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Beste dassenliefhebbers, 

Het is weer tijd om jullie op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van de dassen in Drenthe. 

In deze nieuwsbrief de ontwikkelingen van de dassenpopulatie in Drenthe, een artikel over de 

schommelingen in de bezetting op een burcht, relatie grondverzet door dassen en geboorte van 

jongen, stand van zaken verkeersslachtoffers en een stukje dassengeschiedenis. 

Wat was het een droge en warme zomer! Ook de dassen hadden daar last van. Door de droogte 

trekken de wormen zich diep in de grond terug en kunnen de dassen er niet meer bij. Zij moeten dan 

alternatief voedsel vinden en gaan op zoek naar emelten en engerlingen. Hierbij beschadigen zij het 

gras en zodoende hebben zij dit jaar hier en daar schade veroorzaakt op o.a. een begraafplaats, een 

voetbalveld en een golfbaan.  Onze leden hadden dan 

ook het een en ander aan voorlichting te doen en hulp te 

bieden. 

Verder is afgelopen jaar onze website  

www.dassenwerkgroepdrenthe.nl  aangepast. Je vindt 

daar de up-to-date contactgegevens en informatie over 

dassen. Ook zijn onze nieuwsbrieven op de website te 

downloaden.  

We wensen jullie veel leesplezier! 

 

 

 

DASSENNIEUWSBRIEF  

Dassenwerkgroep DRENTHE   

 

najaar 2022 

 

Foto Aaldrik Pot 

 

https://www.dassenwerkgroepdrenthe.nl/
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Dassentrends in de Drentse referentiegebieden 

Door Aaldrik Pot en Pauline Arends 

De laatste tien jaar wordt de dassenbevolking van Drenthe steeds nauwkeuriger in kaart gebracht. 

Omdat nog niet alle gegevens voor 2022 zijn verwerkt, hebben we voor deze nieuwsbrief de trends 

tot en met 2021 op een rij gezet.  

Als Dassenwerkgroep houden we een overzicht bij van alle bekende dassenburchten in Drenthe. In 

2021 hadden we 622 zogenaamde hoofdburchten op kaart. Die burchten zijn echter niet allemaal 

permanent bewoond door dassen. Dassenfamilies houden er een complex systeem op na van 

hoofdburchten, annexburchten, bijburchten en zogenaamde outliers. Laatstgenoemde zijn kleine 

burchtjes van vaak maar één of twee pijpen. De annexburchten, bijburchten en outliers noemen we 

samen voor het gemak even secundaire burchten. Deze secundaire burchten worden wel 

onderhouden, maar zijn jaarrond vaak maar kort in gebruik of dienen als vlucht-, schuil-, zomer- of 

verhuisburcht. Ze worden gebruikt als op de hoofdburcht bijvoorbeeld een uitbraak van parasieten 

is, door het mannetje als de jongen zijn geboren of als ergens in het territorium tijdelijk een 

gemakkelijk toegankelijke voedingsbron is zoals rijpende mais.  De annexburchten liggen vaak op 

enkele tientallen meters van de hoofdburcht, de bijburchten wat verder weg. Outliers liggen 

verspreid in het territorium van een dassenfamilie. Ook hoofdburchten worden dus niet altijd 

bewoond.  

Om een goed en betrouwbaar beeld van het aantal dassen te krijgen, tellen we de ‘voorjaarsstand’ 

van de dassen. Dat wil zeggen, in april tot en met juli bepalen we live of met wildcamera’s het aantal 

dassen van zoveel mogelijk burchten in Drenthe. In 2021 waren dat in totaal 258, oftewel 42% van 

alle bij de Dassenwerkgroep Drenthe bekende burchten. Daarvoor worden ook de gegevens gebruikt 

die op de dassentelavonden in mei worden verzameld, aangevuld met de waarnemingen van de 

verschillende dassenonderzoekers. Daarbij maken we onderscheid tussen volwassen dassen en 

jongen die geboren zijn in het betreffende jaar. Na juni wordt het steeds lastiger om oudere dieren 

en jonge dieren uit elkaar te houden. Bovendien verlaten jonge dieren dan al geregeld de 

hoofdburcht om ergens anders hun intrek in te nemen.  

