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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.

Gewonde das !!
In de vroege nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 mei, lag op de schoorstraat in Udenhout een
gewonde das. Op zo’n 100 meter afstand van de dassentunnel,die de twee delen van
natuurgebied de Brand met elkaar verbindt. We hebben met twee auto’s aan beide zijde
de weg afgezet en auto’s om het beestje heen geleid .Het beestje ademde heel erg zwaar
en liet ontlasting lopen. Er waren wat kapotte plekjes bij de achterpoten. Af en toe
probeerde ze op te staan, maar zakte dan weer terug op de grond. Het was een
vrouwtje,maar niet bekend of ze drachtig was.
Contact opgenomen met 112 voor nummer dierenambulance, maar deze konden niet
komen wegens een ander spoedgeval. Wéér met politie gebeld en kregen een tel. nr. van
een dierenarts in Oisterwijk , eenmaal deze aan de lijn vertelde deze ons dat zij geen
middelen hadden om dergelijke dieren te vervoeren, vreemd toch, niet waar !!! Al waren
ze maar even komen kijken naar de conditie van het beestje en assistentie komen bieden.
Zij hebben er uiteindelijk meer verstand van en weten als het goed is beter de te
bewandelen wegen dan wij als leken. Tel nr. wat we hadden gekregen van Das en Boom
klopte blijkbaar niet helemaal want we kregen melding dat het nummer niet bestond.
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Na opnieuw contact met politie zijn zij zelf gekomen !! Per toeval kwam vlak na de politie
een auto aan met daarin een gepensioneerde dierenarts. Deze heeft het beest bekeken en
verwachtte dat hij niet heel ernstig gewond was maar een harde klap op zijn kop heeft
gehad. Vervolgens heeft deze man het beest achterin de politie auto gedragen en zouden
de 2 agenten ervoor zorg dragen dat het beestje bij ‘n dierenarts en daarna de dassenopvang kwam.
Daar de das een beschermd dier is, hebben we er alles aangedaan om hulp te krijgen voor
het beest. Ondanks onze inzet heeft Vereniging Das en Boom het dier helaas toch moeten
laten inslapen vanwege de toch ernstige verwondingen. Maar……omdat wij melding
hebben gedaan van het gewonde vrouwtje, dat ook nog ‘ns zoogde, is men kunnen gaan
zoeken naar jongen, en is er door vrijwilligers 1 jong gevonden, dat met de fles verder is
grootgebracht !! Melden is dus zeer zeker de moeite waard !!!!!!!!
Het nummer van Das en Boom staat inmiddels opgeslagen in mijn mobiel. Je hoopt niet
het nog ooit nodig te hebben maar je weet maar nooit.

Helma Maas.
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Het redden van jonge dasjes
Dit voorjaar heeft de Dassenwerkgroep
Brabant via de pers extra aandacht
gevraagd voor verkeersslachtoffers
onder dassen. Het is altijd zinvol dat
slachtoffers
gemeld
worden,
bijvoorbeeld om hierover cijfermateriaal te verzamelen. Maar ook om
inzicht te krijgen in de locaties waar
vaak dassen oversteken en worden
doodgereden, zodat we daar om
maatregelen zoals dassentunnels kunnen
verzoeken.

buiten komen, tot begin juli, het moment
waarop ze zelfstandig zijn.
Over het algemeen gebeurt het redden van
verweesde dasjes door ze voedsel aan te bieden
op de burcht. De Dassenwerkgroep Brabant
heeft hiervoor samen met Das&Boom een
uitgebreid protocol samengesteld. Maar er is
nooit sprake van een gemakkelijke klus. Vaak is
het een moeizaam proces dat begint met het
vinden van de burcht waar de jongen zich
bevinden.

