
Dassen in Vlaanderen 
 
Vlaanderen heeft twee gekende dassenpopulaties in Haspengouw en de Voerstreek. Het 
voorbije decennium heeft de Dassenwerkgroep van De Limburgse Natuurkoepel (Likona) 
elk jaar tussen de 40 en de 50 (54) verkeersslachtoffers ingezameld voor het INBO. 
Daarnaast worden verspreid over heel Vlaanderen dode dassen ingezameld  door de 
vrijwilligers van het marternetwerk. Sinds de oprichting van het marternetwerk werden 
een 30-tal dassen ingezameld verspreid over de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, 
Oost- en West-Vlaanderen. Daarnaast zijn ook nog enkele exemplaren afkomstig van 
Noord en Midden-Limburg (ten noorden van het Albertkanaal). In dit artikel zullen we ons 
beperken tot het bespreken van de dassenvondsten buiten Limburg. 
 
Uit autopsie blijkt dat het merendeel van deze dassen het profiel ‘verre disperser’ heeft. 
Bij dassen betekent dit dat het vooral eenjarige wijfjes en ook wel oude, uitgerangeerde 
mannetjes zijn. Maar de laatste jaren vinden we ook regelmatig dassen met sterke 
aanwijzingen voor lokale vestiging (op zijn minst tijdelijk) en zelfs voortplanting! We 
kunnen onmogelijk alle vondsten van de laatste dertien jaar bespreken in deze 
nieuwsbrief, daarom zullen we ons beperken tot de laatste twee jaar. Onder deze recente 
vondsten bevinden zich heel wat interessante gevallen. Dit blijkt enerzijds uit de 
autopsieresultaten en anderzijds uit het patroon dat na verloop van tijd ontstaat door de 
veelheid aan waarnemingen. 
 
Hieronder geven we voor elke das die de laatste twee jaar op onze tafel belandde een 
korte samenvatting van de opmerkelijkste bevindingen van de autopsie. Met uitzondering 
van de das van 23 september 2010 (zie vorige nieuwsbrief) zijn het allemaal 
verkeersslachtoffers. 
 
• 16 maart 2009: In Overijse (Vlaams-Brabant) werd een ‘leeggereden’ dassenvel 

ingezameld. Het vel was nog intact. Het betrof een jong wijfje dat nog geen jongen 
had gehad (te beoordelen aan de tepels). De vacht vertoonde geen sporen van 
recente bijtwonden. Een jong wijfje met intacte vacht wijst in de richting van een 
verre disperser of zwerver. 

 
• 28 maart 2009: In Buggenhout (Oost-Vlaanderen) werd een volledig intacte das 

ingezameld. Het bleek een eenjarig wijfje met perfecte vacht. De maaginhoud 
bestond nagenoeg volledig uit granen, behoudens wat mee opgegeten plantenresten. 
Gezien het tijdstip op het jaar had het dier waarschijnlijk graanopslag- of 
voederplaatsen bezocht. Ook deze vondst beschouwen we als een verre disperser.  

 
• 14 augustus 2009: Vlakbij de Franse grens in Adinkerke (West-Vlaanderen), in een 

strook tussen de zeeduinen en de fossiele duinen, werd een das ingezameld. Het 
bleek een meerjarig vrouwtje met sterke tandslijtage en goed genezen bijtwonden op 
de stuit (meerdere maanden of zelfs jaren oud). In de baarmoeder bevonden zich 5 
duidelijke placenta-littekens, wat betekent dat het dier in het voorafgaande voorjaar 
jongen had gehad. Een vrouwtjesdas die in augustus van het jaar waarin ze jongen 
heeft gehad, wordt overreden, kan onmogelijk van ver komen. M.a.w., dit dier moest 
ergens in de onmiddellijke omgeving jongen gehad hebben, maar er werd geen 
burcht in de Vlaamse duinen gevonden. Dit alles is zeer opmerkelijk want ook voor 
Frankrijk is deze locatie, voor zover geweten, ‘dasvrij’. De dichtstbijzijnde gekende 
burcht bevindt zich veel verder landinwaarts, in vogelvlucht op zo’n 30 km van de 
Belgische grens. Wel worden af en toe in de Franse grensstreek sporen gevonden, 
maar ook deze locaties zijn veel verder landinwaarts dan de kuststrook waar de das 
werd ingezameld. Wellicht vallen hier nog ontdekkingen te doen? Ook het feit dat 
deze wijfjesdas goede vetreserves en een volle maag had (hoofdzakelijk bestaand uit 
melkrijpe maïs en wat restanten van een jonge hoenderachtige vogel), levert extra 
aanwijzing voor een gevestigd dier. De vorige das die in West-Vlaanderen werd 
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ingezameld was al geleden van 1995, toen in Oostkamp. Daarvoor was er nog een 
vondst van een verkeersslachtoffer in Ieper in 1989. 
 