Sommige burchtcomplexen zijn zo groot dat één telling of gebruik van één wildcamera niet volstaat. 

Inmiddels hebben de leden van de Dassenwerkgroep Drenthe voldoende ervaring om goed in te 

schatten hoe ze het tellen van de dassen op een burcht moeten aanpakken. Maar soms lukt het niet 

om de dassen in beeld te krijgen of krijgen we geen toestemming van de grondeigenaar om op een 

burcht te tellen. Aan de hand van de sporen en activiteit op een burcht kunnen we wel inschatten of 

een burcht in gebruik is door meerdere dassen en of er jongen zijn et cetera. Deze burchten gaan als 

‘niet geteld’ de boeken in, maar doen wel mee in de uiteindelijke berekeningen van de 

populatiegrootte. Ook worden jaarlijks een selectie van minder bekende burchten bezocht en hun 

status bepaald.  

Omdat we niet álle burchten in Drenthe kunnen tellen, werken we met twee zogenaamde 

referentiegebieden om een betrouwbare trendanalyse te kunnen maken. Referentiegebieden zijn 

afgebakende gebieden waarvan we zoveel mogelijk gegevens verzamelen. Een referentiegebied ligt 

in de Kop van Drenthe en beslaat 225 vierkante kilometer. Het andere referentiegebied in het Hart 

van Drenthe (Grolloo, Schoonloo, Hooghalen) beslaat 100 vierkante kilometer. Door de strikte 

begrenzing kunnen we de verzamelde gegevens goed met elkaar vergelijken.  
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De gebieden zijn landschappelijk nogal verschillend en kennen ieder een eigen dassengeschiedenis. 

In het Hart van Drenthe keerden de dassen al in de jaren 80 terug, in de Kop van Drenthe werd pas in 

2005 de eerste nieuwe burcht gevonden nadat er jarenlang (waarschijnlijk vanaf 1960) maar één 

bewoonde burcht was aan de zuidrand van het Fochteloërveen. Het referentiegebied in het Hart van 

Drenthe bestaat voornamelijk uit grote aaneengesloten bossen en vennen, terwijl het landschap in 

de Kop van Drenthe meer afwisseling kent tussen bossen, beekdalen, kleine heidevelden en 

agrarische gronden.  

De resultaten van ons onderzoek verwerken we 

in een aantal grafieken omdat dat in één 

oogopslag meer duidelijkheid geeft. De eerste 

grafiek laat het berekende aantal dassen zien in 

beide referentiegebieden. Je ziet dat het aantal 

dassen in beide gebieden de laatste jaren naar 

elkaar toe is gegroeid. In het Hart van Drenthe is 

de populatie de laatste jaren min of meer 

stabiel. In de Kop van Drenthe lijkt na een 

jarenlange toename nu ook een stabilisatie van 

de populatie op te treden. Echter, de 

absolute getallen van beide gebieden mag 

je natuurlijk niet met elkaar vergelijken, want 

het onderzoeksgebied in het Hart van Drenthe is immers 2 keer zo klein als in de Kop van Drenthe.  

 

 

Figuur 1. Berekend aantal dassen in de referentiegebieden Hart van Drenthe (100 km2, steekproef 

gem. 66%) en Kop van Drenthe (225 km2, steekproef gem. 83%).   

Om de gebieden toch met elkaar te kunnen vergelijken, kijken we bijvoorbeeld naar hoeveel dassen 

er gemiddeld op een burcht worden geteld, op hoeveel procent van de getelde burchten jongen 

worden geboren en hoeveel jongen er gemiddeld zijn geboren. Maar we beginnen de vergelijking 

tussen beide gebieden met de dichtheid aan burchten en dassen per vierkante kilometer. Als je deze 

grafieken bekijkt zie je dat de dichtheid aan burchten in het Hart van Drenthe ongeveer twee keer 
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hoger is dan in de Kop van Drenthe. De verklaring daarvoor blijft gissen, maar waarschijnlijk bieden 

de bossen in het Hart van Drenthe meer ruimte aan dassen om een burcht te bouwen en uit te 

breiden. Oftewel ze zitten elkaar iets minder snel in het vaarwater. Een verschil in voedselaanbod 

kan ook een rol spelen, maar dat is lastig te onderzoeken.    