In de kraamperiode is het

bijzonder belangrijk
dat elke dode das gemeld wordt omdat, als het
een zeug met jongen betreft, we mogelijk de
jongen kunnen opsporen en redden. Dit is
mogelijk vanaf eind april, als de jongen naar

Een nog heel jong dasje op de burcht

Verkeersslachtoffer. Aan de opgezette
tepels is duidelijk te zien dat het een
zogend wijfje betreft

Hoewel de meeste dassenburchten in Brabant
bekend zijn en vooral zogende dassen tijdens
het foerageren in de directe omgeving van de
kraamburcht blijven blijkt het niet altijd
eenvoudig om zo’n burcht te vinden. Soms zijn
dagenlange
zoektochten
en
meerdere
observaties nodig om zekerheid te krijgen over
de verblijfplaats van de jongen. Vaak komen die
nog niet uit eigen beweging naar buiten.

Digitale Nieuwsbrief

Een tweede uitdaging die zich dan aandient is
het aanbieden van aantrekkelijk vast voedsel
aan de jongen, die tot dat moment uitsluitend
moedermelk gewend waren. Om zelfstandig te
kunnen eten moeten de dasjes hiertoe in staat
zijn, ze moeten bijvoorbeeld al tandjes hebben.
Als het lukt om ze dit voedsel op te laten
nemen worden zeer geleidelijk steeds meer
voedzame bestanddelen toegevoegd. Het
dagelijks voeren van de jonge dasjes kan zo’n 2
maanden duren, totdat ze begin juli hun eigen
natuurlijke kostje bij elkaar kunnen scharrelen.

Jonge dassen hebben net zoals mensen
een melkgebit, dat wordt gewisseld
tussen de 10de en 16de week
De maand april werd gekenmerkt door een
opmerkelijk
groot
aantal
slachtoffers,
waaronder helaas ook veel zogende wijfjes. Tot
en met begin mei was er sprake van niet minder
dan 10 zeugen die met zekerheid of zeer
waarschijnlijk jongen hadden. Het grootste
deel van deze jongen bleek niet te redden. In

de meeste gevallen betrof het dasjes die niet
gevonden werden omdat ze de burcht nog niet
zelfstandig verlieten. Deze dasjes zijn helaas
van honger en dorst omgekomen in hun burcht.
In één enkel geval is tijdens een observatie een
jong dasje gezien dat zoekend en bedelend om
zijn moeder rondzwierf. Daarna is het niet
meer waargenomen, en ongetwijfeld is ook dit
jong omgekomen.
Bij een reddingsactie in Nistelrode werd op 30
april overdag een dasje aangetroffen op de
kraamburcht. Het is niet gebruikelijk dat jonge
dassen zich overdag laten zien. En omdat het
een nog vrij jong dier betrof, dat zich kennelijk
alleen op de burcht bevond, is besloten om het
te vangen. Dit lukte onze vrijwilliger pas met
veel geduld nadat het donker was geworden en
het dasje de burcht verliet. Deze das, een
mannetje,
is
overgebracht
naar
het
opvangcentrum van Das&Boom, waar hij
verzorgd wordt.
Op 5 mei werd een zogend wijfje aangereden in
Udenhout. Diverse observaties bij de ons
bekende burchten leverde vooralsnog geen
succes op. Uiteindelijk liep op de vierde avond
een jong bijna een van onze vrijwilligers
ondersteboven. Die heeft besloten om ook dit
jong maar te vangen en naar Das&Boom te
brengen. Ook in dit geval bleek het om een
mannetje te gaan. Inmiddels groeien de 2
jongen, genaamd Munzel en Moffel, in het
opvangcentrum op tot sterke en gezonde
Brabantse dassen.
Op dit moment zijn alle dit jaar geboren jongen
al redelijk zelfstandig. Ze gaan al met hun
moeder op foerageertocht. Daarbij leren ze
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wat eetbaar is en wat niet en waar ze het
beste voedsel kunnen vinden. Verder moeten ze
ook nog de gevaren van onze mensenwereld
ontdekken. Dit gebeurt letterlijk met vallen en
opstaan. Zolang ze niet volleerd zijn, zijn deze
dassen bijzonder kwetsbaar. Vooral onder jonge
dassen valt elk jaar een zeer groot aantal
verkeersslachtoffers.

Munzel . . .

