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Samenvatting 
 
Na decennia van vervolging en uitroeiing is de das in Vlaanderen en de taalgrensregio terug in opmars. De 
relictpopulaties in Limburg en Waals-Brabant hebben zich hersteld en breiden opnieuw uit. Dat laat zich merken 
in een toename van het aantal (zicht)waarnemingen en verkeersslachtoffers, ook in de provincie Vlaams-
Brabant. 
 
Nadat in 2015-2016 onderzoek werd gedaan naar het voorkomen van de das in het zuidoosten van Vlaams-
Brabant, lag de focus van het onderzoek in 2016-2017 op het zuidwesten van de provincie. Tijdens dit onderzoek 
probeerden we te achterhalen of de dassen het Pajottenland en/of de Brusselse rand reeds opnieuw hadden 
kunnen koloniseren vanuit de bestaande relictpopulaties in het westen van Waals-Brabant, die zich de voorbije 
jaren opnieuw in noordwaartse richting konden uitbreiden. Naast het onderzoek in het westen, werden ook in 
het oosten nog een aantal burchten en meldingen verder opgevolgd. 
 
Ook nu weer bereikten ons meldingen van das, deze werden nagegaan op het terrein en waar nodig of wenselijk 
ook verder opgevolgd. In totaal kon op negen verschillende locaties met zekerheid (al dan niet tijdelijke) 
aanwezigheid van das worden vastgesteld. In drie gevallen betrof het een reeds gekende en permanent 
bewoonde burcht die ook tijdens dit project verder werd opgevolgd. Daarnaast werd ook een permanente 
vestiging opgevolgd van een dassenburcht in het noordwesten van Waals-Brabant en kon ook in Vlaams-Brabant 
een nieuwe permanente vestiging worden vastgelegd.  
 
Tijdens de projectperiode werden in totaal 99 historische burchtlocaties, verspreid over Vlaams- en Waals-
Brabant, gecontroleerd op aanwezigheid van das. Daarnaast werden naar aanleiding van meldingen of voor de 
opvolging van bewoonde burchten nog 25 terreinbezoeken verricht, en werden 8 cameravallen gedurende in 
totaal 841 cameravalnachten ingezet om eventuele bewoning van burchten te kunnen vaststellen en reeds 
gekende burchten met permanente bewoning op te volgen. Deze inzet van cameravallen was goed voor 
ongeveer 3000 registraties van 25 soorten dieren waarvan ongeveer 1400 van das.  
 
De das lijkt dus intussen stevig voet aan de grond te krijgen in het oosten van Vlaams-Brabant. In het westen van 
de provincie nam het aantal meldingen van das toe en werden een aantal tijdelijke burchten gevonden, maar 
kon nog geen permanente bewoning worden vastgesteld. Het lijkt echter slechts een kwestie van tijd eer de das 
zich ook in het Pajottenland en de Brusselse rand opnieuw permanent vestigt. 
 
Toch blijft deze terugkeer nog steeds heel precair. Bewuste en onopzettelijke verstoring van burchten vormt ook 
nu nog steeds een groot probleem, zeker in deze vestigingsfase waarin dassen bijzonder verstoringsgevoelig zijn. 
Een probleem dat de nodige aandacht dient te krijgen, wil de das opnieuw een toekomst hebben in Vlaams-
Brabant. Daarnaast bemoeilijken ook de toenemende verstedelijking en versnippering van het leefmilieu van de 
das hun migratie noordwaarts. Veel dassen sneuvelen tijdens hun zoektocht naar een nieuwe verblijfplaats in 
het verkeer. De voornaamste migratieknelpunten worden in dit rapport verder besproken en waar mogelijk 
worden ook eventuele oplossingen voorgesteld. 

  



  
 De das in Vlaams-Brabant 2 
 
 
 
 

Inleiding 
 
Al sinds het begin van de jaren ’90 is de terugkeer van de das een issue in Vlaams-Brabant. Lange tijd bleef het 
bij een sporadische waarneming en veel hoop en dromen van natuurliefhebbers die in de terugkeer van de das 
een nieuw hoofdstuk in natuurherstel zagen. 
 
In 1996 werkte studiebureau Econnection op vraag van de Vlaamse overheid een beschermingsplan voor de das 
uit voor het zuidelijke deel van de provincie Vlaams-Brabant en het taalgrensgebied. De provincie zou klaar zijn 
voor de terugkomst van deze iconische soort. Maar het bleef nog wachten op het verlossende nieuws. Bijna 10 
jaar later werd het beschermingsplan in uitvoering gebracht door Regionaal Landschap Dijleland. Oude burchten 
werden, net als in 1996, opnieuw geïnventariseerd, maar zonder resultaat. Nergens kon de aanwezigheid van 
das bevestigd worden. Toch druppelden sporadisch waarnemingen binnen. 
 
De laatste jaren zit het aantal waarnemingen van deze soort in de provincie Vlaams-Brabant echter duidelijk in 
stijgende lijn. Deze toename in aantal meldingen kan men deels toeschrijven aan het feit dat ze makkelijker 
doorstromen dan voorheen, sinds de alomtegenwoordigheid van het internet en de opkomst van het online 
portaal Waarnemingen.be dat dergelijke losse gegevens verzamelt. Toch lijkt er iets meer aan de hand.  
 
Relictpopulaties die de barre tijden van vervolging en uitroeiing door de dassensociëteiten overleefden, zijn 
opnieuw in opmars. Zowel van over de taalgrens als in Limburg bereiken ons steeds vaker positieve berichten 
van nieuwe vestigingen en populaties die respectievelijk in noordelijke en westelijke richting uitbreiden. Het 
hoeft dan ook niet te verbazen dat het aantal meldingen van zwervende dieren, tijdelijke vestigingen en – helaas 
– verkeersslachtoffers in Vlaams-Brabant in stijgende lijn is. 
 
Nadat in 2016 op een tiental locaties verspreid over het zuidoosten van de provincie (sporen van) dassen werden 
aangetroffen, werd in 2017 naar dassen gezocht in het zuidwesten van Vlaams-Brabant, en de aansluitende delen 
van Waals-Brabant. De resultaten van beide onderzoeken schetsen een actueel beeld van de verspreiding van 
de das in het zuiden van Vlaams-Brabant, zodat er nu optimaal kan ingezet worden op bescherming. Enkel zo is 
er een toekomst weggelegd voor de das in Vlaams-Brabant. Naast dit onderzoek in het westen van de provincie, 
werden ook een aantal locaties in het oosten in 2017 verder opgevolgd. 
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1 Verspreiding en trends 
 

 Historische verspreiding 
 

 Vlaanderen 
De geschiedenis van de das in Vlaanderen is vrij goed gedocumenteerd. In West- en Oost-Vlaanderen was de 
soort wellicht altijd al vrij zeldzaam, en grote aaneengesloten gebieden met talrijke burchten komen er al lange 
tijd niet meer voor. Desondanks bleef de soort wel verspreid aanwezig, zelfs tot in het noorden van beide 
provincies. Ook was er vanaf eind 1989 in het zuiden van Oost-Vlaanderen opnieuw enkele jaren een bezette 
burcht, die echter na verloop van tijd weer verdween. In de omgeving van Loppem (West-Vlaanderen) vielen 
zowel in 1967, 1982, 1995 als 2016 verkeersslachtoffers, en waren er zichtwaarnemingen in 1992, 2010 en 2014 
(Verkem et al., 2003; pers. med K. Van Den Berge (INBO)). In de provincie Antwerpen kwamen er vooral dassen 
voor rond de grens met Nederland, maar toen daar de populaties in de jaren zestig verdwenen was het ook in 
het noorden van Antwerpen snel afgelopen. Toch bleven voornamelijk in het zuiden van de provincie nog 
regelmatig dassen opduiken. Limburg, en dan vooral het Haspengouwse gedeelte en de Voerstreek, is vanouds 
de beste Vlaamse dassenregio, en de enige waar de soort onafgebroken kon standhouden, ondanks 
grootschalige verdelging.  
 

 Vlaams-Brabant 
Uit onderzoek blijkt dat de das vroeger een belangrijk deel van (Vlaams)-Brabant bezette, in het bijzonder in het 
oostelijke deel van de provincie. Het verspreidingsgebied vormde één aaneengesloten geheel, dat evenwel uit 
meerdere kerngebieden was opgebouwd, die langs smalle corridors met elkaar verbonden waren. Grof 
afgebakend komt dit overeen met het gebied tussen de gemeenten Nivelles, Halle, Brussel, Aarschot, Diest, 
Tienen en Villers-la-Ville. Via de bosrijke gordel van Aarschot over Diest naar Lummen werd aansluiting gevonden 
bij de Limburgse populaties (Econnection, 1996). 
 
Een aantal belangrijke kerngebieden voor de das in Vlaams-Brabant waren gelegen in de regio rond het 
Zoniënwoud, de streek ten zuiden van Leuven met het Meerdaalwoud en het Hageland (Econnection, 1996). In 
een kleine regio ten zuidoosten van het Zoniënwoud en in het gebied rondom het Meerdaalwoud overleefden 
dassen nog lang, maar met de opkomst van de plezierjacht op de das door o.a. de zogenaamde dassensociëteiten 
in de jaren vijftig nam ook daar de resterende populatie in sneltempo af. Aangezien beschermingsmaatregelen 
ondanks de kritieke situatie uitbleven, deden stroperij en verdelging de soort uiteindelijk ook in Vlaams-Brabant 
volledig verdwijnen. 
 

 Waals-Brabant 
Als gevolg van een doorgedreven vervolging was het areaal van de das in de tweede helft van de negentiende 
eeuw in heel Wallonië sterk gekrompen, met in 1970 voor Waals-Brabant enkel nog een geïsoleerde populatie 
in de omgeving van Arquennes. Nadat in 1982 het vergassen van burchten verboden werd stabiliseerde de 
Waalse populatie, en breidde ze – ook in Waals-Brabant – langzaam weer uit. Ondanks uitbreiding bleef de 
situatie ten noorden van de Samber en de Maas nog precair, waarbij de populatie in Waals-Brabant in het begin 
van de twintigste eeuw nog steeds geïsoleerd was ten opzichte van andere Waalse populaties (Libois, 2006). 
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Figuur 1: Verspreiding van de das in Wallonië in de periodes 1982 en 1994-2000 (bron: Libois, 2006). 

 

 Actuele verspreiding  
 

 Vlaanderen 
Sinds het verschijnen van het rapport ‘De Das in Vlaams-Brabant: terugkeer van een icoonsoort’ (Nijs, 2016) 
bracht het INBO een rapport uit waarin de meest recente situatie van de das in Vlaanderen wordt beschreven 
(zie Van Den Berge et al. 2017). Uit dit rapport blijkt dat de das momenteel wellicht in alle Vlaamse provincies 
aanwezig is. Het zwaartepunt ligt nog steeds in Limburg, maar ook elders in Vlaanderen breidt de soort 
ondertussen verder uit. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de huidige Vlaamse situatie en worden 
een aantal aspecten uit dit rapport besproken die relevant zijn voor de situatie in Vlaams-Brabant. Voor meer 
details verwijzen we door naar Van Den Berge et al. (2017). 
 
In het zuiden van Oost-Vlaanderen, en provinciegrensoverschrijdend in Henegouwen, zijn er gespreid over een 
ruime periode verschillende meldingen van dassen. De locaties in het westen (Kluisbergen en Mont de l’Enclus) 
sluiten direct aan bij meldingen in de West-Vlaamse Scheldestreek, meer oostelijke locaties (Geraardsbergen en 
Lessines) sluiten min of meer aan bij het Pajottenland (Galmaarden) in Vlaams-Brabant. Aangezien er ook 
daartussen (de regio rond Ronse, Oudenaarde en Maarkedal) af en toe meldingen zijn, vormt dit een brede gordel 
die loopt van West-Vlaanderen tot Vlaams-Brabant.  
 
In het zuiden van de provincie Antwerpen, onmiddellijk tegen de grens met Vlaams‐Brabant, zijn er drie 
verkeersslachtoffers bekend, uit 1994 (Herselt) en 2005 (twee dieren, in Rijmenam en Mechelen). Deze 
meldingen, samen met nog een zekere zichtwaarneming in Sint‐Kathelijne‐Waver in 2011 zijn verder in 
samenhang te beschouwen met de gegevens uit het noorden van Vlaams‐Brabant. 
 
