
Brabantse dassen 

De voorbije weken werden maar liefst vijf dassen ingezameld in Brabant. Vier ervan werden 

gevonden in Vlaams-Brabant, namelijk te Liedekerke, Halle, Bierbeek en Aarschot, en één in 

Waals-Brabant net over de gewestgrens te Grez-Doiceau. Hieronder vind je het relaas van de 

respectievelijke vondsten, de bevindingen van de autopsies en de interpretatie. Wat de globale 

interpretatie betreft, verwijzen we hier opnieuw naar wat we in Marternieuws 12 daarover al 

expliciet stelden onder ‘Toekomstperspectief voor de das’: We zijn ervan overtuigd dat steeds meer 

bewaarheid wordt wat we reeds jarenlang vooropstellen: de herkolonisatie van de das in 

Vlaanderen hoeft zich geenszins te beperken tot de onmiddellijke periferie van het reeds bezette 

areaal – zoals doorgaans op basis van klassieke dassenliteratuur wordt verondersteld. Dispersie 

over lange afstanden is een gestaag en onstuitbaar proces, satellietgewijze vestiging, al dan niet 

tijdelijk, o.i. de logische verwachting. 

 

Liedekerke 

In de vroege ochtend van 9 februari vonden Wilfried en Berte Van Laer een dode das in Liedekerke 

in de Pamelsestraat op de rand van de rijweg. De avond voordien lag het dier er nog niet. Het dier 

vertoonde meervoudige breuken, o.a. van beide onderkaken, verschillende ribben, schouder en 

heup, en ook een dubbele breuk in de ruggengraat. Er waren ook zware inwendige bloedingen in 

borst- en buikholte met o.m. een gescheurde milt en lever. Dergelijke vaststellingen zijn heel 

typisch bij verkeerslachtoffers. De das had vrij recente, diepe bijtwonden in de hals en een 

gescheurd oor. Deze verwondingen waren opgelopen in de orde van enkele dagen tot weken 

voordien, te beoordelen aan het beginnend wondweefsel. Op de stuit waren enkele lichte, relatief 

oude bijtwonden te zien. Dergelijke bijtwonden in de hals en op de stuit zijn typische sporen van 

sociale interacties tussen soortgenoten. Het was een wijfje dat geslachtsrijp was, met rijpende 

follikels aan de eierstokken, maar nog niet eerder drachtig was geweest. De das was nog maar 

goed en wel ingezameld of er verschenen berichten in de regionale media dat het om een drachtig 

dier ging, deze kwakkel werd echter rechtgezet. Op basis van de tandslijtage kan het dier als 

relatief ‘jong’ worden ingeschat, vermoedelijk net tweedejaars (februari is bij dassen de 

geboortemaand). De exacte leeftijd zal nog bepaald worden aan de hand van microscopisch 

onderzoek van tandcoupes. Het dier woog 9,5 kg en verkeerde – te beoordelen aan de vetreserves 

– in goede conditie. In de maag zat een aanzienlijke hoeveelheid regenwormen. 

  

Zoals zo vaak bij vondsten van dassen buiten hun areaal met bezette burchten dook ook nu weer 

het gerucht op van een das die van elders zou zijn meegebracht en op de vindplaats was gedumpt, 

al dan niet na een opzettelijke doding. Bij het traceren van die geruchten keert telkens hetzelfde 

fenomeen terug: het eindigt bij een getuigenis van iemand die het uit ‘betrouwbare bron’ heeft 

maar die echter absoluut anoniem wenst te blijven. Dergelijke verhalen worden met gemak telkens 

weer verder verkondigd, vaak gehuld in een gewichtige geheimzinnigheid, en als een 

verdienstelijke ontmaskering aangenomen ter ‘verklaring’ voor ogenschijnlijk bijzondere 

waarnemingen. 

Ditmaal zou er sprake zijn van een das die kortstondig in een strop gezeten had en afgemaakt 

werd. Uiteraard wordt tijdens de autopsie standaard ook gezocht naar uiterlijke sporen die een 

opzettelijke doding (strop, afschot, vergif...) verraden. We hebben echter geen overtuigende 

aanwijzingen gevonden in die richting. Uiteraard zijn er grenzen aan het onderzoekbare, en valt 

doelbewuste misleiding in sommige gevallen niet geheel uit te sluiten. We betreuren dat we ook nu 

weer vastlopen op een (voor ons) heel vaag maar hardnekkig verhaal van een anonieme bron via 

een tussenpersoon – terwijl alle omstandigheden en vaststellingen heel plausibel op een 