 

 
 
Das uit Adinkerke, 14 augustus 2009, Bob Vandendriessche 

 
 
• 24 september 2009: In Zandhoven (Antwerpen) werd een éénjarig vrouwtje 

ingezameld. Bijzonder aan dit exemplaar was dat ze zeer recente bijtwonden had, tè 
recent om van heel ver te komen. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich op enkele 
tientallen kilometers in Nederlands Brabant, het is weinig waarschijnlijk dat een das 
op een paar dagen tijd die afstand aflegt. Op 04 september 2008 was er ook al een 
verkeersslachtoffer in diezelfde omgeving (geraakte helaas niet ingezameld) en in  
2001 werd de eerste das aldaar ingezameld. De onderlinge afstand tussen deze 3 
vondsten bedraagt maximum 1,9 km.   
 
 
 

    
 
Baarmoeders van de eerstejaarsdas uit Zandhoven (rechts) en het meerjarig 
vrouwtje uit Adinkerke dat recent jongen heeft gehad (links). De placenta-littekens 
zijn te zien als donkere banden (omkringd). 
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• 06 april 2010: In Oostmalle (Antwerpen) werd een dier ingezameld dat aanvankelijk 

de wereld is ingegaan als wasbeerhond. Dit door het verspreid geraken van één foto 
waarop slechts een deel van het dier te zien was. Eens te meer het bewijs dat 
voorzichtigheid geboden is bij onduidelijke foto’s. Het was wel degelijk een das en 
uiteindelijk belandde het dier op de autopsietafel. Het bleek een  mannetje van 2 jaar 
oud - een categorie die zelden als verre disperser wordt waargenomen. Wat meer is, 
het dier had zware en heel recente bijtwonden op hals en stuit. Ook hier geldt dat, 
net zoals in Zandhoven een paar maand eerder, de tijd tussen sociale interacties en 
dood zeer kort moet geweest zijn, te kort om van ver te komen.  Recent hebben wij 
vernomen dat op 23 november 2010 een tweede verkeersslachtoffer in dezelfde 
streek werd gevonden, namelijk in Westmalle. Helaas geraakte dit gegeven te laat 
bekend voor inzameling. 

 
• 11 mei 2010: Een goeie maand na de vorige vondst in de Kempen werd in Turnhout 

(Antwerpen) een drie- tot vierjarig mannetje ingezameld. Het dier had een puntgave 
vacht, voor een mannetje van die leeftijd betekent dit dat het niet in contact stond 
met soortgenoten. Vermoedelijk heeft dit dier dan ook langer dan een jaar als 
eenzaat geleefd. Op basis van de zeer goede conditie (gewicht en vetreserves) is het 
onwaarschijnlijk het een langdurige zwerver was. Het gaat m.a.w. om een solitair 
mannetje dat wellicht ergens in de regio gevestigd was.  
 

 
 
Das uit Turnhout, 11 mei 2010, (foto Francis Smits) 

 
 
• 28 september 2010: Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief werd in Aarschot 

(Vlaams-Brabant) een das ingezameld langs de kant van de weg. Het dier, een 
eenjarig vrouwtje, bleek geschoten en was letterlijk bloedend vers.  