Zoals aangegeven is het nog steeds van belang
dat alle dood aangetroffen dassen gemeld
worden.
Dit kan dag en nacht via
telefoonnummer van Das&Boom:

024 - 6842294.

en Moffel

het

speciale
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Tussen Klopbeek en Klotven
Het klinkt als de titel van een artikel
voor een heemkundeblad, ware het niet
dat dit artikel over de dassenfamilies in
de Heeswijkse Bossen gaat. Daarom
verdient de titel enige uitleg.

De Heeswijkse Bossen worden aan

de oost- en
westzijde begrensd door respectievelijk de
Klopbeek en het Klotven. Beide namen verwijzen
naar de turfwinning, die hier vroeger
plaatsvond. “Klot” is een oude Brabantse
benaming voor turf. Hoe de naam van het ven
Klotbeek uiteindelijk verbasterde tot Klopbeek
is verloren gegaan in de geschiedenis. Beide
vennen danken hun ontstaan aan het riviertje
de Leygraaf, dat zich voortslingert tussen de
Heeswijkse
Bossen
en
Heeswijk-Dinther
(gemeente Bernheze). Oude kaarten laten zien
dat de ruime omgeving van de Heeswijkse
Bossen ooit grotendeels bestond uit barre
heidegronden. Namen zoals “Heeswijkse Heide”

Klotbeek of Klopbeek?

en “de Heikant” herinneren hier nog aan. Eind
19e eeuw werden deze beplant met naaldhout,
waarmee twee doelen gediend werden. Het hout
werd gebruikt in de Limburgse mijnbouw en het
idee leefde dat de grondstructuur zou
verbeteren door de bebossing. Dat idee werd
vrij snel verlaten, waarna de bossen plaats
maakten voor weiland en akkers. Hierdoor
ontstond een aantrekkelijk leefgebied voor
dassen. De restanten van de bebossing met wat
reliëf in het terrein leverden prima locaties om
een burcht te graven. De weilanden boden
foerageerterrein.
Aan de zuidzijde van de Heeswijkse Bossen zijn
wat stuwwallen te vinden, die vermoedelijk in
het verleden opgeworpen zijn door de Leygraaf.
Eén van deze bulten draagt de lugubere naam
“De Galgenberg”; over de herkomst van die
naam hoeven we geen vragen te stellen. Het
oostelijk deel van het gebied toont een
verrommeld landschap, met naast elkaar een
zandopslag, een groot parkeerterrein, een
crossbaan en een terrein voor hippische
activiteiten.
Even
verderop
wordt dat ruimschoots
gecompenseerd door de aanwezigheid van een
aantal
mooie,
authentieke
Brabantse
boerderijen. Aan de randen van de bossen zijn
her en der kleine verhogingen te vinden, alleen
zichtbaar voor de oplettende bezoeker. Er ligt
ook een kunstburcht, op de plaats waar zich
ooit een vuilnisbelt bevond. Deze is zo fraai
ingepast in de omgeving, dat je er aan voorbij
gaat zonder hem op te merken.
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Maar wat mensen ontgaat, blijft voor dassen
niet onopgemerkt, want al jaren vertoeft hier
een dassenfamilie.

De perfect in het landschap
ingepaste kunstburcht
De dassenpopulatie in de Heeswijkse Bossen
vormt van oudsher een belangrijke schakel in de
Oost-West-verbinding. Vanaf de Maashorst
loopt deze verbinding via de Bedafse Bergen en
de Heische Wal naar de Heeswijkse Bossen.
Vanaf daar splitst de verbinding zich naar het
Zuidwesten
(kasteel
Heeswijk) en het
Noordwesten (Engelenstede). Hier sluit een
ander bosgebied, de Hooge Heide, op aan om te
eindigen op de Wamberg. In de vorige eeuw ging
ook deze schakel teniet, door de vernietiging
van burchten en het verdwijnen van de
bewoners. Gelukkig heeft het dassenbestand
zich volledig hersteld. Soms valt te lezen dat
dit vooral te danken zou zijn aan een
uitzetactie in de Heeswijkse
Bossen.