In Limburg zijn volgens de meest recente schatting (2016) in Voeren ongeveer 90 hoofdburchten bezet, en in 
Haspengouw zo’n 100 hoofdburchten. In Voeren gaat het daarbij vooral om een verdichting (toename) van het 
aantal territoria, in Haspengouw speelt de combinatie van verdichting door bijgekomen burchten, nieuwe 
vondsten van reeds langer bestaande maar voorheen ongekende burchten, en areaaluitbreiding zowel in 
noordwestelijke richting als in de Maasvallei. In de onmiddellijke periferie van het gekende burchtareaal vindt er 
een vrij intensieve dynamiek plaats van dispersende en zwervende dieren. Westwaarts is inmiddels via de regio 
ten zuiden van Sint‐Truiden de provincie Vlaams‐Brabant bereikt, waarbij actueel ook vanuit deze richting een 
stroomversnelling op gang is gekomen in de rekolonisatie van dit gebied. 
 

 Vlaams-Brabant 
Na een uitgebreide inventarisatie van de das in het oosten van Vlaams-Brabant in 2015-2016 in het kader van 
het voorgaande BNBP ‘De Das in Vlaams-Brabant: terugkeer van een icoonsoort’, kon worden geconstateerd dat 
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de soort effectief aan een opmars bezig is in de provincie. Een verhoging van het aantal zichtwaarnemingen, 
verkeersslachtoffers, permanent bewoonde burchten en het vaststellen van voortplanting vormden een 
onomstotelijk bewijs dat de soort na jaren van afwezigheid opnieuw voet aan grond krijgt in de provincie Vlaams-
Brabant. Ook in 2016-2017 zette deze trend zich verder en nam het aantal (bij)burchten en meldingen opnieuw 
toe. De succesvolle in- en uitbreiding van de Waals-Brabantse en Limburgse dassenpopulatie liggen naar alle 
waarschijnlijkheid aan de basis van deze gestage toename. 
 
Aanvullend op de resultaten van het voorliggend project, wordt onderstaand een kort overzicht van de huidige 
stand van zaken gegeven op basis van het rapport van Van Den Berge et al. (2017). Voor meer details wordt 
verwezen naar Van Den Berge et al. (2017). 
 

1.2.2.1 Noordelijk Vlaams-Brabant 
Bron: Van Den Berge et al. (2017). 
In Keerbergen werd in 2004, dichtbij de provinciegrens, een wijfje als verkeersslachtoffer ingezameld. De 
vindplaats is minder dan vijf kilometer verwijderd van deze in Rijmenam (zie hoger, provincie Antwerpen). De 
combinatie van beide vondsten wijst mogelijk op een lokale herkomst. Ook een mogelijke zichtwaarneming in 
november 2006 in Keerbergen geeft hier verdere ondersteuning voor. 
 
Meer naar het oosten zijn er enkele dataclusters gespreid over de gemeenten Holsbeek, Rotselaar en Aarschot, 
noordwaarts aansluitend tot Scherpenheuvel‐Zichem vlakbij de Antwerpse provinciegrens. Hier werden sinds 
2003 illegaal al enkele keren dassen uitgezet. Vermoedelijk zijn er ook lokaal dassen gevestigd (Van Den Berge et 
al., 2017). Deze situatie wordt, omwille van de nieuwe vondst van een verkeersslachtoffer op 2 oktober 2017, 
verderop in voorliggend rapport meer uitgebreid besproken. 
 

1.2.2.2 Westelijk Vlaams‐Brabant 
Bron: Van Den Berge et al. (2017). 
De dichtheid aan waarnemingen in het westelijk deel van Vlaams‐Brabant is minder hoog dan in het oostelijke 
deel van de provincie, en is vergelijkbaar met deze in het aanpalende deel van Oost‐Vlaanderen. Er is een melding 
van een zichtwaarneming uit Pepingen (1997), en verkeersslachtoffers of andere doodvondsten werden gemeld 
uit Roosdaal (1998, mogelijk), regio Galmaarden (2005, 2006 en 2017 – voor dit laatste dier zie verder), Dilbeek 
(2009, mogelijk), Liedekerke (2014) en Anderlecht (2016). Door de nieuwe vondst in Galmaarden komt deze regio 
(West‐Pajottenland) opnieuw in de aandacht. Hier zijn reeds tal van meldingen bekend, en zou er ook reeds sinds 
ca. 1990 een vrij grote bezette dassenburcht aanwezig zijn. Deze data kunnen verder in relatie gezien worden 
met de waarnemingen in Geraardsbergen (Oost‐Vlaanderen) en Lessines (Henegouwen) zoals reeds vermeld bij 
de bespreking van Oost‐Vlaanderen, en een verkeersslachtoffer in Bassilly (Henegouwen) in 2006. 
 

1.2.2.3 Zuidoostelijke heuvelzone 
Bron: Van Den Berge et al. (2017). 
In deze regio kunnen de verzamelde data van dode dieren verdeeld worden in drie zones: het gebied van het 
Hallerbos en het Zoniënwoud, het centrale gedeelte met het Meerdaalwoud, en het uiterste zuidoosten in de 
omgeving van Landen. 
 
Uit de regio ten zuiden en direct ten oosten van Brussel, met o.m. het Zoniënwoud en het Hallerbos, zijn enkele 
doodvondsten van dassen bekend. Locaties waar reeds dieren werden aangetroffen zijn Halle (2007 en 2014), 
Sint‐Genesius‐Rode (1996 en 2005), Ouderghem (2007), Overijse (2009 en 2014), en mogelijk ook Watermaal‐
Bosvoorde (1999) en Tervuren (2007). Even ten zuiden van de gewestgrens met Wallonië werden met zekerheid 
al twee verkeersslachtoffers opgemerkt op precies dezelfde plek op het klaverblad ter hoogte van Ophain‐Bois‐
Seigneur‐Isaac (Braine‐Alleud) (2005 en 2010). Verder naar het zuiden zijn verkeersslachtoffers gekend op de E19 
ter hoogte van Haut‐Ittre (2003) en van Nijvel (2011), en op de E420 ter hoogte van Arquennes (2007). In Lasne 
was in 2006 een burcht tijdelijk door das bezet. 
 
Uit de omgeving van het Meerdaalwoud werden aan Vlaamse zijde reeds vijf dode dassen ingezameld en nog 
twee andere mogelijke verkeersslachtoffers opgemerkt. Even zuidelijker aan Waalse zijde werden al zes dieren 
opgemerkt waarvan er vier werden ingezameld. De Vlaamse verkeersslachtoffers vielen in Oud-Heverlee (2001), 
Bierbeek (2005, 2007 en 2011) en Opvelp (2014). De Waalse slachtoffers komen vooral uit de regio van Bossut‐
Gottechain (Grez‐Doiceau) en Nodebais (Beauvechain). Verder zuidelijk werden twee verkeersslachtoffers 
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gemeld in Court‐Saint‐Etienne ter hoogte van Beaurieu (2009 en 2011). Ten noordwesten van het 
Meerdaalwoud, op het plateau van Moorsel – Duisburg, werd in 2003 een tijdelijk bezette dassenburcht 
gevonden, met o.m. ook strooiselaansleep (duidend op vestiging). Ook in het Meerdaalwoud zelf werd een oude 
burcht tijdelijk door das gebruikt, vermoedelijk in 2006. 
 
In de omgeving van Landen, het uiterste zuidoosten van de provincie op de grens met Limburg en Luik, zijn drie 
verkeersslachtoffers bekend, in Walshoutem (2005 en 2006) en in Zoutleeuw (2014). 
 

1.2.2.4 Effectieve rekolonisatie en hernieuwde burchtbezetting 
Bron: Van Den Berge et al. (2017). 
Sinds 2011 wordt het duidelijk dat in het zuiden van Vlaams‐Brabant een effectieve rekolonisatie op gang is 
gekomen, met burchtbezettingen over de brede gordel vanaf (ten zuiden van) Halle tot de grens met de 
zuidwesthoek van Limburg. Daarbij is duidelijk dat deze rekolonisatie zowel vanuit Waals-Brabant als vanuit 
Limburg optreedt. Bij een aantal van de burchten is inmiddels bevestigd dat het om meerjarige bezetting gaat 
met herhaalde voorplanting, in andere gevallen ging het om tijdelijke bezetting. De afgelopen jaren waren een 
tiental burchten bezet. 
 

 Waals-Brabant 
Bron: Brichau (2003). 
In de streek rond Ittre/Nijvel ten zuiden van Halle en het Hallerbos is de das altijd aanwezig gebleven. Het ging 
daarbij om een restpopulatie, met eind jaren 90 – begin jaren 2000 nog zes bewoonde burchten (gegevens CPN 
Brabant, waarnemingen met Koen Van Den Berge). Uit oude gegevens, verzameld door Koen Berwaerts, bleek 
dat de populatie in de jaren 80 groter was. De periode rond de eeuwwisseling kan dus als een dieptepunt 
beschouwd worden voor deze populatie. Na een aantal acties door plaatselijke natuurbeschermers om de 
burchten te beschermen werden een aantal verlaten burchten opnieuw bewoond en bleef de populatie een tijd 
stabiel. In Figuur 2 stelt de grote lichtblauwe zone de dassenverspreiding voor zoals ze werd vastgesteld in 1996. 
Het gebied ten westen van het kanaal is daarin onzeker, aangezien deze burcht pas in 2006 werd gevonden. 
Volgens bronnen bij “Le Département de la Nature et des Forêts” is er in dat gebied altijd bewoning door dassen 
geweest.  
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Figuur 2: Verspreidingsgebied van de das in westelijk Waals-Brabant in de periode 1996-2002 (lichtblauw), 2002-2006 (+ 

onderste kleine donkerblauwe figuur), 2006-2012 (alle blauwe figuren samen), en vanaf 2012 (+ rode figuur)(bron: Brichau, 
2013).  

 
Vanaf 2004 is er een eerste melding van de herkolonisatie van een oude, tot dan toe verlaten burcht ten noorden 
van het tot dan gekende verspreidingsgebied. Een controle van de gekende oude burchten leverde echter niets 
op (onderste kleine blauwe zone in Figuur 2). In de blauwe zone linksboven was in 1984 een burcht bewoond, 
een controle in mei 2006 leverde daar echter niets op. Een tijdje later bleek deze burcht toch bewoond, 
herkolonisatie zal vermoedelijk ten vroegste vanaf 2007 plaatsgevonden hebben. Nadat in 2012 opnieuw een 
oude burcht in gebruik werd genomen reikte het verspreidingsgebied tot slechts enkele kilometers van de 
taalgrens (alle figuren samen in Figuur 2). 
 
Bij alle bezochte hoofdburchten die in de periode 2012-2013 werden bezocht, was er veel meer activiteit dan bij 
de vorige uitgebreide bezoeken in de periode 2004-2006. Aangezien een bewoonde dassenburcht steeds bestaat 
uit verschillende toegangen of pijpen, en er steeds nieuwe pijpen worden gegraven of in herbruik genomen, kan 
het aantal pijpen dat in gebruik is iets vertellen over de bezetting van een burcht. Uit de activiteiten in 2012-
2013 bleek dat er veel meer pijpen belopen waren dan zes tot acht jaar eerder. Mogelijk wijst dit op een grotere 
bezetting per burcht. Ook na 2013 lijkt het erop dat dassen in het noorden van Waals-Brabant verder blijven 
uitbreiden. Zo werd een verkeersslachtoffer gemeld op de steenweg tussen Braine-Le-Chateau en Ittre op 5 mei 
2017, en viel ten oosten van het Bois des Frères in augustus 2017 ook nog een verkeersslachtoffer. 
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2 Methodiek 

 Beschrijving onderzoeksgebied 
 
Het onderzoeksgebied strekt zich uit over de leemstreek in de taalgrensregio in het zuiden van de provincie 
Vlaams-Brabant. Bij aanvang van het project maakte men nog nergens melding van herkolonisatie door das in 
deze regio. Uit bestaande gegevens (o.a. Brichau, 2013, zie ook paragraaf 1.2.3) blijkt echter dat de 
dassenpopulatie ten zuiden van de taalgrens een duidelijke – vnl. noordoostwaartse – uitbreiding kent de laatste 
jaren. Daarom werd besloten het onderzoeksgebied over de taalgrens uit te breiden naar het (noord)westelijke 
deel van Waals-Brabant. 
 
