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In deze rubriek willen we de lezer van de Digitale Nieuwsbrief aan het woord laten. 
Als je iets te melden hebt, je hebt een leuke anecdote of een vluchtige ontmoeting 
met een das gehad, schrijf het ons. Ook als je over een bepaald onderwerp van 
gedachten wilt wisselen of wilt reageren op een artikel in een vorige nieuwsbrief 
kan dat. Mogelijk leidt dit weer tot een reactie op jouw Gedachtenwissel. Stuur je 
Gedachtenwissel van maximaal een half A4-tje als Word-document of getypt in een 
mailtje naar de redactie van de Nieuwsbrief. 

Daar doen we het voor 
 
Het einde van het voorjaar en de zomermaanden vormen de periode van het observeren 

van dassenburchten. Het hoofddoel hiervan is niet om mooie plaatjes te kunnen schieten, 

maar om een indruk te krijgen van wat er op de burcht gaande is. De vergaarde informatie 

gaat rechtstreeks naar de terreinbeheerder, die er zijn voordeel mee kan doen. 

  

De observatieavonden leveren ook regelmatig frustratie op. Dassen vertonen zich pas 

wanneer de kust veilig is. De kettingzaag die ineens begint te gieren, de blaffende hond  

of luid kwebbelende wandelaars verstoren niet alleen de rust, maar hebben ook als gevolg 

dat de dassen onder de grond blijven. Gelukkig zijn er ook mooie avonden, die alles weer 

goed maken, zoals die frisse avond, eind mei. Veel te koud voor de tijd van het jaar. Maar 

dat heeft ook z'n voordelen, want het weer nodigt wandelaars er niet toe uit om nog een 

avondwandeling te maken. Daarom is het rustiger dan normaal. Ik heb vanavond gekozen 

om te posteren bij een burchtlocatie in het onvolprezen Dommeldal. De burcht kennen we 

pas 2 jaar en hij is bescheiden van omvang. Op basis van de sporen is mijn inschatting dat 

ik er één, hooguit twee dassen te zien zal krijgen. Stiekem hoop ik op jongen, want er 

wordt driftig met nestmateriaal gesleept op en rond de burcht.  

 

Gedachtenwissel 
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Het eerste uur verloopt zonder dat er iets te melden valt. Zelden maak ik mee dat een das 

zich vóór negen uur 's-avonds laat zien.Wat benijd ik mijn hobbygenoten in Oost-Brabant, 

die niet vroeg genoeg bij burchten kunnen gaan posteren. In de verte klinkt het 

feestgedruis van een dorpsfeest. De klanken van het Nederlandse levenslied worden op 

een prettige wijze overstemd door het gezang van een nachtegaal. Ik heb de vogel wel  

eens eerder in dit bosje horen zingen, maar nooit eerder op enkele meters afstand. Plots, 

even na negen uur, komt een vos uit de burcht. Er wonen vaak vossen op dassenburchten, 

maar dit exemplaar had ik nog niet gespeurd. Het dier zekert even zijn omgeving en gaat 

dan meteen op pad. Aan het geluid van alarmerende vogels is te horen welke kant hij 

opgaat. Het blijven fascinerende dieren en ik bewonder het aanpassingsvermogen, 

waarmee ze de felle bejaging het hoofd bieden.   

 

En dan, eindelijk verschijnt een das in beeld. Een fors exemplaar, beslist een mannetje. 

Niet veel later gevolgd door een tweede, wat kleiner exemplaar. Vermoedelijk is dit het 

wijfje.  En tot mijn grote verrassing komen er ineens ook twee jonge dassen in beeld. De 

jongen spelen een kwartiertje op de burcht en dan vertrekt de hele familie om te gaan 

foerageren. Vier dassen en een vos op deze kleine burcht, dat is heel wat meer dan ik ooit 

verwachtte. De jongen zullen waarschijnlijk op termijn vertrekken en een eigen burcht 

gaan graven. Zo wordt het Dommeldal beetje bij beetje verder bevolkt door dassen, zoals 

dat in het recente verleden ook was.   

