
Stichting Dassenwerkgroep Brabant 1 Jaarverslag 2019 

 

 

Jaarverslag 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stichting Dassenwerkgroep Brabant 2 Jaarverslag 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud 
 

 
1. Uitgeoefende activiteiten 2019  blz. 3. 

1.1 Veldwerk    blz. 3. 
1.2 Dassenburchten    blz. 4. 
1.3 Misstanden    blz. 5. 
1.4 Deelname overleg   blz. 6. 
1.5 Overige activiteiten   blz. 7. 

2. Dierenambulance   blz. 9. 
2.1 Mortaliteitsonderzoek  blz. 9. 
2.2 Reddingsacties   blz. 15. 
2.3 Donaties    blz. 23. 

3. Financieel Jaarverslag 2019  blz. 25. 
3.1 Organisatie en Bestuur  blz. 26. 
3.2 Financieel Jaarverslag  blz. 29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stichting Dassenwerkgroep Brabant 3 Jaarverslag 2019 

 

1. Uitgeoefende activiteiten 2019 
 
 

  1.1 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 20e opeenvolgende jaar zijn de in Oost-Brabant gelegen 
dassenburchten van Het Brabants Landschap geïnventariseerd.  
 
Staatsbosbeheer: Voor het 12e opeenvolgende jaar zijn de dassenburchten geïnventariseerd in 
district "De Peel". Dit is het 8e jaar dat alle dassenburchten zijn geïnventariseerd in Noord-Brabant en 
Nationaal Park "De Maasduinen". 
 
 
 
 
 
Inventarisaties per gebied: 

 De Maashorst. Voor het 15e opeenvolgende jaar is een gedeeltelijke inventarisatie van de 
Maashorst uitgevoerd voor Staatsbosbeheer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stichting Dassenwerkgroep Brabant 4 Jaarverslag 2019 

 

 

  1.2 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. 
 
In 2019 is er door onze vrijwilligers een groot deel van de Brabantse dassenburchten bezocht. Een 
deel hiervan was niet meer door dassen bewoond of zelfs helemaal verdwenen. 
Opvallend was in 2019 dat relatief veel dassen door de aanhoudende droogte zich verplaatsten naar 
gebieden waar nog voedsel en water te vinden was. Daar werden nieuwe dassenburchten gegraven. 
Ook in gebieden die voorheen te nat waren. 
Doordat o.a. gewassen, voetbalvelden en tuinen gesproeid werden, was het dan ook geen verassing 
dat de, door voedselnood gedreven dassen, zich ook vaker in de buurt van mensen lieten zien.  
Dit fenomeen werd helaas regelmatig alleen toegewezen aan een uitbreidende populatie. 
 

 
Compleet uitgedroogd weiland in het Maasheggengebied 

 
 
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. 
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  1.3 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 Brabant". 
 
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 Brabant - Handhaving Buitengebied in Noord-Brabant 
 
Dit is een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Brabant, de Brabantse gemeenten, de 
drie waterschappen, de drie omgevingsdiensten, de terreinbeheerders: de Vereniging 
Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer, Brabant Water en Evides. 
Meer informatie: https://ssibbrabant.nl/  of  klik hier voor de folder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/misstanden.html
https://ssibbrabant.nl/
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/bestanden/samen_sterk_in_het_buitengebied.pdf
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  1.4 Deelname overleg 

 
Hieronder een greep uit de diverse activiteiten: 
 

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

 Deelname 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. 
 

 Samenwerking Das&Boom. 
 

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

 Gemeente Boxmeer en WBE: 
Samenwerking i.v.m. Mortaliteitsonderzoek en monitoring van de dassen binnen deze gemeente. 

 

 Contacten met agrariërs: dassenschade en hoe hiermee om te gaan (Faunafonds). 
 

 Deelname Werkgroep Natuur&Milieu gemeente Cuijk. 

 Deelname provinciale project ‘’Ik let op Wild’’ van Nulverkeersdodenbrabant.nl 
 

 Overleg Rijkswaterstaat. 

 Overleg met de aannemer van Rijkswaterstaat m.b.t. A73. 

 Overleg/onderzoek provincie Noord-Brabant - provinciale wegen. 

 Overleg Waterschap Aa en Maas - Graafsche Raam. 

 Overleg Waterschap Aa en Maas - peilopzet Zevenhutten Cuijk. 

 Overleg/onderzoek De Meanderende Maas. 

 Overleg project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt' – Flessenhals Oeffelt. 

 Overleg/onderzoek verdrogingsbestrijding De Peel. 

 Overleg/onderzoek herontwikkeling Homburgterrein Cuijk 

 Overleg/onderzoek snelfietspad Cuijk. 

 Overleg/onderzoek herinrichting Visio-terrein Grave. 

 Overleg alternatieve natuurmaatregelen Oss. 

 Overleg hondenlosloopgebieden De Maashorst. 

 Zonnepark St. Anthonis. 

 Overleg/onderzoek herontwikkeling ‘t Hulder Vierlingsbeek. 

 Overleg/onderzoek wandelpad Brembroeken Boxmeer. 
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  1.5 Overige activiteiten 

 
Nieuwsbrief: 
Stichting Dassenwerkgroep Brabant heeft een eigen nieuwsbrief. Deze gratis digitale nieuwsbrief 
verschijnt in principe vier maal per jaar. Hij wordt via email als pdf toegezonden aan alle vrijwilligers, 
belanghebbenden en geïnteresseerden. 
In 2019 is, mede vanwege de enorme drukte, slechts 1 nieuwsbrief uitgebracht. Hieronder vindt u de 
betreffende editie.  
51e editie (September 2019) 
 
 
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 2019 is de Dassenwerkgroep aanwezig geweest bij de volgende evenementen: 
 
 

Datum Evenement Plaats 

zondag 10 maart NK Heggenvlechten Oeffelt 

woensdag 13 maart Boomfeestdag Cuijk 

zondag 09 juni Natuurmarkt Helmond 

   
 
 
 
 

https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/bestanden/nieuwsbrief51_2019.pdf
mailto:nieuwsbrief@dassenwerkgroepbrabant.nl
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/bestanden/privacyprotocol_dassenwerkgroep_brabant.pdf
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/
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Media: 
De Gelderlander: 
Dassenwerkgroep Brabant: Das had te lijden onder droogte in 2018 
 
www.nulverkeersdodenbrabant.nl: 
Boxmeer plaatst actiebanner ‘Wij steken zomaar over’ 
 
www.limburger.nl: 
Inbreker pastorie Sevenum blijkt een das 
 
TV-uitzending Vroege Vogels 
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/videos/511813 
 
