Digitale Nieuwsbrief

Nr. 3 September 2006
Uitgave ten behoeve van vrijwilligers en begunstigers van de stichting

In dit nummer:

Gedachtenwissel
Werkgroep zoekt de publiciteit
– Aantal verstoringen in 2006 onrustbarend

De das terug op de Stippelberg
– Een succesverhaal

Colofon

Provincie werkt aan ontsnippering

Deze Digitale Nieuwsbrief verschijnt vier
maal per jaar. Hij wordt via email
verspreid onder abonnees.

Opnieuw dassen uitgezet in
Herperduin

Aanmelding voor de Nieuwsbrief is
mogelijk door een email te sturen aan
het redactie-adres.

Strik gevonden op burcht in Uden

Uw email-adres wordt uitsluitend
gebruikt voor het versturen van deze
Nieuwsbrief en niet voor enigerlei vorm
van reclame, advertising of werving.
Afmelden kan door een email te sturen
aan het redactie-adres onder vermelding
van “Afmelding nieuwsbrief”.
Redactie-adres:
nieuwsbrief@dassenwerkgroepbrabant.nl
Website: www.dassenwerkgroepbrabant.nl
KvK

17190229

Rabobank Boxmeer 1218.82.934
info@dassenwerkgroepbrabant.nl

Stichting Dassenwerkgroep Brabant zet zich
in voor de das in Brabant. Zij doet dit onder
meer d.m.v. informatieverstrekking en
voorlichting, het verzamelen en verspreiden
van gegevens en het verrichten van veldwerk.

Nieuws en wetenswaardigheden

Digitale Nieuwsbrief

Gedachtenwissel

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.
De eerste keer een voorwoord van de redactie.
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrieven is ons meerdere malen de vraag gesteld
of bepaalde typografie gewijzigd kan worden omdat dit het printen van de
Nieuwsbrief ten goede komt. Ons antwoord daarop is dat dit een digitale nieuwsbrief
is die “achter glas” gelezen dient te worden. Als we ons bij de layout voortdurend af
moeten vragen of dit de printbaarheid ten goede komt doet dit volgens ons afbreuk aan
de kwaliteit van de Nieuwsbrief. Bovendien zijn we een natuurorganisatie en proberen
we onnodig papiergebruik te voorkomen. We hopen dat jullie dit met ons eens zijn.
Wij begrijpen natuurlijk ook wel dat je opa en oma, die niets van al die nieuwerwetse
dingen moeten hebben, deelgenoot wilt maken van het wel en wee van de Brabantse
das. Ons voorstel is om tijdens een familiebezoek onder het genot van een kopje koffie
gewoon eens samen de Nieuwsbrief te lezen en over onze website te surfen.
Overigens is de Nieuwsbrief eenvoudig te vergroten in Acrobat Reader. Klik hiervoor
in de werkbalk Inzoomen op het Plusteken:
. Is de werkbalk Inzoomen
niet aanwezig klik dan op Beeld –Werkbalken –Inzoomen om deze zichtbaar te maken.
Een andere opmerking die ons heeft bereikt is dat de teneur van de Nieuwsbrief
negatief is met alle verstoringen, vervolging, slachtoffers, etcetera. De realiteit is nu
eenmaal dat het merendeel van onze werkzaamheden hiermee te maken heeft. Maar
omdat we er zo intensief mee bezig zijn hopen we dat dit op den duur leidt tot
resultaat en een optimistischer berichtgeving. Overigens is in dit nummer ook een
aantal artikelen opgenomen met een positieve strekking.
Veel leesplezier
De redactie
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Werkgroep zoekt de publiciteit
– Aantal verstoringen in 2006 onrustbarend
Op één dag in augustus troffen we bij controle maar liefst 4 verstoorde burchten
aan. Mede naar aanleiding van het grote aantal burchtverstoringen dat we in 2006
hebben moeten constateren hebben we op 17 augustus een persbericht verstuurd
naar de Brabantse media. Opzet was een signaal af te geven dat er heel wat mis is.