 

Met een tevreden gevoel verlaat ik het bosje en fiets naar huis. Tevreden met wat ik 

vanavond gezien en gehoord heb. Maar vooral omdat ik weer eens heb kunnen genieten 

van de diersoort, waar we als Dassenwerkgroep Brabant zoveel energie in steken.  

  

 

Een vrijwilliger 
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Soortenstandaard Das 

is aangegeven welke maatregelen genomen 
kunnen worden om de bescherming te 
garanderen. Met behulp van deze informatie kan 
gericht een ontheffing worden aangevraagd. In 
de ontheffingsaanvraag kunnen de meest 
effectieve compenserende (vervangende) en 
mitigerende (verzachtende) maatregelen worden 
opgenomen. 
  
De uiteindelijke beslissing over het toekennen 
van de ontheffing wordt genomen door Dienst 
Regelingen, daarin bijgestaan door Dienst 
Landelijk Gebied voor ecologisch advies.  
De Soortenstandaard Das kan als pdf bestand 
worden gedownload via de link: 
http://www.drloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/a
ctueel/document/fileitem/2203073 

In januari van dit jaar heeft Dienst 
Regelingen van het Ministerie van 
Economische Zaken de Soorten- 
standaard Das gepubliceerd. De Dassen-                                              
werkgroep Brabant heeft een bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van dit 
document.  

 
In  een  soortenstandaard staat  beschreven wat  
men  kan  doen  wanneer  bij ruimtelijke ingrepen 
(zoals bouw, aanleg, ontwikkeling) sprake is van 
een beschermde diersoort. Het is een hulpmiddel 
dat een set ecologische maatregelen bevat die 
toegepast kunnen worden. 
 
De das is een beschermde diersoort. In de 
Flora- en faunawet is beschreven wat dit 
inhoudt. Zo zijn bijvoorbeeld de das zelf en zijn 
burcht beschermd, wat betekent dat de das niet 
gedood of verontrust mag worden en een 
dassenburcht niet vernietigd of aangetast mag 
worden. Maar er is ook in vastgelegd dat in 
bepaalde gevallen een ontheffing kan worden 
aangevraagd voor het uitvoeren van 
werkzaamheden. Een ontheffing kan aangevraagd  
worden bij Dienst Regelingen.  In een 
ontheffingsaanvraag dient duidelijk omschreven 
te zijn welke maatregelen worden genomen om 
de soort te beschermen. Tijdige maatregelen 
voorkomen schade aan beschermde soorten en  
vertraging van een project als er geen of geen 
correcte ontheffing is. Daarom is er behoefte 
aan informatie onder welke voorwaarden 
ontheffing mogelijk is. Als duidelijk is welke 
voorwaarden gesteld worden, kan de aanvrager 
hier al in een vroeg stadium rekening mee 
houden. Deze informatie staat in een 
soortenstandaard. 
 
In de Soortenstandaard Das is een groot aantal 
activiteiten opgesomd met de effecten die 
kunnen optreden op de burcht en op de 
leefomgeving van de das.  Voor deze  activiteiten 

http://www.drloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203073
http://www.drloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203073
http://www.drloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203073
http://www.drloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203073
http://www.drloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203073
http://www.drloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203073
http://www.drloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203073
http://www.drloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203073
http://www.drloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203073
http://www.drloket.nl/xmlpages/page/lnvloket/actueel/document/fileitem/2203073
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Het Vlijmens Ven is voor een deel door 
Natuurmonumenten aangekocht en wordt de 
komende jaren omgevormd tot één groot 
natuurgebied. De status hiervan als Natura 
2000 gebied geeft aan dat er hoge 
natuurwaarden aanwezig zijn. 
 
