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1. Uitgeoefende activiteiten 2021
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 22e opeenvolgende jaar zijn de in Oost-Brabant gelegen
dassenburchten van Het Brabants Landschap geïnventariseerd.
Staatsbosbeheer: Voor het 14e opeenvolgende jaar zijn de dassenburchten geïnventariseerd
in district "De Peel".
Voor het 17e opeenvolgende jaar is een inventarisatie van de Maashorst uitgevoerd.
Dit is het 10e jaar dat alle dassenburchten zijn geïnventariseerd in Noord-Brabant en Nationaal
Park "De Maasduinen".
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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 2021 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.
In de jaren 2018-2020 waren relatief veel dassen door de aanhoudende droogte zich gaan
verplaatsten naar gebieden waar nog voedsel en water te vinden was.
Doordat o.a. gewassen, voetbalvelden en tuinen gesproeid werden, was het dan ook geen verrassing
dat de door voedselnood gedreven dassen, ook vaker in de buurt van mensen nieuwe
dassenburchten groeven.
Na jaren van gewenning was het al te verwachten dat in 2021 deze dassen in de regel bleven wonen
bij hun ‘nieuwe” voedselrijkdom i.p.v. terug te keren naar de relatief veiligere oude locaties.

Dassenburcht in een oude verlaten stal.

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.
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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).
Contacten met particulieren: dassenoverlast/schade en hoe hiermee om te gaan
Deelname Werkgroep Natuur en Milieu Cuijk
Overleg/onderzoek Visio-terrein Grave
Overleg/onderzoek Hulder Vierlingsbeek
Overleg/onderzoek golfbaan Nistelrode
Overleg/onderzoek Heibloem Nistelrode
Overleg/onderzoek Mikkeldonk Oss
Overleg/onderzoek Lommerstraat Linden
Overleg/onderzoek De Kuilen Langenboom
Overleg/onderzoek Lekerstraat Beek en Donk
Overleg/onderzoek Genneperhuis
Overleg/onderzoek Maaslijn
Overleg opvang arbeidsmigranten Gassel
Overleg Flessenhals Oeffelt
Overleg/onderzoek Meanderende Maas
Overleg/onderzoek dijkverbetering Ravenstein-Cuijk
Overleg/onderzoek Campagnebeek Maashees
Overleg/onderzoek Graafsche Raam
Overleg/onderzoek Lage/Hooge Raam
Overleg/onderzoek Groote Wetering Heesch
Overleg/onderzoek faunavoorzieningen provincie Noord-Brabant
Overleg/onderzoek faunavoorzieningen Rijkswaterstaat
Overleg/onderzoek faunavoorzieningen gemeente Cuijk
Overleg/onderzoek faunavoorzieningen gemeente Grave
Overleg/onderzoek zonnepark Cuijk
Overleg/onderzoek zonneparken Nuenen
Overleg/onderzoek netuitbreiding Boxmeer

Stichting Dassenwerkgroep Brabant

6

Jaarverslag 2021







Overleg/onderzoek monitoring Maasheggen
Diverse overtredingen Wet Natuurbescherming
Divers overleg en onderzoek bos- en kapwerkzaamheden
Excursie Keent
Deelname provinciaal project ‘’Ik let op Wild’’ van Nulverkeersdodenbrabant.nl`
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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 E-mail als pdf toegezonden aan alle vrijwilligers,
belanghebbenden en geïnteresseerden.
In 2021 is, mede vanwege de enorme drukte, geen nieuwsbrief uitgebracht. Geïnteresseerden zijn op
de hoogte gehouden via social media.

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".
Privacy protocol

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 2021 waren helaas alle evenementen, waarbij de Dassenwerkgroep aanwezig zou zijn, afgelast
vanwege Corona.

Datum

Evenement

Plaats

Geen activiteiten vanwege Corona
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Media:
 De Gelderlander:
04-04-2021 Jonge das verliest moeder en zit urenlang knel in een duiker onder de weg

 De Stentor:
23-04-2021 De das wilde niet verhuizen voor groeiend Harderwijk en dit dode dier bewijst dat ze
er nog altijd zijn

 Omroep Brabant:
23-04-2021 Das verrast stadsbewoners: 'Hopelijk wordt hij niet doodgereden'

 Omroep Brabant:
03-05-2021 Doodgeschoten das gevonden in Deurne: 'Dit is een misdrijf'

 Dierenbescherming:
26-05-2021 Jong dasje gevonden in greppel

 Heeze-Leende24:
11-06-2021 Jonge uitgehongerde das gevonden op klaarlichte dag in Heeze

 DWHC:
24-08-2021 Oude das met zaadbalkanker

 De Limburger:
07-11-2021 Nederweertenaar redt das van verdrinkingsdood

 Facebook / Myalbum:
26-12-2021 Succesvol pilotproject in Blitterswijck
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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.
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Dode dassen

Noord-Brabant

2021

Aantal jongen van dit jaar.

36

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen).

50

Aantal volwassen dassen.

205

Aantal dassen waarvan leeftijd onbekend.

54

Totaal aantal geregistreerde dode dassen.

345

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC.

2

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het WBVR.

2

Aantal dassen geëuthanaseerd.

2

Aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant.

166

Dode dassen

Limburg

2021

Aantal jongen van dit jaar.

20

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen).

9

Aantal volwassen dassen.

77

Aantal dassen waarvan leeftijd onbekend.

8

Totaal aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant.

114

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC.

1

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het WBVR.

2

Aantal dassen geëuthanaseerd.

0

Dode dassen

Zuidelijk Gelderland

2021

Aantal jongen van dit jaar.

14

Aantal jongen van vorig jaar (jaarlingen).

3

Aantal volwassen dassen.

18

Aantal dassen waarvan leeftijd onbekend.

1

Totaal aantal dassen opgehaald door de Dassenwerkgroep Brabant.

36

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het DWHC.

0

Aantal dode dassen doorgestuurd naar het WBVR.

0

Aantal dassen geëuthanaseerd.

2

Dode dassen per maand:
In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat het aantal slachtoffers 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
normaal gesproken ook het hoogst.
In april en mei worden er normaal gesproken 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.
Stichting Dassenwerkgroep Brabant
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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
verklaart de twee piek onder de volwassen dassen, 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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Door de slachtoffers onder de jongen zijn de pieken in de verkeersslachtoffers in het voor- en najaar
minder duidelijk, vandaar dat we in onderstaande grafiek een onderverdeling hebben gemaakt per
leeftijdsgroep.

