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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.

Cultuur
Vaak wordt gedacht dat de das vooral voorkomt in een natuurlijke omgeving. Een
omgeving die wordt gekenmerkt door bossen, vlaktes en hoogteverschillen. Toch is dit
maar ten dele waar. De das is enorm gebaat bij het landschap zoals dat door invloed van
de mens eeuwen geleden al is ontstaan. Kleinschalig landschap met houtwallen, heggen,
akkertjes en vooral weilanden, dat door de vele kleine gemengde boerenbedrijfjes van
generatie op generatie werd gevormd. In dat landschap voelt de das zich thuis. De das
is dus ook een cultuurvolger en vooral gebaat bij grasland dat begraasd wordt door vee.
Daar vindt hij de meeste regenwormen.
Maar de landbouw is veranderd. Er vond specialisatie plaats en vanwege efficiëntie en
schaalvergroting verdwenen veel landschapselementen. De ruilverkaveling in Brabant
is hiervan een sprekend voorbeeld. En de ontwikkelingen staan niet stil. Momenteel is
er sprake van diverse bewegingen in de agrarische sector die van invloed kunnen zijn
op de natuur in het algemeen en de das in het bijzonder. Met beleidsmaatregelen op
Europees, landelijk en provinciaal niveau kan hierop worden ingespeeld. De sector zelf
werkt aan haar omgeving en imago met bijvoorbeeld compensatiemaatregelen en
door middel van agrarisch natuurbeheer. Ook zorgvuldigheid bij beheer en onderhoud
van de aangelegde landschapselementen maken hiervan deel uit.
Met recht kan hier worden gesproken van een continuing story.
In deze nieuwsbrief meer hierover.
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Dassen vs rundertuberculose
Het gaat goed met de das in NoordBrabant, en niet alleen hier, maar ook in
de rest van Nederland zien we de
dassenpopulatie langzaam maar zeker
groeien. Met zijn lichaamslengte van wel
1 meter, zijn indrukwekkende klauwen en
een lichaamsgewicht dat in de herfst
kan oplopen tot wel 17 kg, oogt het dier
ook daadwerkelijk als een roofdier. De
praktijk wijst echter iets anders uit. De
das ontpopt zich als een sullige
scharrelaar, een voedselopportunist met
een voorliefde voor regenwormen.

kleinschalig landschap. Dit landschap vormde een
nieuwe voedselbron voor diverse dieren. De das
floreerde door het enorme aanbod aan
regenwormen, insecten en kleine zoogdieren in
de akkers en begraasde weilanden. De das werd
een echte cultuurvolger.

In

het verleden kwamen er in Noord-Brabant
bijna overal dassen voor in de talloze
onontgonnen heide- en moerasgebieden, maar
door het relatief geringe voedselaanbod waren
de aantallen waarschijnlijk laag.
Met de komst van de boeren werden grote
gebieden ontgonnen en ontstond er een

Kleinschalig landschap, het ideale leefgebied

De das is een echte cultuurvolger
De voorliefde van de das voor het kleinschalige
boerenlandschap bracht in het verre verleden
wel wat problemen met zich mee door de
gebrekkige kennis over de das, vooroordelen en
bijgeloof (zelfs bij wetenschappers!).
Gelukkig is deze periode allang verleden tijd. Er
is veel onderzoek gedaan en de informatie ligt
voor iedereen binnen handbereik. Boeren zijn ook
echte natuurmensen die actief aan natuurbeheer
doen. Denk hierbij aan o.a. weidevogelbescherming, het plaatsen van nestkasten voor
uilen en akkerrandbeheer. Dassenburchten
worden beschermd, dassenholen in akkers
gespaard en de verliezen in opbrengsten van
landbouwgewassen worden vaak voor eigen
rekening genomen, hoewel men recht heeft op
een eventuele schadevergoeding.
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Toch is er de laatste jaren een groeiende onrust
waar te nemen. Deze onrust heeft alles te maken
met de verhitte discussie in Groot-Brittannië
over de rol van de das bij de verspreiding van
rundertuberculose. Deze discussie loopt al sinds
1970. In de tussentijd hebben dassenbeschermers machteloos moeten toezien hoe in
Groot-Brittannië tienduizenden dassen de dood
vonden bij omstreden onderzoeken, waarbij zelfs
gebieden van vele vierkante kilometers compleet
“dasvrij” werden gemaakt.
Maar ook de Engelse boeren hebben het niet
gemakkelijk. Vol onzekerheid zien ze, jaar na
jaar, hoe collega-boeren hun vee kwijt raken na
een uitbraak van rundertuberculose, in de vrees
dat zij misschien als volgende aan de beurt zijn.

