

Totaal:
€ 3.345,95

€ 15.358,41

Eindsaldo
Totaal

* Bijvoerfonds

€ 18.834,91

€ 18.834,91

€ 4.018,53

€ 3.476,50
€ 130,55

= 3,76%

€ 3.345,95

= 96,24% besteed aan
doelstellingen

Beginsaldo: € 692,02 Eindsaldo: € 448,42

Bijvoerfonds
Het gereserveerde bedrag t.b.v. het bijvoerfonds is op 1 januari 2017 € 692,02.
In 2017 is er geen inzamelingsactie geweest t.b.v. het bijvoerfonds.
Er zijn in 2017 vier jonge dasjes gered. De onkosten (vervoer, inventarisatie geschikt gebied en
bijplaatsing) waren in totaal € 243,60.
Hierdoor komt het totale gereserveerde bedrag voor het redden van jonge dasjes op 31 december
2017 uiteindelijk uit op € 448,42.

2018
De vrijwilligers van de Dassenwerkgroep Brabant halen alleen in Noord-Brabant, Noord-Limburg en
zuidelijk Gelderland dode dassen op. Voor de hulp aan hulpbehoevende en verweesde dassen zijn ze
in heel Nederland actief. Er wordt dan, vaak de gehele nacht, op de betreffende dassenburcht
geobserveerd en de jongen worden dan ter plekke gevangen. Gebleken is dat we dringend behoefte
hebben aan een veilig (goed zichtbaar) voertuig met voldoende plek voor bv. reismanden, vangkooien
of grote kunststof bakken.
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Op 11 november 2017 zijn Friso en Karin (bestuursleden) aanwezig geweest bij het 14e Landelijk
Congres Dierenhulpverlening, van Stichting DierenLot, in de Evenementenhal in Gorinchem. Stichting
DierenLot organiseert deze bijeenkomsten twee keer per jaar. Wat is dit een geweldige organisatie!
Er waren ruim 1.200 dierenhulpverleners aanwezig op deze dag, maar liefst 31 lezingen, een debat
over lokale dierenorganisaties en het belang voor dier en mens en een heuse informatiemarkt.
Stichting DierenLot heeft zelf een aantal uitvoeringen van de DierenLot dierenambulances die gratis in
bruikleen worden gegeven aan dierenhulporganisaties. Deze konden op deze dag nader bekeken
worden.
Het oog van de bestuursleden viel direct op de kleinste uitvoering dierenambulance (Dieren Transport
Ambulance). Deze uitvoering is voorzien van reflecterende veiligheidsstriping, oranje zwaailichten, een
opvouwbare kooi, vangstok, led verlichting, een speciale vloerafwerking met afvoerput en de
laadruimte is voorzien van een schuifdeur. Deze ambulance is niet onnodig groot, maar bied wel
genoeg ruimte voor benches/reismanden en eventueel een grote vangkooi.
Dit zou werkelijk ideaal zijn voor de Dassenwerkgroep Brabant!
Er is informatie ingewonnen bij DierenLot en, na lang beraad is er als dierenorganisatie een
steunaanvraag ingediend om een DierenLot dierenambulance in bruikleen te krijgen. Begin 2018
krijgen we het antwoord op ons verzoek.
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