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 (periode 1990 t/m 2017).
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).
In 2021 heeft de Dassenwerkgroep Brabant zelf 316 dassen opgehaald. Hiervan waren er 257
geschikt om op te meten en te wegen. De dierenambulance van de Dassenwerkgroep Brabant haalt
jaarlijks veel verzwakte (verweesde) jonge dasjes op. De gewichten van deze kleine diertjes kunnen
door een onnatuurlijke oorzaak (aanrijding zogende moederdas) enorm fluctueren en zijn niet
representatief voor de natuurlijke situatie. Vandaar dat de gewichten van de 54 jonge dasjes niet zijn
meegenomen in onderstaande grafieken.

2021 was, na een serie van drie kurkdroge zomers waarbij het neerslagtekort op meer dan 200 mm
uitkwam, een verademing voor de zwaar aangeslagen natuur.
In ruim 100 jaar kreeg de Nederlandse natuur niet zo’n zware klap te verduren, waardoor die
ingrijpend en soms onomkeerbaar is veranderd. Maar in 2021 kwam dan eindelijk regen, veel regen.
Vlak voor het einde van de lente bedroeg het gemiddelde neerslagtekort in Nederland 0 millimeter.
Alleen in 1923 werd dit geëvenaard. Een prima start voor de Nederlandse dassenpopulatie.
In de maand februari, waarin de meeste jonge dasjes worden geboren, vond de eerste grootschalige
winterinval plaats. Vanaf zaterdagavond 6 februari zorgde sneeuwstorm Darcy in bijna het hele land
voor een flinke pak sneeuw. Regionaal van Overijssel naar Limburg viel er zelfs 20-30 centimeter en
zat daarna het hele land diep in de vorst. Voor deze winterse omstandigheden werd zelfs een code
rood uitgegeven.
Ook april was een zeer koude en witte maand. De koudste sinds 1986 met de meeste vorstdagen
sinds 1929. Omdat dit juist de periode is waarin de zogende vrouwtjes dassen extra voedsel nodig
hebben om hun jongen te kunnen zogen, kregen ze het moeilijk. Veel zogende vrouwtjes vielen af tot
onder gemiddeld.
Stichting Dassenwerkgroep Brabant
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In voorgaande jaren hadden onze vrijwilligers ook in deze tijd de handen vol aan het proberen te
redden van hulpbehoevende dasjes. 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. Dit jaar waren de vangacties tot en met
april kansloos door de lage temperaturen waarbij de verhongerende jongen hun warme hol
prefereerden boven een zoektocht naar hun moeder in de strenge kou.
Met een gemiddelde van 11,2 graden was ook mei koud en met een landelijke neerslag van 103 mm
tegen 56 mm normaal ook gelijk de natste in 38 jaar. Dit deed de Brabantse dassenpopulatie goed. Er
werden meer jongen waargenomen als natuurlijke aanvulling van de grote verliezen in de afgelopen
jaren. Normaal gesproken krijgen alleen de grootste en sterkste vrouwtjesdassen jongen, maar in
2021 gebeurde er iets opvallends.
Onze vrijwilligers troffen onder de verkeersslachtoffers beduidend meer hele kleine zogende vrouwtjes
aan, die normaal gesproken nooit de kans zouden hebben gehad om jongen te krijgen.
Dit komt door een combinatie van factoren:
 Veel verkeerssterfte onder de dominante volwassen dassen (mannetjes in de paartijd op zoek naar
vrouwtjes, en zogende vrouwtjes die noodgedwongen vaker terug naar de dassenburcht moeten
om de jongen te zogen en daarvoor frequenter wegen moeten oversteken).
 Verhoogde sterfte door de drie voorafgaande zeer droge, voedselarme, jaren onder de jonge en
de, met name oudere, volwassen dassen.
 Het geslachtsrijp worden van de vaak kleinere jongen uit de droge jaren.
Het formaat van een das wordt mede bepaald door de hoeveelheid, de kwaliteit en verspreiding van
het voedsel in hoofdzakelijk het eerste levensjaar. Jonge dassen die veel hoogwaardig voedsel tot
hun beschikking hebben kunnen uiteindelijk een kop/romp lengte bereiken tussen de 75 en 90 cm of
zelfs meer. De jongen, uit de droge jaren, die echter met moeite hebben kunnen overleven bereikten
slechts een kop/romp lengte tussen de 60 en 70 cm.
Zoals verwacht waren er regionale en zelfs territoriale verschillen waarneembaar. In gebieden met
voldoende water en voedsel leek er weinig veranderd.
Juni verliep zeer zonnig en heet met tussendoor lokale plensbuien en hevig noodweer waardoor op
veel plekken veel te veel water in korte tijd viel. Hierdoor stroomde veel water weg in sloten en riolen
en de natuur kon er maar weinig mee. Deze maand was gemiddeld 2 °C warmer dan normaal en
daarmee de warmste juni sinds 1901.
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In juli voltrok zich een natuurramp waarbij in Noord-Brabant, Limburg, België en Duitsland miljoenen
dieren omkwamen. In het bron- en stroomgebied van de Maas in zowel Nederland, België als
Duitsland viel in korte tijd tussen de 100 en 200 mm aan neerslag. Het midden van juli was hiermee de
natste sinds het begin van de metingen en er stroomde een ongekende hoogwaterpiek door de rivier.
Op vrijdagochtend 16 juli bereikte de Maas een recordhoge afvoer van ruim 3300 kubieke meter per
seconde. De uiterwaarden en meerdere laag gelegen gebieden langs de Maas liepen onder water en
ook beken en riviertjes overstroomden.

Extreem hoogwater Maas.
Vooral onder insecten, regenwormen en amfibieën vond er een massasterfte plaats als gevolg van de
watersnoodramp. Buitenlands onderzoek heeft aangetoond dat bij dit soort overstromingen maar liefst
40 procent van het bodem- en insectenleven omkomt. Dit terwijl de natuur nog enkele jaren moest
herstellen van de 3 droge jaren. In Limburg en Noord-Brabant zijn er waarschijnlijk ook duizenden
grotere dieren zoals muizen, mollen, jonge weidevogels, konijnen, hazen, reeën, jonge bevers en
dassen omgekomen. Het zal jaren duren voordat deze schade aan de natuur weer is hersteld.
Door het hoge water zijn in de uiterwaarden ook duizenden hectares landbouwgrond onder water
komen te staan. Dit had niet alleen enkele miljoenen euro’s schade tot gevolg, maar onttrok de
overlevende dieren ook nog eens van een andere belangrijke voedselbron.

Stichting Dassenwerkgroep Brabant
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Hoogwaterschade maïsveld.