Waar deze mededeling vandaan komt is
onduidelijk. Formele instanties (Das & Boom en
de Dassenwerkgroep Brabant) zijn er absoluut
niet mee bekend. Op dit moment zou uitzetten
van dassen hier onzinnig zijn, want het gebied is
al stevig bevolkt door dassen.
Het is geen wonder dat de Heeswijkse Bossen
geliefd zijn bij wandelaars, fietsers en ruiters.
Soms waan je je er compleet verloren door de
rust die er heerst. Met wat geluk hoor je er
een zwarte specht roepen, zie je een havik
voorbij vliegen, een vos wegsluipen of een
reebok over een pad springen. Slechts een
enkeling mag zich gelukkig prijzen wanneer één
of meerdere dassen zich in de avondschemering
laten zien.

Rust in de Heeswijkse Bossen
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Dassenschedel uit de slotgracht van kasteel
Onsenoort: een bijzondere vondst
Enkele jaren geleden werd door de
archeologische
werkgroep
van
Heemkundekring
“Onsenoort”
de
slotgracht van het kasteel Onsenoort in
Nieuwkuijk
uitgebaggerd.
De
archeologische vondsten hierin werden
veilig gesteld en opgeslagen in de
Plekhoek op abdij Mariënkroon, de
werkruimte van de werkgroep. Onder
de vondsten werd een groot aantal
botten
en
enkele
schedels
aangetroffen.

Een

van de schedels werd door Anton
Verhagen van Stichting Museum Hertogsgemaal, het Archeologisch en Paleontologisch
Museum in Empel gedetermineerd als een
schedel van een das.
Daarna werd de schedel voorgelegd aan
vrijwilligers van de Dassenwerkgroep Brabant.

De conclusie was: dit is een dassenschedel en
wel eentje van behoorlijke leeftijd. Het dier
lijkt 8 tot 10 jaar oud te zijn geweest en
hoogstwaarschijnlijk was het een wijfje (zeug).
De afmetingen van de dassenschedel zijn:
lengte 14,3 cm, breedte 8,5 cm en hoogte 6,6
cm.
Op de schedel werd door Wim Hartman van de
Archeologische werkgroep van Heemkundekring
“Onsenoort” onder andere het mineraal
vivianiet aangetroffen. Vivianiet is een
gehydrateerd ijzer-fosfaat met de chemische
formule Fe3(PO4)2.8(H2O). ‘Als in de buurt van
ijzerrijke lagen ook voldoende fosfaationen
aanwezig
zijn
(bijvoorbeeld
uit
fosfaathoudende
organische
afval
of
beenderen) samen met het feit dat de lagen
onder water vrij zuurstofarm zijn, dan zijn er
goede omstandigheden om het ijzerfosfaat
vivianiet te vormen’, aldus een artikel in het
Geonieuws van 24 mrt. 1999 van P. Bender.

Dassenschedel uit de kasteelgracht van kasteel Onsenoort (foto’s: Wim Hartman)

Digitale Nieuwsbrief

Uiteraard gaat dat niet op voor de schedel van
‘onze’ das.
Dassen zijn voor archeologen moeilijke beesten.
Het zijn schuwe nachtdieren die van oudsher
mensen mijden en bovendien zelden op het
menu terechtkwamen. Dit alles maakte de kans
klein dat in het verleden de beenderen van een
das op een menselijke woonplaats belandden.