Het onderzoeksgebied kenmerkt zich door een zachtglooiend heuvelland waarbij open akkerplateaus afwisselen 
met gesloten beekdepressies die groenblauwe linten vormen doorheen het landschap. Het gebied telt daarnaast 
nog een aanzienlijk aantal oude bossen en bosfragmenten, waaronder het Hallerbos, Zoniënwoud en 
Lembeekbos aan Vlaamse zijde en Bois de Clabecq, Bois d’Apechau, Bois de la Houssière, Bois du Haumont en 
Bois d’Ophain aan Waalse kant. Deze bossen behoorden eens tot het historische uitgestrekte Kolenwoud en zijn 
nu versnipperd over het landschap verspreid. In Figuur 3 is duidelijk te zien dat de grotere bossen in het zuiden 
zich allemaal op de hoger gelegen delen van de provincie bevinden (in het Digitaal Hoogtemodel zoals in deze 
figuur weergegeven geldt hoe warmer de kleur, hoe hoger de ligging). 
 
Lokaal komen talrijke holle wegen voor, waarvan meerdere zich diep in de bodem hebben ingesneden. 
Bodemkundig vertoont dit landschap een grote verscheidenheid, waaruit de das heel wat voordeel haalt 
(Econnection, 1996). 
 

 
Figuur 3: Digitaal terreinmodel van Vlaams-Brabant, met weergave van alle bossen (Bron: Agiv, 2017; De Saeger et al., 2016). 
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 Inventarisatie historische burchtlocaties 
 

 Inventarisatie gekende historische burchtlocaties 
Gezien de beperkte looptijd van dit project en de omvang en het landschappelijke karakter van het 
onderzoeksgebied dat vele beekvalleien, taluds en boskernen telt, was het niet mogelijk om de gehele regio 
systematisch op burchten te onderzoeken. In eerdere studies omtrent de das werd om die reden reeds uitgegaan 
van oude burchtgegevens als basis voor de inventarisatie (Econnection, 1996; RLD, 2007; Nijs, 2016). Van dassen 
is immers bekend dat ze bij de rekolonisatie van voormalige leefgebieden vaak gebruik maken van historische 
dassenburchten die nog aanwezig zijn in het landschap. Bovendien kunnen een aantal burchten zonder concrete 
aanwijzingen of systematisch veldonderzoek niet (meer) worden (terug)gevonden. 
 
Studiebureau Econnection (1996) maakte in het kader van de opmaak van een ‘Beschermingsplan voor de das in 
het zuidelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant en het taalgrensgebied’ een overzicht op van de gekende 
burchtlocaties in het zuiden van de provincie. De informatie daarvoor was gebaseerd op literatuur- en 
bronnenonderzoek en bevraging van lokale mensen, aangevuld met eigen veldonderzoek. De burchten werden 
toegevoegd aan de databank die door de toenmalige vzw Nationale Campagne Bescherming Roofdieren sedert 
1985 werd bijgehouden en kregen een eigen registratienummer toegewezen dat overeenkomt met een 
volgnummer in deze databank. In de periode 2004-2007 werd deze lijst verder aangevuld in het kader van de 
uitvoering van bovenvermeld beschermingsplan (Regionaal Landschap Dijleland, 2007) en in het kader van het 
BNBP ‘De Das in Vlaams-Brabant: terugkeer van een icoonsoort’ (Nijs, 2016). Intussen bevat de databank 
gegevens van 369 historische en recente dassenburchten in Vlaams- en Waals-Brabant (Econnection, 1996; 
Regionaal Landschap Dijleland, 2007; Nijs, 2016). Voor een aantal van die burchten werd, naast de identificatie- 
en lokalisatiegegevens, een uitvoerige beschrijving gegeven van de actuele toestand van de burcht en het 
omliggende terrein (Econnection, 1996; Pasteels, 2005; Nijs, 2016).  
 
Aangezien het grootste deel van de historisch gekende burchten ten (zuid)westen van Brussel op Waals 
grondgebied (Waals-Brabant en Henegouwen) gelegen was en er weinig of geen historische dassenburchten uit 
zuidwestelijk Vlaams-Brabant bekend waren, focusten de inventarisatie-inspanningen bijgevolg voornamelijk op 
het noordwesten van Waals-Brabant. Het onderzoeken van burchten ten zuiden van de taalgrens kon bovendien 
inzicht verschaffen in welke mate de dassen Vlaams-Brabant reeds naderden vanuit bestaande relictpopulaties 
meer zuid- en oostwaarts gelegen. Daarom werd in eerste instantie gestart met het inventariseren van de meest 
noordelijk gelegen burchten die ook het dichtst tegen de taalgrens gelegen zijn. Daarnaast werd ook getracht 
om de recente (noordwaartse) uitbreiding van de gekende dassenpopulatie in de regio Itter-Nijvel zo goed 
mogelijk in kaart te brengen (zie Brichau, 2013). Voor de inventarisatie van de historische dassenburchten 
konden we rekenen op hulp van Tom Brichau en een aantal geïnteresseerde vrijwilligers die werden opgeleid 
tijdens het dasseninventarisatieweekend dat georganiseerd werd in 2016 (Nijs, 2016). 
 
Per deelgebied werd volgend inventarisatiemateriaal voorzien:  

 Een overzichtskaart (orthofoto) met daarop alle burchtlocaties met nummer van iedere burcht erbij 
vermeld. 

 Detailkaarten (1:10.000 of meer/minder, afhankelijk van grootte gebied). 

 Inventarisatiefiche (1 per (bij)burcht). 
 
Aan de deelnemers werd gevraagd om per hoofd-/bijburcht op een inventarisatiefiche te noteren wat de actuele 
toestand van de burcht was, de bewoningstatus, de activiteitstatus, mate van beschutting en tot slot of er 
verstoring te melden was (zie 
Bijlage 1: Inventarisatiefiche). 
 
Na afloop van de inventarisatie werden de ingevulde inventarisatiefiches via post of mail terugbezorgd aan de 
projectcoördinator. 
 

 Oproep historische burchtlocaties 
Aangezien er weinig informatie beschikbaar was over de historische verspreiding van de das in het zuidwesten 
van Vlaams-Brabant, werd een oproep gelanceerd om eventuele historische (of recente) burchtlocaties door te 
geven. Deze oproep werd verspreid naar alle afdelingen van Natuurpunt en andere natuurorganisaties actief 
binnen het onderzoeksgebied met de vraag deze op hun beurt verder te verspreiden via het lokale netwerk en/of 
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ledenblad. Daarnaast werd aan de milieuambtenaren van 11 gemeenten gelegen in het zuidwesten van de 
provincie (Hoeilaart, Halle, Sint-Genesius-Rode, Beersel, Linkebeek, Pepingen, Gooik, Sint-Pieters-Leeuw, Herne, 
Galmaarden en Bever) gevraagd om deze oproep in hun lokaal gemeenteblad op te nemen. Ook het Regionaal 
Landschap Pajottenland & Zennevallei werkte mee om de oproep zo wijd mogelijk te verspreiden.  
 
Tot slot werd persoonlijk contact opgenomen met enkele mensen die in het verleden rond das actief waren in 
de regio of over historische informatie omtrent de aanwezigheid van de soort in de regio konden beschikken. 

 

 Opvolging nieuwe meldingen en gekende locaties 
 

 Terreinbezoek 
Regelmatig bereiken ons via email, Waarnemingen.be of persoonlijke contacten, meldingen van mogelijke 
waarnemingen, burchten of sporen van das in Vlaams-Brabant. Aangezien dassen over grote afstanden kunnen 
zwerven op zoek naar een nieuw leefgebied, verdienen dergelijke meldingen steeds de nodige opvolging. Ze 
kunnen een belangrijke bron van informatie vormen over de rekolonisatie van das in de provincie. Daarom 
werden betrouwbare meldingen van (vermoedelijke) aanwezigheid van das of dassenburchten opgevolgd met 
een terreinbezoek. Tijdens dit bezoek werd gekeken welke sporen (prints, haren, krabsporen, graafsporen, 
latrines, burcht,…) aanwezig waren op de gemelde locatie en of deze sporen aan das konden worden 
toegeschreven. 
 

 Cameravallen 
Indien er tijdens het terreinbezoek sporen werden aangetroffen die aanwezigheid van das suggereerden of er 
bestond twijfel i.v.m. de determinatie van de soort, werd geopteerd om cameravallen in te zetten. Op die manier 
kon niet alleen tot een correcte determinatie gekomen worden, maar werd tevens een beter zicht verkregen op 
het aantal dieren dat de burcht bewoonde en het feit of er al dan niet voortplanting plaatsvond. Hiervoor werd 
gebruik gemaakt van de Bushnell NatureView Cam Close focus (video-opnames, 10-20 sec) en de Reconyx HC600 
Hyperfire (foto-opnames, 3 beelden per geregistreerde beweging). De cameravallen werden voorzien van een 
gepaste veiligheidsbehuizing en een Phyton multicombiloop kabelslot tegen diefstal. 
 
Cameravallen werden ruim voor schemering opgehangen met zicht op de ingang van een of meerdere pijpen van 
de burcht, langs wissels, op vermoedelijke ‘speelplaatsen’ of andere plaatsen die een sterk belopen indruk gaven. 
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3 Resultaten 
 

 Algemeen 
 
Tijdens de projectperiode werden 99 van de 369 historische burchtlocaties, verspreid over Vlaams- en Waals-
Brabant, gecontroleerd op de aanwezigheid van das. Daarnaast bracht de projectcoördinator, naar aanleiding 
van meldingen of voor de opvolging van bewoonde burchten, nog 25 terreinbezoeken, en werden 8 cameravallen 
gedurende in totaal 841 cameravalnachten ingezet om eventuele bewoning van burchten te kunnen vaststellen 
en reeds gekende burchten met permanente bewoning op te volgen. De camera’s bleven, afhankelijk van het 
aantal pijpen, de mate van activiteit in of om de burcht en het weer, 7 tot 89 nachten op de locatie aanwezig om 
zodoende de trefkans om de bewoners en hun gedrag te registeren te optimaliseren. De inzet van cameravallen 
was goed voor ongeveer 3000 registraties van dieren waarvan ongeveer 1400 van das (het leeuwendeel 
afkomstig van permanent bewoonde burchten die gemonitord werden).  
 
In totaal kon op negen verschillende locaties met zekerheid (al dan niet tijdelijke) aanwezigheid van das worden 
vastgesteld. Tot slot werd op verschillende andere locaties in Vlaams-Brabant melding gemaakt van das, maar 
kon de (tijdelijke) aanwezigheid niet met zekerheid worden vastgesteld. 
 

 Inventarisatie historische burchtlocaties 
 

 Oproep (historische) burchtlocaties 
De oproep die werd verspreid met als doel een beter zicht te krijgen op de historische burchtlocaties in het 
zuidwesten van Vlaams-Brabant, verscheen via volgende kanalen: 

- Hyacint: gemeenschappelijk tweemaandelijks ledenblad van verschillende natuurorganisaties actief in 
het zuidwesten van Vlaams-Brabant 

- Facebookpagina Brakona 
- Facebookpagina RL Pajottenland & Zennevallei 
- Facebookpagina Plan Boommarter 
- Magazine RL Pajottenland & Zennevallei: 

https://issuu.com/rlzzz/docs/pajot_zenne_magazine_lente_2017 
- Huis-aan-huisfolder voorjaar 2017 Plan Boommarter 
- Info Halle: lokaal gemeenteblad gemeente Halle 
- Intern verspreid binnen verscheidene gemeentebesturen 

 

 

  

Figuur 4: De oproep 'Das zoekt (t)huis' werd ruim verspreid in de regio via allerhande kanalen. 

https://issuu.com/rlzzz/docs/pajot_zenne_magazine_lente_2017
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 Resultaten inventarisatie historische burchtlocaties 
In totaal werden 99 burchtlocaties onderzocht, verspreid over Vlaams-Brabant, het noorden van Waals-Brabant 
en het uiterste noordoosten van Henegouwen , waaronder: 

- drie bekende permanent bewoonde burchten die ook in 2015-2016 werden opgevolgd; 
- twee nieuwe permanent bewoonde burchten; 
- elf nieuw-gevonden of nieuw-geregistreerde burchten; 
- 83 historische burchtlocaties waarvan de huidige status onbekend was. 