De media zagen direct de ernst van de situatie in. De telefoon stond roodgloeiend en er werd veel
aandacht aan besteed. Zelfs de nationale pers pikte het nieuws op en vroeg om nadere informatie.
Het blijkt een tendens te zijn dat steeds meer burchten het doelwit worden van ongewenste
activiteiten. De verstoringen zijn van diverse aard en er lijkt geen verband te bestaan. Vaak vindt
de verstoring doelbewust plaats, vaak is er sprake van onwetendheid. Wat we verder constateren
is dat er kennelijk te weinig controle in het veld is en tevens dat het ontbreekt aan handhaving.
Zie voor meer informatie:
http://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/nieuwspag.html
(Actueel - Dassenwerkgroep slaat alarm)
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De das terug op de Stippelberg
- Een succesverhaal
Na vele jaren van afwezigheid is de das
weer terug in natuurgebied de Stippelberg. Tot halverwege de 20e eeuw was
hij er een bekende verschijning, maar als
gevolg van de grootschalige vervolgingen
die ook hier plaatsvonden was hij binnen
enkele tientallen jaren volledig
verdwenen. Rond de eeuwwisseling, om
precies te zijn in 1998, is de das echter
teruggekeerd. En hoe !

En inderdaad worden in 2002 de eerste jongen
geboren. Vanaf dat moment is de burcht jaarlijks
een kraamburcht. De dieren verspreiden zich over
het gebied richting westen en stichten al snel een
tweede en derde burcht.

De Stippelberg is een natuurgebied dat zich

bevindt aan de oostzijde van de provincie, tegen
de grens met Limburg. Het ligt op grondgebied
van de gemeente Gemert-Bakel. De Stippelberg
is in 1994 door de Vereniging Natuurmonumenten
aangekocht. Het is een gebied met veel afwisseling: bos, grasland en hei, vochtige en droge delen.
Uit de jaren ’70 tot ‘90 van de vorige eeuw zijn
weliswaar sporadische meldingen van zwervende
exemplaren in de omgeving bekend, op de
Stippelberg kreeg de das maar geen vaste poot
aan de grond. Rond 2000 lijkt hier verandering
in te komen. Activiteit van foeragerende dassen
wijst op enkele exemplaren die hun belangstelling
tonen en kennelijk voldoende voedsel kunnen
bemachtigen om zich er permanent te vestigen.
In 2001 is het dan eindelijk zover dat gesproken
kan worden van de eerste permanent bewoonde
burcht aan de oostzijde van de Stippelberg. Met
de burcht wordt zeer omzichtig omgesprongen om
verstoring te voorkomen. Datzelfde jaar blijken
de dassen het zo goed naar de zin te hebben dat
er volop gegraven en naar hartelust met nestmateriaal gesleept wordt. Het ligt zelfs voor de
hand dat er jongen komen.

Na 6 jaar zijn er op de Stippelberg inmiddels 5
bewoonde burchten en minstens even zo veel
bijburchten. De populatie is uitgegroeid tot naar
schatting 15 exemplaren. Migratie van individuele
exemplaren vanuit het noorden en oosten (zowel
Brabant als Limburg) zorgt voor vers bloed om de
populatie gezond te houden. Er zijn nog mogelijkheden om enkele nieuwe territoria te bezetten.
De Stippelberg wordt doorsneden door een
drukke weg die van noord naar zuid loopt. Deze
zorgt voor veel slachtoffers onder diverse
diersoorten. Hoewel zowel ten oosten als ten
westen van deze weg burchten liggen vallen op de
weg wonder boven wonder bijna geen slachtoffers
onder dassen. Om dit in de toekomst te voorkomen zijn afgelopen jaar 4 tunnels onder de weg
aangelegd. Ook wegen rond de Stippelberg zijn of
worden van tunnels en dassenraster voorzien om
de dassen veilig te kunnen laten oversteken.
Deze maatregelen en het dasvriendelijke beheer
van Natuurmonumenten zullen ongetwijfeld leiden
tot een gezonde en evenwichtige populatie op de
Stippelberg.
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Provincie werkt aan ontsnippering
De Provincie Noord-Brabant streeft er
naar om natuurgebieden met elkaar te
verbinden (ontsnippering). Dit doet zij
onder meer door diverse maatregelen
op het gebied van verkeer te treffen.
Er worden de komende jaren 397
voorzieningen aangebracht op 25
provinciale wegen. Er is een bedrag van
€ 20 miljoen mee gemoeid.