Het blauwe vlekje op de schedel is
vivaniet (foto: Wim Hartman)
Misschien mogen we hieruit concluderen dat in
ijzerhoudend, zuurstofarm water het fosfaat in
het bot zich verbindt met het ijzer in het
water. Wim stelde zich de vraag of door de
aanwezigheid van het vivianiet de ouderdom van
de dassenschedel kon worden vastgesteld en
nam contact op met diverse instanties. Zowel
Frits Laarman werkzaam bij Archis (Cultureel
Erfgoed) te Amersfoort als Anton Verhagen
meldden dat vivianiet zich binnen enkele jaren
op bot kan vormen.
Op 6 juni 2012 bezochten Anton Verhagen en
Wim, Theo de Jong van de Archeologische
dienst te Eindhoven, met de vraag ‘hoe lang
duurt het voor vivianiet op een schedel
ontstaat en hoe lang blijft het bewaard op het
bot?’ Het antwoord van Theo was ‘datering van
een schedel is buitengewoon moeilijk.’ Theo
schatte de leeftijd van de schedel tussen de
honderd en twee honderd jaar. De leeftijd van
de botten van gedomesticeerde dieren is (zeer)
globaal te bepalen door het toenemen van de
omvang van de botten vanaf de middeleeuwen.

In het najaar van 1990 vond in Eindhoven
archeologisch onderzoek plaats naar de resten
van een kasteel dat daar tussen 1420 en 1675
had gestaan. In drie maanden tijd werden
resten van funderingen van kasteelmuren,
waterput, torens en dergelijke vrijgelegd.
Naast
de
kasteelmuren
lagen
de
oorspronkelijke kasteelgrachten, die destijds
met afval en puin waren gevuld. In de grachten
werd een enorme hoeveelheid archeologisch
materiaal aangetroffen. Naast producten die
door mensen werden gemaakt, werden resten
aangetroffen van planten en dieren uit de
natuurlijke omgeving van het kasteel. Van
dieren werden ongeveer 19.000 resten
verzameld, waarvan het merendeel van
slachtvee en huisdieren. Bijna 700 resten waren
afkomstig van in het wild levende zoogdieren en
vogels, zoals van kwartel, ooievaar, kraanvogel,
kwak, raaf, aalscholver, ree, wilde zwijn en das.
Eén
skeletelement
bleek
het
linkerschouderblad te zijn van een volwassen
das. Het fragment werd aangetroffen in een
deel van de gracht die een keuken in de
nabijheid deed vermoeden en volgens het
aardewerk dateerde uit de periode tussen 1500
en 1650. Het fragment werd in het Nationaal
Natuurhistorisch Museum te Leiden vergeleken
met acht ‘recente’ dassen uit Limburg.
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In Nederland zijn resten van dassen in
archeologische ‘menselijke’ context slechts
zelden aangetroffen. In een terp in Friesland
werden dassenresten uit (vermoedelijk) de
ijzertijd aangetroffen (700-0 v. Chr.), in
Voerendaal in Zuid-Limburg werd een klein
aantal resten aangetroffen in Romeinse
context. In Heerlen in Zuid-Limburg werd een
dassenschedel aangetroffen op het Romeinse
Thermenterrein in een spitsgracht tussen
scherven uit de 4e eeuw.

‘volgens Oudt gebruyck’ zestien maal een
premie werd uitbetaald voor het vangen, maar
meestal schieten van dassen. Elfmaal ging het
om een oude das à twee gulden en tien stuivers,
en vijfmaal om een jonge das voor de helft van
dat bedrag. Als locatie werd ‘de Cromvoorse
Dijck’ nogal eens genoemd. Het is zeer
waarschijnlijk, dat zich daar ook de burchten
bevonden. Sinds 2011 is er weer een bewoonde
dassenburcht in de Cromvoirtse dijk.

Detailopname van het gebit van de
dassenschedel uit de slotgracht van
kasteel Onsenoort (foto: Wim Hartman)
Enkele historische dassengegevens in de regio
van Heusden: in 1799 maakt Hanewinkel in zijn
‘Reize door de Majorij’ melding van de das in
Noord-Brabant. In het archief van het
indertijd zelfstandige dorpje Cromvoirt bij
Vught werden stukken gevonden dat tussen
1778 en 1783 door de Cromvoirtse regenten

Dassenburcht in de Cromvoirtse dijk
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Nieuws en wetenswaardigheden
Uitgeslapen