 
Van de 99 onderzochte burchtlocaties kon van zeven burchten de status niet bepaald worden (onbekend/niet-
gevonden/niet-toegankelijk), 12 werden als verdwenen genoteerd, acht waren vervallen, 50 burchten bleken 
onbewoond en in vier burchten nam een andere soort (vos/konijn) haar intrek. Daarnaast werd in 18 burchten 
met zekerheid (al dan niet tijdelijke) bewoning door das vastgesteld.  
 
Naast de vijf opgevolgde burchten waar bewoning door das reeds gekend was, werden in 2016-2017 dus nog 
bijkomend 13 bewoonde burchten aangetroffen. 
 
Heel wat historische burchtlocaties in de Brusselse rand konden niet bezocht worden omdat ze (intussen) op 
ontoegankelijke privé-domeinen gelegen waren. De locaties die hier wel vrij toegankelijk waren in bos of park, 
kenden vaak een (zeer) hoge recreatiedruk. Daarnaast vormt de stedelijke verdichting rond en tussen Waterloo 
en Terhulpen in toenemende mate een barrière voor de noordwaartse migratie en herkolonisatie van das richting 
het Zoniënwoud.  
 

 Opvolging nieuwe meldingen 
 
In totaal bereikten ons in de projectperiode 14 meldingen waarin gewag werd gemaakt van een (mogelijke) 
waarneming van das of dassensporen (burcht/haren/…). In eerste instantie werd contact opgenomen met de 
waarnemer en werd nagegaan of er nog bijkomende informatie beschikbaar was. Indien er na het initiële contact 
voldoende aanwijzingen waren dat de melding het opvolgen waard was, werd een terreinbezoek georganiseerd. 
 

 Cameravalmonitoring: overige soorten 
 
Naast das registreerden de cameravallen ook nog 24 andere soorten. De meest voorkomende soort op de 
cameravallen was ree met meer dan 500 registraties door 15 verschillende cameravallen verspreid over 7 
locaties. Daarna volgt vos met >350 registraties door 12 verschillende cameravallen op 6 locaties. Konijn sluit de 
top drie van de meest voorkomende soorten af met >300 registraties door 10 verschillende cameravallen op 6 
locaties. 
 

Tabel 1: Overzicht van de overige geregistreerde soorten. 

Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke naam Aantal 
registraties 

Aantal 
cameravallen 

Aantal 
locaties 

Bosmuis Apodemus sylvaticus >40 6 5 

Bosuil Strix aluco 3 1 1 

Bruine rat Rattus norvegicus 5 3 3 

Bunzing Mustela putorius 4 2 2 

Eekhoorn Sciurus vulgaris 4 2 1 

Egel Erinaceus europaeus 1 1 1 

Europese haas Lepus europaeus 11 4 4 

Fazant Phasianus colchicus 20 5 3 

Gaai Garrulus glandarius 6 3 2 

Holenduif Columba oenas 1 1 1 

Hond Canis lupus familiaris > 40 9 7 

Houtduif Columba palumbus >50 5 3 
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Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke naam Aantal 
registraties 

Aantal 
cameravallen 

Aantal 
locaties 

Huiskat Felis catus 22 6 3 

Konijn Oryctolagus cuniculus >300 10 6 

Koolmees Parus major 5 3 3 

Mens Homo sapiens >100 7 5 

Merel Turdus merula 11 4 4 

Ree Capreolus capreolus >500 15 7 

Roodborst Erithacus rubecula 1 1 1 

Steenmarter Martes foina 14 5 3 

Vink Fringilla coelebs 3 2 2 

Vos Vulpes vulpes >350 12 6 

Zanglijster Turdus philomelos 1 1 1 

Zwarte kraai Corvus corone 1 1 1 

 

 Verkeersslachtoffers das 
 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de recente verkeersslachtoffers die gemeld werden rechtstreeks 
aan het INBO of via Waarnemingen.be in de periode 2016-2017, na het verschijnen van het vorige rapport. 
 

 Anderlecht 
Deze das werd in de week van 11 april 2017 ingezameld op de B201 in Anderlecht (buiten de Brusselse Ring). De 
vondst van dit dier werd al kort vermeld in Nijs (2016), toen was er echter nog niet meer nieuws over. 
Ondertussen werd op het INBO een autopsie verricht, waaruit bleek dat het ging om een wijfje van 8,868 kg. Dit 
wijfje had geen jongen op het moment van vondst (niet lacterend) en had voordien ook nog geen jongen gehad. 
Op basis van de tandslijtage werd de leeftijd geschat op twee-drie jaar. Met slechts één oud litteken (bijtwonde) 
in de hals vertoonde dit wijfje geen sporen van recente sociale activiteit. Mogelijk ging het om een dier dat een 
tijdlang als eenzaat heeft geleefd. In de maag zaten regenwormen (Gouwy et al., 2017). 
 

 Galmaarden 
Op 1 februari 2017 werd in Galmaarden (nabij de provinciegrens met Oost-Vlaanderen) een dode das gevonden 
langs de kant van de weg. Omdat de waarnemers zich aanvankelijk niet bewust waren van het belang van de 
vondst werd de das pas eind maart ingezameld door vrijwilligers van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde 
Dieren in Geraardsbergen. Het betrof een jong mannetje van circa één jaar oud. In de maag zat vermalen graan, 
vermoedelijk afkomstig van een voederplaats (Gouwy et al., 2017). Dit is, na vondsten in 2005 en 2006, al het 
derde dier dat in de omgeving van Galmaarden sneuvelt in het verkeer.  
 

 Gingelom 
Op 18 maart 2017 meldde Steven Keteleer een dode das bij Gingelom. Deze das werd ingezameld door Griet Nijs 
in kader van het Marternetwerk. Vermoedelijk betrof het hier een verkeersslachtoffer. 
 

 Rotselaar 
Op 2 oktober werd in Rotselaar een dode das gevonden en ingezameld. Aangezien er nog geen autopsie op werd 
verricht is er momenteel nog geen extra info over dit dier. Deze melding past echter goed in het rijtje van 
minstens 10 verkeersslachtoffers die al werden gevonden in de omgeving van Holsbeek, Rotselaar en Aarschot. 
Zoals eerder vermeld in paragraaf 1.2.2.1, is er hier, los van het grote aantal slachtoffers, een bijzondere situatie 
aan de orde, aangezien hier sinds 2003 clandestien enkele keren dassen werden uitgezet. Deze uitzettingen 
bieden een logische verklaring voor het plots opduiken van verschillende dieren zonder dat er lokaal burchten 
bekend waren die al enige tijd bezet waren. Hoe vaak en hoeveel dassen er werden uitgezet, is momenteel niet 
bekend. Hoewel tot op heden in dit gebied nog geen bezette burcht kon worden gevonden, zijn er vermoedelijk 
wel lokaal dassen gevestigd – eventueel mede tot stand gekomen of versneld door de herhaalde clandestiene 
uitzettingen. Op basis van het loslaten van een aantal individuele dassen die mogelijk elders werden 
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weggevangen is dit laatste echter niet zo evident (Van Den Berge et al., 2017). Het is dus zeker aangewezen om 
in deze regio bijkomend onderzoek te verrichten naar de huidige situatie, zodat een beeld kan worden gekregen 
van of en waar hier dassen gevestigd zijn. 
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4 Gegevensverzameling en monitoring 
 
Het toenemende aantal meldingen, verkeersslachtoffers en bewoonde burchten vormt een goede indicatie dat 
de das, na jaren van afwezigheid, stilaan weer voet aan de grond krijgt in Vlaams-Brabant. Het opvolgen van die 
meldingen en toenemende burchtbezetting, laat ons toe om zicht te krijgen op de verdere ontwikkeling van de 
verspreiding van de das in de provincie. De website www.waarnemingen.be vormt hierbij een handig hulpmiddel. 
Waarnemers kunnen op deze website zichtwaarnemingen, sporen of verkeersslachtoffers melden. 
  
Daarnaast is er echter nood aan een goede manier om de herkolonisatie van bestaande burchten te kunnen 
opvolgen – dassen nemen bij herkolonisatie van een gebied immers vaak opnieuw oude burchten in gebruik – 
en nieuwe burchten te registreren zodat deze in de toekomst ook kunnen worden gemonitord. Uit voorliggend 
en voorgaand onderzoek (Nijs, 2016) is immers gebleken dat er vaak (al dan niet opzettelijke) verstoring van 
burchten plaatsvindt. Willen we de das een kans geven in Vlaams-Brabant, dan zal het nodig zijn een vinger aan 
de pols te houden en zo de verdere herkolonisatie en verstoring van gekende burchten op te volgen. 
 
De inventarisatie- en monitoringsgegevens werden in het verleden steeds verzameld in een accessdatabank 
(Regionaal Landschap Dijleland vzw, 2007). Tot op heden werd deze databank gebruikt om alle gegevens over 
gekende burchtlocaties bij te houden. Het bestaande systeem is intussen echter achterhaald en een nieuwe, 
gebruiksvriendelijkere aanpak dringt zich op. Likona, de Limburgse Koepel voor Natuurstudie, ontwikkelde 
enkele jaren geleden al een eigen online monitoringssysteem waarbij vrijwilligers jaarlijks een vaste reeks 
burchten controleren en hun bevindingen via de website doorgeven. Met de opmars van de das in Vlaanderen, 
is een dergelijk systeem ook wenselijk voor de rest van Vlaanderen en bij uitbreiding Waals-Brabant. Om 
versnippering van data in verschillende (persoonlijke) databanken, zoals dat tot heden het geval was, te 
voorkomen en centralisatie van data te stimuleren, werd geopteerd om binnen het bestaande online dataportaal 
Waarnemingen.be een monitoringsmodule te ontwikkelen die toelaat om specifieke burchten op te volgen 
doorheen de tijd. Hieraan zullen de gekende historische burchtlocaties in Vlaams-Brabant worden toegevoegd. 
Dat laat toe om, onder coördinatie van Natuurpunt Studie en Brakona, op termijn een aantal vaste vrijwilligers 
jaarlijks een reeks burchten in een bepaalde regio te laten monitoren, die dan hun gegevens rechtstreeks door 
kunnen geven via de website. De module is momenteel nog in volle ontwikkeling maar gehoopt wordt dat deze 
in 2018 reeds operationeel zal zijn. Deze gegevens kunnen vervolgens ter beschikking worden gesteld van het 
beleid (ANB, prov. Vl Br) via de lopende data-overeenkomsten. 
 

  

file://///npfilesrv/Studie/Projecten/Provincie%20Vlaams-Brabant/2016-2017/Das_Fase%20II_West-Brabant/Rapportage/Tussentijds/www.waarnemingen.be
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5 Knelpunten 
 

 Migratieknelpunten 
 
In het vorige rapport (Nijs, 2016) bespraken we al uitgebreid mogelijke en gekende knelpunten die de herintrede 
van das in de provincie Vlaams-Brabant bemoeilijken. Onderstaand gaan we verder in op de specifieke 
knelpunten die een noordwaartse migratie vanuit het bewoonde westelijke deel van Waals-Brabant richting 
Pajottenland-Zennevallei kunnen bemoeilijken en welke mitigerende maatregelen deze knelpunten kunnen 
oplossen. In de connectiviteitsanalyse die in 2007 werd uitgevoerd (Regionaal Landschap Dijleland vzw, 2007) 
werden al een aantal knelpunten besproken die dassen kunnen hinderen om vanuit Waals-Brabant via het 
Pajottenland-Zennevallei richting de Dijlevallei te trekken. Hoewel toen ook reeds een aantal oplossingen werden 
voorgesteld, vormen een deel van de toen opgelijste knelpunten vandaag de dag nog steeds een probleem voor 
migrerende dassen. Deze worden hieronder opnieuw opgenomen, en waar mogelijk verder besproken. 
 
Aangezien het te verwachten is dat er vooral vanuit het zuiden dassen naar Vlaams-Brabant migreren, vormen 
vooral oost-west lopende grotere wegen een knelpunt in de verspreiding van de das in Vlaams-Brabant. Helemaal 
in het oosten kunnen dassen vanuit Limburg de provincie binnenkomen, daar vormen noord-zuid gerichte wegen 
eveneens een obstakel. 
 

 Verkeersinfrastructuur 
 

 
Figuur 5: Overzicht van de gemelde verkeersslachtoffers van das in België tussen 2008-2017 (bron: www.waarnemingen.be en 

Marternetwerk INBO). 