Om de indruk te wekken dat er daadwerkelijk
iets gedaan wordt aan deze vreselijke situatie,
lijkt het er op dat men de das als zondebok
heeft gekozen.
Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat men in
Groot-Brittannië geen objectief onderzoek
verricht naar het vóórkomen van rundertuberculose bij dassen, maar dat men het
oordeel allang heeft geveld en men er alles aan
doet om te bewijzen dat de das de schuldige is
van het hele probleem. Hoe het ook zij, de
situatie in Groot-Brittannië geeft onrust bij
boeren in naburige landen, waaronder Nederland,
en de economische crisis doet hier geen goed
aan. Spijtig genoeg treffen we hier dan ook wel
eens dassenburchten aan die “uit voorzorg” zijn
vernield.
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Maar hoe zit het nu werkelijk met dassen en
dierziekten in Nederland? Het zou gepast zijn
iedereen te kunnen voorzien van een eerlijk
antwoord, gebaseerd op jarenlang intensief
onderzoek.
De Dassenwerkgroep Brabant wil niet vanaf de
zijlijn toekijken en commentaar geven, maar
neemt haar verantwoording. Wij willen mensen
niet met onzekerheden of problemen opzadelen
als dank voor alle goede bedoelingen, maar alles
in het werk stellen om duidelijkheid te geven, en
dan niet alleen aan de boeren. Wat dacht je van
bijvoorbeeld de grote natuurorganisaties, jagers
of dierenartsen, gemeentewerkers die kadavers
opruimen, vrijwilligers van dierenambulances of
particulieren die een dassenburcht in de tuin
hebben? Vandaar dat de Dassenwerkgroep
Brabant sinds 2012 intensief samenwerkt met
het DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) van
de
Faculteit
Diergeneeskunde
van
de
Universiteit Utrecht.
De Dassenwerkgroep Brabant haalt in heel
Brabant dode dassen op voor onderzoek.
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 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. Snel ingrijpen, kan er
voor zorgen dat de jonge dasjes een ellendige
hongerdood wordt bespaard.

Verkeersslachtoffer
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.
Uiteraard zullen er in de toekomst ook grotere
aantallen dassen vanuit de rest van Nederland
onderzocht moeten worden door het DWHC.
Bij het onderzoek gaat het overigens niet alleen
om wat er allemaal wél wordt aangetroffen, maar
net zo belangrijk, of zelfs belangrijker is wat er
niét wordt aangetroffen. Zo is bijvoorbeeld het
niet aantreffen van rundertuberculose bij
Nederlandse dassen een opluchting voor velen.
Voor meer informatie zie:
http://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/r
undertuberculosepag.html
http://www.boeren.nu/onderwerp/tbc/
http://www.dwhc.nl
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Grasland
Dassen en grasland zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. De das leeft met
name van regenwormen. De aantallen
regenwormen die in een dassenleefgebied voorkomen bepalen dan ook
in belangrijke mate de kwaliteit van dat
leefgebied. Veel
grasland betekent
meer
regenwormen,
een
beter
leefgebied en dus een groter aantal
dassen dat er kan leven.

Onderzoek heeft

uitgewezen dat in grasland,
dat begraasd wordt door vee de meeste
regenwormen voorkomen ( http://www.dassen
werkgroepbrabant.nl/bestanden/De_bodem_uit
gezocht.pdf
Daarnaast speelt ook een rol of dassen deze
regenwormen gemakkelijk kunnen bemachtigen.
Hoe korter het gras, hoe beter de das de
regenwormen kan vinden en oppakken. Het is
van belang dat het gras kort is en dus intensief
begraasd wordt. In de praktijk is dit goed te
zien aan de omvang van de dassenterritoria. In
gebieden met begraasd grasland zijn veel kleine
territoria. Een dassenfamilie kan in zo’n gebied
veel voedsel in de vorm van regenwormen vinden
en heeft daarom voldoende aan een klein
territorium. Een territorium met een omvang
van 50 hectare volstaat in dat ideale
foerageergebied. In zo’n gebied kunnen meer
families leven op een bepaalde oppervlakte.
Onlangs maakte staatssecretaris Sharon
Dijksma bekend dat ze de dierrechten voor
kippen en varkens wil handhaven. Over de
veehouderij deed ze nog geen uitspraak. Wat
betekent dit? In Europees verband is
afgesproken dat in 2015 melkveebedrijven niet
meer gebonden zijn aan maximaal te produceren
hoeveelheden melk. Deze melkquota worden dan