Bijzondere slachtoffers:
21-07-2021 Vierlingsbeek. Een belangrijke taak voor de dierenambulance van Dassenwerkgroep
Brabant is het ophalen en onderzoeken van dode dassen, meestal verkeersslachtoffers. We
registreren de precieze locatie om in de toekomst maatregelen voor verkeersveiligheid te kunnen
adviseren. Ook registreren we o.a. lengte, gewicht, geslacht, leeftijd, en eventuele bijzonderheden
zoals verwondingen, tekenen van ziekte of verzwakking.
In de afgelopen jaren zijn al heel veel dassen ingestuurd naar de DWHC voor verder onderzoek naar
dierziekten. De meeste dassen bleken kerngezond te zijn geweest. Soms leidt onderzoek tot hele
verrassende resultaten.
Op 21 juli ontvingen we een melding van een das die levenloos in een kleine achtertuin lag, op het
grasveldje. Een klein paradijsje met de vele fruitbomen en schuilplekken voor alle dieren die hier
komen.
De das heeft zijn rechterachterpoot gebroken, en hier ook wat wondjes. De afstand tot de doorgaande
weg is klein, dus het lijkt een verkeersslachtoffer, maar schijn bedriegt. De das is in slechte conditie,
en heeft een flinke langwerpige harde bult op de plek van de balzak. Dit kan niet ontstaan zijn door
een aanrijding. De das blijkt krap 6 kg te wegen, wat erg weinig is voor volwassen das.
Onze vrijwilliger heeft daarom meteen contact opgenomen met het DWHC in Utrecht om de das aan
te bieden voor verder onderzoek. Zie hier de bijzondere conclusies:
https://www.dwhc.nl/oude-das-met-zaadbalkanker/
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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 2021 zijn 25 (verweesde) jonge dasjes opgehaald.
03-04-2021 Stevensbeek. Om 10:00 u. kwam een melding binnen van een doodgereden das op de
Lactariaweg. Het bleek een zogende moederdas te zijn. Omdat de bekende burchten op grote afstand
liggen zocht onze vrijwilliger de omgeving goed na en vond in een droge sloot een bewoonde duiker
met een jong dasje erin. Het bevrijden van dit diertje bleek een enorme klus. Ondanks de hulp van
buurtbewoners en onze eigen speciale materialen om dassen uit tunnels te kunnen halen, lukte het
niet om het dasje uit de duiker te krijgen. De brandweer van Sint Anthonis werd ingeschakeld en na
uren ploeteren lukte het om 18:30 u. eindelijk om het diertje ongedeerd uit de buis te halen. Het dasje,
een mannetje van 1,75 kg, werd afgedroogd en opgewarmd en daarna naar het opvangcentrum van
Das en Boom gebracht waar het de naam André kreeg.

18-04-2021 Gassel. Op zondagochtend werd door een
wandelaarster de vondst van een babydasje gemeld aan
dierenambulance Hokazo. De locatie in het bos werd via WhatsApp
gestuurd. De meldster kwam hen in het bos tegemoet gelopen. Het
dasje was nog levendig en werd door de medewerkers van Hokazo
met een kruik in een lekker warme reismand gedaan. Ook onze
dierenambulance werd ingeschakeld door Hokazo. Bij aankomst
speurde onze vrijwilliger de omgeving af naar eventuele broertjes of
zusjes in nood. Die leken er niet te zijn. Het dasje, een vrouwtje
“Broekie”, werd overgenomen en snel naar het opvangcentrum van
Das en Boom gebracht.
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03-05-2021 Plasmolen. Op donderdag 29 april waren tijdens werkzaamheden bij de Zevendalseweg
twee jonge dasjes gezien door boswachters van Natuurmonumenten. Later bleek dat op de
nabijgelegen N271 eerder al een zogend vrouwtje was doodgereden en dat de jongen nu op
zwerftocht waren.
Op 30 april werd de gehele omgeving nagezocht en in de avond geobserveerd op de burcht. Geen
spoor van de jongen. De dagen erna bleef er van de vroege ochtend tot diep in de nacht gezocht
worden door medewerkers van Das en Boom, en onze vrijwilligers. Ook kwamen er af en toe nieuwe
zichtmeldingen van recreanten in het gebied. Aan de hand van een foto van een melder kon op 3 mei
de exacte locatie van de laatste zichtmelding bepaald worden, en direct gingen de vrijwilligers hier
naartoe om die omgeving minutieus af te zoeken. Rond 12:30 u. werd dan eindelijk een dasje
(vrouwtje) aangetroffen in het lange gras in een weiland. Wandelaars die onze vrijwilligers zagen
zoeken, kwamen melden dat ze zojuist in de rand van het bos een dasje hadden gezien. Zo werd het
tweede dasje (mannetje) ook snel gevonden. Beide dasjes waren flink vermagerd en uitgedroogd,
hadden de oortjes erg kapot, en ze hadden hun bekjes vol opgedroogd blad en zand. Ze werden door
Hester van Das en Boom meegenomen naar de dierenarts waar ze aan een infuus moesten. Na alle
extra zorg zijn ze in het opvangcentrum goed opgeknapt.

10-05-2021 Oostrum. In korte tijd kregen we meerdere meldingen van doodgereden zogende
moederdassen en werden er meerdere reddingsacties tegelijkertijd gestart.
Zo werd door onze dierenambulance op 6 mei een doodgereden moederdas opgehaald op de
Spurkterdijk in Oostrum. Dassenwerkgroep Venray-Horst ging direct op zoek naar de verweesde
jongen.
8 mei waren deze al gevonden en werden camera's opgehangen, en de volgende avond
geobserveerd. Er werden geen volwassen dassen gezien, maar wel maar liefst 5 verzwakte jongen
die o.a. takjes en steentjes aten.
Omdat de jongen moeilijk te vangen bleken, zijn twee leden van de Dassenwerkgroep Venray-Horst
en twee van onze vrijwilligers op 10 mei 's avonds terug gegaan. Geterroriseerd door de vele muggen
lukte het uiteindelijk toch om drie vrouwelijke jongen te vangen. De jongen hadden allemaal een
gewicht van net meer dan 2,5 kg en ze lieten zich het aangeboden eten goed smaken.
Op zoek naar de overige twee jongen werd in de daaropvolgende dagen de hele omgeving
uitgekamd, maar helaas zonder resultaat.