 
Omdat vossen zich op een gelijkaardige manier doorheen het landschap bewegen als dassen, worden ook de 
verkeersslachtoffers van deze soort meegenomen in de analyse. Van deze algemenere soort zijn er meer 
gegevens voorhanden dan van das, waardoor een aantal knelpunten sneller duidelijk worden dan indien enkel 
de gegevens van das worden gebruikt. Een overzicht van de verkeersslachtoffers in het zuidwesten van Vlaams- 
en het noordwesten van Waals-Brabant, wordt weergegeven in Figuur 6. 

http://www.waarnemingen.be/
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Figuur 6: Verkeersslachtoffers van das en vos in de ruime regio rond Halle. 

 
Uit de connectiviteitsanalyse van 2007 kwam naar voor dat er in het westen van Vlaams-Brabant in eerste 
instantie zou moeten ingezet worden op de verbinding en beveiliging van de cluster Lembeekbos, Hallerbos, 
Maasdalbos en Berendries. En dit zowel naar de inrichting van het landschap (met hagen, 
hoogstamboomgaarden, graslanden,…) als naar beveiliging van drukke verkeerswegen met rasters. Daarna kan 
er gewerkt worden om migratie mogelijk te maken naar het westen richting Pajottenland, naar het noorden 
richting Begijnenbos en Sanatoriumbos, en naar het oosten richting Hot ten Hout en het Zonïenwoud. De 
westelijke richting naar het Pajottenland is de meest duurzame met (iets) minder verkeer en meer open ruimte 
met op lange termijn verbinding richting Vlaamse Ardennen. Daar suggereren recente data dat er lokaal dassen 
zouden gevestigd kunnen zijn (Van Den Berge et al., 2017). Daarom is de verbinding Lembeek-Zuid zeer 
belangrijk. De terreinen langs de Zenne zijn in openbaar bezit, en er is een directe verbinding met Lembeekbos. 
De dassen kunnen hier onder de lijn van de HST door. 
 
Een overzicht van een aantal van de hieronder besproken knelpunten wordt weergegeven in Figuur 7.  
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Figuur 7: Overzicht van een aantal van de voornaamste knelpunten in de regio ten zuiden van Halle. Voor uitleg bij de nummers 

wordt verwezen naar de tekst. 

 

5.1.1.1 Snelwegen E40-E19-R0 

Knelpunt: 
Bij een blik op de verkeersslachtoffers weergegeven in Figuur 6 springen de snelwegen er meteen uit. Vooral de 
E19 en de R0 vormen samen een grote zwarte lijn waarlangs veel slachtoffers vallen. Opvallend hierbij zijn ook 
de verschillende vondsten van dassen op het oost-west-lopende deel van de R0 ten oosten van Haut-Ittre.  
 
Op de N203a die langs de zuidrand van Halle loopt, vielen al verschillende vossen en ook één das als 
verkeersslachtoffer (nummer 1 in Figuur 7). Indien ze deze weg oversteken, komen ze terecht in dichtbebouwd 
woongebied waar wellicht niet voldoende geschikt gebied is voor dassen. Om te voorkomen dat hier slachtoffers 
vallen zou eventueel ter hoogte van de stadskern een raster kunnen worden voorzien, waarbij dassen afgeleid 
worden richting Hallerbos of het landbouwgebied ten westen van Halle. Daarbij moet wel voldoende aandacht 
besteed worden aan het voorzien van passages (bv. dassentunnels) onder de betreffende autoweg aan het eind 
van het raster, alsook aan de Nijvelsesteenweg en de E19. 
 
Langs de R0 in Wallonië werden recent geluidsschermen geplaatst, zonder echter doorgangen te voorzien. Ook 
deze vormen een barrière voor migrerende dassen, het voorzien van bijvoorbeeld ecotunnels zou daar een 
oplossing zijn. 
 
Oplossing: 
Langs de oostzijde van de E19/R0 werd in 2010-2011 tussen de Arenbergstraat en de Pijpaenshoek al een raster 
aangebracht, met daarin ook een aantal dassenpoortjes. Langs de westzijde echter is er geen raster aanwezig, 
dieren die vanuit de richting van het Maasdalbos komen kunnen dus ongehinderd op de snelweg terecht komen 
(nummer 2 in Figuur 7). Tevens worden de rijrichtingen hier van elkaar gescheiden door een betonnen 
afscheiding, waardoor dieren zeer moeilijk aan de overzijde kunnen geraken. Het is aan te raden om ook langs 
de westzijde een raster met dassenpoortjes te voorzien. Dergelijke poortjes dienen goed te worden 
onderhouden, door de groei van bramen geraken ze immers snel geblokkeerd, waardoor dassen en andere 
dieren ze niet meer kunnen gebruiken. Een oplossing hiervoor is een betonnen plaat voorzien voor deze poortjes, 
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zodat ze niet begroeid kunnen geraken. In het algemeen geldt dat wildrasters regelmatig dienen te worden 
gecontroleerd en goed te worden onderhouden.  
 
Momenteel is er langsheen de volledige lengte van het raster geen enkele locatie waar dieren onder de snelweg 
door kunnen, de enige onderdoorgangen bevinden zich ter hoogte van de Pijpaenshoek en de beek ten zuiden 
ervan. De doorgang t.h.v. de Pijpaenshoek vormt momenteel reeds een soort van eco-tunnel. Cameravallen 
toonden aan dat deze tunnel o.a. door ree, vos en konijn wordt gebruikt (mond. med. P. Kestemont). Ook 
voetgangers gebruiken deze doorgang echter, wat mogelijk op sommige momenten voor veel verstoring zorgt. 
Halverwege in deze tunnel hoopt zich ook materiaal op zoals takken, waardoor er regelmatig veel water in staat 
en deze doorgang minder geschikt is voor dieren. Een oplossing zou zijn om langs de zijkant een verhoging te 
creëren zodat bijvoorbeeld dassen hier altijd droog kunnen oversteken. Met de recente aankoop van een aantal 
percelen door het ANB, met het oog op de uitbreiding van het bos t.h.v. deze doorgang, is het te verwachten dat 
deze in de toekomst meer zal gebruikt worden door zoogdieren. Iets ten zuiden van deze tunnel loopt een beek 
onder de snelweg, de koker waar deze doorloopt kan mogelijk ook worden gebruikt door dassen. 
 
De enige oversteek over dit deel van de snelweg is de brug t.h.v. de Vlasmarktdreef (nummer 3 in Figuur 7, zie 
Figuur 8 voor een foto van deze locatie). Aangezien de voornaamste parking voor bezoekers aan het Hallerbos 
zich voorbij de brug bevindt, wordt deze brug druk gebruikt door bezoekers die met hun wagen tot aan de parking 
rijden. Hierdoor is deze brug momenteel ongeschikt voor das. Een deel ervan inrichten als ecoduct (tot een 
zogenaamde ‘bermbrug’), of – beter nog – de brug uitbreiden met een ecoduct, zou dit een goede 
oversteekplaats kunnen maken voor verschillende soorten (zoog)dieren. Best worden dan ook aan beide zijden 
van de snelweg rasters aangebracht zodat dieren naar het ecoduct worden geleid. 
 

 
Figuur 8: Brug over de E19 t.h.v. de Vlasmarktdreef (foto: Simon Feys). 

 
In het verleden werden plannen gemaakt om de verkeerswisselaar van de E19 met de N203a volledig in de 
hoogte te brengen (nummer 4 in Figuur 7). Indien dit in de toekomst wordt gerealiseerd, zouden zoogdieren zich 
hier alvast gemakkelijker in noordwestelijke richting kunnen verplaatsen. 
 
In de omgeving van het klaverblad E19 – R0 zijn er twee bruggen die mogelijk in de toekomst zouden worden 
gebruikt of omgebouwd als/tot oversteekplaats voor wilde dieren: enerzijds de brug aan de Rue de Hal (N28) en 
anderzijds de brug aan de Chemin de Haut-Ittre. Ongeveer drie kilometer meer naar het noorden loopt de E19 
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via een viaduct in de hoogte over een lengte van meer dan 500 meter. Het landschap in de omgeving van het 
viaduct is langs beide zijden nog open en in landbouwgebruik, dieren kunnen hier dus gemakkelijk beide zijden 
van het viaduct bereiken. 
 

 
Figuur 9: Viaduct van de E19 t.h.v. Kasteelbrakel (foto: Tom Brichau). 

 
Door de aanleg van ecotunnels en ecoducten bij Groenendaal (i.k.v. LIFE OZON) wordt er momenteel volop 
gewerkt aan de ontsnippering van het Zoniënwoud. Hier zullen in de toekomst waarschijnlijk minder slachtoffers 
vallen, en daardoor kunnen onder andere dassen in deze regio vlotter migreren. 
 

5.1.1.2 Nijvelsesteenweg 
Knelpunt: 
De Nijvelsesteenweg die vanaf Halle richting ZZO naar de taalgrens loopt is potentieel een knelpunt voor dieren 
die zich van het Hallerbos ten oosten ervan willen verplaatsen naar zowel het Maasdal- als het Lembeekbos ten 
westen ervan (nummer 5 in Figuur 7). Samen met de E19 vormt deze drukke weg een dubbele barrière die dieren 
moeten oversteken willen ze deze verplaatsingen maken. Langs deze weg zijn voorlopig nauwelijks 
verkeersslachtoffers van das of vos bekend. Door de recente aankoop van enkele percelen t.h.v. Houtveld met 
als doel uitbreiding van het bos is wel te verwachten dat meer dieren zich tussen het Hallerbos en het 
Lembeekbos zullen proberen te verplaatsen.  
 
Indien er in de toekomst een ecoduct zou komen t.h.v. de Vlasmarktdreef kan dit zorgen voor meer migratie van 
dieren komende vanuit het Hallerbos, en bestaat de kans dat er ook op de Nijvelsesteenweg meer slachtoffers 
zullen vallen. 
 
Oplossing: 
Recent werd een groot deel van de Nijvelsesteenweg heraangelegd, dit was de uitgelezen kans om een aantal 
onderdoorgangen te realiseren. Hoewel dit niet is gebeurd, is het met het oog op de uitbreiding van beide bossen 
en de verwachte komst van zowel das als boommarter wenselijk om toch te zorgen voor een onderdoorgang van 
deze drukke steenweg, ergens in de omgeving van de kruisingen van de Nijvelsesteenweg met Houtveld en de 
Kasteelbrakelssteenweg (nummer 6 in Figuur 7). Idealiter wordt waar mogelijk langs deze drukke weg gewerkt 
met ecotunnels en rasters om zo veel mogelijk slachtoffers te vermijden. 
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Tenslotte zou op trajecten waar (drukke) steenwegen langs grotere bossen lopen (zoals bijvoorbeeld Hallerbos, 
Lembeekbos en Maasdalbos), kunnen worden gekozen voor een verlaging van de maximumsnelheid. 
 

5.1.1.3 Bergensesteenweg 
Knelpunt: 
Ten westen van het kanaal Brussel-Charleroi loopt de Bergensesteenweg (steenweg Halle-Tubeke), met parallel 
hieraan ook nog de TGV-lijn die afgezet is met rasters (nummer 7 in Figuur 7). Voor dassen zijn dit grote obstakels 
die ze op hun weg tegenkomen indien ze in (noord)westelijke richting naar het Pajottenland willen trekken. 
Indien ze deze beide obstakels voorbij komen, ligt een paar kilometer naar het westen ook de snelweg E429/A8. 
 
Oplossing: 
Tussen het kanaal en de spoorweg ligt nog een grote groene zone waarop zou kunnen worden ingezet om deze 
te versterken met het oog op migratie van dieren (nummer 8 in Figuur 7). Indien dan ook een doorgang onder 
de steenweg kan worden voorzien, zou het een stuk gemakkelijker worden voor o.a. dassen om via deze zone 
westwaarts richting het Pajottenland te trekken. 
 
Voor wat betreft de spoorlijn zijn er enkele punten waar wel vlot migratie mogelijk is. Daarnaast kunnen dieren 
aan de taalgrens in zowel het Vlaamse als het Waalse gedeelte bij Saintes onder een viaduct over de beek Laubec. 
Het beheer en behoud van deze corridors op het Vlaamse gedeelte is belangrijk om mogelijke migratie te 
ondersteunen. De autostrade E429/A8 is een gevaarlijke barrière maar ze is niet afgezoomd met rasters 
waardoor migratie wel mogelijk is. Deze autostrade is één van de meest rustige in de streek waardoor 
overstekend wild vooral ’s nachts nog een kans heeft. 
 