Jaarlijks worden in Noord-Brabant ca. 250

Bij het aanleggen van de verkeersvoorzieningen
is het de kunst om juist deze wissels op te
zoeken. Dit wordt vergemakkelijkt door de
wetenschap dat dassen vaak heggen, houtwallen,
singels e.d. gebruiken als dekking. Is zo’n wissel
eenmaal bekend dan is het voor de hand liggend
om daar een tunnel of andere faunapassage aan
te leggen. Een tunnel wordt door de das direct
feilloos gevonden. Dassen vinden het prettig om
door een donkere lange gang te lopen, die
overeenkomt met een dassenpijp. De aanplant
van begroeiing die dekking biedt is welkom

dassen doodgereden door auto’s. Een groot
gedeelte van deze slachtoffers valt op provinciale wegen. De verkeersmaatregelen zijn dan
ook erg welkom voor de Brabantse das. Dit
jaar wordt een groot aantal provinciale wegen
aangepakt. De ontsnipperingswerkzaamheden
zijn al in volle gang. Er worden onder meer
faunapassages (tunnels) aangelegd, wat ook
voor de das een gunstig effect heeft.
Dassen maken gebruik van vaste wissels, die
vaak jaren achtereen gebruikt worden. Op die
manier verplaatsen ze zich naar hun foerageergebieden. Op de voedseltochten moeten dassen
nachtelijks vaak diverse wegen oversteken.
Langs deze wegen zie je de vaste wissels diep
ingesleten in bermen en slootkanten.

Naast de maatregelen die de provincie neemt
zijn diverse andere instanties, zoals
waterschappen bezig met ontsnippering. Door
middel van ecologische verbindingszones (EVZ)
worden natuurgebieden met elkaar verbonden.
Ook gemeenten worden aangemoedigd om
ontsnipperingsvoorzieningen te treffen. Zo
stelt de provincie jaarlijks geld beschikbaar
voor ontsnippering van gemeentelijke wegen.
Dankzij al deze maatregelen hopen we dat het
aantal verkeersslachtoffers in Brabant de
komende jaren flink zal dalen.

Dassen gebruiken vaste wissels die diep inslijten.
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Opnieuw dassen uitgezet in Herperduin
In het opvangcentrum van Das en Boom in Beek-Ubbergen zaten sinds dit voorjaar
twee jonge dassen uit Limburg, die begin augustus gezelschap kregen van een
aangereden das uit Lunteren.

Canne, Dikbos en Lunter konden het prima met
elkaar vinden en zijn daarom samen uitgezet
toen Lunter weer voldoende op krachten was
gekomen. Op 24 augustus zijn ze naar
Herperduin gekomen. Hier stond al een
uitzetren die gebruikt is om dassen uit Oss op
te vangen. Die hadden een burcht gebouwd op
het terrein van een verlaten woonwagenkamp,
wat de gemeente Oss juist gesaneerd had om er
een industrieterrein aan te leggen. De lege
uitzetren kon nu dus mooi gebruikt worden om
met Canne, Dikbos en Lunter de populatie op
Herperduin uit te breiden.

De dassen zijn meteen begonnen de voor hen
gemaakte kunstburcht danig te verbouwen door
een nieuwe entree te graven. Ook de oude
pijpen die door de vorige dassen zijn gegraven
zijn flink onderhanden genomen. De dassen
worden nu nog gevoerd door Robert, Martina en
mij met brokken en af en toe wat appeltjes,
maar binnenkort gaat het hek open en mogen ze
hun eigen kostje bij elkaar gaan scharrelen. Ik
ben benieuwd of ze dan zelf de appeltjes komen
halen in onze boomgaard .

Dassenwerkgroep Brabant
Ryanne van der Heijden
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Strik gevonden op burcht in Uden
De Dassenwerkgroep Brabant voert op
verzoek van Staatsbosbeheer inventarisaties
uit in de Maashorst (gelegen in de driehoek
Uden–Schaijk-Heesch). Tijdens een van deze
halfjaarlijkse inventarisaties troffen we in
juni op een van de burchten een forse strik
aan.
De strik was voor een pijp gehangen en met het
andere eind aan een boomstronk bevestigd. De
strik van staalkabel van enkele millimeters dik
was sterk genoeg om een das een langdurige en
pijnlijke doodsstrijd te bezorgen.