afgeschaft. Het ligt voor de hand dat
melkveehouders meer koeien gaan houden en
hun bedrijven gaan uitbreiden om meer melk te
produceren en de opbrengst te verhogen. Het
gevolg is dat er meer mest geproduceerd
wordt, maar ook dat een bedrijf mogelijk
onvoldoende grasland heeft om alle dieren
buiten te laten grazen.
De staatssecretaris wil grondgebondenheid
invoeren in de veeteelt, zodat een veehouder de
mest van zijn bedrijf kan uitrijden op zijn eigen
grond. Het gevaar bestaat dat daardoor
grasland wordt omgezet in akkerland. En binnen
de veehouderij is toch al een tendens
waarneembaar dat koeien het gehele jaar
binnen worden gehouden omdat dit een
efficiëntere bedrijfsvoering garandeert.

Zoals gezegd is er door het ministerie nog geen
uitspraak gedaan over dierrechten in de
veehouderij en maatregelen om weidegang te
bevorderen. Mogelijk wordt de regelgeving
hieromtrent aan de provincies overgelaten.
Ondertussen denkt de sector zelf ook over
manieren van bedrijfsvoering waarbij het beeld
van koeien in de wei niet verloren gaat. Het zou
voor de natuur in het algemeen, met name voor
de das, maar ook voor bijvoorbeeld weidevogels,
zonde zijn als koeien niet meer grazen. En
eerlijk is eerlijk, het is toch een fantastisch
gezicht, grazende koeien in een weiland.
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GLB en vergroening
Weinig
onderwerpen
hebben
de
agrarische wereld het afgelopen jaar zo
bezig gehouden als het nieuwe
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid,
beter bekend als GLB.

Houtwallen, heggen, bosperceeltjes, poelen,
akkerranden, maar ook sloten met flauwe
oevers behoren allemaal tot de maatregelen
waarvoor de grondeigenaar kan kiezen.

Dat

is niet verrassend, want het GLB
behandelt de verdeling van enorm veel EU-geld.
Om een indruk te geven: Nederland heeft bijna
€ 900 miljoen per jaar toegewezen gekregen
aan landbouwsubsidies voor de komende 7 jaar.
Deze nieuwsbrief is niet de plaats om een
complete uiteenzetting over het GLB te geven.
Het zou de hele nieuwsbrief over een complete
jaargang (of meer) vullen.
Aan de toekenning van de betalingen zijn veel
voorwaarden verbonden, waaronder degene die
betrekking
heeft
op
de
verplichte
“vergroening”. In het Europees Parlement is
namelijk bepaald, dat landbouwbedrijven pas in
aanmerking kunnen komen voor EU-betalingen
wanneer ze vergroeningsmaatregelen treffen.
Die maatregelen zijn specifiek benoemd:
gewasdiversificatie, behoud
van
blijvend
grasland en 5% van het bouwlandoppervlakte
aanwijzen als ecologisch aandachtsgebied. Stuk
voor stuk zijn het maatregelen, die de
biodiversiteit ten goede komen.
Gewasdiversificatie houdt in dit geval in dat op
bouwland het bedrijf minstens 3 gewassen
moet telen . Blijvend grasland spreekt voor
zich. Grote winst voor onze natuur is de eis met
betrekking tot ecologisch aandachtsgebied. Die
5% kunnen op allerlei wijzen worden ingevuld.

