
Dassen planten zich opnieuw voort in oostelijk Waals-Brabant 
 
In het vorige Marternieuws uitten we ons vermoeden dat er opnieuw (lokaal) dassen gevestigd zijn 
in het oostelijk deel van Waals-Brabant. De inkt was nog niet droog of er kwam al bevestiging. Op 
een steenworp van de grens met Vlaams-Brabant werd een bewoonde burcht gevonden. Toen de 
ontdekker eind juni tweemaal bij de burcht ging postvatten, leverde dit twee keer een waarneming 
van drie dassen op! Helaas werd op 1 juli een das dood aangetroffen in de directe nabijheid van de 
burcht. De das was op dat moment al in behoorlijk verre staat van ontbinding maar werd gelukkig 
toch ingezameld. De vinder was vooral ook bezorgd dat hier kwaad opzet mee gemoeid zou 
geweest zijn. Tijdens de autopsie stelden we vast dat het een jong mannetje betrof van zowat vier 
à vijf maanden oud. Op het lichaam vonden we verschillende kleine ronde gaten, verschillende 
gaten op de rugzijde waren duidelijk paarsgewijs: het beeld van hondenbeten. Op de flank en buik 
was het aantal gaten echter zo groot dat er geen gepaarde trauma’s te onderscheiden waren, 
wellicht werden deze gaten veroorzaakt door de maden. De mogelijkheid van een (hagel)schot leek 
onwaarschijnlijk maar voor alle zekerheid lieten we een RX nemen van het kadaver, het resultaat 
was inderdaad negatief. Opzettelijke vergiftiging valt eveneens uit te sluiten: meestal gaat het dan 
om dermate ‘straf spul’ dat het dier kort na opname van het vergif meteen sterft. Resten van het 
giftige aas zijn dan vrijwel altijd terug te vinden in de maaginhoud, de maag was in dit geval 
volledig leeg.  
 
Volwassen dassen zijn zeer weerbaar tegen honden, jonge dassen zijn dit veel minder. Mogelijk 
was dit jong ook verzwakt door de voor dassen bijzonder slechte weersomstandigheden in het 
voorjaar. De extreme droogte in april en mei was in juni zeker nog niet in die mate gecompenseerd 
dat de slakken en regenwormen zomaar voor het opeten zullen gekropen hebben. Ongetwijfeld is 
er dit jaar veel uitval onder de jongen geweest. 
 
 

 
 
Dode das gevonden nabij burcht: door de gevorderde ontbinding komt de opperhuid (met de 
vacht) als geheel los van de lederhuid, waarin dan duidelijk de hoektandafdrukken van een 
middelgrote hond te zien zijn (foto INBO) 
 
 
Enkele weken na de doodvondst van het jonge mannetje kwam er toch nog goed nieuws: er 
werden opnieuw twee dassen op de burcht waargenomen. Het is niet helemaal zeker of het hier 
een waarneming van twee jonge dassen betreft dan wel de moeder met één jong. In de zomer zijn 
jonge dassen in het veld bijna niet meer te onderscheiden van de volwassen dieren.  
De situatie wordt er in alle discretie verder opgevolgd. Vanzelfsprekend geven we geen verdere 
details om elke vorm van verstoring te vermijden. Dassen die zich pas gevestigd hebben in een 
gebied zijn namelijk erg gevoelig voor burchtverstoring.  
 
 
 