DWHC: 
Das met longkanker 
 
De Gelderlander: 
De das wordt dunner door voedseltekort in droge zomers 
 
omroephorstaandemaas.nl: 
Beschermde das doodgereden in Sevenum 
 
BN DeStem: 
Dassenburcht op vliegbasis Gilze-Rijen moet wijken voor N282 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.gelderlander.nl/boxmeer/dassenwerkgroep-brabant-das-had-te-lijden-onder-droogte-in-2018~ae2b59ea/
https://www.nulverkeersdodenbrabant.nl/boxmeer-plaatst-actiebanner-wij-steken-zomaar-over/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190403_00099482/inbreker-pastorie-sevenum-blijkt-een-das
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/videos/511813
https://www.dwhc.nl/das-longkanker/
https://www.gelderlander.nl/boxmeer/de-das-wordt-dunner-door-voedseltekort-in-droge-zomers~a7ca9ce7/
https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/beschermde-das-doodgereden-in-sevenum
https://www.bndestem.nl/oosterhout/dassenburcht-op-vliegbasis-gilze-rijen-moet-wijken-voor-n282~a292f615/
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2. Dierenambulance 
 
 

  2.1 Mortaliteitsonderzoek 

 
Voor dode en hulpbehoevende dassen is de dierenambulance van de Dassenwerkgroep Brabant 24 
uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 06-48279968.  
 
We halen dode dassen op in heel Noord-Brabant, Noord-Limburg en Zuidelijk Gelderland. 
Voor levende dassen zijn we regelmatig, in overleg, in heel Nederland actief. 
 
We werken hierbij samen met overige dassenwerkgroepen, Das&Boom, gemeenten, 
natuurorganisaties, stichting DierenLot, dierenambulances, politie, en de Stichting Afhandeling en 
Monitoring Fauna-aanrijdingen (SAMF),  
De SAMF 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 april-juni 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 
WBVR (Wageningen Bioveterinary Research) in Lelystad voor verder onderzoek. 
 
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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/doodgereden_dassen_wildaanrijdingen.html
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/dassen_onderzoek.html
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/dassen_onderzoek.html
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/dierziekten_dassen.html
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/rlvcpag.html
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Dode dassen                         Noord-Brabant                         2019 

Aantal jongen van dit jaar. 30 

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen). 33 

Aantal volwassen dassen. 201 

Aantal dassen waarvan leeftijd onbekend. 51 

Totaal aantal geregistreerde dode dassen. 315 

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC. 1 

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het WBVR. 1 

Aantal dassen geëuthanaseerd. 2 

Aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant. 187 

    

    

Dode dassen                         Noord-Limburg                         2019 

Aantal jongen van dit jaar. 14 

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen). 9 

Aantal volwassen dassen. 62 

Aantal dassen waarvan leeftijd onbekend. 17 

Totaal aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant. 102 

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC. 0 

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het WBVR. 1 

Aantal dassen geëuthanaseerd. 2 

    

 

 Dode dassen                       Zuidelijk Gelderland                   2019 

Aantal jongen van dit jaar. 1 

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen). 1 

Aantal volwassen dassen. 9 

Aantal dassen waarvan leeftijd onbekend. 2 

Totaal aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant. 13 

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC. 0 

Aantal dassen geëuthanaseerd. 1 

 
 
 
 
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.   
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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 : 
Het gewicht van een das varieert gedurende het jaar. Zo daalt het gemiddelde gewicht van alle 
mannetjes en vrouwtjes bij elkaar van 13,8 kg in januari, tot 9,81 kg in juni, waarna het weer begint toe 
te nemen tot een gemiddeld gewicht van 14,35 kg in december.  
Hierbij zijn de mannetjes over het algemeen zwaarder dan de vrouwtjes. 
Er is een klein verschil waarneembaar tussen de mannetjes en de vrouwtjes. De mannetjes bereiken 
hun hoogste gewicht in januari en het laagste gewicht in juli. Vrouwtjes  echter zijn het zwaarst in 
november (voor de innesteling van de eicellen in de baarmoeder in december), en zijn op hun lichtst in 
juni (na het spenen van de jongen). 
 
2019 kende, net als 2018, een groot neerslagtekort.  
Beken, sloten, vennen en poelen vielen droog.  Landbouw en natuur hadden het erg zwaar. 
Waar mogelijk werd water aangevoerd vanuit rivieren en meren. Bij toeval was in deze gebieden 
relatief veel regen gevallen. In de meer oostelijke gebieden waar niet of nauwelijks water aangevoerd 
kon worden, en waar men dus voor de watervoorziening volledig afhankelijk is van regen, was relatief 
weinig neerslag gevallen. 
Hierdoor werden de gevolgen van de droogte voornamelijk in het oosten van Nederland het duidelijkst 
merkbaar. Met name het zuiden van Brabant, Limburg en Zeeland, maar ook Twente en de 
Achterhoek werden zwaar getroffen. 
Er waren grote regionale en zelfs territoriale verschillen waarneembaar in de effecten van de droogte 
op dassen. In gebieden met voldoende water en voedsel floreerde de das, terwijl in de droge 
gebieden graatmagere dassen rondliepen. 
 
In 2019 kwam het gemiddelde gewicht van de vrouwtjes uiteindelijk ongeveer uit op het niveau van 
lente en zomer in 2018. Het gewicht van de mannetjes zakte dit jaar door het tweede droge voorjaar 
nog verder naar beneden ten opzichte van het meerjarig gemiddelde. 
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In de eerste 7 maanden van 2019 bemerkten we beduidend meer (zogende) vrouwtjes onder de 
verkeersslachtoffers. Was er in het verleden een piek van 54,12% in mei, nu was dit al in februari en 
liep dit in de maanden maart, april, mei en juli op tot maar liefst 61,9% of hoger.  
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de (zogende) vrouwtjes, door hun geringe gewicht 
noodgedwongen langer, en verder, moesten foerageren en hierbij meer en vaker wegen overstaken 
dan de mannetjes. Daarbij zou het grotere aantal zogende vrouwtjes kunnen samenhangen met het 
hogere sterftecijfer van de jonge, én zwakkere dassen in 2018. 
 