verkeersslachtoffer duiden. Als we even aannemen dat het verhaal toch zou kloppen, vragen we 

ons nadrukkelijk af wat het motief dan wel zou zijn van deze actie. Indien men een beschermd dier 

doodt (een illegaal en strafbaar feit), kan men er logischerwijs maar beter voor zorgen dat het niet 

wordt gevonden. Het dier ‘camoufleren’ als verkeersslachtoffer is dan nodeloos riskant. Indien men 

net de bedoeling heeft te provoceren, zijn er betere locaties te bedenken dan een verkeersweg om 



het kadaver ten toon te spreiden, terwijl bovendien de doelgerichte doding net overduidelijk zou 

moeten kunnen vastgesteld worden. Rest nog ‘gewoonweg’ een opzettelijke misleiding bij wijze van 

misplaatste grap? Het valt zoals gezegd in sommige gevallen niet uit te sluiten, maar het lijkt ons 

op zich veel onwaarschijnlijker dan het kunnen aantreffen van een rondzwervende das op die 

locatie.  

 

Halle 

Op 3 februari werd bij toeval een dode das gevonden in een sleedoornstruweel in Halle. Uit de 

autopsie bleek onmiddellijk dat deze das niet op eigen kracht het sleedoornstruweel kon hebben 

bereikt. De schedel was verbrijzeld en onder meer ook de ruggengraat gebroken. Bij het openen 

van de buikholte werd meteen een hagelkorrel aangetroffen. De autopsie werd vervolgens beperkt 

tot het strikt noodzakelijke teneinde in opdracht van de Natuurinspectie een röntgenfoto te laten 

nemen aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Op de röntgenfoto zijn tientallen 

hagelkorrels te zien. De volgorde van de trauma’s konden we door de gevorderde ontbinding niet 

meer vaststellen, maar de meest logische verklaring bestaat er in dat het dier na het schot werd 

afgemaakt met enkele harde slagen. 

De beperkte autopsie die we konden uitvoeren vόόr de röntgenopname liet ons toe nog een aantal 

interessante vaststellingen te doen. Zo had deze wijfjesdas geen recente bijtwonden. In één 

onbeschadigde uterushoorn vonden we een embryo. We hebben hier dus te maken met een 

drachtige wijfjesdas in een rustige sociale context. Helemaal het tegenovergestelde van het 

typische profiel van een disperser: een jong wijfje dat niet drachtig is, of dieren met duidelijke 

sporen van zware sociale conflicten (bijtwonden). Een spontane zwerver kunnen we in dit geval dus 

uitsluiten. Mocht het dier uit de directe omgeving afkomstig zijn, dan zou er zich binnen een straal 

van een tweetal kilometer van de vindplaats een bezette dassenburcht moeten bevinden. Dit is 

echter bij ons weten (en van lokale natuurkenners) niet het geval, zodat we kunnen concluderen 

dat dit dier hoogstwaarschijnlijk van elders afkomstig is en bij toeval op een verborgen plek werd 

ontdekt. 

Grez-Doiceau 

Op 24 februari vond boswachter Chris Vandenbempt een dode das op de Naamsesteenweg, 

nauwelijks een drietal kilometer ten zuiden van het Meerdaalwoud en ook niet zo ver verwijderd 

van de burcht waar in 2011 en 2013 jongen werden geboren (zie o.m. Marternieuws 12). Het 

betrof een jong mannetje van 13,4 kg, vermoedelijk net tweedejaars (op basis van tandslijtage), in 

prima conditie en met weinig of geen bijtletsels. De schedel was verbrijzeld – een duidelijk 

verkeersslachtoffer. In de maag vonden we regenwormen en maïs, dit laatste vermoedelijk 

afkomstig van wildvoederplaatsen gezien het moment van het jaar. 

 

Boutersem 

Op 10 maart vond Jo Franckx een dode das op grondgebied van de gemeente Boutersem, vlakbij 

de burcht waar lokale Natuurpunters vorig jaar met behulp van een cameraval een das konden 

filmen. 

Het was een jong wijfje van 8,5 kg (heel wellicht tweedejaars) in prima conditie, nog niet eerder 

drachtig geweest, maar wel met duidelijk rijpende follikels in de eierstokken. Logischerwijs zou dit 

dier in de komende weken of maanden bevrucht zijn geworden, voor zover een mannetje in de 

buurt aanwezig. Bij dassen kunnen paringen immers over het volledige jaar plaatsvinden, waarna 

de bevruchte eicellen zich ontwikkelen tot blastocysten, die dan in kiemrust gaan tot het late 

najaar – zodat de geboortes finaal toch alle gesynchroniseerd plaatsvinden in februari. Lichte 

bijtwonden op de stuit duidden bij deze das in elk geval op recent contact met een soortgenoot. 

