
Op zaterdag 6 juni werd er langs de E34 op de grens Zandhoven-Zoersel-Oelegem
door vier onafhankelijke waarnemers een dode das gezien. Het ging om een intact
vers dier dat op de pechstrook tegen het rechterrijvak lag en waarvan de
kenmerken goed zichtbaar waren zodat verwarring met bv. een wasbeer of
wasbeerhond kon worden uitgesloten. De waarneming werd ingevoerd op
waarnemingen.be maar de das kon die dag helaas niet worden ingezameld door het
marternetwerk. De dag nadien werd de das door niemand nog geregistreerd op
waarneming.be. De maandagochtend bleek het dier ook effectief niet meer te
vinden te zijn: kennelijk al meegenomen of verwijderd door onbekenden.

Dit was zeker niet de eerste das die in de regio Zandhoven werd gevonden. Op 24
september 2009 werd in Zandhoven zelf een eerstejaarsvrouwtje ingezameld met
zeer recente bijtwonden. De verse bijtwonden impliceren dat er kort voor de dood
nog sociale interacties met andere dassen waren. Op enkele dagen tijd kon deze
das nog geen grote afstanden (d.i. vanaf de ons bekende bewoonde burchtlocaties)
afgelegd hebben. Dit dier was dus wellicht afkomstig van een lokaal bezette burcht
met meerdere dieren. Op 4 september 2008 was er ook al een verkeersslachtoffer
in diezelfde omgeving (ook dit exemplaar werd helaas niet ingezameld), en in 2001
werd de eerste das aldaar ingezameld.

Iets verderop maar zeker ook vermeldenswaard is de inzameling van een mannetje
van twee jaar oud (een categorie die zelden als verre disperser wordt
waargenomen) op 6 april 2010 in Oostmalle, ook dit dier had heel recente en zware
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. Op 23 november 2010 zou in diezelfde omgeving
nog een das gesneuveld zijn, helaas werd ook dit exemplaar niet ingezameld.

In de provincie Antwerpen werden sinds de opstart van het marternetwerk al 12
dassen ingezameld, we registreerden 19 meldingen van verkeersslachtoffers en
daarnaast nog een handvol betrouwbare zichtwaarnemingen en andere
waarnemingen. De meerderheid van die gevallen situeren zich ten noorden van het
Albertkanaal.

Gelet op de ervaring in het Brugse, waarbij gevestigde dassen jarenlang over het
hoofd werden gezien, achten we de kans dan ook zeer reëel dat er ook in de
provincie Antwerpen bezette dassenburchten te vinden zijn.

Ook bij onze noorderburen deed men in de afgelopen jaren verrassende
ontdekkingen. Zo werd het uiterste westen van de provincie Noord-Brabant - tegen
de grens met Zeeland en op tientallen kilometers van de populatie in centraal
Noord-Brabant - een bewoonde dassenburcht ontdekt.