Van de vondst is onmiddellijk melding gemaakt
bij de AID (Algemene Inspectie Dienst) die een
onderzoek heeft ingesteld. Daarna hebben we
via de pers deze ontdekking wereldkundig
gemaakt. In de Brabantse media is volop
aandacht besteed aan deze zaak. Enkele van
onze vrijwilligers mochten zelfs voor de camera’s
van Omroep Brabant TV komen opdraven om de
mening van de Dassenwerkgroep te verwoorden.
De burcht is jarenlang erg actief geweest, maar
is nu nog nauwelijks belopen. Vermoedelijk heeft
de dassenstroper al langere tijd de burcht
bezocht en meerdere strikken geplaatst. Of
hierdoor slachtoffers zijn gevallen is ons niet
bekend.
Meer over deze zaak is te lezen op de website

http://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/nieuwspag.html

(Actueel - Dassenstroper actief in Slabroek)

De strik hing voor een van de pijpen van de
burcht.
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Nieuws en wetenswaardigheden
Boomkweker wil dassen verplaatsen
Een boomkweker in Groeningen is vast van plan

om de dassen die in zijn kwekerij foerageren daar
weg te krijgen. De dassen bewonen een burcht die
in een aangrenzend perceel in een steilrand ligt.
De kweker zegt schade te hebben van een scheefgezakt raster en het omvallen van machines die
in de dassenpijpen terechtkomen.
Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) is een ontheffing
aangevraagd voor het verplaatsen van de dassen.
Het ministerie is van oordeel dat dit een veel te
zwaar middel is om de schade te voorkomen en
heeft een alternatief aangeboden. Er is een
mogelijkheid om een gedoogovereenkomst af te

sluiten door een deel van de kwekerij aan de dassen
te laten. Voor het verlies aan inkomsten wordt een
financiële vergoeding geboden.
De boomkweker gaat hiermee niet akkoord en
heeft dit uiteindelijk bij de Raad van State
aanhangig gemaakt. Deze is van mening dat het
alternatief dat LNV aanvoert onvoldoende
gemotiveerd is en heeft verzocht een betere
argumentatie aan te voeren voor de weigering van
de ontheffingsaanvraag.
Meer over deze zaak is te lezen op de website:
http://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/nieuwspag.html

(Actueel – Raad van State stelt boomkweker in gelijk)

Natuurgebied de Vilt beter beschermd
Het natuurgebied de Vilt, gelegen nabij de

dorpen Beugen en Oeffelt zal in de toekomst nog
beter beschermd worden. Het gebied is in
eigendom bij Brabants Landschap, het behoort tot
de zogenaamde Natte Natuurparels en valt binnen
de Ecologische Hoofdstructuur. De das speelt als
indicatorsoort een belangrijke rol in dit gebied.

Onder meer het uitspoelen van meststoffen uit de
omliggende landbouwpercelen leidt tot een
onvoldoende kwaliteit water en grond. Binnenkort
zijn er op initiatief van Waterschap Aa en Maas
oriënterende gesprekken om dit natuurgebied nog
beter te beschermen. De Dassenwerkgroep Brabant
is hierbij uitgenodigd. We zullen de belangen van
de das in de Vilt uiteraard behartigen.

Bescherming: contact en samenwerking
Als Dassenwerkgroep Brabant streven we er naar

bij onze activiteiten zo veel mogelijk samen te
werken met diverse instanties. Voor al onze velden inventarisatiewerkzaamheden is een goede
communicatie met natuurbeherende organisaties
onontbeerlijk. We hebben contact met de drie
natuurorganisaties die in Brabant grote gebieden
in eigendom hebben: Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten.
Daarnaast is het echter ook van belang dat

particuliere grondeigenaren en stichtingen die
met de das te maken hebben benaderd worden.
Zo proberen we met zo veel mogelijk burchteigenaren in contact te komen om hen op de
aanwezigheid van dassenburchten, aanwezige
informatie en ons werk te wijzen. Dit alles om bij
hen begrip te kweken voor de das en eventuele
vooroordelen weg te nemen. Deze aanpak heeft de
afgelopen tijd zijn waarde bewezen, wat voor ons
een aanmoediging is om hiermee door te gaan.

