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Uitgeoefende activiteiten 2015
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 16e opeenvolgende jaar zijn
de in Oost-Brabant gelegen dassenburchten van Het Brabants
Landschap geïnventariseerd.
Staatsbosbeheer: Voor het 8e opeenvolgende jaar zijn de
dassenburchten geïnventariseerd in district "De Peel". Dit is het
4e jaar dat alle dassenburchten zijn geïnventariseerd in NoordBrabant en Nationaal Park "De Maasduinen".
Natuurmonumenten: Voor het 17e 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 11e opeenvolgende jaar is de inventarisatie van de Maashorst uitgevoerd
voor Staatsbosbeheer.
 De Loonse en Drunense Duinen en omgeving. Voor het 17e 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

2015

Totaal aantal burchtbezoeken in Noord-Brabant.

1.259

Totaal aantal verschillende bezochte dassenburchten in Noord-Brabant.
Van deze 726 burchten waren er 507 bewoond en 219 onbewoond.

726

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

2015

Totaal aantal burchtbezoeken in Noord-Limburg.

96

Totaal aantal verschillende bezochte dassenburchten in Noord-Limburg.
Van deze 82 burchten waren er 61 bewoond en 21 onbewoond.

82
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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

2015

Aantal jongen van dit jaar.

9

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen).

14

Aantal volwassen dassen.

75

Totaal aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant.

98

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC.

3

Aantal dassen geëuthanaseerd.
Totaal aantal dode dassen in Noord-Brabant volgens de provinciale
registratie van SAMF en Dassenwerkgroep Brabant.

3
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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

2015

Aantal jongen van dit jaar.

8

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen).

8

Aantal volwassen dassen.

17

Totaal aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant.

33

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC.

1

Aantal dassen geëuthanaseerd.

0
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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 2015 zijn 2 verweesde jonge dasjes gered door de
Dassenwerkgroep Brabant.
Op 20-05-2015 werd er op de A77 bij Boxmeer een zogende
moederdas doodgereden. De jongen werden, na heel intensief
speurwerk, niet gevonden. Op 9 juni kregen we bericht van een
buurtbewoner dat er een jong dasje op hun erf was gezien,
waarna het jong uiteindelijk op 15 juni kon worden gevangen.
Het dasje werd naar het opvangcentrum van Das&Boom
gebracht. Dit mannetje werd "Sterck" genoemd en woog bij
aankomst slechts 2890 gram.
Op 16-06-2015 werd er in Mill op de Beerseweg een dode
zogende moederdas aangetroffen. De dassenburcht was
bekend. Deze bleek echter alleen door de moederdas met 3
jongen bewoond te zijn, vergezeld van vossen met jongen.
Omdat er geen volwassen dassen aanwezig waren op de
dassenburcht, werd na overleg besloten de jonge dasjes te
vangen.
Op 17-06-2015 werd één van de jonge dasjes dood voor een
holingang aangetroffen. Gelukkig kon toch nog één jong door de Dassenwerkgroep Brabant worden
gevangen, en zo spoedig mogelijk naar het opvangcentrum van Das&Boom worden gebracht. Van het
derde jong geen spoor.

In 2015 zijn ook een aangereden moederdas en haar drie jongen gered.
Op 03-06-2015 werd er in Sint Anthonis een zogende moederdas aangereden. Na een bezoek aan
de dierenarts in Oploo bracht men haar naar het opvangcentrum van Das&Boom om te herstellen. In
de tussentijd werd de, tot dan toe onbekende, dassenburcht opgespoord en werden de jongen door
Willy (Dassenwerkgroep Brabant) dagelijks bijgevoerd.
Op 11-06-2015 werd het volledig herstelde wijfje weer succesvol verenigd met haar jongen op haar
burcht.

Stichting Dassenwerkgroep Brabant

7

Jaarverslag 2015

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.
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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.



Integraal Gebiedsplan Laarakkerse Waterleiding:
Sinds enkele jaren is de Dassenwerkgroep Brabant actief
betrokken bij het IGP Laarakkerse Waterleiding. In dit project
werken diverse instanties samen om te komen tot een groene
dassencorridor die de landgoederenzone bij Beers verbindt
met het maasheggengebied bij St. Agatha.

 Integraal Gebiedsplan Maasheggen:
In het IGP Maasheggen wordt door en groot aantal organisaties samengewerkt om het historische
maasheggengebied tussen Cuijk en Maashees in ere te herstellen.

 Beëindiging waterwinning pompstations Boxmeer en Vierlingsbeek:
In december 2012 zijn de waterwingebieden Boxmeer en Vierlingsbeek van Brabant Water
gesloten. Dit heeft consequenties gehad voor een aantal dassenfamilies in het gebied. De
Dassenwerkgroep Brabant is betrokken geweest bij de besluitvorming, monitoring en nazorg rond
deze ontwikkeling.

 Klankbordgroep Weg van de Toekomst Oss:
De N329 (Weg van de Toekomst) in Oss doorsnijdt een migratieroute van diverse diersoorten,
waaronder de das. In overleg worden ontsnipperingsmaatregelen - zoals dassentunnels en een
ecoduct - genomen die het behoud van de migratiemogelijkheden moeten garanderen.
