Een singel, een mooi voorbeeld van
een vergroeningsmaatregel
Vanaf komend jaar (2014) zullen we op het
Brabantse platteland gaan merken hoe de
vergroening in het GLB gestalte krijgt.
Natuurlijk gaat het slechts om snippers natuur.
Maar lezers van deze nieuwsbrief weten allang
dat de das (en in zijn kielzog vele andere
diersoorten) wel varen bij die natuursnippers.
Zie voor meer informatie:
http://www.denoorderstroom.nl/dns_document
en/Inspiratie/DeBoerOp/131101%20DLG,%20G
LB%20voor%20dummies.pdf.
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Zagen of niet (meer)
Waar het een tiental jaren geleden
gebruikelijk was om de natuur in
grotere bosgebieden haar gang te laten
gaan zien we de laatste jaren weer een
trend waarbij veel meer onderhoud
plaatsvindt. Daarbij worden de bossen
gedund, niet in de laatste plaats
vanwege de opbrengst van het hout.

Ook dassenburchten moeten het hierbij met
grote regelmaat ontgelden. Wat vaak wordt
vergeten is dat de das voor zijn rust en
voortplanting juist is aangewezen op een klein
aantal schaarse locaties waar hij zijn burcht
kan maken. Voor de volledigheid dient hieraan
te worden toegevoegd dat goed beheer
bevorderlijk kan zijn voor een dassenburcht.

Boswerkzaamheden

vinden
daarnaast
op
steeds grotere schaal plaats. Er worden
oogstmachines ingezet die zich ogenschijnlijk
nietsontziend een weg door de bossen vreten.
Ook in kleinere landschapselementen zoals
houtwallen, singels en hakhoutbosjes vindt
regelmatig onderhoud en beheer plaats. De
praktijk leert dat daarbij lang niet altijd
rekening wordt gehouden met de belangen van
de natuur.

Kappen zoals het niet hoort en
niet is toegestaan
Hiermee
kan
bijvoorbeeld
juist
meer
onderbegroeiing en daarmee beschutting en
extra
voedsel
op
de
burcht
worden
gerealiseerd.

Oogstmachines worden ingezet om
snel en efficiënt te kunnen werken

Volgens de Flora- en faunawet is het niet
toegestaan om holen en andere vaste rust- en
verblijfplaatsen van een beschermde diersoort
te beschadigen, te vernielen of te verstoren
(artikel 11). Hiermee zou het dus niet
toegestaan zijn om op de burchten van de das
boswerkzaamheden uit te voeren.
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Om onder bepaalde omstandigheden toch
werkzaamheden zoals onderhoud en beheer uit
te kunnen voeren is de Gedragscode Bosbeheer
opgesteld. Een gedragscode is een nadere
invulling van de Flora- en faunawet en moet
door het ministerie van Economische Zaken
goedgekeurd zijn.

Buiten de periode 1 september- 1 december zijn
werkzaamheden binnen een straal van 20 meter
van een dassenburcht niet toegestaan. Omdat
niet vastgesteld kan worden waar de burcht
zich ondergronds uitstrekt wordt door ons in
de praktijk een afstand van 20 meter vanaf de
buitenste pijpen geadviseerd.

In de Gedragscode Bosbeheer is vastgelegd
welke
werkzaamheden
en
handelingen
toegestaan zijn zodat er sprak is van zorgvuldig
handelen en er geen overtreding van de Floraen faunawet plaatsvindt. Voor een aantal
diersoorten
zijn
daarvoor
specifieke
voorwaarden opgenomen. Voor wat betreft de
das zijn dat met name regels om burchten te
beschermen.
Binnen een straal van 20 meter van een
dassenburcht mogen uitsluitend in de periode
1 september tot 1 december werkzaamheden
worden uitgevoerd. Dit is buiten de kwetsbare
kraamperiode van de das. Rijdend materieel is
bij de werkzaamheden niet toegestaan. En
verder moet de velrichting van bomen van de
burcht afgewend zijn en moet begroeiing op de
burcht gespaard worden.