 
 
In combinatie met de aanhoudende droogte kwamen er in 2019 nog meer jongen in de problemen dan 
in 2018. De ontberingen van de jongen werd ook zichtbaar in het formaat van deze diertjes. In 2019 
waren er namelijk opvallend veel late nestjes en hele kleine jongen. 
Het formaat van een das wordt, naast de erfelijke eigenschap, voor een groot deel bepaald door de 
hoeveelheid voedsel en de voedingswaarde daarvan die hij in het eerste levensjaar binnenkrijgt. Als 
dit heel hoog is, worden de dassen over het algemeen groter dan de dassen die een lage 
voedingswaarde binnenkrijgen.  
Om een idee te geven heeft een jong dasje eind september een lengte van ongeveer 70 cm en een 
gewicht van 8 kg. Op 27 september jl. is er nog een doodgereden jong dasje opgehaald met een 
lengte van 57 cm en een gewicht van slechts 4,2 kg. 
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Onze vrijwilligers hadden dan ook de handen vol aan het proberen te redden van hulpbehoevende 
dassen. Verweesde jongen mogen niet uitgegraven worden uit een beschermde dassenburcht en 
vangkooien zijn niet selectief. De enige optie, bij zeer kleine jongen, is de jongen handmatig te vangen 
zodra ze uit het hol komen. De koude avonden tot halverwege mei waren echter allesbehalve gunstig. 
Veel jongen bleven liever onder de grond in hun lekker warme nest ook al stierven ze daar uiteindelijk 
van de honger, dan dat ze in de kou naar buiten kwamen. 
Toch bleven bij de dassenopvang van Das&Boom in Beek-Ubbergen de hulpbehoevende jonge 
dassen binnenkomen. Een aantal hiervan was helaas niet meer te redden. 
De opvang zat tjokvol met maar liefst 18 verweesde dasjes. 
 
 
Bijzonder slachtoffer: 
Op 23-04-2019 kregen de vrijwilligers van onze dierenambulance een melding van een dode das in 
een boomkwekerij bij Oss. Eenmaal gearriveerd bleek het een hele oude mannetjesdas te zijn. Omdat 
de das geen zichtbare verwondingen had, maar wel heel oud was en sterk vermagerd, namen ze 
contact op met het DWHC in Utrecht voor onderzoek naar dierziekten. 
Bij de vele verkeersslachtoffers onder de dassen, zijn we blij dat er nog gebieden zijn waar dassen 
een hoge leeftijd bereiken en kunnen sterven van ouderdom. 
De uitkomst van dit onderzoek was echter volslagen onverwacht en mag gerust een unicum genoemd 
worden. Deze das bleek longkanker te hebben. 
https://www.dwhc.nl/das-longkanker/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dwhc.nl/das-longkanker/
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  2.2 Reddingsacties 

 
In het wild levende dassen kunnen om diverse redenen in de problemen komen. Denk bijvoorbeeld 
aan verdwaalde dassen, aanrijdingen, verweesde dasjes die dreigen te verhongeren of vervolging. 
 
 

 In 2019 zijn 19 (verweesde) jonge dasjes opgehaald waarvan 15 het hebben gered.  
 

23-04-2019 Margraten 00:28 u. Melding van een buurtbewoner die een hulpbehoevende das had 
gevonden op straat. Hij zei dat het een jong dasje was die misschien was aangereden.  
Om 02:10 u. was onze dierenambulance aanwezig. De melder had het dasje al voorzichtig gevangen 
in een mandje gevangen. Het jong was in kritieke toestand: mager, onderkoeld, shock, stress. Hij werd 
direct in een bench met warme doeken en warmte-elementen gelegd in de donkere ambulance.  
Vanwege de vele verkeersslachtoffers in de omgeving was de kans groot dat het zogende vrouwtje 
was overleden en de jongen naar haar op zoek waren. De weg en de dassenburcht werden daarom 
direct nagezocht, maar zonder resultaat. 
Het dasje werd naar het dassenopvangcentrum van Das&Boom gebracht.  
Ondanks de hulp van de dierenarts, infuus etc. is het dasje op 24-04-2019 overleden. 
 
 
30-04-2019 Geysteren. Dinsdagochtend meldde Peter 
Philipsen, terreinbeheerder van Landgoed Geysteren een 
doodgereden zogende das. Op de nabij gelegen dassenburcht 
waar de jongen bleken  te zitten, werd een aantal avonden 
geobserveerd. Zo werd duidelijk dat de twee jongen het 
aangeboden voer niet aten en verzwakten.  
Op 09-05-2019 begonnen de jongen van de burcht af te lopen 
en te "zwerven". Onze vrijwilligers besloten toen de jongen te 
vangen, een mannetje van 2,7 kg en een vrouwtje van 2,4 kg, 
Ze zijn naar de dassenopvang van Das&Boom gebracht.  
 
 
07-05-2019 Maasbree. Melding van een dode das door de 
Dierenambulance Noordelijk-Limburg. Waarschijnlijk een 
zogend vrouwtje.  
Onze vrijwilliger ging direct kijken en constateerde dat de das 
inderdaad zogend was. Het omliggende gebied werd grondig 
doorzocht. En met succes. Er werd een "nieuwe" dassenburcht 
ondekt waar de jongen in verbleven. 
Op 10-05-2019 ging onze vrijwilliger hier observeren met een 
lokale dassendeskundige. Om 22:15 u. zagen ze drie jonge 
dasjes. Met hulp van de enthousiaste eigenaars van het bosje 
werd geprobeerd om de diertjes op de burcht bij te voeren. 
Helaas werd er niets van het voer gegeten.  
Op 12-05-2019 werd in overleg met Das&Boom besloten de 
jongen te vangen. Onze twee vrijwilligers vingen om 23:25 u. het eerste dasje, een mannetje van 2,7 
kg. Vanwege de vrieskou werd om 2:45 u. besloten te stoppen. 
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Op 13-05-2019 werd om 22:20 u. het tweede jong gevangen, een vrouwtje van 2,6 kg. Het derde jong 
was echter zeer schuw en kwam het hol niet uit. Pas om 4:00 u. kwam dit jong naar buiten. De 
vangpoging met een netje mislukte door de takken bij de grond. Om 5:30 u. toen het alweer licht 
begon te worden, ging onze vrijwilliger naar huis. 
Op 14-05-2019 was er geen spoor meer te bekennen van het jong, en werd met pijn in het hart de 
vangactie gestopt. 
 
