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Per 31 december 2003 zijn er vijf bewoonde dassenburchten. Burcht nr. 5 is nieuw:
1. Mulders (uitzetren);
2. Prins Bernardlaan (uitzetren);
3. Nelis;
4. Bert 1, met bijburcht Bert 2;
5. Ton (Ton Rademaekers).
In 2003 werden er drie dassen als verkeersslachtoffer gemeld:
1. datum: 25-4-2003: nabij klooster Emmaus, Udenhoutse weg, coördinaat 142.38-405.05, er
zijn helaas geen bijzonderheden van het dier bekend, de das werd door de gemeentelijke
reinigingsdienst van de gemeente Haaren op 28-4-2003 opgehaald;
2. datum: 2-8-2003 op de Oude Bosschebaan, iets te westen van de forellenvijver;
coördinaat: 140.83-405.75; gegevens das: beer, 12 kg., kamhoogte 1 à 2 mm. (dier uit
2002), geen tatoeage, zag er gezond en doorvoed uit, goed gebit;
3. datum: 8-11-2003 op de Margrietweg, bij de ingang van Camping Distelloo; zwaar
hoofdletsel; coördinaat: 141.49-408.03; gegevens das: zeug, 11 kg., kamhoogte 2 à 3 mm.
(dier uit 2002), geen tatoeage, zag er gezond en doorvoed uit, goed gebit;
In 2003 zijn er op zeker twee dassenburchten jongen geboren;
De totale populatie wordt op 20-25 dassen geschat;
De nieuwe burcht nr. 5 is het gehele jaar belopen geweest. N.a.v. het vinden van oude haren in het
voorjaar, wordt geconstateerd dat deze ook in 2002 belopen is geweest. Opvallend is dat de
dichtstbijzijnde foerageergebieden op grote afstand liggen;
Gegevens burchtje Karin uit 2002; de burcht werd incidenteel door de das bezocht. Hij ligt op een
zeer goede locatie en zal waarschijnlijk uitgroeien tot een vaste burcht;
De burcht aan de Nieuwkuijkseweg werd in 2003 niet belopen;
In het najaar werden door de gemeente Haaren in samenwerking met het Brabants Landschap
voorzieningen getroffen om dassen en andere dieren een veilige oversteek te geven. Aan de Oude
Bosschebaan en de Gommelsestraat bij de Hemelrijksche Hoeve werden tunnels aangelegd met
een dassenkerend raster. Deze liggen in het verlengde van enkele houtwallen. Bij de Zandley,
waar de beek de Gommelsestraat en de Runsvoort kruist, zijn aanpassingen verricht. Er werd
struweel aangebracht, klaphekken en raster vernieuwd en geplaatst en een overkluizing gemaakt;
De eigenaar van Camping Weideblik langs de Oude Bosschebaan zag op het zandpad ten noorden
van zijn camping vier dassen achter elkaar oversteken;
Jan van der Meijden filmde in mei maar liefst 7 dassen tegelijk. Opvallend was dat de dassen
vroeg uit hun burcht waren. Hij filmde een vrouwtje met drie jongen van dit jaar en drie andere
volwassen dassen. Voor hem was dit de eerste keer dat hij in staat was dassen te filmen. Jan maakt
veel natuuropnames;
Gedurende het jaar is regelmatig gezocht naar dassenactiviteiten in het gebied ten zuiden van de
Efteling en op landgoed Huis ter Heide. De das bezoekt het gehele gebied;
Op de autoweg tussen Waalwijk en Tilburg (N261) moet er rekening mee worden gehouden dat er
slachtoffers zullen vallen. Het is de bedoeling deze weg op termijn op te waarderen tot
autosnelweg, met een ecoduct. In oktober werden twee overstekende dassen gezien (van oost naar
west);
Omdat er relatief weinig verkeersslachtoffers vallen is de leeftijdsopbouw redelijk evenwichtig.
Er zijn vrij veel jonge dieren maar ook een aantal oudere dassen, wat in de meeste dassengebieden
niet het geval is.
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De totale populatie wordt op 20-25 dassen geschat;
Er zijn op twee burchten zeker jongen geboren;
Er zijn drie dassen doodgereden;
De meeste sporen zijn nog steeds in de nabije omgeving van de uitzetrennen te vinden;
Er zijn sporen aangetroffen in de gebieden ten zuiden van de Efteling, omgeving Duikse hoef en
op landgoed huis ter Heide en ten zuiden van de Roestelberg;
Ook de Margriet wordt steeds vaker bezocht;
Er worden verkeersslachtoffers op de N261 verwacht;
De das verspreidt zich in het gebied;
Er ontstaat een evenwichtige leeftijdsopbouw.
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N.a.v. een verzoek werd tekst aangeleverd voor de Zandzegge: naar aanleiding van de aanleg van
tunnels en rasters door de gemeente Haaren en het Brabants Landschap;
Op 14 september 2003 organiseerde het Nationaal Park de Loonse en Drunense duinen een
openbare wandeling met als thema de das. Hierbij werd nadere toelichting verzorgd. Ongeveer
25 deelnemers;
Op 25 oktober 2003 werd voor de Natuur- en Milieuvereniging Drunen Heusden Vlijmen een
dassenwandeling verzorgd. Aantal deelnemers: 30;
N.a.v. een verzoek van NM werd tekst aangeleverd voor een folder over de das, en mede een
voorzet gegeven hoe de toekomstige infozuilen (parelsnoer rond de duinen) met
dasseninformatie kunnen worden “gevuld”;
Op verzoek van de gemeente Haaren, die bezig is met de actualisatie van het bestemmingsplan
buitengebied, werd een aantal punten aangedragen;
 Voor het bestemmingsplan buitengebied zijn de volgende gebieden van belang voor de
dassen, in verband met de migratie/uitwisseling van de dassenpopulaties in de Loonse
en Drunense duinen en Boxtel/Vught en omgeving
a. de corridor door het Helvoirts Broek en;
b. de corridor tussen de woonkernen Helvoirt en Haaren.
De volgende wegen vormen een obstakel voor de das (m.n. doodrijden). Hier zullen in
de toekomst verkeersslachtoffers gaan vallen, indien geen verkeersmaatregelen
worden genomen. Dit heeft te maken met het feit dat dassen “hoog” wonen en “laag”
foerageren en daarbij wegen oversteken (voorbeeld: wonen in de duinen en eten in het
gebied van het stroomdal van de Zandley: veel weiland, veel pieren - basisvoedsel):
1. Margrietweg;
2. Oude Bosschebaan en de Heikant (Guldenberg);
3. Gommelsestraat;
4. Udenhoutseweg en;
5. de wegen in de omgeving van de Distelberg.
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