Bandensporen van een machine op een burcht

Afgezaagd, midden in de zomer
op een dassenburcht
Om te bepalen of er in het gebied waar de
werkzaamheden plaatsvinden beschermde dieren plantensoorten voorkomen zal dit vóór
aanvang van de werkzaamheden vastgesteld
moeten worden door middel van een flora- en
fauna-onderzoek.
De gedragscode is niet alleen van toepassing op
de grote bosgebieden, maar ook op kleine
landschapselementen in geval van “bestendig
bosbeheer”. Wanneer er sprake is van
calamiteiten of werkzaamheden die in het
belang van de veiligheid geen uitstel kunnen
dulden worden de gedragsregels uit de
gedragscode
“zoveel
als
redelijkerwijs
mogelijk” in acht genomen. Geadviseerd wordt
om in dergelijke gevallen een ecologisch
deskundige te raadplegen.
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Nieuws en wetenswaardigheden
Vroege Vogels
Wat hebben wasbeerhonden, dassen en Brabant
met elkaar van doen? Weinig tot niets. De
wasbeerhond lijkt op het eerste gezicht op de
das en hij maakt graag gebruik van een
dassenburcht. Maar de wasbeerhond komt in
onze provincie niet voor. Of juister gezegd: nog
niet.
In het noordoosten van Nederland is de
wasbeerhond vanuit Duitsland neergestreken.
Gestaag verspreidt het dier zich steeds meer
over Nederland. Veel meer dan een enkel
verkeersslachtoffer getuigt niet van die stille
opmars. Afgelopen zomer legde een webcam een
wijfje met haar jongen vast op een dassenburcht
in Drenthe. Hiermee was het eerste geval van
voortplanting in Nederland aangetoond.

Aan dat opzienbarende nieuws besteedde het
natuurprogramma Vroege Vogels uiteraard
aandacht. Maar waar film je die schuwe dieren?
Daarvoor week de filmploeg uit naar Dierenrijk
Europa in Nuenen, waar zo’n 15 wasbeerhonden
huizen. En als je dan toch in Nuenen bent, dan
maak je daar wat shots van het favoriete
leefgebied van de wasbeerhond en een
dassenburcht. De Dassenwerkgroep Brabant was
natuurlijk graag bereid om als gids te fungeren.

Het team van Vroege Vogels aan het werk

Wasbeerhond

In de druipende regen zette de filmploeg
interviewer
Menno
Bentveld
en
roofdierdeskundige Jaap Mulder op de film, met
een mooie Brabantse dassenburcht als decor.
Over enkele jaren zullen we waarschijnlijk ook
wasbeerhonden tegen gaan komen in Brabant.
Tot die tijd zullen dassen er geen concurrentie
van ondervinden.
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Brei een das
Marja van Trier van Stichting StuipZand uit Loon
op Zand ontwikkelde het plan om dassen te
breien en die ‘dassen’ als breipakketje te
verkopen. Voor € 7,50 exclusief € 2,50
verzendkosten ontvangt men een pakketje met
daarin een handige patroonbeschrijving, garen en
oogjes voor ‘Nelis de Das’. ‘Uitgebreid’ wordt
Nelis een heerlijke zachte das van ca. 80
centimeter. Het is ook mogelijk een das van 125
centimeter te bestellen. In dat geval kost het
pakketje € 10,-- exclusief verzendkosten.

In september werd door Marja € 250
geschonken aan Dassenwerkgroep Brabant. Als
bedankje voor haar bijdrage werd met Marja en
haar partner Lauran Tooriaans een dassenburcht
bezocht. Hoewel ze geen dassen hebben gezien
was het voor hen een bijzondere ervaring.
Op verzoek van Marja werden foto’s aangeleverd
voor het kwartaalblad Simply breien. Het blad
besteedde in het augustus/september 2013
nummer aandacht aan het project ‘Nelis de Das’.
Daarnaast is Marja bezig met een korte act,
waarin de das (haar gebreide das als
gedistingeerd heer) en de vos (sloddervos en
vrijbuiter) met elkaar in een opvoedkundige
discussie gaan. Haar kennende wordt dit heel
bijzonder. Voor de act werd informatie
aangeleverd uit het middeleeuwse epos ‘Van den
Vos Reijnaarde’ en ‘de das omstreeks 1270’.

De etalage van Marja van Trier
Van iedere verkochte das doneert Stichting
StuipZand € 2,50 aan Dassenwerkgroep Brabant.
Het pakketje kan worden besteld bij de
Stichting StuipZand via het e-mailadres
marjavantrier@hotmail.com, of schrijf naar
Stichting StuipZand, Kasteellaan 2a, 5175 BD
Loon op Zand.