De maag was leeg, het colon (laatste stuk van de darm) was helemaal gevuld met zo goed als 

uitsluitend maïsresten. 



Het dier vertoonde geen schotwondes of breuken, maar wel een algehele inwendige bloeding zowel 

in de buik- als de borstholte. Er waren ook geen aanwijzingen voor opvallende trauma’s zoals bv. 

een hondenbeet. Door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent wordt verder nog 

toxicologisch onderzoek uitgevoerd op vraag van de Natuurinspectie. 

 

Deze doodvondst, gekoppeld aan sporen van opzettelijke verstoring aan de nabijgelegen burcht, 

werd inmiddels door Natuurpunt op 20 maart in de pers gebracht. Daarbij werd de vrees geuit dat 

de das ‘opnieuw uitgeroeid’ zou zijn in het gebied. Gezien het onderzoek vanwege de 

Natuurinspectie nog lopende is, gaan we hier niet verder op door. 

Inmiddels werd in de directe omgeving wel opnieuw de aanwezigheid van (minstens één) das 

vastgesteld via een cameraval door plaatselijke Natuurpunters geplaatst aan een burchtingang. 

Ook raakten in de context van dit gebeuren een paar oudere gegevens bekend die duiden op een 

reeds behoorlijk langere hervestiging (met voortplanting) van de soort in deze regio. Zo vernam 

natuurinspecteur Tom Brichau het getuigenis van een plaatselijke landbouwer die een vijftal jaar 

geleden uitgespoelde verdronken jonge dassen gevonden had in een greppel stroomafwaarts van 

een burcht, na een zeer zwaar onweer waarbij een massale hoeveelheid water van de akkers in de 

burcht gelopen was. 

 

Aarschot 

Op 12 maart vond Jan Asselman een dode das, in gevorderde staat van ontbinding, in zijn tuin te 

Aarschot, nabij de westelijke ringweg rond Aarschot. Het betrof opnieuw een jong wijfje (tweede of 

derdejaars), nog niet eerder drachtig geweest en nog zonder rijpende follikels. In de hals noch op 

de stuit waren sporen van bijtwonden te vinden, vermoedelijk een solitair disperserend dier. Deze 

das had een gebroken dijbeen met aanwijzingen van een zware klap op het achterlichaam, met ook 

een begin van buikvliesontsteking, en een algehele inwendige bloeding wellicht als gevolg van het 

trauma. Dit trauma was van dien aard dat het dier zeker nog op eigen kracht een eind ver kan zijn 

weggekropen – heel wellicht na een aanrijding – en dan kort nadien gestorven is onder de struiken. 

De maag en de darmen waren leeg. 

 

Wasbeer gefilmd in Geraardsbergen 

Conservator Willem Boonen stelde een cameraval op in het natuurreservaat 

Kortelake langs de Dender in Geraardsbergen. Op 19 januari wandelt een wasbeer 

voor de lens. Voorlopig is dit uitheems dier nog een zeldzame verschijning in 

Vlaanderen, maar voor hoelang nog? Uiteraard kunnen we hier niet uitmaken of 

het om een recent ontsnapt (verwilderd) huisdier of wild exemplaar gaat. Het 

filmpje kan je op ons Vimeo-kanaal bekijken. 

 

Wasbeer maakt de Grote Oversteek als verstekeling maar overleeft het 

niet 

Begin dit jaar kregen we een bijzondere melding binnen van Marternetwerk-medewerker Mark 

Staut: een dode wasbeerhond zou gevonden zijn bij het uitladen van containers uit een vrachtschip 

dat rechtstreeks van de VS kwam. Uiteindelijk bleek het om een wasbeer te gaan. De wasbeer 

bevond zich in een container met daarin verpakkingen met chemicaliën. Deze containers werden 

verzegeld in de haven van Houston, en ingeladen op een vrachtschip dat na een reis van zes 

weken in de Antwerpse haven (Zwijndrecht) werd ontladen. Tijdens het transport is de wasbeer 

gestorven aan ontbering. De wasbeer is dus in Houston de container binnengedrongen, 

vermoedelijk zag hij er een ideale dagrustplaats in… Zo zie je maar hoe een exoot door mensen 

https://vimeo.com/90837823
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