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Beste dassenliefhebbers,
Om jullie op de hoogte te houden en te brengen over het wel en wee van de dassen in Drenthe
hebben we als Dassenwerkgroep Drenthe deze nieuwsbrief gemaakt met bijdragen van de diverse
regionale “afdelingen” van de Dassenwerkgroep Drenthe. We zullen vanaf nu jaarlijks in het najaar
een dassennieuwsbrief uitbrengen.
Niet alleen deze dassennieuwsbrief is nieuw; we hebben, met een bijdrage van het Prins Bernhard
Cultuurfonds, ook een update kunnen maken van onze dassenfolder. In de kop van deze nieuwsbrief
zien jullie ons nieuwe logo, gemaakt door ons werkgroepslid Sonja van der Wijk. Tot slot wordt er op
dit moment gewerkt aan het updaten van onze website www.dassenwerkgroepdrenthe.nl Wij
hopen deze snel te kunnen voorzien van nieuwe informatie, beelden en contactgegevens van de
regionale afdelingen van onze werkgroep.
We wensen jullie veel leesplezier!

Ontwikkelingen dassenpopulatie Drenthe
Helaas hebben we de laatste twee jaar geen gezamenlijke dassentelavonden kunnen organiseren.
Uiteraard is er in alle regio’s wel live geteld, maar met uitnodiging van minder gasten dan we hadden
gewild.
Toch hebben we wel een redelijk beeld gekregen van de ontwikkeling van de dassenpopulatie in de
verschillende gebieden van Drenthe, mede dankzij de inzet van (steeds meer) wildcamera’s. Er staan
in de Provincie Drenthe in 2021 600 dassenlocaties geregistreerd. De afgelopen drie jaren
kenmerkten zich door langdurige droogte. Er kwamen verontrustende signalen uit het land over
afname van dassenpopulaties.
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Ook in Drenthe kwamen er signalen van minder dassen op burchten, met name minder jongen. Om
een voorbeeld te noemen: Harry Boerma telde in 2019 128 dassen in zijn regio Exloo Odoorn (71
volw. en 57 jongen). Dit jaar 91 dassen, dus 37 minder (59 volw. en 32 jongen).

Corona, honden, kaalkap en zonneparken in regio Zuid Drenthe
In 2021 constateerden we dat de dassenstand zich in Zuid Drenthe stabiliseert. Sommige burchten
waren verlaten, bij andere burchten waren er minder jongen dan in voorgaande jaren. Twee droge
zomers en corona speelden daarbij wellicht een rol. Op de top van de pandemie zagen we bijna
dagelijks loslopende honden in bosgebieden met dassenburchten. Honden op een burcht kwam niet
zelden voor. Door honden frequent bezochte burchten bleken na enkele weken verlaten.
Kaalkap van door letterzetter aangetaste
sparrenbossen bracht enkele leden ertoe de
linten rond een burcht te verzetten. Door
deze actie bleven in enkele gevallen de
dassen op de burcht, echter andere
burchten werden verlaten.
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Kap sparrenbos bij burcht Nieuweroord.

We hadden verder te maken met drie projectontwikkelaars van zonneparken: GroenLeven,
Powerfield en Kronos. In geval van GroenLeven en Powerfield ging het om een burcht met 11 dassen
die ingesloten dreigde te raken tussen twee zonneparken ten westen van de Meerboomweg en langs
de A37 bij Hollandscheveld. Een bewoner toonde met cameravallen de 11 dassen aan. Met
Powerfield zijn we het veld in geweest. Deze projectontwikkelaar legt een dassenakker van 600
meter lengte aan, ingezaaid met granen en beplant met inheemse bes dragende struiken en
fruitbomen. Richting het zonnepark komt geen hek of raster, zodat dassen vrij in het zonnepark
kunnen komen. We mochten inspreken op
Foto Frits Kruizinga
een raadsvergadering in Hoogeveen.
Genoemde maatregelen van Powerfield zijn
opgenomen in de gemeentelijke vergunning,
waarna we onze zienswijze introkken.
GroenLeven wil een zonnepark aanleggen
tussen bossen, een erg ongelukkig gekozen
plek, waarmee we het niet eens waren
vanwege het feit dat tussen deze bossen veel
migratie is van dassen, vossen, marters en
reeën.
Das bij burcht Zuidwolde.
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Onze zienswijze voor het zonnepark van GroenLeven hebben we derhalve niet ingetrokken,
waardoor deze projectontwikkelaar bijna zeker in september 2021 geen vergunning zal krijgen. Met
projectontwikkelaar Kronos zijn we nog in onderhandeling. Het gaat om een zonnepark ten oosten
van de Markegronden (eigenaar HDL) aan de Kerkweg bij Pesse en ten zuiden van het Spaarbankbos,
dat wil zeggen het gedeelte bos van M. Moret. Hier ligt een grote burcht die helaas door frequent
bezoek van loslopende honden waarschijnlijk is verlaten.
Hero Moorlag, regio Zuid Drenthe