 
07-05-2019 Oploo. Een dode das op de Deurneseweg, vlakbij een oude dassenburcht. Helaas weer 
een zogend wijfje. 
Onze vrijwilligers vroegen aan de eigenaar van het bosje met de dassenburcht toestemming om op de 
dassenburcht te observeren en de jongen te redden. Tussen andere reddingsacties door kon hier 
twee keer geobserveerd worden. Beide keren geen jongen te zien. 
Op vrijdagavond 17-05-2019 een derde poging, zij het pas vanaf 20:30 u. Tot grote verbazing kwamen 
om 21:30 u. drie weesdasjes heel even uit een hol! Onze vrijwilliger kon vrij gemakkelijk 2 jongen met 
de hand pakken. Een mannetje van 2,16 kg en een vrouwtje van 2,7 kg, waren broodmager. Vooral 
het mannetje was er heel erg slecht aan toe. Beide dasjes werden daarom direct naar Das&Boom 
gebracht waar het mannetje een verwarmd infuus kreeg.  
Zaterdagavond 18-05-2019 zijn de twee vrijwilligers terug gegaan naar deze dassenburcht voor het 
derde jong, wat de avond ervoor nog genoeg bij krachten was geweest om rond te lopen en snel een 
hol in te schieten. De opluchting was desondanks groot toen dit dasje om 21:30 u. naar buiten kwam 
en zich liet lokken. Dit mannetje van 2,36 kg, werd maar liefst 12 dagen na het overlijden van de 
moederdas gevangen. 

 
 
18-05-2019 Beers. Dezelfde avond waren twee andere vrijwilligers in overleg met Das&Boom bezig 
bij een andere burcht. Hier lukte het om twee hele kleine verweesde jongen gevangen.  
Die jongen, beide mannetjes van 2,86 kg, werden onderweg door onze dierenambulance eerst nog 
opgepikt en ook meteen meegenomen naar het dassenopvangcentrum.  
 
 
27-05-2019 Zweeloo (Drenthe). Via Das&Boom melding van een verweesd dasje in een dassentunnel 
onder de N381. Onze vrijwilligers gingen direct hierheen met twee lokale vrijwilligers.  
Het is bijna niet te doen om een gewonde of verzwakte das uit een 35 meter lange dassentunnel te 
krijgen. Het dasje was heel erg verzwakt en bijna ten dode opgeschreven. Er werden allerlei manieren 
bedacht en geprobeerd en mensen gebeld voor hulp. Helaas zonder gewenst resultaat.  
Geheel onverwacht kon één van onze vrijwilligers om 17:50 u. tussen de struiken in de omgeving een 
tweede jong ontdekken en vangen. Dit vrouwtje van 2,7 kg werd in een lekker nestje in de bench 
gelegd. Nog tot 22:30 u. werd gepost bij de dassentunnel. Daarna zijn onze vrijwilligers vertrokken en 
hebben ze het ene jong naar het opvangcentrum van Das&Boom gebracht. 
De lokale vrijwilligers hebben nog een week lang met een vangkooi geprobeerd het dasje uit de 
dassentunnel te vangen, maar geen teken van leven meer. 
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27-05-2019 Sint Agatha. Diezelfde avond werd een ernstig verzwakt jong dasje aangetroffen in een 
rozenveld. Onze lokale vrijwilliger heeft dit arme diertje naar het opvangcentrum van Das&Boom 
gebracht. Het was een nog altijd vinnig vrouwtje van 2,5 kg. 
 
 
31-05-2019 Zwartebroek (Barneveld). Verzoek van 
Das&Boom om hun vrijwilliger te helpen met het vangen van 
jongen die na een weekje bijvoeren nu helaas toch begonnen 
te verzwakken. 
Een bijzonder lastige klus, in dit kleinschalig gebied met 
weilandjes en nagenoeg ondoordringbare bosjes. De jongen 
waren bovendien gaan zwerven. De spreekwoordelijke naald in 
een hooiberg. 
Tot grote opluchting werden om 19:30 u. met de verrekijker 
grijze haartjes werden waargenomen in een weiland aan de 
rand van een bosje, op zo'n 150 meter afstand van de 
dassenburcht. Dit kleine vrouwtje werd snel gevangen en later 
naar de opvang gebracht. 
De volgende dag ging de lokale vrijwilliger alleen terug en 
kreeg het tweede jong net niet te pakken. Op 02-06-2019 
gingen twee van onze vrijwilligers weer helpen en het lukte om 
het tweede jong al om 18:50 u. te vangen, bij een bosrand op 
250 meter van de dassenburcht. Dit mannetje ging s' nachts bij 
zijn zusje in de dassenopvang. Het derde jong is niet meer 
gezien.  
In de dassenopvang bleek een van deze dasjes nauwelijks te 
eten en ernstig achter te blijven in de groei. Na euthanasie is 
het dasje voor onderzoek naar het DWHC in Utrecht gebracht. 
Daar bleek dat het dasje een hartaandoening had. 
 
 
07-06-2019 Venray. Melding van een doodgereden jong dasje op de Spurkt. Ter plaatse bleek vlakbij 
het doodgereden dasje een ander verweesd dasje in het hoge gras van de wegberm te lopen. Dit 
dasje werd snel gevangen en naar de Dassenopvang van Das&Boom gebracht. 
 
 
11-06-2019 Maashees. In de uiterwaarden langs de Maas werd een verzwakt dasje aangetroffen door 
onze vrijwilligers. Dit gebied werd al enige tijd nagezocht i.v.m. een doodgereden zogend vrouwtje op 
21-05-2019. Het dasje is rechtstreeks naar het opvangcentrum van Das&Boom gebracht.  
 
 
21-06-2019 Ottersum. Wandelaars meldden een jong dasje langs een zandpad. Dit dasje bleek 
geraakt te zijn door een landbouwmachine tijdens het schudden van het gras in het naastgelegen 
weiland. Het dasje, een vrouwtje van slechts 2,05 kg, had een gebroken pootje en moest door een 
dierenarts geëuthanaseerd worden.  
 
 
29-06-2019 Liempde. Melding door een bezorgde agrariër die al meer dan een week overdag een 
jong dasje in zijn wei, of bij zijn buurman had zien rondscharrelen. Er was inmiddels een filmpje 
gemaakt van het diertje, dat tot dichtbij te benaderen bleek.  
Nog voordat onze vrijwilligers bij de boerderij aangekomen waren, zagen ze het ernstig vermagerde 
dasje al lopen. Midden in een gemaaide wei, in de brandende zon, uit alle macht op zoek naar iets 
eetbaars. 
Het dorstige dasje, Addie genaamd, werd gevangen en kreeg in de ambulance direct een 
electrolytoplossing (Oralade) te drinken. Dat was zeer welkom, het bakje werd helemaal schoongelikt! 
Vanuit Liempde werd het dasje, een mannetje van slechts 2,3 kg en de 16e in de opvang, rechtstreeks 
naar de dassenopvang van Das&Boom in Beek-Ubbergen gebracht.  
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11-08-2019 Blitterswijck. Melding via de Dierenambulance Noordelijk-Limburg van een gewonde 
das, op de Maastraat in de uiterwaarden van de Maas. Deze uiterwaarden worden grotendeels 
afgegraven om een hoogwatergeul te creëren. Hierbij is het complete dassenleefgebied op de schop 
gegaan en zijn een aantal dassenburchten verdwenen. De dassen hebben het hierdoor bijzonder 
zwaar om te overleven.  
Eenmaal ter plaatse met onze dierenambulance stond de bezorgde melder nog bij de das. Het kleine 
verzwakte mannetje van slechts 2,97 kg. bleek gebeten te zijn door een loslopende hond. De vacht in 
de nek was compleet besmeurd met het speeksel van de hond. Hier zat de ergste wond waardoor het 
hoofdje van de das enorm was opgezwollen. Het arme diertje is bij een dierenarts ingeslapen. 
 