10-05-2021 Baarn. Op 7 mei was op de Torenlaan in Baarn, ter hoogte van De Naald, een dode
zogende das gevonden door Rein Zwaan, teamleider SBB. De plaatselijke dassenwerkgroep zag met
observeren op de dichtstbijzijnde burcht enkele volwassen dassen, en 3 hele kleine jonkies. Te klein
om bij te voeren, te gevaarlijke plek ook vanwege de hoge recreatiedruk. En er was twijfel of het wel
de goede burcht was vanwege de aanwezigheid van volwassen dassen.
Op 10 mei ging een ervaren vrijwilliger van ons mee observeren. Na diverse loslopende honden op de
burcht lieten de dassen zich pas na 23:00 u. zien. Een volwassen das schoot meteen terug het hol in
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bij vermeende onraad, maar deze liet de jongen gewoon achter op de stortbergen. Het lukte om 1 jong
te vangen. Dit mannetje van 2,28 kg was na 3 dagen zonder moeder nog niet heel erg verzwakt, maar
wel erg hongerig en het zat onder de vlooien. Het leek het goede nest te zijn. De volgende avond ging
de lokale vrijwilliger Zomer Bruijn, opnieuw observeren. Het lukte hem na middernacht om een tweede
jong te vangen. Dit dorstige meisje van 2,06 kg werd in de vroege ochtend door onze vrijwilligers
opgehaald, en naar Das en Boom gebracht.
Vastberaden ging Zomer de volgende avond weer terug voor het laatste dasje. Dit beestje kwam
vanaf 22:00 u. tot ver na middernacht steeds uit wisselende pijpen omhoog. Na vele uren volhouden
lukte het midden in de nacht om dit mannetje van 2,19 kg te vangen. Ook dit dasje werd de volgende
ochtend door onze dierenambulance opgehaald.
In de opvang van Das en Boom was duidelijk zichtbaar dat de dasjes elke dag langer op de burcht,
wat aan krachten hadden verspeeld. Geen twijfel mogelijk dat dit de goede jonkies waren. Eind goed,
al goed. Ook dit nestje weer compleet. Met dank aan Hans Vink en Zomer Bruijn van Stichting
Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi.

12-05-2021 Blitterswijck. 8 mei vond Ger Wijnhoven een aangereden zogende moederdas, vlakbij
het Roekenbosch. Ger kende de burcht, heeft deze bezocht en 2 camera's gehangen. De volgende
ochtend bleek dat tussen 19:00 u. en 19:30 u. twee hele kleine dasjes uit een hol waren geweest. Er
waren geen volwassen dassen meer op deze burcht.
Op 9 mei gingen 2 vrijwilligers observeren. Van vroeg in de avond tot middernacht niks gezien. Uit
camerabeelden bleken de dasjes om 12:15 u., op het
warmst van de dag, buiten te zijn geweest. In de koude
nachten bleven ze in de burcht.
Op 10 mei doorzochten onze vrijwilligers overdag de hele
omgeving van de burcht. Ze vonden verse sporen maar
geen dasjes. 's Avonds werden de krachten verdeeld, zowel
hier als in Oostrum werd gepost op de burchten.
Op 12 mei startte een vrijwilliger weer vroeg op de dag met
observeren. Om 13:37 u. werd het eerste dasje gevangen,
maar toen bleken er nog twéé hummeltjes te zijn! Tegen
16:00 u. lukte het om het tweede jong te vangen. Het derde
jong kwam die avond niet meer buiten.
Het mannetje van 2,00 kg en het vrouwtje van 1,73 kg
werden naar Das en Boom gebracht.
De volgende dagen werd overdag en tot de avondschemer
zoveel mogelijk geobserveerd op de burcht, vrijwilligers
losten elkaar af en trotseerden de regenbuien. Het derde
dasje liet zich af en toe zien. Elke avond werd extra voer
achtergelaten, opdat dit dasje niet te ver zou verzwakken.
Pas drie dagen later, op 15 mei in de middag, na enkele
fikse plensbuien, kwam het dasje iets verder naar buiten bij
een tweede hol. Onze vrijwilliger nam een flinke duik om met
het schepnet het dasje te kunnen grijpen. Dit vrouwtjesdasje
was weliswaar wat uitgedroogd maar redelijk op gewicht met
1,76 kg. Wat een ontzettende opluchting dat zij óók naar de
opvang kon.

24-05-2021 Breugel. Tijdens een wandeling met zijn hond zag een wandelaar een jonge das in een
diepe greppel liggen. Eenmaal thuis besloot hij Dierenambulance Brabant Zuid-Oost te bellen. Zij
belden direct naar onze Dierenambulance maar gingen zelf alvast een kijkje nemen. De vinder wees
ze de weg over de juiste paadjes om bij de greppel met het verlaten dasje te komen. Het beestje was
koud, mager en liet zich gemakkelijk vangen met een net. Allemaal slechte tekenen.
De dierenambulance nam het dasje mee terug naar hun thuisbasis in Eindhoven waar onze
vrijwilligers het dasje konden ophalen. Onze vrijwilligers onderzochten hem ter plekke en dienden hem
ook alvast elektrolyten toe. Ze wisten dat er vlakbij de vindplek onlangs een volwassen das was
doodgereden. Grote kans dat dat de zogende moeder was.
Dit jonge dasje, een mannetje van 2,37 kg, werd overgebracht naar de dassenopvang in Nijmegen
waar hij aan het infuus was gelegd om aan te sterken.
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27-05-2021 Berkel-Enschot. Om 15:50 u. kwam de melding binnen dat er midden op de dag een
kleine das lag te slapen in een droge greppel, in de punt van een bosje langs de Ridderhofpad. Na
enig speurwerk van onze vrijwilligers rond de aangegeven locatie, werd het dasje een klein eindje
verderop in de greppel aangetroffen en gevangen. Het was een mager mannetje met een gewicht van
2,81 kg. Na ook hier eerst nog de omgeving grondig nagezocht te hebben op mogelijke andere jonkies
is het hongerige dasje naar Opvangcentrum Das en Boom gebracht.

03-06-2021 Molenhoek. Via Dierenambulance Nijmegen kregen we om 22:30 u. melding van een das
in een tuin in de Molenstraat. Volgens de melder zou das takjes en blaadjes eten. Waarschijnlijk dus
een hongerige weesdas of verdwaalde jonge das.
Bij aankomst werd ons vermoeden bevestigd. Helaas glipte het dasje tussen een schutting en schuur
in, en zou het daar uit angst waarschijnlijk blijven zitten de komende uren. We legden een in stukken
gesneden peer bij de ingang zodat ze iets te eten had. De volgende dag was de peer zo goed als op,
maar het dasje was nergens te bekennen.
In de avond deden we nog een poging het dasje te vinden samen met Hester van Das en Boom. Na
een uur achter de tuinen gezocht te hebben, hoorden we bij het passeren ineens een bekend blazend,
grommend, snurkend geluid vanachter een plaat. Dit onmiskenbare geluid is van een dasje dat schrikt.
Het dasje werd gevangen en wat droog gewreven na de hevige stortbuien die ze over zich heen had
gekregen. Het bleek een klein vrouwtje met een gewicht van slechts 2,13 kg te zijn.
Nadat een aantal buurtbewoners het kleine dasje bewonderd hadden, ging ze naar de dassenopvang,
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10-06-2021 Heeze. Bij een van onze vrijwilligers kwam een foto binnen van een das die overdag
vlakbij de Boschlaan op een tuinpad liep. Het
dier had een ingevallen vacht, duidelijk veel te
mager. En daarbij was het tijdstip erg
ongebruikelijk.
Van 15:17 u. tot 18:30 u. is door meerdere
vrijwilligers en boswachter Mari de Bijl
samengewerkt om deze das op te sporen en na
te kunnen kijken. Het magere mannetje van
slechts 2,44 kg is naar Das en Boom gebracht.
Op de nabij gelegen, door de vele bramen erg
onoverzichtelijke, dassenburcht zijn met
cameravallen nog wel andere jongen en een
zeer magere volwassen das gezien. Om de nog
aanwezige dassen te ondersteunen is hier
langere tijd bijgevoerd.