Scherp blijven
De Kop van Drenthe staat relatief kort weer op de kaart als leefgebied van dassen. In 1959 werd bij
Westervelde de laatste bewoonde dassenburcht van Drenthe aangetroffen en toen die burcht een
jaar later bleek verlaten, duurde het lang voordat de dassen terugkeerden. Pas in 2005 werd in een
bosje bij Langelo bewijs gevonden voor permanente aanwezigheid van dassen in de Kop van Drenthe.
Al langer was er een bewoonde burcht bekend aan de zuidkant van het Fochteloërveen.
Niet lang daarna, in 2008, werd door een oplettende medewerker van een bosbedrijf een nieuw
dassenburchtje ontdekt in de buurt van Veenhuizen. Het was niet meer dan een losse pijp met een
bescheiden bultje zand, maar op dat zand stonden onmiskenbaar dassenprenten. De burcht kreeg de
naam Parenco-burcht, naar de gelijknamige papierfabriek uit Renkum die het hout op stam had
gekocht en het prima vond om een grote cirkel rondom die ene pijp te sparen. Daarna zou het
betreffende bosperceel, dat bovendien niet toegankelijk is voor het publiek, sowieso met rust
gelaten worden qua beheer en houtoogst.
De burcht is in de afgelopen dertien jaar uitgegroeid tot een fors complex met meer dan twintig
pijpen. De oppervlakte van de totale burcht beslaat, inclusief annexburchten, zo’n 2500 vierkante
meter. Als je de verschillende bijburchten die op grotere afstand van de hoofdburcht liggen
meerekent, is het ‘complex’ natuurlijk nog groter. De verst gelegen bijburcht ligt op 770 meter.
Helaas is de burcht, die deels in een sloottalud zit, nogal onoverzichtelijk en is hij door de positie ten
opzichte van de heersende windrichting niet goed live te observeren. Het is me in al die jaren nog
nooit gelukt om op de burcht live een das te zien. Het tellen gebeurt dus al sinds het begin met
cameravallen. Vorig jaar ontdekte ik bij toeval en voor het eerst dat op de burcht bij twee
verschillende moeders jongen waren. Op de camera verschenen in totaal acht dassen, waarvan zes
(vier en twee) jongen.
Zoals gebruikelijk had ik in 2020 voor het plaatsen van de camera gekeken welke pijpen belopen
waren en de camera zo opgesteld dat ik de meeste daarvan in beeld had. Na een week haalde ik de
camera weer op en zag tot mijn vreugde op de eerste beelden een moeder met vier jongen. Met wat
verminderde interesse scrolde ik door de rest van de beelden in de hoop nog een glimp van de man
of andere volwassen dassen te zien. Tot mijn verrassing verscheen op een van de laatste beelden nóg
een moeder met twee kleinere jongen. Een man leek op dat moment niet op de hoofdburcht
aanwezig. Hoe dan ook een mooi resultaat, een van de eerste burchten in de Kop van Drenthe met
jongen bij ten minste twee moeders op één burcht!
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Dit jaar hoopte ik op een soortgelijke ‘vangst’ en weer plaatste ik, ditmaal op 24 april voor het eerst,
een camera bij de burcht met een wat ruimer zicht op de meest actieve pijpen. Bij de controle op 1
mei zag ik twee verschillende dassen op de camera, waarvan 1 duidelijk een man. Op 23 april en 28
april had ik bij twee andere burchten al jongen gezien en ik kon me niet goed voorstellen dat op de
Parenco-burcht geen jongen zaten. Daarom de camera verplaatst met een nog iets andere ruimere
beeldhoek en dat leverde bij het uitlezen op 7 mei inderdaad twee jongen op en twee volwassen
dassen.
Indachtig de resultaten van 2020 verplaatste ik de camera nogmaals voor een week naar een in mijn
ogen onbelopen pijp die wat verscholen lag tussen jonge fijnsparren. Tot mijn verbazing bleek hier
een vrouwtje met drie jongen te zitten, samen met een grote dassenman. Op latere beelden in die
weekreeks kwam ook de moeder met de
Foto Aaldrik Pot
twee jongen even buurten waardoor er
weer acht dassen op de burcht konden
worden genoteerd. Later die week bezocht
ik de burcht nogmaals om de sporen rond
de pijp te bekijken, maar er waren
nauwelijks aanwijzingen te vinden dat de
pijp belopen was.
Voor mij was het weer een leermomentje.
Ik weet natuurlijk dat dassen op grotere
burchten zeer verspreid kunnen zitten en
Parencoburcht 3 volwassen en 4 jonge dassen.
dat je daar eigenlijk meerdere camera’s
tegelijk moet inzetten. En ik weet ook dat belopen pijpen er verraderlijk onbelopen uit kunnen zien.
Maar met het grote aantal burchten dat in het voorjaar onderzocht moet worden en de beperkte
beschikbaarheid van cameravallen en tijd maak ik wel eens een gemakzuchtige keuze. De
ontwikkelingen op de Parenco-burcht leerden me dat, wil je een betrouwbare reeks door de jaren
heen produceren, je altijd scherp moet blijven.
Aaldrik Pot, regio Kop van Drenthe