Marja van Trier overhandigt de schenking
aan Bert van Opzeeland van Stichting
Dassenwerkgroep Brabant
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De vrijheid tegemoet
In de nieuwsbrief van september besteedden we
aandacht aan het uitzetten van vijf jonge dassen
op 28 augustus in een uitzetren op een terrein
van Brabants Landschap in Heeze.
Sindsdien is het de jonge dasjes erg goed
vergaan. Al snel begonnen ze met het verkennen
van hun nieuwe verblijf en het bekleden van de
burcht met nestmateriaal. De medewerkers van
Brabants Landschap vulden het aangeboden voer
aan met allerhande voedsel wat dassen ook in de
vrije natuur kunnen vinden, wat erg op prijs werd
gesteld.

de dasjes hun natuurlijke schuwheid en lieten ze
zich steeds minder buiten de burcht zien en
kwamen ook pas later naar buiten.
Op 12 november hebben de bewoners van de
kunstburcht hun vrijheid gekregen. Er zijn drie
gaten geknipt in het raster, zodat ze hun eigen
weg kunnen gaan. De openingen werden de eerste

Dat dassen een natuurlijke en aangeboren drang
om te graven hebben werd ook al snel duidelijk.
De kunstmatige kamers in de burcht werden
vakkundig uitgebreid met enkele nieuwe pijpen.

Een vers gegraven pijp in de uitzetren
Het graafwerk langs het raster van de ren, wat
duidt op pogingen om het territorium uit te
breiden, bezorgde de verzorgers regelmatig
extra werk. Naarmate de tijd vorderde kregen

nacht al volop gebruikt. Duidelijk was dat de
dassen aanvankelijk nog dicht bij hun
kunstburcht, de vertrouwde omgeving, verbleven.
Langzamerhand werd de omgeving verkend en
het territorium uitgebreid. Op steeds grotere
afstand van de kunstburcht werden nu sporen
aangetroffen. In de weilanden werd onder
koeienflatsen gezocht naar voedsel, aangeboren
gedrag van een das. En ook buiten de ren werd
nestmateriaal verzameld en naar binnen
gesleept.
Het is duidelijk: de jonge dassen voelen zich
thuis in dit Brabantse land en zullen bij gaan
dragen aan het ontstaan van een gezonde
populatie in het gebied.

Voor meer informatie zie: http://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/volg_de_das.html
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Dassenkalender 2014
De Britse Landelijke vereniging van
Dassengroepen (The Badger Trust) brengt
ook dit jaar weer een dassenkalender uit.
Elke maand heeft een unieke foto, gemaakt door
professionele fotografen en leden van de Badger
Trust.
Deze foto’s onderaan elk blad zijn eenvoudig
langs de perforatie los te maken, en te
gebruiken als postkaarten!

Bovendien steunt u het werk van
Stichting Dassenwerkgroep Brabant
voor het behoud en de bescherming
van de Brabantse das.
I.s.m. The Badger Trust biedt Stichting
Dassenwerkgroep Brabant deze prachtige
kalender aan, aan iedereen die een donatie
overmaakt van ten minste € 12,- o.v.v. `Kalender
2014´ aan Stichting Dassenwerkgroep Brabant
(zolang de voorraad strekt).
Prijs: € 12,- (inclusief verzendkosten)
Formaat: 32 cm x 17,2 cm

Hoe kunt u de kalender bestellen?
Heeft u interesse in deze kalender, dan kunt u dat kenbaar maken via
info@dassenwerkgroepbrabant.nl o.v.v. `Kalender 2014´ én uw
volledige adresgegevens.
De volledige opbrengst komt dit jaar ten goede aan het mortaliteitsonderzoek, waarmee
inzicht wordt verkregen in doodsoorzaak en het vóórkomen van ziekten onder dassen.
Als u hier meer over wilt weten klik hier.
Als u meer wilt weten over hoe u de das kunt helpen beschermen klik hier.
Vanzelfsprekend zijn hogere donaties van harte welkom.
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Brabant
Dassenland

Pettelaar –’ s-Hertogenbosch

Bokt – Son en Breugel

Raamdal - Escharen

G

De Gooren - Boekel
© Dassenwerkgroep Brabant

Digitale Nieuwsbrief

Stichting Dassenwerkgroep
Brabant wenst alle
lezers van de Nieuwsbrief
een dasvriendelijk 2014