12-06-2021 Heerde. Via Das en Boom kregen we het verzoek om een jong dasje op te halen bij een
boerderij aan de Kamperweg op de Veluwe. Hier bleken 2 jonge dasjes gezien te zijn, waarvan de
bewoners er eentje hadden weten te vangen. Onze vrijwilliger heeft de tuin en het gebied er omheen
nog grondig nagezocht. In een paardenwei vlakbij de drukke weg werd het kraamhol gevonden, maar
van het tweede jong geen spoor meer.
Het verzwakte vrouwtjes dasje van slechts 1,50 kg is naar een dierenarts gebracht alwaar het helaas
geëuthanaseerd moest worden vanwege een gevorderde maden infectie.

13-06-2021 Vierlingsbeek. Nadat een aantal dagen na elkaar een dood mager jong dasje werd
aangetroffen op een dassenburcht (3 stuks in totaal), lukte het uiteindelijk om de nog levende jongen
te zien en te vangen. Na elkaar werden in de loop van de avond 3 jongen gevangen, maar toen bleek
er nóg een aanwezig te zijn op de burcht. De 3 gevangen jonkies waren allen verzwakt en zaten vol
luizen en teken. Een aantal van 7 jonkies kan echter niet van slechts 1 moederdas zijn. Hier waren
dus twee nesten in nood geraakt. Er werd voer achter gelaten voor het laatste jong. De anderen, een
mannetje van 1,65 kg, vrouwtje van 1,77 kg en een vrouwtje van 2,07 kg, werden naar het
opvangcentrum gebracht.
Na dagenlang observeren, bijvoeren, monitoren met cameravallen, en mede door de oplettendheid
van buurbewoners, lukte het midden in de nacht uiteindelijk om ook het laatste dasje te vangen. Het
mannetje woog nog maar 1,43 kg en was erg mager en uitgedroogd.

23-06-2021 Mook. Via Das en Boom kwam een melding dat er overdag een jong dasje was gezien
langs een bospad in de Mookerheide. Onze vrijwilligers gingen samen met de melders kijken om
19:30 u. Het jong zat nog bijna op dezelfde plek als waar het eerder op de dag gezien was, en kon
daar gevangen worden. De omgeving werd grondig nagezocht maar er werden geen andere
hulpbehoevende dassen aangetroffen. Ook dit klein vrouwtje van amper 2,20 kg mocht naar de
dassenopvang in Beek-Ubbergen.
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01-07-2021 Bilthoven. Dierenambulance Utrecht meldde om 16:32 u. dat ze een jong dasje hadden
aangetroffen op fietspad Eijckensteinselaan. Het kleine mannetje was zwaar onderkoeld, sterk
uitgedroogd en woog slechts 2,26 kg. Ze hebben direct zelf in de omgeving gekeken maar geen
andere dasjes gezien. Onze vrijwilligers hebben het dasje opgehaald in Utrecht en naar het
opvangcentrum van Das en Boom gebracht.
Diet Groothuizen, Hanneke van Beusichem en Hans Vink hebben de omgeving van de vindplaats nog
uitgekamd en gemonitord in de dagen erna, maar niks meer gevonden.

15-11-2021 Vught. Nieuwe bewoners aan de Boxtelseweg in Vught keken raar op toen ze overdag
een groot dier op hun gazon zagen eten rond de notenboom. Het dier werd gemeld bij het Samf als
mogelijk een wasbeer. De Samf medewerker trof het dier niet meer aan, maar kon aan het filmpje van
de bewoners zien dat het hier om een das ging. De volgende dag werd de das weer gevonden,
slapend tegen de achterwand van de carport. Onze vrijwilligers werden gebeld, en waren net na het
invallen van het donker aanwezig. Ze zetten alle mogelijke uitgangen van de carport dicht en wisten
met veel geduld de das te vangen.
Het bleek een verdwaalde jonge vrouwtjesdas te zijn van 7,8 kilo. In het opvangcentrum van Das en
Boom mocht ze bijkomen. Ze was niet gewond maar wel erg schuw.
Op zaterdagavond 20 november mochten onze vrijwilligers de das weer ophalen en in haar eigen
territorium vrij laten.
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 In 2021 zijn 16 hulpbehoevende volwassen dassen opgehaald.
10-01-2021 Heesch. Bij Dierenambulance Hokazo werd een stinkdiertje gemeld, in een sloot bij
Nieuwe Erven in Heesch. Dit bleek een levende, sterk onderkoelde, volwassen mannetjesdas van 7
kg te zijn.
Vanwege de kritieke toestand van de das is hij door de vrijwilligers van Hokazo voorzichtig met een
bench i.p.v. een vangstok uit het zeer koude water gehaald en direct in de ambulance opgewarmd. De
das werd naar een dichtbij gelegen opvang gebracht waar hij onder een warmtelamp werd gelegd.
Pas toen de das genoeg was opgewarmd om te kunnen vervoeren, werd hij meegenomen naar
Dierenartsenpraktijk Groesbeek en omstreken. Hier bleek dat de das al op zijn poten kon staan. Hij
liep een rondje door de bak, en probeerde zelfs eruit te klimmen.
Omdat de das kon overlijden door narcose na de ernstige onderkoeling, heeft onze ervaren vrijwilliger
de das heel voorzichtig in zijn nekvel gepakt, en met een handdoek gefixeerd, gedurende het
onderzoek en tijdens het maken van de röntgenfoto’s. Na het toedienen van pijnstillers en antibiotica
is de das naar opvangcentrum Das en Boom gebracht waar hij werd verwelkomd in een lekker warm
hok.
Alhoewel er geen botbreuken werden waargenomen had hij toch erg veel last van zijn achterlijf en
leken er zenuwen beschadigd te zijn. De reflexen en gevoel in zijn pootjes verbeterden langzaam, en
er was een reële kans op volledig herstel. In de tussentijd liet de das zich gemakkelijk verzorgen.