Verkeersslachtoffers in Drenthe
In Nederland staat de mens de das soms welbewust naar het leven.
Maar de auto is in ons land veruit de grootste vijand van de das. Dat geldt ook voor Drenthe. Geluk
bij een ongeluk is het feit dat daarbij geen sprake is van boos opzet.
In tegenstelling tot wat velen denken, worden dassen niet alleen op snelwegen doodgereden. Zo'n
50% van de dassen die op het asfalt sneuvelen, vindt hun voortijdig einde op provinciale en rustige
lokale wegen. Ook hier zit een ongeluk dus in een klein hoekje.
Doodgereden dassen worden vaak bij de Dassenwerkgroep Drenthe gemeld; per jaar komen er zo'n
100 meldingen bij ons binnen. Voor dit jaar staat de teller per 1 oktober op 95. Maar in werkelijkheid
zullen dat er meer zijn. Immers niet alle aangereden dassen worden bij ons gemeld. En bovendien
zijn er aangereden dieren die niet meteen dood zijn, maar nog doorlopen en elders dood gaan. En
daar hebben we geen zicht op.
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De Dassenwerkgroep Drenthe houdt alle meldingen van
doodgereden dassen consequent bij. Op die manier
krijgen we goed inzicht in waar de dassenslachtoffers
precies vallen. Vaak is dat op dezelfde plaatsen. Dassen
zijn immers gewoontedieren, die als ze op pad zijn hun
eigen vaste wissels consequent blijven volgen.

Foto Pauline Arends

Die informatie leveren we dan weer aan bij overheden,
wegbeheerders, beleidsmakers en uitvoerders. Zodat er
op die kwetsbare plekken faunavoorzieningen kunnen
worden aangelegd; gelukkig gebeurt dat op steeds meer
plaatsen. Daarbij adviseren we de instanties ook hoe die
voorzieningen er het beste uit kunnen zien. Want daar
komt veel specifieke kennis bij kijken, en die kennis en
expertise hebben wij als Dassenwerkgroep in huis.
Onderhoud, herstel van schade aan voorzieningen etc. is
ook een aandachtspunt; graag zouden we zien dat daar
structureel meer aandacht voor komt.
2 verkeersslachtoffers (ze staken tegelijk over)
bij Schoonloo