Wat opvalt is dat de groei in dichtheid van het aantal burchten in beide gebieden is afgevlakt en de 

laatste vier jaar op hetzelfde niveau blijft.   

 

Figuur 2. Aantal burchten per vierkante kilometer in de onderzoeksgebieden in het Hart van Drenthe 

en in de Kop van Drenthe.  

 

Figuur 3. Dichtheid van dassen per 1 km2 in Hart van Drenthe (oranje) en Kop van Drenthe (blauw).  

In figuur 3 is het aantal dassen per vierkante kilometer weergegeven in beide onderzoeksgebieden. 

In het Hart van Drenthe valt op dat in het begin de populatie nog doorgroeide naar dichtheden die 

vergelijkbaar zijn met die in Engeland (1,39) en Zuid-Zweden (1,35), de toplanden voor dassen in 

Europa. In de Kop van Drenthe vlakt de groei uit de beginjaren af. Deze cijfers laten hoe dan ook zien 

dat Drenthe, ten opzichte van landelijke cijfers (gemiddelde dichtheid 0,28 per km2 berekend op basis 

van alleen de hogere gronden en dus geschikt voor bewoning door dassen), een bovengemiddeld 

rijke en geschikte provincie is voor dassen.  
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Dan iets over het gemiddeld aantal dassen per burcht door de jaren heen in beide 

onderzoeksgebieden. Het langjarig gemiddelde ligt voor het Hart van Drenthe met 3,1 dassen per 

burcht nog steeds hoger dan de Kop van Drenthe met 2,6 dassen per burcht. In figuur 4 is echter 

goed te zien dat het aantal dassen per burcht de laatste jaren nagenoeg gelijkligt. Het Hart van 

Drenthe had wat dat betreft een voorsprong op de Kop van Drenthe. Hoogstwaarschijnlijk treedt in 

het Hart van Drenthe een dichtheidsafhankelijk effect op. Oftewel, de populatie heeft daar haar 

plafond bereikt. Dat is ook terug te zien in de reproductie. Het Hart van Drenthe laat een licht 

dalende trend zien in het aantal burchten waarop jongen worden geboren ten opzichte van het 

aantal bezette burchten. In de Kop van Drenthe is nog steeds een licht stijgende trend te zien (zie 

figuur 5).  

 

Figuur 4. Gemiddeld aantal dassen per burcht in het Hart van Drenthe (oranje) en de Kop van Drenthe 

(blauw).  

 

Figuur 5. Het percentage van het aantal getelde burchten waarop jaarlijks jongen worden geboren 

(oranje en blauwe lijn). De trendlijnen zijn weergegeven in grijs (Hart van Drenthe, licht dalend) en 

zwart (Kop van Drenthe, licht stijgend).  
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Conclusies referentiegebieden 

Welke conclusies kun je nu trekken uit de gegevens die vele vrijwillige waarnemers in de afgelopen 

jaren hebben verzameld in de twee referentiegebieden? Ten eerste dat in het Hart van Drenthe de 

groei is gestagneerd. Het aantal dassen, de reproductie en de dichtheid zijn na een forse groeispurt 

na 2014 weer terug op het niveau van 2012. In de Kop van Drenthe is nog steeds een licht stijgende 

trend te zien in de populatie, reproductie en dichtheid. Het is echter niet waarschijnlijk dat de 

dichtheid van het aantal dassen in de Kop van Drenthe doorgroeit tot het niveau in het Hart van 

Drenthe. De groei van nieuwe burchten vlakt ook hier al af en het is onwaarschijnlijk dat de groei van 

het aantal dassen op een burcht veel verder zal toenemen. Ook het maximum aantal dassen dat 

tegelijkertijd op één burcht wordt gezien, neemt de laatste jaren weer licht af (zie onderstaande 

figuur).  