5.1.1.4 Rue de Tubize 

Knelpunt: 
Om vanuit het zuiden het Waalse deel van het Lembeekbos te bereiken moeten dassen de steenweg tussen 
Tubeke en Waterloo oversteken (nummer 9 in Figuur 7). Ook dit is een drukke weg, en ter hoogte van waar de 
steenweg langs de zuidrand van het bos loopt, zijn er geen onderdoorgangen aanwezig. Op deze weg zijn 
momenteel nog geen verkeersslachtoffers van vos of das bekend. 
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Figuur 10: Rue de Tubize met rechts het riviertje Le Hain en links het Bois de Clabecq, Deze weg is de enige ernstige barrière 

richting Lembeekbos (foto: Tom Brichau). 

 
Oplossing: 
Ook hier zou kunnen worden gewerkt met ecotunnels en rasters om dassen deze weg zoveel mogelijk via veilige 
plaatsen te laten kruisen. 
 

5.1.1.5 Beweging tussen regio Halle en Zoniënwoud 
Knelpunt: 
De corridor die in de studie uit 2007 naar voor kwam om dassen te laten migreren tussen regio Halle en het 
Zoniënwoud, start vanaf het Lembeekbos en passeert achtereenvolgens het Hallerbos (Halle), Bois de 
Clauseweide (Braine L’Alleud) en vervolgens de bosgebieden in de zuidrand van de gemeente Sint-Genesius-
Rode. Het gebied rondom de Gevaert-vijvers blijkt hier een belangrijke stapsteen te zijn naar het Zoniënwoud. 
Knelpunten zijn de E19 t.h.v. het Hallerbos, de spoorlijn Nijvel-Brussel en de N5. Een nauwe (nog onbebouwde 
zone) vormt de enige doorgang die de dassen tot dichtbij het Zoniënwoud kan leiden. Een zone van 300m tuin 
van een residentiële woonwijk en de N5 vormen de barrière. Ook de urbane kern tussen de spoorlijn en het 
Zoniënwoud dient hierbij in rekening gebracht te worden.  
 
Oplossing: 
Zoals reeds in 2007 werd voorgesteld, lijkt ontsnippering van de N5 in deze nabije omgeving nog steeds 
aangewezen. Er worden best ook maatregelen getroffen aan de spoorlijn Brussel-Nijvel t.h.v. ‘Waterloos Veld’ 
(Sint-Genesius-Rode). Momenteel wordt de bebouwing in het Waalse deel van het ‘Waterloos Veld’ volop 
uitgebreid, waardoor de beschikbare open ruimte hier verder daalt. 
 

5.1.1.6 Beweging richting Sanatoriumbos en Huizingen 
Knelpunt: 
Ook om vanuit de regio Halle verder naar het noorden te gaan, komen dassen een aantal knelpunten tegen. De 
Alsembergsesteenweg is hier één van de drukkere wegen die ze moeten kruisen. 
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Oplossing: 
Waar de Kapittelvallei doorloopt naar het Gravenhof, loopt de beek onder de Alsembergsesteenweg. Op deze 
locatie zou d.m.v. het plaatsen van een duiker kunnen worden voorzien in een veilige doorgang voor dassen. Van 
daar kunnen ze vervolgens via de Molenbeek ook verder naar het oosten gaan. Momenteel wordt de Molenbeek 
volop heringericht door de VLM, mogelijk zijn hier ook kansen te vinden die migratie zouden kunnen 
vergemakkelijken. 
 
Ten noordwesten van dit punt bevindt zich met het provinciedomein van Huizingen nog een grote groene zone. 
Momenteel is dit echter omheind. Het is wenselijk dat dassen dit domein kunnen bereiken, hiervoor kunnen er 
een aantal dassenpoortjes voorzien worden in deze afsluiting. 
 

 Waterlopen 
5.1.2.1 Kanaal Brussel-Charleroi 
Knelpunt: 
Het kanaal Brussel-Charleroi loopt in noord-zuidrichting via de oostkant van Tubeke richting Halle, om van daaruit 
in noordoostelijke richting naar Brussel af te buigen. Verdrinking in kanalen is vermoedelijk een belangrijke 
doodsoorzaak bij disperserende dassen, waarbij mogelijke slachtoffers vaak onopgemerkt blijven en hun aantal 
onderschat wordt (Mulder, 1996). Indien de oevers bestaan uit steile betonnen wanden met nauwelijks 
uitstapmogelijkheden, vormen zulke kanalen knelpunten die de verspreiding en migratie van dassen stevig 
kunnen bemoeilijken.  
 
De oevers langs dit kanaal bestaan uit een afwisseling van steile (betonnen) oevers, schanskorven, en schuine 
hellingen. Op verschillende plaatsen kunnen dassen dit kanaal zeker oversteken, op andere locaties is dit heel 
wat moeilijker of zelfs onmogelijk. Vooral naar het noorden toe zijn er meer steile oevers aanwezig, vaak 
gevormd door schanskorven waarlangs dassen niet naar boven kunnen klimmen. 
 

 
Figuur 11: De oevers van het kanaal Brussel-Charleroi bestaan vaak uit steile betonnen randen (links) of hoog gestapelde 

schanskorven (rechts)(foto’s: Simon Feys). 

 
Naar de toekomst toe zijn er ook plannen om het kanaal te verbreden om grotere schepen toe te laten. Indien 
dergelijke werken worden uitgevoerd is het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de oevers, 
zodat dassen en andere dieren gemakkelijk het kanaal kunnen verlaten. 
 
De voetgangersbrug aan het sas van Lembeek is vrij smal en momenteel niet geschikt als oversteekplaats voor 
das. Een eind naar het zuiden, aan het hellend vlak van Ronquières, zijn er wel mogelijkheden om dassen het 
kanaal te laten oversteken. 
 
Oplossing: 
Daar waar er over een grote afstand steile wanden zijn, kan het aanleggen van uitstapplaatsen voor fauna nuttig 
zijn. Voor meer details over de aanleg van dergelijke uitstapplaatsen, zie Nijs (2016).  
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 Oostelijk Vlaams-Brabant 
Bron: Regionaal Landschap Dijleland vzw (2007). 
In het oosten van Vlaams-Brabant vormen vooral de E40 en de ernaast gelegen HST-lijn belangrijke knelpunten 
op korte termijn. Naast talrijke vossen sneuvelden hier ook reeds enkele dassen in het verkeer, zowel in de 
omgeving van Leuven als bij Landen. Indien deze hindernis wordt overwonnen loopt enkele kilometers ten 
noorden hiervan de N3, ook deze drukke weg is oost-west georiënteerd en heeft dus de potentie om slachtoffers 
te maken indien dassen zich in oostelijk Vlaams-Brabant noordwaarts willen begeven. Op iets langere termijn 
vormen ook de N29, N25 en E314 knelpunten voor zowel dassen die vanuit het zuiden als uit het westen komen. 
Op de N25 door het Meerdaalwoud vielen sinds de aanleg van het ecoduct (in 2005) en een aantal dassentunnels 
(in 2012-2013) nog dassen als verkeersslachtoffer in 2005, 2007 en 2014 (zie Lambrechts et al., 2013). Verderop 
in Waals-Brabant vielen op deze weg ook al enkele slachtoffers. Meer naar het zuiden snijdt de E411 van 
noordwest naar zuidoost door het landschap, wat de migratie van dassen naar noordelijk Waals-Brabant 
eveneens bemoeilijkt. 
 
In deze regio zijn alvast op volgende locaties kansen voor ontsnipperingsmaatregelen: 

 E314 – Onderdoorgang, Goeslaarstraat (Goeslaer, Lummen) 

 E314 – Onderdoorgang, Hellegat (Holsbeek) 

 N223 – Eén ecoduiker (Tielt-Winge) 

 N25 – Ecoduct (Meerdaalwoud, Oud-Heverlee) 

 N25 – Voetgangersbrug (Meerdaalwoud, Oud-Heverlee) 

 N3 – 4 ecokokers (Tervuursesteenweg, Leefdaal) 

 N79 – Ecoduiker (Borgloon) 
 
Langs de spoorlijn tussen Leuven en Brussel werd eveneens een faunapassage aangebracht t.h.v. de kruising met 
de Molenbeek op de grens van de gemeentes Kortenberg en Herent. 
 
Voor deze regio werd in de studie van 2007 onderzocht welke herkolonisatieroutes dassen zouden kunnen 
gebruiken om vanuit drie brongebieden (kerngebied populatie Nijvel, kerngebied populatie Samber en Maas, 
kerngebied populatie Limburgs Haspengouw) naar hier te migreren. Deze routes geven de meest ‘gemakkelijke’ 
weg aan, maar kunnen nog knelpunten bevatten. Door deze knelpunten op te heffen, stijgen de kansen dat 
dassen ook effectief deze gebieden koloniseren. De voornaamste knelpunten die uit deze analyse naar voor 
kwamen worden hieronder kort toegelicht. 
 
Voor migratie vanuit de populatie in Nijvel werden de belangrijkste knelpunten reeds eerder in dit rapport 
besproken. Vooral de E19 en de R0 kwamen als belangrijke knelpunten naar voor. Ook doorkruisen twee 
spoorlijnen deze corridor: Brussel-Nijvel en Brussel-Ottignies. Daarnaast zijn er nog een aantal grotere wegen die 
ook voor problemen kunnen zorgen: de N28 t.h.v. Haut-Ittre, de N5 t.h.v. Sint-Genesius-Rode en de N275 t.h.v. 
het Zoniënwoud. Het urbaan gebied net aan de rand van het Zoniënwoud (Sint-Genesius-Rode) vormt eveneens 
een belangrijke barrière. De nabije omgeving rondom de Gevaert-vijvers in Sint-Genesius-Rode blijkt daarom een 
belangrijke stapsteen te zijn. Voor migratie vanuit Nijvel is er ook een tweede corridor mogelijk, die gebruik 
maakt van het gebied tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de autosnelweg E19. In deze route is de brug over 
de E19 aan de Vlasmarktdreef de plaats waar deze snelweg kan worden overgestoken. Door een gebrek aan 
veilige oversteekplaatsen vormt de N5 ten westen van het Zoniënwoud een grote barrière voor migrerende 
dassen. 
 
Ook om vanuit het brongebied in de Maasvallei richting het Dijleland te gaan komen dassen een aantal 
knelpunten tegen. De voornaamste die genoemd worden zijn de N912 t.h.v. afslag 12 van de E411, de N29 t.h.v. 
afslag 11, de N243 t.h.v. Dion-le-Mont en Bonlez (Chaumont-Gistoux), de N25 tussen Bois du Tour en de rivier 
Train (Gréz-Doiceau), de N268 tussen het boscomplex Bois de Laurensart - Bois des Vallées en tenslotte ook de 
spoorweg Ottignies-Leuven t.h.v. Gastuche (Gréz-Doiceau). Voor een aantal van deze punten zijn ook reeds 
mogelijke oplossingen geformuleerd: 

 N912: via een onderdoorgang van de spoorlijn t.h.v. Bovesse (La Bruyère) 

 N4: via een duiker t.h.v. Château Mélot in Lonzée (Gembloux) 

 N29: via een duiker t.h.v. Grand-Manil (Gembloux) 

 N273: via een duiker t.h.v. de vallei van Rau de Houssière (Chastre) 

 N25: via een duiker iets ten zuiden van Bois de Laussau (Court-Saint-Etienne) 
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 N237: via een duiker in de Dijlevallei (Court-Saint-Etienne) 

 N238: via een duiker in de Dijlevallei (Court-Saint-Etienne) 

 N239: via een duiker in de Dijlevallei (Court-Saint-Etienne) 

 N492: via een duiker t.h.v. Dhuy (Eghezée) 

 N912: via een duiker t.h.v. Upigny (Eghezée) 

 N972: via een duiker t.h.v. de beekvallei Rau de Liernu te Mehaigne (Eghezée) 

 N91: via een duiker t.h.v. Noville-sur-Mehaigne (Eghezée) 

 N279: via een duiker t.h.v. Gérompont (Ramillies) 

 N29: via een duiker t.h.v. de beekvallei Rau des Trois Fontaines (Jodoigne) 