Lex Duif, administrator verkeersslachtoffers

Weesdassen
In mei van dit jaar is op verschillende plaatsen in Drenthe een zogend dassenvrouwtje
verkeersslachtoffer geworden met als gevolg jonge verweesde dassen. Als jonge dassen zo’n 12
weken oud zijn en groot genoeg om iets langer alleen gelaten te worden, gaat de moederdas soms
wat verder van de burcht weg om te foerageren of om met een mannelijke das van een naburige
burcht te paren. De kans dat een zogende moederdas doodgereden wordt neemt dan toe.
Jonge dassen worden tot ca. 5 maanden gezoogd en hebben als zij wees worden tot ca. die tijd
(bij)voeding en water nodig. Vooral in de eerste dagen kunnen ze erg snel verzwakken en dus is het
zaak snel te handelen. Zodra ze gevonden zijn plaatsen leden van onze werkgroep bakken met voer
en water bij de burcht en wildcamera’s om ze te monitoren. Het is zaak om, tot ongeveer juli,
dagelijks het voer en water bij te vullen en de camera’s uit te lezen om in de gaten te houden hoe het
met ze gaat. Naast eten van het aangeboden voer, gaan ze ook al snel zelf op zoek naar voedsel.
Wat mij ook duidelijk opviel was dat zulke weesdasjes een stuk minder speels zijn dan dasjes die nog
door hun moeder verzorgd worden.
Op één burcht is het niet gelukt om de jongen ‘op voer’ te krijgen. Dit betrof een burcht die erg
ongunstig lag qua verstoring en waar vlakbij een vos met jongen huisde. Mogelijk zijn de verzwakte
jongen ten prooi gevallen aan de moedervos.
Op een andere burcht met drie jongen had één jong (het kleinste) het al na een paar dagen niet
gered. De andere twee jonge dassen groeiden goed en zijn tot begin juni op de burcht gebleven,
daarna verdwenen zij één voor één. Het is niet duidelijk waar zij gebleven zijn. Konden ze al voor
zichzelf zorgen? Hebben ze zich aangesloten bij dassenfamilie op een naburige burcht? We weten het
niet. In ieder geval zijn er geen tekenen gevonden dat hun iets is overkomen.
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Op een derde burcht is het wel gelukt
twee jongen groot te brengen en
middels wildcamera’s te volgen. Deze
jongen leven op dit moment nog steeds
en het gaat goed met ze. Ze kunnen
zichzelf inmiddels redden. Met
wildcamera’s zullen ze nog een poos
gevolgd worden.

Foto Ursula Cos

De doodgereden dassen van deze drie
burchten zijn gelukkig gemeld en
daardoor hebben we kunnen
Jonge weesdassen bij het voer.
vaststellen dat het om zogende
vrouwtjes ging. Echter zullen er dit voorjaar ongetwijfeld meer lacterende vrouwtjesdassen in het
verkeer omgekomen zijn en daardoor ook meer jonge dassen. Dit onderstreept het belang van
melding van dode dassen en vastlegging van de gegevens. In combinatie met goede kennis van de
locatie van dassenburchten vergroot dit de kans op overleven van de jonge weesdassen. Ook dat is
de waarde van monitoring door onze Dassenwerkgroep.
Ursula Cos, dassenpleegmoeder regio Kop van Drenthe

Gastles op basisschool De Verwondering
Aan het begin van de zomer heb ik een gastles over dassen mogen verzorgen op de brede
basisschool De Verwondering bij Roden. De kinderen van deze school krijgen een deel van hun lessen
buiten, m.n. in het Mensingebos. Dit bracht mij op het idee hun aan de hand van wildcamerafilmpjes
te vertellen over de dassenfamilie die
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in dit bos leeft én over andere dieren
die regelmatig op en rond een
dassenburcht te zien zijn. Het was
fascinerend om te zien wat ‘levende’
beelden bij kinderen losmaakt en welke
vragen zij stelden. Ook gingen zij
spontaan verhalen vertellen over
dieren zij zelf weleens hadden gezien.
Het werd een hele interactieve en
enthousiaste les. Mijn verhaal over de
Ma das en drie jongen Mensingeburcht.
dood van een moederdas en het
verzorgen van de weesdasjes en de
filmpjes daarover maakten ook grote indruk. Deze kinderen gaan hun ouders zeker wijzen op het
belang van niet te hard autorijden ’s avonds. Na een speelpauze gingen we nog een uur spoorzoeken
in het bos en vonden al snel dassensporen. Deze dassensporen vonden de kinderen geweldig en
gaven mij gelegenheid uitleg te geven over waarom wij zo voorzichtig met dassen en hun leefgebied
moeten omgaan.
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Ik vond het ontzettend leuk om op deze manier mijn kennis over dassen en andere dieren met deze
kinderen te delen en zo hun betrokkenheid bij de natuur te stimuleren. Mocht iemand hiervoor
belangstelling hebben, dan kom ik graag het verhaal ook een keer voor een andere groep kinderen
vertellen.
Ursula Cos