 
 
 

 In 2019 zijn 12 hulpbehoevende volwassen dassen opgehaald waarvan 8 het hebben gered. 
 

12-01-2019 Maastricht. Melding via een oud vrijwilliger van Das&Boom. Hij had op vrijdagavond al 
een das opgemerkt in het buitengebied onder een heg. 
Omdat er volgens de melder niet te snel wilde ingrijpen in de natuur, en het bovendien niet duidelijk 
was of deze das hulpbehoevend was, ging de melder vroeg in de ochtend terug. De das lag hier nog 
steeds en werd toen door de melder direct gevangen in een kist en telefonisch gemeld. 
Onze vrijwilligers hebben deze das opgehaald en naar het dassenopvangcentrum van Das&Boom 
gebracht.  
Het bleek een jong van vorig jaar te zijn met een gewicht van ca. 9,4 kg. De verwondingen bleken 
dusdanig dat de dierenarts niets anders kon doen dan het diertje uit haar lijden te verlossen. 
 
 
08-02-2019 Well. Om 20:41 u. werd een aangereden das gemeld op De Kamp. De das was een bosje 
ingelopen, maar gelukkig waren de melders blijven wachten en konden aanwijzen waar hij ongeveer 
moest zijn. De das werd gevangen en met de dierenambulance naar Dierenartsenpraktijk Groesbeek 
en Omstreken gebracht alvorens hem naar de dassenopvang te brengen. 
In de opvang bleken de verwondingen dusdanig dat het dier uiteindelijk toch geëuthanaseerd moest 
worden. 
 
 
17-02-2019 Maasbommel. Melding van een verdwaalde das op Het Langeland, een eilandje in de 
Maas. Na overleg was het plan deze das te vangen en naar het vaste land te brengen. Na een paar 
pogingen deze das te vangen, besloot de das eieren voor zijn geld te kiezen en zwom voor het oog 
van de mensen zelf de Maas over. 
 
 
28-02-2019 Gemert. Door de dierenbescherming werd 
assistentie gevraagd van onze dierenambulance om een das 
te vangen in een tuin. Hun dierenambulance was inmiddels al 
aanwezig om de das te fixeren. Deze das had geen 
verwondingen maar was wel wat magertjes en super gestresst. 
Hij heeft een weekje in het opvangcentrum van Das&Boom 
mogen verblijven om aan te sterken. 
Op 07-03-2019 hebben onze vrijwilligers de das met de 
dierenambulance opgehaald en teruggeplaatst bij zijn 
dassenburcht in het buitengebied van Gemert. 
Foto: Dierenambulance Brabant Zuid-Oost 
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28-03-2019 Grave. Al een week kwamen bij de Dassenwerkgroep meldingen binnen van een das in 
het stadscentrumcentrum. De das werd 's avonds gezien en oogde gezond. In de omgeving is een 
dassenburcht bekend, dus de kans was groot dat dit een gezonde das betrof die op ontdekkingreis 
was en zijn weg wel weer terug zou vinden. Dassen vallen bovendien nooit mensen of huisdieren aan 
en verspreiden ook geen ziekten. 
Alarmbellen gingen af toen de das later in de week ook overdag werd waargenomen. Er werd in het 
centrum van Grave gezocht maar zonder resultaat. Totdat om 19.11 u. de das werd gezien in een 
doodlopend steegje naast de bibliotheek. Hier werd de das ingesloten door de melders. 
Onze vrijwilligers wisten de das vrij snel te vangen, en brachtten deze naar Das&Boom. De stokoude 
das was uitgeput, hongerig en mager. Hij woog slechts 6,9 kg terwijl hij met zijn formaat minstens 10 á 
12 kg had moeten wegen. In het opvangcentrum viel de das zelfs nog verder af. Hierdoor werd 
terugplaatsing in de natuur onmogelijk en daarom werd de das geeuthanaseerd.  
 
 
02-04-2019 Sevenum. Om 11:00 u. melding van een insluiper in de kelder van de pastorie. Deze was 
’s nachts door het openstaande kelderraam de kelder in getuimeld. In zijn verwoedde pogingen te 
ontsnappen, had deze 'crimineel' per ongeluk een waterlek veroorzaakt, waardoor het water 
enkelhoog stond.  
Op ons advies werd de insluiper ingesloten en ging onze dierenambulance direct op pad. Op het 
plaats delict aangekomen werd de gemaskerde bandiet snel aangetroffen in het achterste vak van het 
wijnrek. Hij werd spoedig ingerekend en in een vervoersbox opgesloten.  
Na een verontschuldigende blik naar de bewoners werd de insluiper overgebracht naar de 
dierenambulance, die tijdelijk omgedoopt was tot boevenwagen. 
De dader (Meles m.) ging linea recta naar het opvangcentrum van Das&Boom voor verhoor.... een bak 
water, voer en een lekker warm bed van stro in een stille, donkere ruimte. 
Naar verwachting mag de insluiper na bezoek van de dierenarts voorwaardelijk vrij. 
De das had slechts kleine verwondingen en deed in het opvangcentrum flink zijn best om te 
ontsnappen. Om eventuele nieuwe verwondingen en stress te voorkomen hebben onze vrijwilligers op 
03-04-2019 deze das onder begeleiding van een lokale dassendeskundige weer vrijgelaten. 