 N222: via een duiker t.h.v. de beekvallei Rau des Trois Fontaines (Jodoigne) 

 N240: via een duiker t.h.v. Mélin (Jodoigne) 

 Spoorlijn Gembloux-Chatelet (144): ten zuiden van Gembloux 

 Spoorlijn Namen-Brussel (161): t.h.v. Franqeunies (Court-Saint-Etienne) 
 
Voor het brongebied van waaruit dassen richting het oosten van Vlaams-Brabant zouden kunnen migreren, 
Limburgs Haspengouw, loopt de voornaamste corridor tussen de E314 en de E40. Ook voor deze route zijn er 
een aantal barrières, de belangrijkste zijn de N784 ten zuiden van Borgloon, de N79 t.h.v. Hoepertingen, de N718 
t.h.v. Zepperen, de N722 en de N716 t.h.v. Melveren, de N29 t.h.v. de Velpevallei (Glabbeek), de N233 t.h.v. de 
Velpevallei (Tienen), de N3 t.h.v. Boutersem en tenslotte de spoorlijn Leuven-Landen t.h.v. Boutersem (Regionaal 
Landschap Dijleland vzw, 2007). Ook hier zijn reeds een aantal doorgangsmogelijkheden die benut kunnen 
worden: 

 N784: ten zuiden van Borgloon via een duiker t.h.v. de herkebeek (Borgloon/Heers) 

 N3: via een duiker t.h.v. Brustem (Sint-Truiden) 

 N80: via een duiker t.h.v. Bevingen (Sint-Truiden) 

 N3: via een duiker t.h.v. Berg-op-Zoom (Sint-Truiden) 

 N29: via een duiker t.h.v. de Velpevallei (Zoutleeuw) 

 N233: via een duiker t.h.v. de Velpevallei (Tienen) 

 N3: via een duiker t.h.v. de Oude Velp (Boutersem) 

 Spoorlijn Hasselt-Landen (21): t.h.v. Halmaal (Sint-Truiden) 

 Spoorlijn Leuven-Landen (36): via een duiker t.h.v. de Kleine Vondelbeek (Boutersem) 
 
Ter conclusie werd gesteld dat herkolonisatie het meest haalbaar is vanuit Limburg, en wel om de volgende 
redenen: 
- De corridor is vrij breed over de gehele lengte en bezit meervoudige trajecten, wat heel gunstig is. Bovendien 
kan een aantal van de ontsnipperingsmaatregelen genomen worden via herinrichting van bestaande 
doorgangsmogelijkheden. 
- De dassenpopulatie in Limburg is in uitbreiding, terwijl de Nijvelse dassenpopulatie daarentegen te klein lijkt 
om sterke uitbreiding te verwachten op korte of middellange termijn.  
- Er worden (curatieve) ontsnipperingsmaatregelen genomen om het populatie-aantal op peil te houden en zelfs 
te laten toenemen. Voor zover bekend werden er geen ontsnipperingsmaatregelen genomen t.v.v. de Waalse 
bronpopulaties. 
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 Verstoring 
 

 Recreatie 
Door de toenemende verstedelijking verhoogt de druk op natuur en landschap door een stijging van de recreatie 
in de resterende groene zones. In veel bosfragmenten is er een constante verstoring door wandelaars, 
loslopende honden, spelende kinderen, … Vaak wordt er daarbij ook van de paden gegaan, worden oude 
burchten als speelterrein gebruikt, worden takken in ingangen gestoken, inspecteren en markeren loslopende 
honden deze burchten, … Bovendien blijken meer en meer mensen zich ook ’s nachts in de bossen te begeven, 
zowel te voet als per fiets, waarbij m.b.v. sterke zaklampen ook buiten de paden wordt gelopen en gefietst, wat 
helemaal nefast is voor de rust in het bos (mond. med. P. Kestemont). 
 
Op verschillende van de locaties waar cameravallen stonden opgesteld, werden loslopende honden op beeld 
gezet die burchten inspecteren. Dergelijk gedrag werkt zeer verstorend naar dassen toe, en kan leiden tot het 
verlaten van burchten. Via sensibilisatie kan getracht worden mensen hier meer bewust van te maken. 
 

 Bosbouw 
Ook bosbeheer zorgt vaak voor verstoring in het bos. Bij voorkeur worden grootschalige werken in het bos 
gepland buiten het voortplantingsseizoen van dassen en wordt de omgeving van de burcht gespaard. 
 

 Bestrijding 
 
Nog steeds worden zowel dassen als hun burchten het slachtoffer van moedwillige verstoring en bestrijding. 
Burchten worden soms vernield of afgesloten omdat ook vossen deze gebruiken, maar evenzeer worden 
burchten omwille van de aanwezigheid van dassen verstoord. De vondst van enkele dieren die waren 
neergeschoten, toont aan dat dassen ook het doel zijn van dergelijke wandaden. Het aanpakken van de illegale 
bestrijding van zowel dassen als hun burchten is een belangrijk punt waarop zeker meer moet worden ingezet in 
de toekomst. 
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6 Kansen 
 

 Malakoffdomein 
 
Voor het Malakoffdomein en het kasteelpark van Lembeek wordt binnenkort een beheerplan opgemaakt. 
Aangezien het Malakoffdomein momenteel volledig omheind is, is het belangrijk dat hierin wordt voorzien dat 
er een aantal dassenpoorten komen, zodat dassen vlot in en uit dit gebied kunnen geraken. Ook kan best worden 
gezorgd dat de oevers van het kanaal t.h.v. dit domein indien nodig zodanig worden aangepast dat dassen en 
andere dieren het kanaal gemakkelijk kunnen oversteken. 
 

 Zevenbronnen (Beersel) 
 
Ook voor dit gebied wordt binnenkort een beheerplan opgemaakt. Vermits het in de omgeving de enige nog 
gekende en duidelijke site is waar dassen hebben gezeten, is de herinrichting ervan op korte termijn van groot 
belang. Een belangrijk aspect hierbij is ervoor te zorgen dat de site ontoegankelijk wordt gemaakt voor 
wandelaars en honden. Bij voorkeur gebeurt dit via een natuurlijke manier om wandelaars te weren, bijvoorbeeld 
door de aanleg van een takkenril en de aanplant van meidoorn. 
 

 Maasdalbos – Berendries 
 
De zone tussen deze gebieden bevat nog veel structuur, en dieren kunnen de Maasdalbeek volgen om zich tussen 
beide te begeven. Indien mogelijk kan hier nog ingezet worden om het tussenliggende gebied verder te 
versterken. Een groot deel van het Maasdalbos is ook vrij rustig voor wat betreft recreatie, en er bevinden zich 
o.a. graslanden in de omgeving die als foerageergebied kunnen worden gebruikt. In het oostelijke deel van dit 
bos ligt ook een steile wand die overgroeid is, en die ideaal leefgebied vormt voor dassen. Indien het hier 
aanwezige (maar omwille van vegetatie reeds moeilijk toegankelijke en dus weinig gebruikte) wandelpad zou 
worden afgesloten wordt het oosten van dit bos nog rustiger en geschikter voor bijvoorbeeld das. 
 

 Verlaten groeves 
 
Verspreid over het projectgebied liggen verschillende verlaten groeves die momenteel weinig bezocht worden 
en waar er dus slechts een beperkte mate van verstoring is. Dergelijke locaties kunnen gebruikt worden als 
rustzones voor zoogdieren, waaronder dassen. Het is belangrijk dat zulke plaatsen niet teveel “opgeruimd” 
worden, de vegetatie mag daar gerust wat ruig worden gelaten zodat dieren er voldoende schuilplaatsen en 
dekking vinden. Ook elders binnen het gebied zijn nog relatief rustige zones te vinden, voorbeelden daarvan zijn 
o.a. de noordelijke en zuidelijke delen van het Lembeekbos, en het meest noordelijke deel van het Hallerbos. 
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7 Sensibilisatie en communicatie 
 

 Sensibilisatie 
 

 Dassensymposium 
Op 25 maart werd in Leuven een dassensymposium georganiseerd, met de bedoeling om het draagvlak voor de 
soort te vergroten en een aantal misverstanden over de das met objectieve informatie te weerleggen. Zo zien 
jagers in de das soms een concurrent die het op jachtwild gemunt heeft, en vrezen landbouwers voor schade aan 
hun oogst. Landbouwers en jagers waren dan ook een belangrijke doelgroep op deze studiedag. Er werd op 
voorhand naar alle WildBeheerEenheden (WBE’s) uit de regio een uitnodiging gestuurd om op deze dag een 
aantal lezingen bij te wonen van experts die al jaren onderzoek doen naar de soort, en dit zowel in binnen- als 
buitenland. Ook in ‘De Vlaamse Jager’ werd de studiedag aangekondigd. De dag werd afgesloten met een 
terreinbezoek waarbij Ludo Fastré, lokale jager en voorzitter van WBE Perdix, liet zien hoe ze in Limburg erin 
slagen om met de das samen te leven. 
 
Naast de eerder vermelde doelgroepen werden uiteraard ook alle vrijwillige medewerkers van de vorige 
inventarisatie uitgenodigd, en waren ook andere geïnteresseerden welkom. Via de Facebookpagina’s van de 
Regionale Landschappen werd de aankondiging ook verspreid. Er waren uiteindelijk een zestigtal 
geïnteresseerden aanwezig op deze dag. Hieronder volgt een kort overzicht van de lezingen die op 25 maart 2017 
werden gegeven. Een verslag van deze dag verscheen eveneens in het tijdschrift Zoogdier. 
 
Dirk Criel startte met een algemene inleiding over de das, waarbij onder andere herkenning en ecologie aan bod 
kwamen, maar ook knelpunten zoals bestrijding, habitatverlies en verkeersslachtoffers. Die laatste waren ook 
een belangrijk aspect in de lezing van Koen Van Den Berge (INBO), die ons liet zien wat verkeersslachtoffers ons 
kunnen vertellen over de huidige verspreiding en herkolonisatie van de soort in Vlaanderen. Griet Nijs ging 
vervolgens dieper in op het verspreidingsonderzoek in Vlaams-Brabant en het taalgrensgebied dat Natuurpunt 
Studie uitvoert in het kader van voorliggend rapport. Met enkele bewoonde burchten in Vlaams-Brabant lijkt de 
das hier terug langzaam maar zeker voet aan grond te krijgen, al is de situatie nog erg precair. Tijdens de pauze 
kon men genieten van de kortfilm 'De das: een kleurrijk verhaal in grijstinten' van Frederik Thoelen die een unieke 
inkijk gaf in het leven van een Vlaamse dassenfamilie. 
De Nederlandse dassengoeroe Jaap Mulder (Muldernatuurlijk) bracht vervolgens een verhaal over zijn 
zenderonderzoek bij dassen in Nederland. Dat snelwegen er grote barrières vormen en de grootste doodsoorzaak 
het verkeer is, hoeft niet te verbazen bij een populatie die zich langs een van de drukste autostrades in Nederland 
ophoudt. Toch zagen we dat dassentunnels en geleidingsinfrastructuur hiervoor een oplossing kunnen bieden. 
Tot slot lichtte Vinciane Schockert (ULg) het belang toe van soortspecifieke herkenning van vraatschade aan 
landbouwgewassen, met name maïs. De beschermde status van de das in Wallonië geeft landbouwers recht op 
een schadevergoeding indien hun gewassen door das worden aangevreten. In 2013 betaalde de Waalse overheid 
een recordbedrag van bijna 400.000 euro aan schadeclaims uit aan landbouwers, een veelvoud van andere jaren. 
Onderzoek wees echter uit dat bijna 80% van deze schade niet door dassen maar door everzwijnen werd 
veroorzaakt. Herkenning van vraatsporen en opleiden van experts ter zake kan bijgevolg een belangrijke factor 
vormen in het behouden van het draagvlak bij de landbouwers. 
 
In de namiddag liet lokale jager Ludo Fastré (WBE Perdix) ons op het terrein zien hoe landbouwers en jagers 
samenleven met de das in Riemst. De lokale WBE hielp onder meer bij de inrichting van het landschap door het 
aanplanten van houtkanten en het aanleggen van waterpartijen, maatregelen die ook de das ten goede komen. 
Het werd een inspirerende wandeling doorheen het leefgebied van de das, met hoop voor de toekomst. 
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Figuur 12: Veel belangstelling voor maatregelen op het terrein tijdens de excursie in Riemst (foto: Griet Nijs). 

