De das komt eraan!
Een verslag van een inventarisatie in de gemeente Deventer.

Jeroen Kloppenburg
(versie: di 6 mei 14)
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Samenvatting
Dit rapport is een verslag van een inventarisatie van de leefomgeving van de das in de gemeente Deventer.
Het bestrijkt een gebied ten noorden van de A1 in de periode zomer 2009 t/m zomer 2010. Het gebied ten
zuiden van de A1 werd reeds sinds de jaren '80 van de vorige eeuw opnieuw door de das bewoont en bevat
heden ten dage veel dassenactiviteit. Het gebied ten noorden wordt slechts enkele jaren bewoond. Het is
vooral het laatste jaar dat de das zich weer snel uitbreidt in het gebied ten noorden van de A1. Hij maakt
gebruik van voorzieningen die zijn aangelegd in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur. Via de Bannink
en het Traasterbos heeft de das de Oostermaet bereikt; waar in een klein gebied veel bewoningssporen te
vinden zijn. Ook lijkt de das zicht westwaarts te bewegen en zal waarschijnlijk binnen hooguit enkele jaren
de landgoederen tussen Diepenveen en Olst weer vast bewonen. Ook lijkt de das zich vanuit het noorden
richting Deventer te bewegen. Het buitengebied van Deventer lijkt de plek te worden waar populaties uit het
zuiden, de Sallandse Heuvelrug en het noorden (Raalte en verder noordwaarts) bij elkaar gaan komen.
Ondanks enkele knelpunten (voornamelijk door het verkeer) lijkt de toekomst rooskleurig te zijn voor de das
in de gemeente Deventer.
Om verstoring te voorkomen zijn precieze locaties niet opgenomen in dit rapport. Deze zijn wel ter
beschikking gesteld aan de overheid, terreinbeherende organisaties en PGO's (particuliere gegevensbeherende organisaties zoals Zoogdiervereniging, Das & Boom, etc.). Heeft u of uw organisatie deze
gegevens niet en denkt u er aanspraak op te kunnen maken, dan kunt u contact met mij opnemen.
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1 Inleiding
Natuurliefhebbers in de gemeente Deventer kennen de dassenburcht op het landgoed
Oxe wel (Oxe1 &2i). Wat veel mensen niet weten is dat ten zuiden van de A1 in bijna elk
bosje wel activiteit van das te vinden is. Dit in tegenstelling tot het gebied ten noorden
van de A1 waar de das tot kort geleden geheel verdwenen was. Recentelijk breidt de das
zich ook hier weer uit.
Tijdens de natuurgidsencursus van het IVN Deventer raakte ik geïnteresseerd in de das
via medecursist Michiel Valk; die een burcht had gevonden in het Traasterbos (Trb1).
Gaandeweg groeide de interesse voor de das en heb ik samen met Michiel Valk en
Jeanette Boogmans (lid van het cursusteam) avonden bij burchten geobserveerd. Begin
2010 kreeg ik ideeën over hoe de das zich weer aan het verspreiden was over de
gemeente Deventer. Zo ontstond het idee voor deze inventarisatie. Daarnaast heb ik
gebruik gemaakt van achtergrondinformatie via deskundigen en vakliteratuur. De
inventarisatie bestreek het gebied aangegeven met een rode stippellijn op afbeelding 1.

Afbeelding 1: de rode stippellijn geeft het onderzoeksgebied aan, groene vlakken markeren de Ecologische
Hoofdstructuur (blz. 4), de groene lijnen daartussen de verbindingszones.
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2 Historische verspreiding
In 1900 kwam de das nog over de gehele oostelijke helft van Nederland voor. Het
geschatte aantal dassen lag op 12.000. Vooral de provincies Drenthe, Overijssel,
Gelderland, Brabant en Limburg waren belangrijke leefgebieden. In 1960 waren er naar
schatting slechts 1.200 over. In Salland waren toen nog slechts twee burchten bewoond,
één in Dalfsen en één in Zwollekerspel. Deze zijn echter allebei in dat jaar leeggevangen ii.
Na 1980 heeft de das zich weer gevestigd in de gemeente Deventer in het gebied ten
zuiden van de A1. Sindsdien heeft zich daar een gezonde populatie opgebouwd met heden
ten dage zo'n vier burchten waar met regelmaat jongen geboren wordeniii.