 

Figuur 6. Maximum aantal dassen op 1 burcht in de onderzoeksgebieden Hart van Drenthe (oranje) 

en Kop van Drenthe (blauw).  

Drenthebreed 

Het gemiddeld aantal dassen per burcht, gemeten over alle getelde bewoonde burchten in de hele 

provincie (258), ligt op 2,9. Het aantal van 753 getelde dassen in 2021 kan worden gezien als een 

minimum populatie. In 2015 bedroeg dat aantal nog 522 en in 2018 was het aantal getelde dassen 

780. Deze getallen zijn echter minder betrouwbaar dan de gegevens uit de referentiegebieden omdat 

de telinspanning Drenthe breed niet ieder jaar gelijk is.  

Zoals gezegd en met enige nadruk hier nogmaals benoemd, niet alle hoofdburchten zijn ook 

daadwerkelijk permanent bewoond! Vers graafwerk bij een burcht wil niet zeggen dat een burcht 

permanent bewoond is, zoals jaarrond observaties met cameravallen hebben uitgewezen. Een 

simpele rekensom om via het aantal bekende hoofdburchten (622) maal het gemiddeld aantal 

dassen per burcht de Drentse dassenpopulatie te berekenen, is dan ook te kort door de bocht. In met 

name Zuidwest-Drenthe hebben we bijvoorbeeld niet alle burchten goed in beeld. Voorlopig blijven 

we er bij dat er in Drenthe tussen de 1500 en 1750 dassen leven.  
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Dankwoord 

Dank aan alle dassenonderzoekers en gelegenheidstellers in Drenthe voor het verzamelen van de 

gegevens. Met jullie hulp staan de dassen letterlijk en figuurlijk op de kaart en is het bijvoorbeeld 

mogelijk om allerlei Indianenverhalen over dassen die geregeld de kop opsteken te weerleggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantallen dassen door de jaren heen op drie aangrenzende hoofdburchten.  

Door Pauline Arends en Lex Duif 

Zwiggelterveldburcht, Berenburcht en de Smalbroekenplas. 

De bewoning van een dassenburcht door de jaren heen kan nogal verschillen, het aantal dassen kan 

door de tijd variëren.  

Als voorbeeld drie stabiele topburchten in het Hart van Drenthe: twee burchten liggen in het bos, de 

derde burcht ligt op de heide, grenzend aan het bos. De drie burchten  liggen op relatief korte 

afstand van elkaar. Er loopt een duidelijke wissel tussen de burchten. In vogelvlucht is de afstand 

tussen de burcht Smalbroekenplas en Berenburcht 650 meter, tussen Berenburcht en 

Zwiggelterveldburcht 360 meter. De Berenburcht is de middelste van de drie.  

De Zwiggelterveldburcht is het oudst en al bekend uit 1989. De burcht Smalbroekenplas kwam er in 

2002 bij, gevolgd door de Berenburcht in 2007. De Berenburcht is door de jaren heen qua bewoning 

het minst stabiel en lijkt, gezien de dassenbezetting door de jaren heen eerder een bijburcht te zijn. 

De andere twee burchten zijn hoofdburchten en jaarrond bezet.  
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Hieronder de aantallen dassen door de jaren heen per burcht.  
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Uit het bovenstaande blijkt dat het aantal 

dassen op iedere burcht niet steeds per 

jaar groeit, zoals wel vaak wordt beweerd. 

Het kan wel een keer pieken, maar daarna 

vlakt het weer af.    

Bovendien kan op de ene burcht het 

aantal dassen in een bepaald jaar 

toenemen, terwijl het aantal dassen op de 

andere burcht in datzelfde jaar daalt.  

Waarschijnlijk vindt er ook uitwisseling 

plaats tussen de drie burchten.  