Uiteindelijk biedt het landgoed ruimte aan 20 
hectare nieuw te ontwikkelen natuur met de 
aanleg van bossen, vennen, vochtig schraalland, 
moerasoevers, poelen, bloemrijke graslanden en 
heidevelden. Nog niet alles is ingericht, er 
werden al wel sloten, moerasoevers en twee 
poelen gegraven en er zijn veel bomen geplant. 
Ook is er een begin gemaakt met het 
verschralen van het heideterrein.  
 
Tijdens het jaarlijkse evenement ‘Boom-
feestdag’ werden door 150 leerlingen uit groep 
7 van 6 basisscholen ruim 3.000 boompjes 
geplant. Met de aanleg van wandel-, enkele 
fietspaden en een parkeerplaatsje wordt 
Landgoed De Hooge Bank ook opengesteld voor 
het publiek, waarbij het publieke deel uiteraard 
gescheiden blijft van het privégedeelte rondom 
de woningen.  
 
In het gebied ligt een bewoonde dassenburcht. 
Een van de onderdelen van het project is de 
aanleg van dassenrasters en twee 
dassentunnels. De tunnels komen onder de 
Honderdbunderweg en de Nieuwkuijkseweg te 
liggen en worden in 2013 aangelegd. Eén van de 
rasters zal aangesloten worden op het al 
aanwezige dassenraster. De dassenburcht op 
Landgoed De Hooge Bank kent al een lange 
historie. Zij was het laatste dassenbolwerk in 
Noord-Brabant ten westen van de lijn ’s-
Hertogenbosch – Eindhoven.  Nog  in  1963  was 

Landgoed De Hooge Bank werd 
ontwikkeld door de familie Gubbels uit 
Helvoirt. Het ligt in de driehoek 
Drongelens kanaal, Nieuwkuijkseweg en 
Honderdbunderweg in de gemeente 
Heusden en vormt een verbinding 
tussen de Loonse en Drunense Duinen 
en het Vlijmens Ven. 

Het   landgoed  is  bijna   22 hectare groot  en 
biedt  ruimte  aan  vier  landhuizen met elk  een 
unieke uitstraling. Rond 1900 was het landgoed 
één groot heidegebied. Sindsdien is er veel 
veranderd en werd het gebied omgevormd tot 
akkers en grasland, delen ervan werden 
afgegraven. Het landgoed ligt op een hogere 
zandrug als uitloper van de Loonse en Drunense 
Duinen die vanuit het zuiden het open gebied 
van het Vlijmens Ven insteekt, op de overgang 
van droge naar natte natuur. De landhuizen 
komen op het hoge gedeelte van het landgoed 
te liggen.  

Landgoed De Hooge Bank  

 

   De statige entree van het landgoed 
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Op 6 april was er een open dag op het landgoed. 
Tijdens die dag werd een van de dassentunnels 
geopend door het slaan van palen voor het 
raster. Mark Buijs, toen wethouder van 
Heusden en nu burgemeester van Boxtel, Fons 
Mandigers van Natuurmonumenten en Bert van 
Opzeeland van Dassenwerkgroep Brabant 
sloegen de eerste palen. Bert heeft daarna nog 
het een en ander verteld over de das, de lange 
historie van dassen op het Landgoed De Hooge 
Bank en de bijzondere relatie van dassen tot 
landgoederen. We denken dat de das op dit 
landgoed een mooie toekomst tegemoet mag 
zien. 

het een sterke burcht met 20 pijpen en werd 
zij als kraamburcht beschouwd. In het begin 
van de 60-jaren van de vorige eeuw vond er een 
grote ruilverkaveling plaats, waarna de das 
verdween. Begin 90-er jaren van de vorige eeuw 
was de das weer terug en werd de burcht weer 
bewoond. Hoogstwaarschijnlijk kwamen de 
dassen vanuit de omgeving Boxtel/Vught. De 
burcht was daarmee de eerste bewoonde 
dassenburcht ten westen van de lijn ’s-
Hertogenbosch – Eindhoven. Dit zou zo blijven 
tot 1999 toen de das werd geherintroduceerd 
in de Loonse en Drunense Duinen en er meer 
dassenburchten in de omgeving kwamen.  
 