3 Ecologische Hoofdstructuur
Het was wachten totdat de das de A1 overstak en het gebied ten noorden ervan weer
ging bewonen. Maar om ook een gezonde dassenpopulatie ten noorden van de A1 te
krijgen moest het eerst wel mogelijk zijn voor de das om zich daarheen te verplaatsen.
Om de teruggang in aantal soorten flora &
fauna in Nederland tegen te gaan is midden
jaren '80 vanuit de landelijke overheid het
Natuurbeleidsplan opgesteld. In 1990 werd
als onderdeel daarvan de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd. Dit is
een landelijk dekkend netwerk van
bestaande
en
nog
te
ontwikkelen
natuurgebieden. Doel is deze gerealiseerd te
hebben in 2018iv.
Afbeelding 1 geeft de EHS weer ten
noordoosten van Deventer. Als onderdeel van
de verbindingszone tussen Oxe en de
Bannink zijn circa tien jaar geleden in totaal
drie tunnels onder de A1 aangelegd voor
marterachtigen. Twee daarvan liggen meteen
Afbeelding 2: de auteur vindt een dassenhaar bij
naast een weg (Hoekmansweg). Ter plekke
een tunnel onder de A1
zijn veel sporen van dassen te vinden. De
locaties zijn te vinden met een Google Earth (GE) bestand dat daarvoor is gemaakt v. De
derde tunnel staat helaas onder water en is niet bruikbaar. Om deze verbindingszones
verder te ontwikkelen wordt in de toekomst de brug ter hoogte van de Oxerhof nog
verbreed en geschikt gemaakt voor ander wild zoals reeën. Dit staat gepland voor 2014.

4 De hindernis A1 is genomen
De eerste activiteit van de das ten noorden van de A1 werd waarschijnlijk gevonden op
het landgoed de Bannink in oktober 2008 vi. Helaas is daar nooit een blijvende vestiging uit
ontstaan. Niet in de laatste plaats door het hoge aantal doodgereden dassen op de drukke
Holterweg.
Begin 2009 heeft Michiel Valk een burcht in het Traasterbos ontdekt (Trb1). Gedurende
dat jaar bleek dat deze burcht in die periode permanent bewoond werd.
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Begin 2010 heb ik samen met Mark Zekhuis (Landschap Overijssel) op een ochtend het
Traasterbos en de bossen aan de noordzijde van de Holterweg geïnventariseerd. We
hebben daar meerdere vluchtpijpen (Trb3 & 5) en een nieuwe (bij-)burcht vii (Trb4)
gevonden.
Er begon zich nu een duidelijk patroon af te tekenen, waarbij de das zich keurig scheen
te houden aan wat de mens voor de natuur in gedachten had. Via de verbindingszone
onder de A1 door heeft de das zich vanuit het zuiden weer naar de EHS ten noorden van
de A1 verplaatst en was bezig dit hele gebied te heroveren. Dit was de directe aanleiding
voor verdere inventarisatie van het gebied.

5 Oostermaet
Eind oktober 2009 heeft ProRail groot onderhoud aan het spoor rondom Deventer
uitgevoerd. Toen is een burcht (Oxe3) verwijderd uit de spoordijk richting Zutphen viii.
Mochten er nog dassen aanwezig zijn dan had St. IJssellandschap aangeboden die te
verplaatsen naar de Oostermaet. Met behulp van cameravallen (een camera die reageert
op lichaamswarmte en/of beweging) zijn echter geen dassen meer waargenomen.
In januari 2010 kwam bij St. IJssellandschap de melding binnen dat er graafactiviteiten
waren gevonden in de Oostermaet. Wij troffen een burcht (Ost1) aan met meerdere
pijpen en in de directe omgeving vele typische dassensporen. Het was duidelijk dat
minimaal één das het hier erg naar zijn zin had.

Afbeelding 3: panoramafoto van de hoofdburcht in de Oostermaet (Ost6)

Eind maart hebben we een uitgebreidere inventarisatie van dit deel van de Oostermaet
gedaan. Naast de reeds bekende burcht troffen we vier vluchtpijpen, nog een bijburcht
(Ost5) met speelboom en een hoofdburcht (Ost6, afb. 3) aan, allemaal met verse
dassensporen. De hoofdburcht bestond uit acht pijpen. Na de burcht in de Oxe de tweede
burcht qua grootte in de gemeente Deventer!
In een kleine twee jaar heeft de das via de verbindingszones en EHS de Oostermaet
weer bereikt. Daar vinden ze voldoende voedsel in de directe omgeving van de burcht
waarbij ze geen drukke wegen hoeven over te steken. Een gezonde basis voor verdere
uitbreiding naar het omliggende gebied.
In april 2010 heb ik Gerben Visser (landschapsbeheerder bij St. IJssellandschap) de
sporen van dassen laten zien. Hij was zeer aangenaam verrast. Hij kon me nog melden
dat er gesproken werd juist op deze locatie een mountainbike route aan te leggen
(vanwege de vele zandkoppen). Dit is nu ter zijde geschoven. Geheel terecht, dit stukje
moet vooral lekker rustig blijven. Niet alleen voor de das, maar ook voor het vele andere
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wild wat hier overduidelijk aanwezig is (zoals blijkt uit sporenonderzoek), bijvoorbeeld de
ree.