 

 Verspreiding brochure ‘Op speurtocht naar de das’ 
Om bij te dragen aan de algemene kennis omtrent de das, werd een sporenbrochure opgemaakt. Op die manier 
kunnen mensen onder meer leren wat een das eet, hoe ze sporen kunnen herkennen en wat het onderscheid is 
met een vossenburcht. De folder werd verstuurd naar alle WBE’s in Vlaams-Brabant en natuureducatieve centra 
en werd eveneens digitaal online downloadbaar gemaakt via de Natuurpuntwebsite 
(https://www.natuurpunt.be/pagina/das). 
 

 
 

 

  

https://www.natuurpunt.be/pagina/das
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 Communicatie 
 

 Informatie-uitwisseling 
Gedurende de loop van het project werden nieuwe bevindingen en markante resultaten van de cameravallen 
steeds teruggekoppeld met belanghebbenden als de natuurwachters Steven Cumps en Tom Brichau van ANB, 
lokale natuurbeschermers (Natuurpunt) en specialisten zoals Koen Van Den Berge van het INBO. Deze 
uitwisseling van informatie en expertise vormde een meerwaarde binnen het kader van dit project. Zo 
beantwoordde Koen Van Den Berge geregeld vragen m.b.t. gedrag of determinatie. In het kader van deze 
uitwisseling werd de informatie uit Nijs (2016) ook gebruikt voor het opmaken van het recente INBO-rapport 
over de verspreiding van de das in Vlaanderen (Van Den Berge et al., 2017). 
 
Daarnaast werd ook samengewerkt met het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, die onder meer 
hielpen bij de verspreiding van de oproep voor historische en recente burchtlocaties of (oude) 
zichtwaarnemingen in het zuidwesten van de provincie Vlaams-Brabant, het uitwerken van migratieknelpunten 
en aanreiken van eventuele toekomstige oplossingen. 
 

 Vrijwilligerswerking 
Voor het bepalen van knelpunten en kansen werd een beroep gedaan op lokale vrijwilligers die een zeer gedegen 
kennis hebben van de streek. Zij werden zoveel mogelijk betrokken in het overleg en leverden relevante info. 
Daarnaast en met de organisatie van een dasseninventarisatieweekend, werden vrijwilligers optimaal betrokken 
bij het project. Niet minder dan 30 vrijwilligers namen deel aan het weekend en woonden de inleidende 
voordracht bij. Na het inventarisatieweekend werden de vrijwilligers op de hoogte gebracht van de uiteindelijke 
resultaten. Verscheidene vrijwilligers gaven aan ook in de toekomst mee te willen werken bij de opvolging van 
bewoonde dassenburchten.  
 
Ook bij het overlegplatform werd geprobeerd zoveel mogelijk vrijwilligers te betrekken. Zo werd een uitnodiging 
verstuurd naar de studiewerkgroepen die in de betrokken zone (zuidelijk Vlaams-Brabant) actief zijn: 
Natuurstudiewerkgroep Dijleland en de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt. 
 
Ondersteuning dassenwandeling Wild in Vlaanderen 
https://www.natuurpunt.be/agenda/wild-vlaanderen-2017-dassenwandeling-23773 
 
  

https://www.natuurpunt.be/agenda/wild-vlaanderen-2017-dassenwandeling-23773
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8 Conclusie 
 
Na decennia van afwezigheid, is de terugkeer van de das in de provincie Vlaams-Brabant de afgelopen jaren in 
een stroomversnelling terechtgekomen. Met jaarlijks vondsten van nieuwe burchten, of herbezetting van 
historische burchten, lijken de eerste stappen in de permanente rekolonisatie van de provincie goed te zijn 
genomen. Gezien de regelmatige vondsten van sporen en verkeersslachtoffers, vaak op enige afstand van de 
gekende populaties of burchten, bestaat het vermoeden dat de soort mogelijk ook nog op andere locaties in de 
provincie onopgemerkt aanwezig is.  
 
Deze terugkeer van de das verloopt echter niet zonder slag of stoot. De afgelopen jaren werden op verschillende 
locaties burchten moedwillig verstoord, en was er op andere plaatsen verstoring door loslopende honden en 
onwetende recreanten. Daarnaast werden er ook opnieuw een aantal verkeersslachtoffers gevonden. Het verlies 
en de verstoring van deze dieren op dit moment van de vestigingsfase heeft grote gevolgen, met elk dier gaat 
immers een kans op permanente herkolonisatie verloren.  
 
Wil men op termijn een permanente en duurzame terugkeer van de das mogelijk maken in Vlaams-Brabant, dan 
zal er sterk moeten ingezet worden op het creëren van veilige verbindingen en het wegwerken van 
migratieknelpunten. Vlaams-Brabant kent immers een van de dichtste verkeersnetwerken in Vlaanderen. Van 
groot belang hierbij is taalgrensoverschrijdend overleg, aangezien een deel van de knelpunten wegen betreft die 
op en door de taalgrens lopen. Daarnaast dient ook nog meer te worden ingezet op sensibilisatie, zodat een 
aantal misverstanden die bij sommige mensen nog steeds leven over de das, kunnen worden opgelost. 
Bemoedigend in dit opzicht was de opkomst op het dassensymposium, waar getracht werd om zowel 
landbouwers, jagers als natuurliefhebbers samen te brengen rond de das. Ook de hierbij aansluitende excursie 
kon op veel belangstelling rekenen. 
 
De komende jaren blijft het belangrijk om de situatie van de das in Vlaams-Brabant verder op te volgen om een 
vinger aan de pols te houden. Indien er dan ook aan de knelpunten kan worden gewerkt is er in Vlaams-Brabant 
zeker een toekomst weggelegd voor deze enigmatische soort. 
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9 Dankwoord 
 
Zoals zo vaak het geval is bij soortbeschermingsprojecten, staat of valt een project bij de mate van betrokkenheid 
en inzet van vele mensen, vrijwilligers en professionelen die lokaal of regionaal, dag na dag, week na week, in de 
weer zijn om een verschil proberen te maken.  
 
In eerste instantie wensen we Tom Brichau te bedanken. Dankzij zijn jarenlange inzet en volharding was er al 
heel wat kennis voorhanden bij de start van dit project over de verspreiding en heropkomst van de das in het 
westen van Waals-Brabant. Dat vormde een stevige basis waarop we verder konden bouwen. Daarnaast volgde 
Tom nauwgezet elke nieuwe melding van das op en was hij steeds bereid om mee op terrein te gaan om 
meldingen te checken, op zoek te gaan naar nieuwe burchten of zijn streekkennis te delen. Zijn enthousiasme is 
een voorbeeld voor elke natuurbeschermer. 
 
Ook dit project kon niet uitgevoerd worden zonder medewerking van een aantal vrijwilligers en professionelen 
die hielpen met het inventariseren van burchten, het doorgeven van meldingen, het aanleveren van relevante 
informatie of door hun interesse en betrokkenheid enz. We willen dan ook bij deze de gelegenheid nemen om 
hen persoonlijk te bedanken. Zij hielpen met de inventarisatie van de dassenburchten of het doorgeven van 
meldingen: Pieter Abts, Tom Brichau, Koen Berwaerts, Rik Convents, Marjan Gertis, Bert Ghysels, Robin 
Guelinckx, Koen Mandonx, Thomas Massie, Lut Moens, Bram Steeno, Magriet Vos, Geertrui Windels en Ernesto 
Zvar. 
 
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Stéphane Dekeirsschieter en Jean-Pierre Bourguinon voor de 
toelating de terreinen die onder hun toezicht staan te betreden en er cameravallen te plaatsen. Zonder hun 
medewerking ontbraken belangrijke stukken van de puzzel.  
 
De mensen van RL Dijleland en RL Pajottenland en Zennevallei waren steeds bereid om hun schouders mee onder 
verschillende initiatieven (verspreiding oproepen, organisatie dassensymposium) te steken en de praktische 
uitvoering te verzorgen. Daarvoor wensen we in het bijzonder Koen De Rijck en Annabel Pennings te bedanken.  
 
Daarnaast willen we ook graag volgende mensen bedanken voor het delen van hun kennis en expertise, het 
opvolgen van meldingen, het aanleveren en uitwisselen van informatie of het ondersteunen van dit project in 
iedere andere zin van het woord: Dirk Criel, Steven Cumps (ANB), Sven Jardin (VLM), Pierre Kestemont (ANB), 
Jorg Lambrechts (Natuurpunt), Koen Van Den Berge (INBO) en alle anderen die we in deze opsomming 
schandelijk vergeten zijn. 
 
Ook de sprekers van het dassensymposium die hun kennis met ons deelden, wensen we via deze weg nogmaals 
te bedanken. Hun bijdragen maakten deze dag tot een boeiende studiedag. Dank aan dagvoorzitter Dirk Criel 
(Zoogdierenwerkgroep), Vinciane Schockert (ULg), Koen Van Den Berge (INBO), Jaap Mulder (Muldernatuurlijk) 
voor hun voordrachten en Ludo Fastré (WBE Perdix) voor het organiseren en begeleiden van het terreinbezoek. 
 
Tot slot wensen we Provincie Vlaams-Brabant te bedanken voor de samenwerking en de financiële 
ondersteuning die de uitvoering van dit Bijzonder Natuurbeschermingsproject mogelijk maakte. 
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11 Bijlagen 
Bijlage 1: Inventarisatiefiche 
  



  
 De das in Vlaams-Brabant 35 
 
 
 
 

Inventarisatiefiche  
dassenburchten  

19-20 maart 2016 
 
Datum: ……………..   Tijd: ……………. 
 
Deelgebied:………………………………………………… 
 
Burchtnummer:……………….. 
 
Toestand burcht 
 

 Open (minstens 1 pijp) 

 Open met bladval 

 Vervallen (geen enkele pijp onderhouden of pijpen ingestort) 

 Verdwenen 

 Niet gevonden 

 Eventuele opmerkingen:……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Bewoningsstatus 
 

  Geen 
 

  Das. Welke sporen? 

  Graafactiviteit    Pootafdruk    Haar   Nestmateriaal 

  Uitwerpselen (al dan niet in mestputje)   Wissel  

  Andere:…………………………………………………………………………………………………………………… 

  Vos. Sporen: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  Konijn. Sporen: …………………………………………………………………………………………………………………. 

  Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Activiteitsstatus 
 

  Aantal pijpen belopen: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuele opmerkingen:.……………………………………………………………………………………………. 
 

  Aantal pijpen niet belopen/vervallen: ……………………………………………………………………………… 
 
Eventuele opmerkingen:……………………………………………………………………………………………… 
 
Beschutting burcht 
 

  Geen (kale grond) 

  Kruidlaag 

  Struiklaag 

  Boomlaag 
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Verstoring (indien aanwezig) 
 
Is er recente menselijke verstoring op te merken aan of in de omgeving van de burcht? 

 Ja. Welke? 

   Recreatiedruk    Afval   Jacht   Landbouw    Kapping   Vergraving

    Andere:…………………………………………………………………………………. 

 Nee 
 
Tot slot nog enkele aandachtspunten bij het inventariseren van de dassenburchten: 

 Ga altijd met de nodige voorzichtigheid en respect om met de bestaande dassenburchten, ook 
al lijken ze verlaten. Dassen zijn, zeker in het vestigingsstadium, bijzonder gevoelig voor 
verstoring. 

 Probeer zo weinig mogelijk in de nabijheid van de ingang tot de burcht te komen en beperk 
het aanraken van de omgeving zodat je zo weinig mogelijk geursporen achterlaat. 

 Vermijd eventuele storthopen voor de ingang van de burcht te betreden. 

 Beperk je geluidsvolume in de buurt van de burcht.  

 Ruik niet aan eventuele uitwerpselen en was je handen grondig na de inventarisatie. 

 Hou honden altijd uit de buurt van de pijpen. 

 Wanneer je eventuele bewoning hebt vastgesteld, verlaat de omgeving dan zo snel en discreet 
mogelijk. 

 De informatie die hier verstrekt wordt, is vertrouwelijk. Gelieve deze niet verder te 
verspreiden. 

 Eventuele zichtwaarnemingen worden verborgen weergegeven in www.waarnemingen.be. 

 Voor alle vragen en info: Griet Nijs, 0493 25 96 98, griet.nijs@natuurpunt.be 
 



Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-naal 
en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
22.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
102.000 families zijn lid van Natuurpunt.
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