De vraag rijst of het in dit geval om twee, 

mogelijk drie afzonderlijke dassenfamilies gaat met elk een eigen territorium. Of dat al deze dassen 

familiebanden met elkaar hebben met 1 groot gezamenlijk territorium.   

Maar daarvoor zou nader onderzoek nodig zijn.    

 

 

Wat zegt grondverzet in het vroege voorjaar over aanwezigheid van jongen op 

een burcht? 

Door Aaldrik Pot 

Tijdens de eerste bezoekronden in het voorjaar aan de dassenburchten in mijn werkgebied (1 maart 

– half april) kreeg ik de afgelopen jaren het idee dat op burchten waar later jongen werden 

waargenomen, niet of nauwelijks grond werd verzet. Op burchten waar uiteindelijk geen jongen 

werden gezien, was mijn indruk dat er juist veel grondverzet was. Mijn gedachte was dat graverij bij 

burchten met jongen tot verstoring en/of ongewenste aandachttrekkerij leidt. Immers, als je 

cameravalbeelden mag geloven hebben dassenburchten een onweerstaanbare aantrekkingskracht 

op andere dieren. In de dassenliteratuur in binnen- en buitenland is echter weinig over dit mogelijke 

fenomeen te vinden. In de wandelgangen hoor ik dat op heel actieve burchten juist jongen worden 

verwacht.  
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Toen ik mijn hypothese voorlegde 

aan andere dassenvolgers,                                          

kreeg ik zowel bevestigende als 

ontkennende antwoorden op mijn 

vermoeden. Burchten die volledig 

op de kop waren gezet en waar wél 

jongen waren geboren en 

onberoerde burchten zonder 

jongen. In zo’n geval zit er niets 

anders op dat een wat serieuzer 

onderzoekje te starten. Tonnie 

Sterken en ik ‘onderzochten’ in 

2021 daarom 15 hoofdburchten 

waar in het verleden een of 

meerdere keren jongen zijn 

geboren. We scoorden ze op de 

hoeveelheid grondverzet in de 

categorie veel grondverzet (meerdere pijpen volledig opgeschoond met veel grondverplaatsing), een 

beetje grondverzet (hoogstens 1 pijp opgeschoond), geen grondverzet (geen graverij aan pijpen). Dat 

leverde de volgende resultaten op.  

Grondverzet Wel jongen Geen jongen 

Veel  0 (0 %) 4 (100 %) 

Beetje 1 (50 %) 1 (50 %) 

Geen 7 (78%) 2 (22 %) 

Tabel 1. Grondverzet bij onderzochte dassenburchten in de Kop van Drenthe in de periode 1 maart – 

15 april 2022.  

Uit bovenstaande resultaten kun je voorzichtig concluderen dat veel grondverzet in het vroege 

voorjaar op een burcht een goede aanwijzing is dat er geen jongen zijn geboren. En andersom, als de 

burcht er nogal stilletjes uitziet, is de kans vrij groot dat er juist wél jongen zijn. Maar ik geef 

onmiddellijk toe dat de steekproef vrij klein is en dat we het aantal locaties moeten uitbreiden. Maar 

wat leuk is aan zo’n simpel onderzoekje is dat je er, ongeacht de uitkomst, wel weer wat wijzer van 

wordt.  

 

Verkeersslachtoffers in Drenthe - nog een lange weg te gaan ......  
 
Net als in voorgaande jaren, zijn er ook in 2022 weer veel dassen op het 
asfalt gesneuveld.  
 
Doodgereden dassen worden vaak bij de Dassenwerkgroep Drenthe 
gemeld. Voor dit jaar staat de teller per 1 oktober alweer op 78. Dus 
eind van het jaar zal dat ook weer ruim boven de 100 zijn.    
In werkelijkheid zullen dat er nog 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 doodgaan. En daar hebben we geen zicht op. 
 

Foto Aaldrik Pot 

Foto 1. Een van de vele vers opgeschoonde pijp in de eerste 

helft van april op een burcht in de boswachterij Veenhuizen. 