6 Verdere verspreiding
Mijn vermoeden dat de dassen zich goed verspreiden via de EHS en verbindingszones
werd reeds snel bevestigd. Eind april 2010 trof ik op de Zandbelt in een cirkel van 30
meter drie nieuwe pijpen (ZnB1a-c) aan. Even verderop in de bosrand werd een
vluchtpijp (Znb2) aangelegd. Voor ons Deventernaren een mooie ontwikkeling. Frieswijk
ligt slechts zo'n 2,5 kilometer verder, een geschikt gebied voor dassen. Maar hetzelfde kan
gezegd worden voor alle landgoederen rondom Diepenveen die gerust een
dassenwalhalla genoemd kunnen worden!
Overigens ontbreekt het de provincie Overijssel aan financiële middelen om de
verbindingszone tussen de Oostermaet en Frieswijk te ontwikkelen. Vanuit de gemeente
Deventer is besloten deze ontwikkeling te financieren. De werkzaamheden worden gestart
in de winter 2010/2011.
In het voorjaar van 2010 bleek dat het steeds beter ging met de dassen; ook buiten het
onderzoeksgebied. Zo zijn in het voorjaar diverse (sporen van) dassen waargenomen in
het landgoederengebied tussen Diepenveen en Olst. Zo trof ik neusputjes ix aan in het
gebied Tjoene. Ecoloog Erwin van Maanen die in het gebied inventarisaties uitvoerde,
heeft een das waargenomen en een das gefotografeerd via een cameraval. Tot op heden
is echter nog geen actieve burcht in dat gebied aangetroffen. Voorheen moet de das ruim
aanwezig geweest zijn getuige oude burchten die ik gevonden heb in Tjoene (Tjn1 & 2).
Bij een inventarisatie van Frieswijk heb ik 1 pijp (Frs1) aangetroffen die de typische
niervorm had van een dassenpijp in gebruik. We hebben daar echter nog geen andere
dassensporen kunnen vinden die aanwezigheid van das in deze pijp bevestigen.

Afbeelding 4: typische dassensporen vlnr: neusputjes, mestputje (o.a. territorium markering) en
nestmateriaal nabij uitgang burcht

7 Populatie
Lokale dassenspecialist Jan Oosterman doet reeds vele jaren onderzoek naar de
populatie dassen in de gemeente Deventer. In het gebied ten zuiden van de A1 is over
2009 bij twaalf burchten activiteit waargenomen. Bij vier daarvan werden in totaal 13
jongen gezien.
In 2009 zijn we begonnen met het observeren van burchten in ons onderzoeksgebied.
Vanaf Juni 2010 hebben we daarnaast gebruik gemaakt van een cameraval. Deze is in
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permanente bruikleen gegeven door St. IJssellandschap. Het is vooral gebruikt bij
burchten waarvan het vermoeden bestond dat ze slechts sporadisch bewoond worden.

7.1 Bannink
Wij hebben zelf geen toestemming gekregen onderzoek te doen op het landgoed.
Beheerder Mittendorf melde dat hij bij de enige burcht op het landgoed (Bnk1) één
volwassen das met drie jongen heeft waargenomen. Er zijn regelmatig verkeersdoden op
de Holterweg die zeer nabij de burcht ligt. Het is dus mogelijk dat de tweede volwassen
das (de partner) overreden is.

7.2 Frieswijk
In Frieswijk is geen actieve burcht aangetroffen. Maar sporen (pijp Frs1 en neusputjes)
en waarnemingen duiden in elk geval op tijdelijke aanwezigheid.

Afbeelding 5: Das nabij hoofdburcht (Ost6) in de Oostermaet (29 Juni 2010, 23:22 door cameraval)

7.3 Oostermaet
Op vijf Juni 2010 hebben we twee volwassen dassen waargenomen bij de hoofdburcht
(Ost6) in de Oostermaet. Sporenonderzoek geeft aan dat de dassen deze locatie
permanent bewonen.
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7.4 Traasterbos
In augustus 2009 heb ik bij de hoofdburcht in het Traasterbos (Trb1) drie volwassen
dassen waargenomen. Dat was naar ons weten op dat moment de enige familiegroep ten
noorden van de A1.
Dit jaar is geen sprake van permanente bewoning in de grote burchten Trb1 & 4. Slechts
sporadisch werden verse sporen aangetroffen.

7.5 Zandbelt
Op de Zandbelt zijn in totaal vier pijpen aangetroffen. Daarna zijn er bij deze pijpen
helaas geen verse sporen meer gevonden.

Afbeelding 6: De wildcamera (hier opgesteld bij burcht in Traasterbos, Trb1) had ook veel "bijvangst". Hier
een haas (in de geul) bij Trb1 en een reebok bij bijburcht Ost1 in de Oostermaet.