23-01-2021 Heijen. Deze das werd bij ons gemeld door dierenambulance Nijmegen. Hij was ’s
middags rond 16:00 u. aangetroffen op het
terrein van de Hondensport bij Hezeland. Hij zat
aan de achterkant van het gebouwtje verstopt
achter een plaat. Het bleek een verzwakte
volwassen mannetjesdas van 11,8 kg te zijn.
Een van onze vrijwilligers heeft de das gevangen
en voor herstel naar het opvangcentrum van Das
en Boom gebracht. Na enige dagen in de opvang
kon de das weer worden vrijgelaten in zijn eigen
leefgebied.

03-03-2021 Vorstenbosch. We kregen melding van een levende das die aan de rand van een
kwekerij aan de Bedafseweg lag, en niet wegging voor mensen. In de invallende duisternis zijn onze
vrijwilligers gaan kijken. Het beestje leek niet gewond maar was wel zeer zwak. Dit volwassen
vrouwtje is naar de opvang van Das en Boom gebracht. Daar is ze vrij snel overleden. Ze was zeer
mager, letterlijk vel over been.
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17-03-2021 Zeeland. Bewoners meldden om 09:07 u. bij ons een das die onder een carport, in een
doos met walnoten, lag te slapen. Een vreemde situatie. Onze vrijwilligers gingen kijken wat er aan de
hand was. De das had zich in de tussentijd verplaatst naar een volledig omheinde achtertuin. Met flink
wat geduld lukte het om de das te vangen achter de rieten hoekbank. Het bleek een verzwakte
volwassen vrouwtjesdas te zijn. Ze had hele vieze stinkende afscheiding uit de vulva. Waarschijnlijk
was er iets niet goed gegaan bij de bevalling en had ze daar ontstekingen van gekregen. De das is
ondanks de hulp in de opvang overleden.

23-03-2021 Geysteren. Op dinsdag om 11:18 u. meldden drie wandelaars een ernstig verzwakte das
langs het water, in de bossen bij Geysteren, vlakbij de Rosmolen.
De bezorgde melders bleven bij de das, en stuurden hun locatie op een Google-Maps kaartje
waardoor ze snel te vinden waren.
Langs de waterkant lag een hele kleine volwassen vrouwtjesdas met een gewicht van slechts 6 kg. Ze
was om onduidelijke redenen in het water beland en vervolgens zwaar onderkoeld geraakt. De das
werd gevangen en direct naar een dierenarts in Nijmegen gebracht. Onderweg werd de das heel
langzaam opgewarmd waardoor ze bij aankomst gelukkig al weer een stuk fitter was en bijna direct
door kon naar de dassenopvang van Das en Boom.
Het herstel, van o.a. een aantal bijtwonden, ging voorspoedig en na bijna een week aansterken
mochten we de das weer ophalen en terugbrengen naar haar eigen territorium. Toen om 22:00 u. de
vervoerskrat werd geopend liep ze heel rustig, maar heel vastberaden, naar een bijburchtje van
slechts twee holen en ging hierin.
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09-04-2021 Liempde. De eigenaren van een kippenren bij de Oude Postbaan troffen in de ochtend
een behoorlijke ravage aan. Ze hadden in de avond al hun kippen in een gesloten kippenhok
ingesloten zodat ze veilig zouden zijn voor eventuele vossen of roofvogels. Wat ze echter niet in de
gaten hadden, was dat ze niet alleen de kippen maar ook een zeer oude das ingesloten hadden in het
huisje. De das had uit angst in de nacht voortdurend de kippen opgejaagd van hun stok. Hierdoor
waren er een flink aantal overleden, maar niet aangevreten. De verzwakte mannetjesdas van 8,75 kg
had forse bijtwonden boven zijn staartwortel. Hij is naar opvangcentrum Das en Boom gebracht om
zijn toestand te kunnen bekijken en te overleggen. Vanwege de zeer hoge leeftijd en de enorme
wonden, is uiteindelijk gekozen voor euthanasie.

12-04-2021 Horn. De lokale dassenwerkgroep had een melding ontvangen over een dode das langs
de Heythuyserweg. Bij aankomst bleek zij verrassend genoeg nog te
leven! De volwassen das is opgehaald door Dierenambulance Midden
Limburg en door hen eerst gestabiliseerd met warmte, vocht en rust.
Later op de dag hebben onze vrijwilligers de das daar opgehaald en
naar opvangcentrum Das en Boom gebracht. Helaas is de aanrijding
deze das uiteindelijk toch fataal geworden.

17-04-2021 Drunen. Voor bewoners aan de Kleinestraat was het een hele verassing om een
volwassen das in hun tuin te zien lopen. Ze meldden dit direct bij de vrijwilliger van onze
dierenambulance die snel te plekke was. Het vangen daarentegen nam iets meer tijd in beslag. De
gewonde das had zich verscholen onder een zeer dichte thujahaag en zou in alle richtingen kunnen
ontsnappen. Geduld was hier dus een schone zaak. Eenmaal gevangen werd de mannetjesdas direct
naar de dassenopvang gebracht om van zijn lichte verwondingen te herstellen en aan te sterken.
Korte tijd later mocht hij weer losgelaten worden in zijn eigen vertrouwde omgeving.

27-04-2021 Swalmen. Dierenambulance Midden Limburg had bij Boven Boukoul een das gevangen
die ’s nachts had geprobeerd een hol te maken onder de fundering van een paardenstal, en daarna
daar voor in slaap was gevallen. De das kon daar niet blijven, en zomaar ergens anders loslaten
overdag kan ook niet.
Onze vrijwilligers hebben het jaarling vrouwtje opgehaald bij deze dierenambulance, en overgebracht
naar opvangcentrum Das en Boom. Na een verblijf van 6 dagen mochten ze haar weer ophalen. Ze is,
onder begeleiding van lokale dassenmensen, teruggebracht en vrijgelaten op haar dassenburcht.
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01-05-2021 Fluitenberg. In de provincie Drenthe werd door Dassenwerkgroepleden om 09:00 u. een
gewonde das gevonden in een weiland bij de Wijsterseweg. Zeer waarschijnlijk slachtoffer van een
aanrijding. Een van de leden nam de das in een bench mee naar huis en legde hem daar onder de
warmte lamp. De das kon de warmte wel waarderen en ging op zijn rug liggen slapen.
Onze vrijwilligers waren in de tussentijd al onderweg om de das op te halen voor verzorging.
De das werd overgebracht naar dierenartsenpraktijk Groesbeek en omstreken waar de dierenarts
bevestigde dat de das zwaar gewond was.
Van de linker achterpoot waren de kruis- en gewrichtsbanden gescheurd en de kop van het
bovenbeen afgebroken. De linker voorpoot was heel erg opgezwollen (de huid stond helemaal strak
en was blauw geworden van de bloeduitstorting). Omdat goed herstel helaas niet meer mogelijk was
is deze mannetjesdas, van slechts één jaar oud, geëuthanaseerd.