Hier werden geen jongen geboren. 
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De Dassenwerkgroep Drenthe blijft alle meldingen van doodgereden 
dassen consequent bijhouden. Op die manier krijgen we een steeds 
beter 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 trouw blijven volgen. 
Die informatie leveren we dan weer aan bij overheden, 
wegbeheerders, beleidsmakers en uitvoerders. Zodat er op die 
kwetsbare plekken faunavoorzieningen kunnen worden aangelegd. 
Helaas blijft dat maar al te vaak een moeizame weg.  
Gelukkig heeft de N381 = Frieslandroute qua faunavoorzieningen 
onlangs een prachtige upgrade ondergaan. Op veel plaatsen zijn oude 
gebreken hersteld en nieuwe voorzieningen aangelegd.  
Maar jammer genoeg blijven er nog - te - 
veel oude knelpunten liggen, en worden 
door de Dassenwerkgroep aangegeven 
suggesties niet of heel erg laat opgepakt. 
Zoals bijvoorbeeld omgeving Norg en 
Exloo; daar vallen nog steeds veel 

verkeersslachtoffers op steeds weer dezelfde plekken, ondanks het feit 
dat dit al zo vaak onder de aandacht is gebracht van de instanties.     
De Dassenwerkgroep Drenthe heeft veel kennis en expertise in huis op 
het gebied van dassenvoorzieningen. Wij adviseren de instanties dan ook 
graag in een vroegtijdig stadium hoe die voorzieningen er het beste uit 
kunnen zien. Helaas maken de instanties daar nog te weinig of te laat 
gebruik van. 
Onderhoud, herstel van schade aan voorzieningen etc. blijft ook een 
aandachtspunt; graag zouden we zien dat daar structureel meer aandacht 
voor komt. 
 
 
Lex Duif, administrator verkeersslachtoffers                      

 

Wat was er rond 1960 bekend over de das?  

Bron: De das in Nederland, A. van Wijngaarden en J. van de Peppel (1960). R.I.V.O.N. (Rijksinstituut 

voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud).  

Hieronder interessante citaten uit dit rapport over dassen en speciaal de Drentse dassen. 

 

De verspreiding in vroegere jaren. 

In 1933 schreef Thijsse, naar aanleiding van het vangen van een das, die toentertijd nog 

tot het schadelijke gedierte behoorde, in De Levende Natuur: “Wij zouden graag meer 

willen weten omtrent den aard en omvang van die schade. Daarvoor is allereerst noodig, 

dat wij weten waar en hoeveel dassenfamilies er nog in ons land leven. Wie helpt ons 

aan gegevens?”.  

Er kwamen vrijwel geen reacties op de oproep van Thijsse en pas 25 jaar later bleek het 

mogelijk, dit onderzoek te verrichten. Dit was noodzakelijker dan ooit, door allerlei 

oorzaken liep de das snel in aantal achteruit en was reeds in grote delen van Nederland 

verdwenen. 
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Het recente onderzoek (1958/59, red.) kon deze indruk helaas bevestigen, de volledige 

documentatie is daarom een vrij eentonig en treurig verhaal geworden van klemmen, 

strikken, vergif, doodslaan en schieten.  

In oudere literatuur wordt de das sporadisch genoemd, zodat er geen goed beeld is van 

de verspreiding en de talrijkheid van de das in Nederland. 

Het veldonderzoek leverde daarom het beste resultaat op. Tussen mei 1958 en mei 1959 

werd systematisch het hele land afgewerkt en per gemeente gegevens verwerkt en op 

een stafkaart ingetekend. Tijdens het veldonderzoek werd het aantal bewoonde of 

belopen burchten bepaald, dat in Nederland nog aanwezig was.  

Verreweg de meeste dassenburchten bleken zich in de grensstreken te bevinden. 

In de provincie Drente werden bij Norg een vijftal dassenburchten aangetroffen, terwijl 

er sterke aanwijzingen bestaan, dat er bij Eext (Anlo) en bij Gieten vroeger burchten zijn 

geweest. 