              
 
 
 
 
 
 



Stichting Dassenwerkgroep Brabant 20 Jaarverslag 2019 

 

11-04-2019 Maartensdijk. Donderdagmorgen melding via Das&Boom van een hulpbehoevende das 
bij een bedrijf. Men had daar inmiddels al geprobeerd de das te vangen. Iedere keer als iemand te 
dicht in de buurt kwam, stond de das op, om een eindje verderop weer te gaan liggen. 
De das was nu door de melder en een aantal collega's naar een laaddock voor vrachtwagens 
gedreven en kon worden ingesloten in de naastgelegen garagebox. 
Ter plekke bleek het een gestresste volwassen das te zijn. De das werd zonder al te veel moeite 
gevangen en naar het opvangcentrum van Das&Boom gebracht.  
Na een kort verblijf mocht de das terug. Onze vrijwilliger heeft samen met de ervaren 
dassendeskundigen van de Dassenwerkgroep Utrecht de das vrij gelaten in zijn eigen vertrouwde 
omgeving.  

 
 
15-05-2019 Wijchen. Na melding door Dierenambulance Maasland, van een aangereden das, is onze 
vrijwilliger er heen gegaan om tips te geven en eventueel daarna de das naar het 
dassenopvangcentrum te vervoeren. 
Het was een wat oudere vrouwtjesdas van ca. 7 jaar. Omdat een das een stuggere huid heeft waren 
er geen zichtbare verwondingen op de huid. Wel had ze enorm veel bloedverlies en ademde heel 
langzaam en hard. 
Bij gezamenlijk bezoek aan de dierenarts bleek dat de das inwendige bloedingen had en het eigenlijk 
zielig was om haar in leven te houden. Er werd besloten om de das uit haar lijden te verlossen. 
 
 
01-07-2019 Cuijk. In de wijk Heeswijk werd na een aantal maanden eindelijk de ernstig verzwakte das 
gevangen. Deze das was verdwaald en per ongeluk op een schiereiland terecht gekomen waar hij niet 
meer vanaf kon. Het arme dier sliep onder de aanlegsteigers voor de bootjes, en leefde van wat hij in 
de tuintjes kon vinden, inclusief het voer van de huisdieren en kadavers. De das is naar het 
opvangcentrum van Das&Boom gebracht. 
 
 
07-09-2019 Roermond. Rond 11:30 u. werd een das gemeld in een tuin in de wijk Maasniel. Direct 
werd contact opgenomen met de lokale vrijwilligers. Het bleek inderdaad een das te zijn. 
Eénmaal ter plaatse bleek de das zich in de tuin, langs de carport, te hebben ingegraven. Het hol was 
meer dan 1 meter diep en het arme dier was nog steeds aan het graven, met weinig succes vanwege  
de vele wortels van de struiken. Zo kon ze snel gevangen worden. 
De das werd met onze dierenambulance naar het dassenopvangcentrum van Das&Boom gebracht.  
Hier kreeg de das een antibioticumkuur vanwege een ontsteking bij haar oog. Bovendien werd ze 
gechipt om haar in de toekomst te kunnen herkennen. 
Op 15-09-2019 werd de das door onze vrijwilligers opgehaald bij Das&Boom en teruggebracht naar 
Roermond. Met een warm onthaal van twee lokale dassenspecialisten werd deze das losgelaten op 
de meest geschikte plek. 
 
 
30-10-2019 Sint Odilienberg. Melding via de Dierenambulance Midden-Limburg.  Ze hadden ’s 
nachts een aangereden mannetjesdas van 15,5 kg opgehaald en naar de dierenarts gebracht.  
We hebben de das bij hun dierenarts opgehaald en overgebracht naar Stichting Das&Boom voor 
observatie en herstel.  
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De das leek in eerste instantie op te knappen, maar er kwamen signalen dat er meer aan de hand 
moest zijn dan zware kneuzingen. De zwelling bij de buik ging steeds harder aanvoelen, en het lopen 
bleef moeizaam. Daarom werd de das onder narcose gebracht voor een röntgenfoto. Helaas werd 
daaruit duidelijk dat de das een gecompliceerde en onherstelbare bekkenbreuk had. In het belang van 
het dier werd besloten hem uit zijn lijden te verlossen. 
 
08-11-2019 Putten. Vrijdagavond om 22:00 u. werden we opgebeld door een bezorgde bewoonster 
die in hun achtertuin in de kippenren een slapende das had aangetroffen. Ze hadden het deurtje open 
gelaten zodat de das de kans had om zelf te vertrekken. Maar zelfs na het aanporren van de das met 
een stok, stond deze heel kort op, om meteen weer te gaan liggen.  
Alles wees er op dat deze das hulpbehoevend was, en de komende koude nacht zou alles alleen 
maar erger kunnen maken.  
Zonder aarzeling vertrokken onze vrijwilligers met de dierenambulance naar Putten. De das werd snel 
gevangen en in een bench geplaatst. We konden zien dat de das probeerde te staan en lopen maar 
dat hij erg wankelde. Zichtbare wonden waren er niet. 
De meldster had nog voldoende vers stro om voor hem een lekker warm en vertrouwd nest te kunnen 
maken in de bench. Fijn, want de das was erg angstig.  
In het opvangcentrum knapte de das zienderogen op.  
In de avond van 14-11-2019 werd de das met de dierenambulance van de dassenwerkgroep 
opgehaald bij Das&Boom en terug naar Putten vervoerd.  
Daar mocht de das eerst even tot rust komen van de lange rit. Samen met de vinders en een 
boswachter van natuurmonumenten, is de vervoerskrat te voet het bosgebied in gebracht en is de das 
in zijn eigen gebied weer vrijgelaten.  

 
 
23-11-2019 Deurne. Zaterdagochtend rond half 9 melding van wandelaars die bij het Leegveld een 
levende aangereden das langs de straat zagen liggen.  
De das probeerde tijdens het vangen alsnog weg te komen. Daardoor zag onze vrijwilliger dat de das 
wel kon lopen, maar het dier komt niet ver. De das werd gevangen en in een bench gelegd.  
Omdat deze das tegen de kop is geraakt was de winterse kou in eerste instantie een gunstige factor. 
Direct na de klap helpt de koude omgeving om zwelling van de hersenen tegen te gaan. Maar als een 
dier te ver onderkoeld raakt, raakt het buiten bewustzijn en kan het uiteindelijk komen te overlijden. 
Het is dus prioriteit om zo'n dier weer op te warmen. Dit moet echter vooral niet te snel gebeuren, 
omdat de bloedcirculatie geleidelijk aan weer op gang moet komen. Om die reden moet een 
onderkoeld dier zo min mogelijk bewogen worden. Verder onderzoek was dan ook nog niet mogelijk. 
In het opvangcentrum van Das&Boom kreeg deze das een lekker strobed met een warmtelamp 
erboven. Pas nádat ze weer op temperatuur was gekomen, is de dierenarts komen kijken. De das 
bleek een vrouwtje van 12,8 kg te zijn, en werd helemaal nagekeken op botbreuken of andere grote 
verwondingen. Die werden niet gevonden. Met pijnstilling en middelen om ontstekingen of zwelling 
tegen te gaan, werd ze de eerste dagen door geholpen.  
Op vrijdagavond 29-11-2019 is deze das onder begeleiding van de melders en onze lokale vrijwilliger 
weer terug naar haar eigen burcht gebracht.  
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 Overige dieren: 
 

Vanzelfsprekend hebben we geregeld ook andere wilde dieren zoals egels en vogels in de ambulance 
en rijden we nooit een hulpbehoevend dier voorbij. 
Met enige regelmaat worden er ook hulpbehoevende diertjes afgeleverd bij de standplaats van onze 
dierenambulance in Boxmeer. 
Al deze dieren worden door ons zo spoedig mogelijk naar gespecialiseerde opvangcentra gebracht. 
 