Tot slot een stukje uit de “oude doos”
In de Nieuwe Drentsche Volksalmanak uit 1945 staat een interessant artikel:
Honderd eeuwen jacht en visscherij en tien eeuwen jachtrecht in Drente (door Dr. R. D.
Mulder)
Het artikel behandelt jachtrechten, jachtmethoden, boetes en premies en bovenal waar
wel en niet op gejaagd mocht worden tussen 1581 en 1795.
In het Drente van toen leefde een enorme verscheidenheid aan diersoorten. Als
algemeen worden genoemd: “vossen, hazen, konijnen, korhoenders, patrijzen, hout en
watersnippen, hout en tortelduiven, wilde ganzen, eendvogels, zwanen, arenden, valken,
reygers, uilen, oijevaars, kieviten, ravens, kraaijen, spechten, otters, bonsems ( ulken),
wezels, eekhorens, egels”, enz.
Een bijzonder jachtbedrijf was in die tijd de valkenjacht, wolvenjacht en de lijstervangst.
De zgn. “liesterkrallen” ( lijsterbessen) werden in de nazomer verzameld en bewaard,
om in de herfst als lokmiddel te dienen voor de vluchten van de “Noorsche treklijsters”
(koperwieken, kramsvogels, grote lijsters, zanglijsters en beflijsters).
De boerenjongens waren zeer bedreven in het “drellen” van de “veeten”. Van
paardenhaar werden stroppen in elkaar gedraaid, waarin een takje lijsterbes werd
gestoken. Vooral in de omgeving van Norg was de lijstervangst een winstgevend bedrijf.
In de Prov. Drentsche Courant van 17 oct. 1873 staat: De lijstervangst in Norg is weer in
volle gang; sommige personen hebben wel 1500 a 2000 strikken staan. “De vangst levert
dit jaar veel op en de vogels worden verkocht voor 7 a 8 cent per stuk”.
Onder het hoofdstuk over ‘De uitroeiing van schadelijk gedierte in Drente’ wordt de das
kort aangestipt.
Als schadelijke dieren worden onder andere genoemd: “crayen, roecken, wolven, otters,
musschen, , bunsings, hanebijters ( kiekendieven), vossen, dassen, de marters, de otters,
het wilde zw’jn, fluwijen, bunsings, hermelijnen, wezels, arenden, drie soorten valken,
havikken, sperwers, wouwen, buizerden en torenkraayen”.
Om zoveel mogelijk schadelijk wild uit te roeien werden er premies, beloningen, maar
ook boetes uitgedeeld.
Van 1792-1795 kreeg je voor een wolf 100 gulden, een oude otter 3 gulden, een oude
moervos 3 gulden, een rekel 2 gulden, een jonge otter 1 gulden 10 stuiver, een jonge vos
1 gulden, iedere valk 6 stuivers en voor een musch 2 duiten.
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Over ‘De Dassen’ schrijft Mulder het volgende:
Hoewel J. Botke reeds in 1928 schreef dat de das niet meer in Drente voorkomt, werden
er in de periode van 1931 tot 1939 nog 6 exemplaren van dit merkwaardige dier in onze
provincie en naaste omgeving bemachtigd, nl. In 1931 in Diever, in 1933 te Gasselte en
in Bakkeveen, in 1935 twee stuks te Bakkeveen en in 1939 twee te Zwinderen. De das is
dus zeldzaam in Drente en hij was dit ook reeds in vorige eeuwen: De Tegenwoordige
Staat ( 1792/95) vermeldt: “Zeldzaam treft men er dassen aan”, onder de in 1803-1808
ingeleverde “schadelijke dieren” bevonden zich maar 2 dassen en ook Hartogh Heys van
Zouteveen getuigde in 1864 van hun zeldzaamheid. In het maandblad Drente van Maart
1932, hield J de Robe een warm pleidooi voor de bescherming van de das, die----zoals
later Fop I. Brouwer eveneens opmerkte----- in ons land bijna uitgeroeid is.

Tot zover onze dassennieuwsbrief 2021. We hopen dat jullie het met plezier hebben gelezen. In het
najaar van 2022 zullen we weer een nieuwsbrief versturen. Maar voor het zover is, hopen we
natuurlijk in het komende jaar weer als vanouds dassen te kunnen tellen.
Moge het jullie én de dassen in Drenthe goed gaan!

Met vriendelijke groet,

Dassenwerkgroep Drenthe

Eindredactie Nieuwsbrief
Virry Schaafsma
Lex Duif
Ursula Cos
Jolanda Bansema
Pauline Arends
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