Overleg RWS.
Voorzieningen provincie N264.
Voorzieningen gemeente Boxmeer.
Groenoverleg Waterschap Aa en Maas.
Dassenprotocol Waterschap Aa en Maas.
Werkgroep Natuur&Milieu gemeente Cuijk.
Monitoring Dommelsvoort.
Handhavingsverzoek Smals, Kraaijenbergse Plassen, Plas 1 Cuijk.
Overleg Brandevoort gemeente Helmond.
Overleg stedenbouwkundig plan Maashaeghe in Boxmeer.
Werkatelier Duits Lijntje.
Verdrogingsbestrijding De Peel.
Boomteelt Hogendijk in Gassel.
Samenwerking Das&Boom en VZZ i.v.m. "Het jaar van de Das" en Nationale dassentelling
2015.
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 Contacten met agrariërs: dassenschade en hoe hiermee om te gaan (Faunafonds).





Diverse excursies en wandelingen in de Loonse en Drunense Duinen.
Lezing Boomfeestdag in Cuijk.
Nacht van de Nacht - Bezoekerscentrum Slabroek in de Maashorst te Uden.
Lezing Jeugd-IVN Grave.
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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 2015 zijn 4 nieuwsbrieven uitgebracht. Hieronder vindt u 2
edities.
39e editie (September 2015)
40e editie (December 2015)

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".

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 2015 is de Dassenwerkgroep aanwezig geweest bij de volgende evenementen:

Datum

Evenement

Plaats

zondag 8 maart

NK Heggenvlechten

Oeffelt

donderdag 12 maart

Lezing - jaar van de das Eindhoven

donderdag 28 mei

Lezing

Someren

woensdag 3 juni

Lezing

Geldrop

zondag 7 juni

Natuurmarkt

Helmond

zondag 28 juni

Raamdalfair

Escharen

maandag 29 juni

Lezing

Nijnsel

donderdag 12 nov.

Lezing

Mierlo

dinsdag 1 december

Lezing

Roosendaal
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Financieel Jaarverslag 2015
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
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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. 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 zijn er in 2013 twee jonge dasjes naar Gebr. Teurlincx gebracht om te
prepareren voor lezingen en natuurmarkten. Door omstandigheden bij de preparateur was het
opzetten uitgesteld. De dasjes waren in 2015 gereed en werden betaald.
Inventarisaties / Onderzoek
Er zijn in 2015 geen reiskosten vergoed die worden gemaakt om o.a. de inmiddels meer dan 750
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.
Het aantal dassen die zijn doorgestuurd naar het DWHC voor verder onderzoek is, op verzoek van het
DWHC, gezakt van 43 in 2014 naar 4 in 2015. Dit om de enigszins scheve verhouding met de overige
provincies recht te trekken.
De onkosten die in 2015 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 de redding van twee verweesde jonge
dasjes, en een aangereden moederdas met haar drie jongen.
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Financieel Jaarverslag 2015
Omschrijving

Inkomsten

Beginsaldo

€ 13.190,58

Donaties bedrijven

€ 1.300,-

Donaties particulieren

€ 3.331,56

Donaties t.b.v. het Bijvoerfonds

*

Vriendenloterij

€ 215,75

Rentes

€ 78,19

Uitgaven

Kosten bankrekening

€ 79,94

Diversen

€ 0,-

Totaal:
€ 79,94

Educatie / Informatie

€ 423,50

Mortaliteitsonderzoek - dode dassen

€ 2.714,61

Mortaliteitsonderzoek - materialen

€ 89,42

Website

€ 80,96

Totaal:
€ 3.308,49

€ 14.727,65

Eindsaldo
Totaal

* Bijvoerfonds

€ 18.116,08

€ 18.116,08

€ 4.925,50

€ 3.388,43
€ 79,94

= 2,36%

€ 3.308,49

= 97,64% besteed aan
doelstellingen

Beginsaldo: € 788,88 Eindsaldo: € 745,67

Bijvoerfonds
Het gereserveerde bedrag t.b.v. het bijvoerfonds is op 1 januari 2015 € 788,88.
In 2015 is er geen inzamelingsactie geweest t.b.v. het bijvoerfonds.
Er zijn in 2015 twee jonge dasjes gered. De onkosten (vervoer, inventarisatie geschikt gebied en
bijplaatsing) was in totaal € 43,21.
Hierdoor komt het totale gereserveerde bedrag voor het redden van jonge dasjes op 31 december
2015 uiteindelijk uit op € 745,67.

2016
In 2016 zal er extra aandacht gespendeerd worden aan de dassenpopulatie in West-Brabant. Er zal
onderzoek gedaan worden naar de bestaande populatie, en de mogelijkheid dassen te
herintroduceren in deze regio om deze populatie te versterken.
De Dassenwerkgroep heeft twee vangstokken in haar bezit om levende, hulpbehoevende dassen te
kunnen vangen om naar een dierenarts of opvangcentrum brengen. Soms zijn de dassen echter
dermate mobiel dat een vangnet een grote uitkomst zou zijn. In 2016 worden de mogelijkheden
bekeken en een geschikt vangnet aangeschaft.
Stichting Dassenwerkgroep Brabant
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