In 2019 waren dit o.a. diverse vogels, waaronder meerdere duiven en een kraai, en diverse 
zoogdiertjes zoals 16 egels, waaronder 5 pasgeboren egeltjes, 2 steenmarters en een fret. 
Ook werden er 3 honden, een herdershond en een beagle in Haps en een teckel in Mariahout, 
gevangen en/of opgehaald en na enig speurwerk met hun baasjes herenigd. 
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  2.3 Donaties 

 
 
De vrijwilligers van de dierenambulance van de 
Dassenwerkgroep Brabant waren aanwezig bij 
het 16e Landelijk Congres Dierenhulpverlening 
van Stichting DierenLot op 10 november 2018. 
Daar hebben ze een Cheque van € 1.250,- van 
Stichting DierenLot mogen ontvangen.  
Dit bedrag is in januari 2019 op onze rekening 
binnen gekomen. 

 

 
Via Dierendonatie.nl hebben we in januari een 
chipreader ontvangen. We konden deze direct 
gebruiken bij een aangereden das in Oss. 
Een chipreader is een onmisbaar instrument en 
we zijn dan ook erg blij met deze donatie. 
  
https://dierendonatie.nl/chipreader-voor-
dassenwerkgroep-brabant/ 
 
 
 
 
 

 
Met de Rabo ClubSupport actie van de 
Rabobank hebben we in oktober een mooi 
bedrag opgehaald van € 272,61 dankzij 
iedereen die op ons gestemd heeft. 
  
Bedankt voor uw stem en steun! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dierendonatie.nl/chipreader-voor-dassenwerkgroep-brabant/
https://dierendonatie.nl/chipreader-voor-dassenwerkgroep-brabant/
https://www.dier.nu/
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Als blijk van waardering voor de inzet en fijne 
samenwerking, ontvingen we in november een 
waardebon voor kleding van Brabants 
Landschap, Natuurmonumenten en de gemeente 
Boxmeer ter waarde van € 735,-  excl. btw. 
We werken al vele jaren samen met de 
gemeente Boxmeer en de andere organisaties. 
Zo worden we bijvoorbeeld ingeschakeld voor 
advies over burchten en leefgebieden. Ook 
registreren en onderzoeken we de 
(verkeers)slachtoffers onder de dassen en halen 
we deze op. 
 

 
In november hebben we, tijdens het Landelijk 
Congres Dierenhulpverlening van Stichting 
DierenLot, een droomcheque van maar liefst  
€ 5.000,- mogen ontvangen! 
Ontzettend bedankt hiervoor! 
 
 

 
 

 
Derdejaars leerlingen van Metameer in Boxmeer 
hebben tijdens Kerstactie ‘Serious Night’ geld 
ingezameld voor 3 goede doelen, waaronder de 
dierenambulance van de Dassenwerkgroep 
Brabant.  
Op 19 december mochten wij tijdens Serious 
Night een prachtige cheque in ontvangst nemen 
van € 1.547,83. 
Ontzettend bedankt hiervoor! Wij kunnen hier 
weer veel dieren mee redden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.dier.nu/
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  3.1 Organisatie en Bestuur 
 
Stichting Dassenwerkgroep Brabant 
 
Postadres: Mees 82 
  5831 MP  Boxmeer 
  Nederland 
 
Tel:  06-48279968 
 
Website: www.dassenwerkgroepbrabant.nl 
Facebook:       www.facebook.com/DassenwerkgroepBrabant 
Twitter:            https://twitter.com/dassenwerkgroep  
Instagram:       www.instagram.com/dassenwerkgroep/ 
 
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. 
 
Beleidsplan:    www.dassenwerkgroepbrabant.nl/bestanden/Beleidsplan.pdf 
 
Vergoedingen: De financiële situatie van Stichting Dassenwerkgroep Brabant is zodanig dat er geen  

vrijwilligersvergoedingen kunnen worden uitbetaald. 
M.b.t. de dierenambulance hebben alle vrijwilligers die met eigen vervoer invallen, als 
de dierenambulance niet beschikbaar is en na telefonisch overleg via 06-48279968, 
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 

 
 
 

https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/
www.facebook.com/DassenwerkgroepBrabant
https://twitter.com/dassenwerkgroep
www.instagram.com/dassenwerkgroep/
mailto:info@dassenwerkgroepbrabant.nl
mailto:nieuwsbrief@dassenwerkgroepbrabant.nl
mailto:lezingen@dassenwerkgroepbrabant.nl
https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/bestanden/Beleidsplan.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren
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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.  
 
Om de brandstofkosten tot een minimum te beperken wordt er, wanneer mogelijk, zo zuinig mogelijk 
met de dierenambulance gereden. Er wordt bovendien zoveel mogelijk getankt bij goedkope 
tankstations tijdens de kortingsdagen. 
 
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. 
In 2019 zijn de kosten voor de website geheel betaald door het bestuur. 
 
 
Educatie / Informatie 
T.b.v. Educatie / informatie zijn er in 2019 geen uitgaven gedaan. 
 
 
Inventarisaties / Onderzoek  
Er zijn in 2019 geen reiskosten vergoed die worden gemaakt om o.a. de inmiddels meer dan 1000 
dassenburchten in Noord-Brabant en de diverse verkeersvoorzieningen te inventariseren. 
 
 
Dierenambulance 
 

 
 
Stichting DierenLot is voor een beter lot van (wilde) dieren in nood. Ze trekt zich het lot van deze 
dieren erg aan en wil hen graag helpen. Ze vinden het daarbij belangrijk om met name lokale en 
regionale, kleine en middelgrote, organisaties te steunen. Want die hebben het verreweg het moeilijkst 
met het financieren van hun hulp. 
Transport is een vaak voorkomend probleem. Veelal rijden organisaties rond met ambulances, 
bestelauto's of zelfs privéauto's, die qua onderhoud te duur worden om nog te gebruiken. De kosten 
van reparaties stijgen dan vaak de pan uit. Ook bij dit probleem wil DierenLot hulp bieden!  
 