In de literatuur werden verder de volgende vangsten gevonden:  

Anlo (3 exemplaren, 1908); Berkenheuvel (Diever)(september 1931); Noord-Barge 

(Emmen)(1890); Gasselte (april 1936); Gieten (oktober 1896); Havelte (8 november 

1902); Zwinderen (Oosterhesselen)(2 exemplaren, 29 april 1939);  Sleen (oktober 

1948).   

Twee toponiemen, die mogelijk op het vroegere voorkomen van dassen wijzen, komen 

in deze provincie voor. Bij Annen (Anlo) ligt een grasland, dat “Dassenbroekje” wordt 

genoemd en aan de weg van Rolde naar Loon ligt bij Ballo een bouwland, dat 

“Dassenakker” heet. 

In Drente en Groningen wordt de das greven genoemd. Of de naam “Greevn” van een 

perceel bouwland op de es bij Gees (Oosterhesselen) en de “Grevenburg” tussen 

Oosterhesselen en Wachtum op het vroegere voorkomen van dassen duidt, is niet met 

zekerheid te zeggen. 

Samenvattend kan men zeggen, dat er vroeger in samenhang met de populaties in 

Westerwolde in Groningen, in de Zevenwouden in Friesland en het aangrenzende 

Eemsland, in het noordoostelijk deel van de provincie een zeer ijle autochtone 

dassenbevolking leefde.  

De in het overige deel van de provincie gevangen dieren dienen als zwervers te worden 

beschouwd, die hetzij uit het noordoosten via Westerwolde, hetzij uit het zuiden via het 

dal van het Schonenbeker Diep of de Vecht Drente zijn binnengekomen. 

 

Een paar opvallende zaken uit het rapport:  

Van de vele in de loop der jaren in Nederland uitgegraven dassenburchten is helaas 

nooit een plattegrond gemaakt. Een beschrijving van de nestkamers vindt men bij Jensen 

(1959). Deze waren, in zandgrond, cirkelrond met een doorsnede van 60 cm en een 

hoogte van 40 cm en voorzien van veel nestmateriaal, zoals bladeren, mos, varens, etc.. 

Neal en Harrison (1958) geven als afmetingen van de nestkamer waarin de jongen 

geboren worden een diameter van 60-90 cm op en een hoogte van 45 tot 60 cm. Deze 

holte schijnt volgens hem nooit ver van de ingang te liggen. Deze opvatting wordt door 

verschillende Zuid-Limburgse jachtopzieners gedeeld. 

De aanwezigheid van mensen in de omgeving van de burcht schijnt de dassen niet te 

verontrusten. Verschillende burchten liggen vlak bij boerderijen, naast of zelfs deels 

onder een weg of spoorweg (Elten).  
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Alleen het lopen van mensen en honden op de burcht zelf verjaagt de dassen.  

Er is ons 1 geval bekend geworden waarbij een das de jongen van een vossenpaar, die 

was geschoten, als het ware adopteerde en van voedsel voorzag (Valkenburg).  

Konijnen werden ook zeer regelmatig in de dassenburchten aangetroffen. Uit 1 grote 

dassenburcht (Heel) waarin een flink aantal dassen huisde, werden niet minder dan 

vijftig konijnen gefretteerd.  

Noord Drente kon oorspronkelijk slechts een ijle dassenbevolking herbergen. Dit vindt 

zijn verklaring in het venige en van nature relatief voedselarme karakter van de 

graslanden. Langs de beekdalen van Drente konden geen dassen leven. Deze beken 

waterden immers veengebieden af en in hun oeverlanden groeide een voedselarm 

Molinietum (blauwgrasland, red.).  

Situatie in 1960: In Drente handhaaft zich nog een kleine populatie bij Norg. In zeer 

recente tijd gingen hier echter 5 van de 6 burchten door wegenaanleg en de bouw van 

een bungalowpark verloren. Er zijn hier nog maar enkele dieren over.  

 

Hoe de das bestreden werd en maatregelen tot bescherming.  