02-05-2021 Vierlingsbeek. Wandelaars troffen in de ochtend rond 07:00 u. een gewonde das aan in
de berm van de weg Den Umloop. Ze belden naar 112 voor hulp en bleven bij de das wachten. De
melders stonden in de vrieskou bij de das, die in de tussentijd ook al flink onderkoeld was geraakt.
Pas om 09:52 u. besloten de melders, nadat er nog steeds geen hulp was gekomen, onze
dierenambulance te bellen en gingen we er snel heen. Inmiddels lag de das onder een fleecedeken
die voorbijgangers hadden gehaald. Voorzichtig werd de volwassen vrouwtjesdas opgepakt en lekker
warm in onze ambulance gelegd. Ze is enkele dagen in opvangcentrum Das en Boom geweest voor
herstel. Daarna is ze weer door ons vrijgelaten bij de dassenburcht.

18-05-2021 Liempde. Bewoners aan de Barrierweg troffen in de ochtend een volwassen das aan in
hun tuin. Deze was geschrokken van hun grote loslopende waakhonden, en had zich verschanst in
een kippenhok binnen een omheining. De scharrelkippen liepen gelukkig elders in de tuin. Twee
vrijwilligers gingen aan de slag om de das te vangen. Het kippenhok kon niet uit elkaar, en de enige
toegang was een kleine deuropening, net groot genoeg voor de kippen. Het viel niet mee om de das
met een vangstok te pakken te krijgen met deze beperkte ruimte om te handelen. Maar met veel
geduld, en afleiden is het uiteindelijk gelukt. De das was kerngezond en had geen verwondingen. Hij
was ook keurig op gewicht met 9,49 kg. Hij is korte tijd in de opvang geweest en dezelfde avond weer
vrij gelaten in zijn eigen leefomgeving.
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25-06-2021 Middelaar. Bewoners in het centrum van Middelaar schrokken zich rot toen ze achter een
schuur een groot dier in een vierkante put zagen zitten. Het bleek een volwassen das te zijn. Deze
was ’s nachts in hun tuin aan het smullen geweest van kersen. Toen in de ochtend de hond naar
buiten werd gelaten, ging de das er vandoor. Hij liep van de schrik niet de kortste weg onder de
omheining door richting buitengebied, maar om de schuur heen, en tuimelde daar in de put bij een
aangesloten gasfles. Een hachelijke plek. Onze vrijwilliger wist de das omhoog te krijgen en in de
vervoerkrat over te brengen. De das had wat zichtbare verwondingen, waaronder een scheurtje bij de
onderlip. Voor de zekerheid is hij even nagekeken door de dierenarts van opvangcentrum Das en
Boom. Diezelfde avond mocht deze mannetjesdas, in bijzijn van de melder, weer vrijgelaten worden
bij zijn burcht.
23-10-2021 Hulsberg. We ontvingen om 17:31 u. een melding van een das die vast leek te zitten
tussen twee gazen afrasteringen in het dorp Hulsberg (gemeente Beekdaelen). Er was wel een
uitweg, maar de das kon deze blijkbaar niet meer vinden. Vanwege het hoge raster had onze
vrijwilliger er in het donker een flinke klus aan om de das te pakken te krijgen. Toen dat uiteindelijk
samen met de enthousiaste melders lukte, werd de das overgebracht naar opvangcentrum Das en
Boom ter observatie. Dit volwassen vrouwtje was niet gewond, ook niet erg verzwakt. Ze had alleen
even tijd nodig om bij te komen van haar avontuur. Samen met de melders hebben onze vrijwilligers
de das enige dagen later weer vrij gelaten bij de dichtstbijzijnde dassenburcht.
07-11-2021 Ospel. Onze dierenambulance kreeg via Dierenambulance Midden-Limburg een
bijzondere melding binnen.
Een bewoner van een woning aan de Venloseweg in Ospel had een dier horen schreeuwen in een
akker. Het bleek een das te zijn die in een waterput van 2 meter diep was gevallen. De buis was van
glad kunststof en deels gevuld met water. Het arme dier moest zich actief boven water houden en
dreigde door uitputting en onderkoeling te verdrinken.
De bewoner belde de brandweer voor hulp. Om te voorkomen dat de das in de tussentijd zou
verdrinken probeerde hij alvast met een lus aan een dik touw de das er uit te vissen. Dat lukte, en de
das werd in een houten box naar de woning gebracht om op een stille, donkere plek op te warmen.
Toen onze vrijwilligers arriveerden, maakte de das het naar omstandigheden goed. De das werd naar
opvangcentrum Das en Boom gebracht ter observatie. Hier bleek de ca. 2 jaar oude mannetjesdas
van 12,2 kg erg zwak in zijn achterlijf te zijn, maar verder geen verwondingen te hebben.
De volgende ochtend begon de das zeer onrustig te worden en onophoudelijk te zoeken naar
ontsnappingsmogelijkheden. Uit oogpunt van dierenwelzijn werd besloten de das zo snel mogelijk
weer terug naar zijn eigen omgeving te brengen.
Die avond werd de das teruggebracht naar zijn burcht, met een hobbelige rit door een akker. Al snel
bleek de das de geuren van zijn vertrouwde omgeving te herkennen. Hij begon enthousiast met zijn
dikke neus langs de rand van de transportbak te snuffelen en duwen. Toen de transportbak werd
geopend rende de das dan ook niet weg via de gemakkelijkste route, maar kroop hij vastberaden
onder het gaas door op weg naar de burcht.

Stichting Dassenwerkgroep Brabant

27

Jaarverslag 2021

23-11-2021 Landhorst. Tegen 19:30 u. in de avond, kreeg onze dierenambulance een oproep voor
een das die zojuist was aangereden op de Klotweg in Landhorst. De automobilist had zijn auto dwars
gezet, met de koplampen in de richting van de gewonde das. Het dier was op een aantal meters voor
de burcht in de bosrand blijven liggen. Toen onze vrijwilliger haar wilde vangen, probeerde ze weg te
lopen, maar haar achterhand werkte niet meer mee. Ze bleek dermate zwaar gewond dat euthanasie
de enige optie was. Het was een volwassen vrouwtje van 13,24 kg.