 
Naast de recent ingezamelde dassen zijn er nog een vrij grote reeks meldingen: 
waarnemingen van verkeersslachtoffers die niet ingezameld geraakten of 
zichtwaarnemingen van levende dieren, sporen…. Dergelijke meldingen zijn niet altijd 
eenvoudig te beoordelen. Een das mag dan al een aantal onmiskenbare kenmerken 
bezitten, de waarnemingsomstandigheden zijn niet altijd optimaal. Een dode das 
waargenomen aan 120 km per uur langs de autostrade zou wel eens een wasbeer of 
wasbeerhond kunnen zijn. Ook met zichtwaarnemingen dien je voorzichtig om te 
springen. Elke melding proberen we dan ook te plaatsen onder aantal 
betrouwbaarheidscategorieën: zeker, waarschijnlijk, mogelijk, onbepaald, 
onwaarschijnlijk en fout. In de praktijk worden enkel de categorieën zeker (100%), 
waarschijnlijk (95%) en mogelijk (90%) gebruikt voor interpretatie. Indien zinvol komen 
we zelf ter plaatse een kijkje nemen om ons van te situatie te vergewissen (bijvoorbeeld 
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bij de vondst van een burcht waarbij dassenaanwezigheid vermoed wordt). Figuren 1 en 
2 geven een mooi overzicht van de recente verspreiding van de das in Vlaanderen. De 
twee bolwerken Haspengouw en Voeren springen onmiddellijk in het oog, daarnaast zien 
we dat zowat overal in Vlaanderen zwervers kunnen opduiken maar dat vooral in de 
Antwerpse Kempen en het Brabantse Hageland regelmatig dassen aanwezig zijn. 
 

 
 
Figuur 1: Dassenverspreiding over de periode 1990-2000: ingezamelde dassen (rood), 
zekere waarnemingen (donkerblauw), waarschijnlijke waarnemingen (lichtblauw) en 
mogelijke waarnemingen (groen).  
 
 

 
Figuur 2: Dassenverspreiding over de periode 2000-2011: ingezamelde dassen (rood), 
zekere waarnemingen (donkerblauw), waarschijnlijke waarnemingen (lichtblauw) en 
mogelijke waarnemingen (groen).  
 
 
De opmerkelijke vondsten van 2009 en 2010 doen zeer sterk vermoeden dat op enkele 
plaatsen in de Antwerpse Kempen dassen zich voortplanten (we denken hierbij in de 
eerste plaats aan de vierhoek Malle-Turnhout-Geel-Zandhoven). Het is daarom 
merkwaardig dat we nog altijd geen bevestiging hebben van een permanent bezette 
dassenburcht. Nieuwe dassenburchten zijn zeker niet altijd even eenvoudig te 
onderscheiden van vossenburchten en omgekeerd. Daarom deze oproep aan 
terreinbeheerders om bij vermoeden van dassenaanwezigheid ons te contacteren. Bij 
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concrete aanwijzingen komen we dan zo snel mogelijk ter plaatse. Het spreekt voor zic
dat het niet de bedoeling is dat iedereen in het wilde weg bossen en natuurterreinen gaat
doorkruisen op zoek naar dassen! Dassenburchten zijn namelijk net  in de vestigingsfase 
zeer gevoelig voor burchtverstoring. Dit in tegenstelling tot burchten die reeds door vele 
generaties dassen worden bewoond: die burchten worden zelden definitief opgegeven. 
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zullen maken. Sommige natuurliefhebbers zijn zo voorzichtig dat ze elke waarneming en
elk gegeven over dassen zo veel mogelijk willen stilhouden. Wij delen uiteraard hun 
bezorgdheid en het is dan ook telkens een weloverwogen beslissing om iets naar buit
te brengen via deze nieuwsbrief. We zijn van mening dat alles stilhouden niet de 
methode is waar de dassen het meeste baat bij hebben. Het algemeen bekend zij
de aanwezigheid van dassen in een bepaalde streek kan de drempel verhogen voor 
iemand met slechte bedoelingen om tot daden over te gaan. Als het niet bekend is z
men kunnen denken ‘wat niet weet, niet deert’. 
 
D
andere regio’s waar we het meeste verwachtingen rond hebben. In deze regio’s werden 
de afgelopen jaren meerdere waarnemingen gedaan, zowel verkeersslachtoffers als 
100% betrouwbare zichtwaarnemingen. Hier missen we echter duidelijke aanwijzinge
voor vestiging aan de hand van autopsieresultaten. De meeste ingezamelde dassen uit 
deze regio’s hadden het profiel van verre disperser. 
 
M
kaderen, we zien dit dan ook als een inleiding op de toekomstige berichtgeving over 
dassen in deze nieuwsbrief, waarbij we voor elke bijzondere vondst telkens een korte
omschrijving zullen geven van de autopsieresultaten. 
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