Sinds 1948 valt de das onder het pelswild en geniet bescherming volgens de bepalingen 

van de jachtwet. Toen bleek dat er niet gelet werd op handhaving ging het vangen 

openlijk door. Daarbij werden allerlei methoden gebruikt: 

-Doodslaan of aan de riek steken. 

-Vangen en door de jachtopzichter dood laten schieten. 

-Hoewel vastgesteld was dat dassen meer goed doen ( hij eet talloze keverlarven, 

aardrupsen, muizen en slakken etc.) dan schadelijk zijn voor de landbouw, werd er soms 

georganiseerd op gejaagd door boeren en jachtopzichters. Daarvoor werden soms ook 

strychnine-eieren in holen gedeponeerd.  

-Soms werd een dassenburcht onbruikbaar gemaakt door er een vuilnisbelt van te 

maken, of men bewerkt de burcht met brandende motorolie, legt er carbid in en 

dergelijke. 

-Sinds 1954 wordt er door het ministerie van Landbouw en Visserij een premie van F 

15.- betaald voor iedere gedode en onder toezicht van de politie vernietigde vos. Door de 

invoering van deze regel wacht men tot de vos geworpen heeft en graaft de hele familie 

op, om zo de zesvoudige premie te incasseren. Omdat in verreweg de meeste 

dassenburchten ook vossen wonen, zijn door deze acties langzaam maar zeker  een 

groot aantal dassenburchten vernield. 

-In Zuid-Limburg zijn in 1960 nog meerdere (clandestiene) dassenclubs actief. Een wijd 

verbreid en geliefde vorm van recreatie is het dassenbijten. Hierbij wordt een das, die 

men meestal in een ton gevangen houdt, met behulp van een dassentang in het midden 

van een weide, pleintje of schuurtje gezet. Daar laat men 1 of meer honden met de das 

vechten. Hoewel vele honden hierbij deerlijk worden toegetakeld, is toch meestal na 

enkele “ronden” het resultaat, dat de das wordt verscheurd.  

Het komt voor, dat, wanneer een das al te venijnig is, met een nijptang het voorste deel 

van de onderkaak, met de 2 grote slagtanden wordt verwijderd. 

-Naast deze clubs zijn er andere clubs, die dassen vangen om deze als feestmaal te 

consumeren. In een bepaald dorp werd in 1960 nog met dassenvlees langs de huizen 

gevent. 
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-Een nevenproduct van de dassenvangerij is het dassenvet. Dit is, naar wordt verteld, 

vooral geliefd bij mijnwerkers en wel als geneesmiddel. Het wordt toegepast tegen 

silicose, tuberculose, wintervoeten, rheumatiek, brandwonden, etc. Het is ook zeer goed 

te gebruiken voor het onderhoud van leerwerk. In Kerkrade werd het in de herfst van 

1959 via een advertentie in een plaatselijk blad te koop aangeboden voor F 42.- per kg. 

-Behalve bovengenoemde methoden past men voor het vangen van dassen verder nog 

klemmen en strikken toe. Vooral de laatste manier van dassen vangen is uitermate 

wreed. Door de enorme nekmusculatuur van de das duurt het soms dagen eer een op 

deze wijze gevangen das stikt. Soms rukt het dier zich los en loopt nog weken met de 

strik om het lichaam rond voor het sterft. 

 

Dit was een door de redactie samengestelde selectie uit het bovengenoemde 160 pagina’s tellende 

rapport. In de volgende nieuwsbrief meer over de jaren na 1960. 

   

 

Tot zover onze dassennieuwsbrief 2022. We hopen dat jullie het met plezier hebben gelezen. Onze 

volgende nieuwsbrief verschijnt in het najaar van 2023.  

Moge het jullie én de dassen in Drenthe goed gaan! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dassenwerkgroep Drenthe 

 

Eindredactie Nieuwsbrief 

Pauline Arends 

Jolanda Bansema 

Ursula Cos 

Lex Duif 

Virry Schaafsma 

 

 