 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 2021 waren dit o.a. diverse vogels, waaronder meerdere duiven, en diverse zoogdieren zoals egels,
een vos, een reebok, 3 steenmarters, een fret, katten en een hond.
Ook werden er 3 dode bevers opgehaald en hebben we geholpen met het opruimen van dode dieren
n.a.v. de watersnoodramp in juli.
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2.3 Donaties

Wij hebben vorig jaar meegedaan met The
Christmas Challenge van Stichting
DierenLot. We hebben uiteindelijk een
totaalbedrag van maar liefst € 729,- opgehaald.
Het bedrag is door DierenLot verdubbeld en in
2021 aan ons uitgekeerd.
Ontzettend bedankt aan alle donateurs en
Stichting DierenLot!

In maart hebben we, vanwege het 15 jarig
bestaan van Stichting DierenLot, een cheque
van € 1.000,- als tegemoetkoming voor de
brandstof, en als erkend beneficiant een
geweldige cheque van € 2.000, - mogen
ontvangen!
Hartelijk dank voor deze gulle bijdrage!

Dit jaar bestond Stichting Dassenwerkgroep
Brabant 15 jaar!
Voor dit feestelijk jubileum hadden wij bij
Dierendonatie.nl een Couveuse aangevraagd
om de overlevingskansen van zieke en/of jonge
dieren enorm te vergroten. Dankzij de gulle
donaties van de lieve donateurs werd de
Couveuse in mei geleverd zodat die direct in
gebruik genomen kon worden bij dit verzwakt
jong dasje.
https://dierendonatie.nl/couveuse-voorstichting-dassenwerkgroep-brabant/
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In juni ontvingen wij via Dierendonatie.nl een
professioneel vangnet voor de kleinere dieren.
Dit net heeft voldoende reikwijdte, waarmee
kleinere dieren, zoals bijvoorbeeld jonge dasjes,
eenvoudig, veilig en vooral diervriendelijk
gevangen kunnen worden.
Een erg waardevolle aanwinst, waar we de
donateurs niet genoeg voor kunnen bedanken.
https://dierendonatie.nl/vangnet-voor-kleinerediertjes-bij-dassenwerkgroep-brabant/

In november hebben we, tijdens het Landelijk
Congres Dierenhulpverlening van Stichting
DierenLot, een cheque van € 250,- als
algemene bijdrage voor onze dierenambulance,
een cheque van € 1.000,- als tegemoetkoming
brandstof, en als klap op de vuurpijl als erkend
beneficiant een werkelijk fantastische cheque
van maar liefst € 5.000,- mogen ontvangen!
Ontzettend bedankt hiervoor!

Met de Rabo ClubSupport actie van de
Rabobank hebben we in november een mooi
bedrag opgehaald van € 462,29 dankzij iedereen
die op ons gestemd heeft.
Bedankt voor uw stem en steun!

Via Dierendonatie.nl hebben we een
fantastisch sinterklaascadeau mogen
ontvangen. Om ook ‘s nachts efficiënt en veilig
te kunnen werken wilden wij graag een extreem
krachtige oplaadbare zaklamp, van maar liefst
12.000 lumen, waardoor we niets meer over het
hoofd zien en de dieren zo snel mogelijk naar
een dierenarts of opvang kunnen brengen.
De superlieve donateurs van dierendonatie.nl
hebben deze lamp voor ons bij elkaar
gespaard! Heel erg bedankt allemaal!
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3. Financieel Jaarverslag 2021
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3.1 Organisatie en Bestuur
Stichting Dassenwerkgroep Brabant
Postadres:

Mees 82
5831 MP Boxmeer
Nederland

Tel:

06-48279968

Website:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

www.dassenwerkgroepbrabant.nl
www.facebook.com/DassenwerkgroepBrabant
https://twitter.com/dassenwerkgroep
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
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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.

Educatie / Informatie
T.b.v. Educatie / informatie zijn er in 2021 geen uitgaven gedaan.

Inventarisaties / Onderzoek
Er zijn in 2021 geen reiskosten vergoed die worden gemaakt om o.a. de inmiddels meer dan 1200
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.
Stichting Dassenwerkgroep Brabant
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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 Faunaaanrijdingen (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 2021 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 39 dassen naar het dassenopvangcentrum van Das&Boom
gebracht. Dit betrof 14 hulpbehoevende volwassen dassen en 25 jonge dasjes.
Helaas waren dit jaar 2 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 2021 uitgekomen op 3.
In 2021 zijn er 4 dassen naar de WBVR in Lelystad gebracht voor onderzoek.
De onkosten die in 2021 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 stijgende lijn in de
brandstofkosten ook in 2022 zal blijven doorzetten.

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.
Door het coronavirus waren er in 2021 veel evenementen afgelast, waardoor we veel inkomsten mis
liepen. Geheel onverwacht konden wij, dankzij een aantal gulle giften van stichting DierenLot, het jaar
tóch positief afsluiten.
Alhoewel onze dierenambulance van stichting DierenLot nieuw is, zullen we rekening moeten houden
met toekomstig onderhoud, dure reparaties en hogere brandstofprijzen. Ook de overige materialen
zoals bijvoorbeeld kleding en de spullen voor de marktkraam zijn aan slijtage onderhevig en zullen in
de toekomst vervangen dienen te worden.
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3.2 Financieel Jaarverslag 2021
2021
Uitgaven

2020

Omschrijving

Inkomsten

Inkomsten

Beginsaldo

€ 21.347,18

€ 21.028,32

Donaties particulieren

€ 3.320,86

€ 3.329,00

Donaties bedrijven

€ 0,00

€ 2.425,94

Donaties Stichting DierenLot

€ 10.708,40

€ 0,00

Vriendenloterij

€ 411,00

€ 411,27

Rabo ClubSupport

€ 462,29

€ 145,44

Affiliate partnerprogramma

€ 0,00

€ 17,81

Reiskostenvergoedingen

€ 592,61

€ 301,53

Rentes

€ 1,75

€ 1,13

Uitgaven

Dierenambulance - Reiskosten/Materialen

€ 5.140,49

€ 4.432,79

Dierenambulance - Onderhoud/Reparaties

€ 610,34

€ 611,80

Dierenambulance - Verzekering

€ 415,00

€ 415,00

Dierenartskosten

€ 0,00

€ 509,26

Educatie / Informatie

€ 0,00

€ 0,00

Website

€ 233,80

€ 225,02

Kosten bankrekening

€ 119,38

€ 119,39

Diversen

€ 87,44

€ 0,00

Eindsaldo

€ 30.237,64

€ 21.347,18

Totaal

€ 36.844,09

€ 36.844,09

€ 27.660,44

€ 27.660,44

€ 15.496,91

€ 6.606,45

€ 6.632,12

€ 6.313,26

2022
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.
Door de voortdurende coronacrisis en de flinke prijsstijgingen van onder meer brandstof, zal er ook in
2022 extra aandacht gegeven worden aan fondsenwerving.
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