
DE DASSENPOPULATIE

Niet ver van de Westertseweg is dicht bij het terrein van Natuur-
monumenten al sinds 1995 en waarschijnlijk veel langer, een 
dassenburcht. 

OVER DE DAS (informatie DAS & BOOM)

Leefgebied en leeftijd
Dassen geven de voorkeur aan hoog en droog gelegen woonplaatsen. De 
afstand naar grazige beekdalen, rivieruiterwaarden of andere voedselge-
bieden mag niet te groot zijn. Een beekdallandschap kan aan  dassen een 
excellent leefgebied bieden.
Ze houden van een kleinschalig weide- of akkerlandschap bij bosranden 
of houtwallen, maar ook in meer open terreinen, zoals heidevelden ko-
men dassen voor. Het landschap moet voldoende dekking en voldoende 
voedselaanbod bieden en, als het even kan, zo weinig mogelijk versto-
ring. In Nederland zijn er echter vrijwel geen dassenterritoria, die niet 
worden doorsneden door wegen, of die in de nabijheid liggen van we-
gen, dorpen of steden.
Een das kan wel vijftien jaar oud worden, maar in Nederland ligt de ge-
middelde leeftijd rond de vijf jaar. Dit komt voornamelijk door het relatief 
grote aantal dassen dat jaarlijks sneuvelt in het verkeer.

Wijze en tijdstip van foerageren
Dassen zijn nachtdieren, pas tegen de avondschemering komen ze te-
voorschijn. Het tijdstip is mede afhankelijk van de locatie van de burcht. 
Op ongestoorde plaatsen komen dassen vroeger tevoorschijn.
In een ideaal dassenleefgebied kan de das het hele jaar door op korte af-
stand van zijn burcht zijn kostje bij elkaar scharrelen. Zeker voor een zo-
gend vrouwtje is dit van groot belang, omdat ze regelmatig naar de 
burcht terug moet keren om de jongen te voeden.
Voedsel (in volgorde van belangrijkheid): regenwormen, larven van in-
secten, zoals engerlingen en emelten,  maïs en andere graansoorten, ke-
vers, appels, peren, pruimen, kersen en ander valfruit, muizen, mollen, 
egels en konijntjes, amfibieën, slakken, eikels en tamme kastanjes, vogels 
en eieren, aardbeien, bramen, vlier- en meidoornbessen.
Na hun nachtelijke voedseltochten keren ze tegen de schemering terug in 
hun burcht.

De samenstelling van een dassenfamilie
De samenstelling van een dassenfamilie is afhankelijk van voedselaanbod 
en de bereikbaarheid daarvan. In een voedselrijk gebied telt een familie 

ongeveer de zes volwassen dassen, vaak evenveel mannetjes als vrouw-
tjes. In de regel zijn er in de familie één of twee nesten jonge dassen.
Ook dassen, die het jaar daarvoor geboren zijn (de ‘jaarlingen’) mogen  
blijven zolang ze niet in de weg lopen.
Meestal bezit de familie een hoofdburcht met bijbehorende wissel- en bij-
burchten en hier in daar in hun territorium vluchtpijpen. Vanuit deze 
burchten wordt het territorium bestreken.

Dasenburcht
Dassen bouwen hun burchten bij voorkeur in bosranden of houtwallen, in 
de buurt van gras of akkerland en water. Bij voorkeur graven ze een hol in 
een steile helling, dan verloopt het afvoeren van de grond makkelijker. 
Ook de grondsoort is van belang bij de keuze van een hol; liefst goed ver-
graafbare grond, waarin bovendien regenwater snel wordt afgevoerd.
Het aantal gangen (‘pijpen’) en holen (‘kamers’) van een dassenburcht 
varieert. Veel bezitten slechts een paar gangen en twee of drie kamers, 
maar dat aantal kamers kan oplopen tot meer dan dertig. 

Bijburchten
Een dassenfamilie verlaat soms voor kortere of langere tijd de hoofd-
burcht. Niet ver van die hoofdburcht ligt in de regel een tweede burcht. 
En op grotere afstand bezit de familie vaak meerdere kleine bijburchten 
en vluchtholen. 

Eind april 2005:   Dassensporen bij de pas gegraven poel op het land 
tussen Tolhuisweg en Noordlaarderbos.
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DE DASSEN OP DE WESTERT

Jacob de Bruin van Natuurmonumenten verschafte ons gegevens 
over de dassenpopulatie op de Westert. Hij is positief over de 
ontwikkelingen. De hoofdburcht vertoont op dit moment 11 belo-
pen pijpen en produceert vermoedelijk jaarlijks jongen. De bij-
burchten worden dit jaar intensiever gebruikt. Ook zijn er meer-
dere nieuwe burchten gevonden wat verderop in de omgeving. 

De grootste knelpunten vormen de A28, de N34 en het Noord-
Willemskanaal. Op de Westertseweg is wel eens een das doodge-
reden, maar op zichzelf vormen de Westertseweg en het fietspad 
geen groot probleem, mits het er ‘s nachts maar rustig is. 

Dassen gebruiken altijd dezelfde wildwissels. Dus op plekken 
waar ze regelmatig oversteken kan vrij eenvoudig een passage 
onder de weg door worden gemaakt.

    Das, doodgereden op de Westertseweg juli 2006

September 2008: twee pijpen van de dassenburcht op de Westert
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