Voor het werk van de Dassenwerkgroep Brabant is goed vervoer nodig en, ook heel belangrijk voor de 
veiligheid op de openbare weg, een auto die goed zichtbaar is. Stichting DierenLot heeft diverse 
uitvoeringen van dierenambulances.  

https://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/
https://www.dier.nu/
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Sinds 28 maart 2018 hebben wij een kleine Dieren Transport Ambulance (DTA) in bruikleen gekregen.  
Het idee van een kleinere dierenambulance is ontstaan uit efficiency. Veel ritten willen in de praktijk 
nog wel eens onnodig met een grote dierenambulance gemaakt worden. Zoals ritten met kleine dieren 
of het ophalen van medicijnen bij de dierenarts. Daarom is er door DierenLot een kleiner model 
ontwikkeld. Door de inzet van deze, kleinere, dierenambulance kunnen wij nog beter en efficiënter 
werken. Ondanks de kleinere afmeting is de dierenambulance prima uitgerust en direct klaar voor het 
bieden van (transport)hulp aan dassen!  
 
 
De samenwerking tussen de dassenwerkgroepen, Das&Boom, gemeenten, natuurorganisaties, 
stichting DierenLot, dierenambulances, politie, Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-
aanrijdingen (SAMF), Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en het Wageningen Bioveterinary 
Research (WBVR) 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 2019 diverse verkeersvoorzieningen, zoals tunnels en rasters, 
aangelegd om in de toekomst wildaanrijdingen te kunnen voorkomen en de verkeersveiligheid te 
vergroten. 
Het onderzoek naar de dassen heeft een schat aan informatie over de das opgeleverd en een aantal 
nieuwe dassenburchten aan het licht gebracht.  
Er zijn dit jaar door onze dierenambulance 31 dassen naar het dassenopvangcentrum van Das&Boom 
gebracht. Dit betrof 12 hulpbehoevende volwassen dassen, waarvan 8 het hebben gered, en 19 jonge 
dasjes, waarvan 15 het hebben gered. Helaas waren dit jaar 4 dassen er zo slecht aan toe dat ze niet 
naar de dassenopvang konden, maar direct door een dierenarts moesten worden geëuthanaseerd. 
Het aantal dassen dat door de Dassenwerkgroep Brabant is doorgestuurd naar het DWHC voor verder 
onderzoek is in 2019 uitgekomen op slechts 3. Dit jaar waren de egel en eekhoorn de speerpuntdieren 
bij het DWHC. Vandaar dat het aantal ingeleverde dassen laag gehouden is, en alleen de meest 
interessante dieren opgestuurd werden. In dit geval bleek een das uit Heesch te zijn gestorven aan 
longkanker en een jong dasje bleek een verdunde hartspier te hebben. 
In 2019 zijn er 2 dassen naar de WBVR in Lelystad gebracht voor onderzoek. Het betrof 1 das uit 
Rosmalen en 1 das uit Horst. De laatste das bleek te zijn vergiftigd. 
 
De onkosten die in 2019 zijn gemaakt t.b.v. de dierenambulance, zoals bv de brandstofkosten, 
dierenartskosten en voor materialen, blijken van dien aard dat de Dassenwerkgroep Brabant het werk 
kan blijven voortzetten. De verwachting is echter wel dat de duidelijk steigende lijn in het aantal 
meldingen en ritten ook in 2020 zal blijven doorzetten. 
 
 
Diversen 
In 2019 hebben we bij Versluis paint - non-paint B.V. in Barendrecht, voor  € 229,30 telescoopstokken 
gekocht. Deze koppelbare stokken kunnen de vrijwilligers van onze dierenambulance gebruiken om 
hulpbehoevende dassen uit lange buizen, zoals dassentunnels, te halen. 
 
 
Reserves 
De jaarrekeningen over de afgelopen jaren laten een solide financieel beleid zien. Jaarlijks sluiten we 
af met een positief saldo en doen we ons uiterste best om de reserves te laten groeien. Die groei is 
absoluut noodzakelijk om een duurzaam voortbestaan te kunnen garanderen. 
We ontvangen namelijk geen structurele subsidies en zijn voor onze inkomsten volledig afhankelijk 
van donaties. De hoogte van deze jaarlijkse donaties kan flink fluctueren en kan zelfs onder de 
jaarlijkse uitgaven komen. 
Alhoewel onze dierenambulance van stichting DierenLot nieuw is, zullen we rekening moeten houden 
met toekomstig onderhoud en dure reparaties.  
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  3.2 Financieel Jaarverslag 2019 
 

 
2019   2018 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven   Inkomsten Uitgaven 

Beginsaldo € 14.838,75     € 15.358,41  

      

Donaties particulieren € 3.441,75     € 3.030,50  

Donaties bedrijven € 0,00     € 110,95  

Donaties Stichting DierenLot € 6.750,00     € 250,00  

Vriendenloterij € 198,38     € 187,75  

Rabo ClubSupport 2019 € 272,61     € 0,00  

Affiliate partnerprogramma € 20,16     € 0,00  

Reiskostenvergoedingen  € 718,26     € 0,00  

Rentes  € 1,17 
 

  € 2,59  

      
 

  

          

Dierenambulance - Reiskosten/Materialen   € 3.916,62    € 2.971,08 

Dierenambulance - Onderhoud/Reparaties   € 427,66    € 0,00 

Dierenambulance - Verzekering   € 415,00    € 292,97 

Dierenartskosten   € 104,80 
 

 € 411,00 

Educatie / Informatie  € 0,00   € 0,00 

Website  € 0,00   € 306,08 

Kosten bankrekening  € 119,38   € 120,32 

Diversen  € 229,30   € 0,00 

      

      
 

  

Eindsaldo   € 21.028,32    € 14.838,75 

Totaal € 26.241,08 € 26.241,08   € 18.940,20 € 18.940,20 

          

  € 11.402,33 € 5.212,76   € 3.581,79 € 4.101,45 

    
  

  

    
  

  
 

 
 
2020 

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. Bovendien verzorgen ze o.a. voor andere dierenambulances, in overleg, ook 
taxiritten van hulpbehoevende dassen naar het Dassenopvangcentrum. Om dit duurzaam te kunnen 
blijven doen is hiervoor veel geld nodig. 
In 2020 zal er extra aandacht gegeven worden aan fondsenwerving. 