D

assen zijn uitgesproken schemer- en nachtdieren. Ze komen niet uit hun dagverblijf, de
burcht, voordat de avond invalt. En dan nog
bewegen ze zich erg omzichtig alleen op de
burcht, waar ze zich veilig voelen. Pas wanneer
het donker genoeg is om ongezien het veld in te
gaan verlaat een das zijn vertrouwde omgeving
om voedsel te zoeken. Wanneer jongen aanwezig
zijn krijgen deze van hun moeder soms
toestemming om wat vroeger naar buiten te gaan.
Maar alleen als het veilig is. Ook komt het wel
voor dat deze jonge, avontuurlijke dasjes aan de
aandacht van de zeug weten te ontsnappen en
ongemerkt de burcht verlaten. Dit gebeurt
meestal pas tegen de avond als de jongen, die
overdag nog veel slapen, op eigen gelegenheid de
omgeving van hun burcht gaan verkennen.
Groot was de verrassing dan ook toen een van
onze
vrijwilligers
bij
een
regulier
inventarisatiebezoek in de Maashorst al in de

ochtenduren 2 jonge dasjes op hun burcht zag
rondscharrelen. In dergelijke gevallen gaan dan
direct alarmbellen rinkelen. Zoals gezegd is dit
geen normaal gedrag. Alleen als hun moeder iets
is overkomen gaan jongen na enkele dagen op
zoek naar hun moeder, eten en drinken. In die
situaties worden ze wel ronddwalend op of rond
burchten aangetroffen. Maar in dit geval leek er
niets aan de hand. Er was geen slachtoffer in de
omgeving bekend, het is een gebied waar weinig
verkeer komt. Bovendien gedroegen de dieren
zich zoals dasjes van deze leeftijd normaal
gesproken doen. Ze scharrelden wat rond op de
burcht, op zoek naar iets eetbaars. Onze
vrijwilliger nam deze unieke gelegenheid dan ook
te baat om van dit moment te genieten en
terloops enkele foto’s van de avonturiers te
maken.
Gewoonlijk duurt dit soort ontmoetingen met
wilde dieren niet erg lang. Na verloop van enkele
minuten verdwenen de dasjes weer in een van de
pijpen, ongetwijfeld om hun noodzakelijke
dagrust voort te zetten.
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Koninklijke onderscheiding

Bert

van Opzeeland, vrijwilliger van onze
Dassenwerkgroep Brabant, werd namens de
Koningin op 27 april 2012 door Jan Hamming,
burgemeester van Heusden, benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. Bert is al sinds
1993 actief met dassen, toen sinds lange tijd
weer een das verscheen in zijn woonplaats
Vlijmen. Daarna raakte hij nauw betrokken bij de
herintroductie van de das in de Loonse en
Drunense duinen. Dit leidde in 1999 tot het
uitzetten van 12 dassen door Natuurmonumenten
en Vereniging Das en Boom in twee uitzetrennen.
Het uitzetproject is meer dan geslaagd en eind
2011 werden 28 dassenfamilies geteld met een
populatie van 90 dassen. Elk jaar maakt Bert een
uitgebreid jaarverslag. Dit is op onze web-site te
vinden:

http://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/ni
euwspag.html.

Naast het dassenwerk is Bert actief met een
aantal andere zaken. Zo is hij bestuurslid van
Heemkundekring “Onsenoort” en Heemtuin De
Meulenwerf. Hij was medeoprichter van de
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
en was jarenlang secretaris van de Stichting
Jeugdnatuurwacht Vlijmen. Ook schreef hij als
(mede)auteur een aantal boeken over natuur en
(cultuur)historie in Heusden en omgeving. Op dit
moment is hij naast zijn dassenwerk betrokken
bij een aantal projecten van Waterschap Aa en
Maas, Provincie Noord-Brabant, gemeente
Heusden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
en het Nationaal Park De Loonse en Drunense
duinen. Wij feliciteren Bert met zijn
onderscheiding en bedanken hem voor het vele
werk dat hij voor de Dassenwerkgroep Brabant
verricht.

Friso Derikx,
voorzitter Dassenwerkgroep Brabant.

Bert ontvangt de onderscheiding uit handen van burgemeester Hamming
(foto’s: Winifred van den Bosch)
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