 

   De opening van de dassentunnel onder de Honderdbunderweg 
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terreineigenaren. Gelukkig heeft de trots van 
een dassenburcht op eigen terrein het 
gewonnen van ergernis.  
 
Op zaterdagochtend stond plots een 
camerateam op het terrein om een 
sfeerimpressie te maken. De dassenburcht 
kreeg volop de aandacht. Samen met andere 
opnames, die elders in het land gemaakt 
werden, resulteerde dat in een kort 
promotiefilmpje van het ministerie van 
Economische Zaken.  
 
Zo kon het gebeuren dat de minister-president, 
een staatssecretaris, een schaapsherder, een 
boswachter én een vrijwilliger van 
Dassenwerkgroep Brabant ieder aan het woord 
kwamen.  "De natuur moet je gebruiken",   aldus 

Zaterdag 22 juni 2013 werd door het 
Ministerie van Economische Zaken 
verheven tot "24 uur voor de natuur". 
Op vele plaatsen in het land vonden 
activiteiten plaats onder dit thema. 

Landgoed  De Denneboom in  Schijndel,  eigen- 
dom  van  de familie  Van  Rijckevorsel, was  één 
van die locaties. Het landgoed, 22 ha groot, 
bestaat deels uit een landschapspark en deels 
uit fraai heringericht natuurterrein. Op het 
niet-toegankelijke deel van het landgoed 
bevindt zich een florerende dassenburcht, als 
uitloper van de Dommeldal-populatie. De dassen 
hebben de rododendronstruiken en het gazon 
niet ontzien bij het graven van hun burcht. Dat 
roept uiteraard  gemengde gevoelens  op  bij de 

24 uur voor de natuur 

 

   Het fraaie landhuis De 

   Denneboom in Schijndel,  

   anno 1854 

staatssecretaris Sharon 
Dijksma. De Dassen-
werkgroep Brabant houdt 
er een andere mening op 
na. Zij vindt dat je de 
natuur in haar waarde 
moet laten en kwetsbare 
natuur is voor alles gebaat 
bij rust en stilte.   
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In het weekend van 6 tot en met 8 juni 
organiseerde de Zoogdiervereniging haar 
jaarlijkse voorjaarskamp in Den Dungen. De 18 
HAS-studenten die intekenden, maakten van 
hieruit excursies naar de omliggende 
natuurgebieden om meer te weten te komen over 
vleermuizen, (waterspits-)muizen, bevers en 
dassen. De Dassenwerkgroep Brabant was 
uitgenodigd om dat laatste onderwerp voor haar 
rekening te nemen.   
 
  

Voorjaarskamp Zoogdiervereniging 

Nieuws en wetenswaardigheden 

Na een half uur theorie verplaatste de groep 
zich naar de Wamberg in Berlicum. Ondanks de 
droogte van de voorafgaande week hadden 
dassen meer dan genoeg sporen achtergelaten in 
het gebied. De Wamberg bood bovendien de 
gelegenheid om ter plekke verkeers-
voorzieningen, zoals tunnels en rasters te 
bekijken en de voor- en nadelen van een 
kunstburcht te bestuderen.  
 
Bijna naadloos ging de excursie over van dassen 
op vleermuizen en zo hoort het ook bij een 
voorjaarskamp.  
  

 

   Dassenwissel in gebruik bij de  

   dassen van De Wamberg 

 

   Tunnel en raster verbinden de 

   beide delen van het landgoed 
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    Sint Anthonisbos – St. Anthonis 

Brabant 
Dassenland 

 

    Oeffelter Meent - Oeffelt 

 

    Aadal – Heeswijk-Dinther 

 

    Meeuwelse Loop - Nistelrode 