7.6 Samenvattend
Op het moment van afsluiten van de inventarisatie (eind Juni 2010) zijn twee permanente
familiegroepen aanwezig in het onderzoeksgebied. Eén op de Bannink met Bnk1 als
kraamburcht en één in de Oostermaet met Ost6 als hoofdburcht.
Alleen de familiegroep op landgoed de Bannink heeft dit jaar jongen gehad. Voor zover
bekend de eerste recente jongen in het onderzoeksgebied!
Onderzoekx heeft uitgewezen dat waar dassen een verlaten gebied opnieuw bevolken ze
gebruik maken van oude verlaten burchten. Tijdens de eerste periode (waarin de
populatie in het gebied nog laag is) kan meerdere malen gewisseld worden van burcht
voordat een definitieve hoofdburcht wordt gekozen. Dat kan een verklaring zijn voor een
verhuizing van de familiegroep in het Traasterbos naar landgoed de Bannink. Hemelsbreed
is de afstand tussen de twee burchten 600 meter, terwijl een das gemiddeld vier kilometer
per nacht aflegt. Dat kan de sporadische activiteit verklaren. De bosbouwwerkzaamheden
uitgevoerd in het Traasterbos kunnen aan de beslissing om te verhuizen hebben
bijgedragen. Ten slotte is het niet uit te sluiten dat de familiegroep op de Bannink een
andere is dan die voorheen in het Traasterbos verbleef.

8 Knelpunten
8.1 Verkeer
Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat doodsoorzaak nummer één bij dassen
het verkeer is. Vanuit de overheid wordt gewerkt aan verbeterde voorwaarden om zich
(veilig) naar geschikte gebieden te verplaatsen. Zo zijn er naast de faunapassages onder
de A1 ook faunapassages aangelegd onder de N348 (weg door Zuid-Salland), liggend door
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de verbindingszone tussen de Oostermaet en Frieswijk. Helaas moet worden
geconstateerd dat het onderhoud er nog wel eens bij inschiet. Getuige de derde
faunapassage onder de A1 die - zoals eerder genoemd - onder water staat. Dassen maken
geen gebruik van tunnels waar een laag water in staat.
Faunapassages ten spijt blijven er verkeersdoden vallen. Zo is de Holterweg (N344) een
plek waar van tijd tot tijd verkeersslachtoffers gevonden worden. In de periode 2007 t/m
2009 waren er zeven verkeersslachtoffers onder dassen op deze weg xi. Dit knelpunt is
bekend en alhoewel er nog geen concrete oplossing voor is, wordt er in de toekomst wel
aan gewerktxii. Echter geheel dekkend kan dit nooit worden waardoor verkeersslachtoffers
ook in de toekomst onvermijdelijk zijn. De locatie van de kraamburcht Bnk1 nabij deze
weg lijkt erg ongelukkig gekozen. Bovendien vallen er verkeersslachtoffers op wegen met
minder verkeersdruk, waar het onwaarschijnlijk is dat faunapassages worden aangelegd.

8.2 Aanleg goede verbindingszones
Het is van belang dat aan goede verbindingen tussen geschikte dassenhabitats gewerkt
blijft worden. Uit onderzoek blijkt dat vooral in een versnipperd land als Nederland de
voorzieningen aangelegd in het kader van de EHS erg succesvol zijn. Vooral bij het
opnieuw bevolken van geschikte dassengebieden. Uitzetacties daarentegen zijn op zijn
zachts gezegd niet succesvol gebleken. Zo zijn bij zes aparte operaties in Overijssel in
totaal twaalf dassen uitgezet. Na enkele jaren was er van deze twaalf nog slechts één in
het
gebied
aanwezig.
Alle
anderen
waren
overleden
of
vertrokken xiii.
(lees een reactie van Das & Boom op deze paragraaf in de noten xiv)

8.3 Informatie voorziening terreinbeheerders
Terreinbeheerders zijn vaak voor een deel afhankelijk van hun inkomsten d.m.v. houtkap.
Door gebrek aan tijd en mankracht zijn zij zelf niet in staat burchten te inventariseren en
zijn daarvoor (voor een groot deel) afhankelijk van vrijwilligers. Gegevens uit databanken
zoals Telmee.nl zijn niet vrij beschikbaar voor deze organisaties maar worden slechts
geleverd tegen betaling. Het is dus van belang dat vrijwilligers gegevens doorgeven aan
deze organisaties zodat verstoring voorkomen wordt.

9 Concluderend
Ondanks deze knelpunten is de snelheid verrassend waarmee de das het gebied weer
opnieuw inneemt. Uitgaande van zwervende jongen zou er slechts eenmaal per jaar
uitbreiding van het gebied te verwachten zijn. De waargenomen activiteit doet echter
anders vermoeden. Wellicht zorgt een populatiedruk elders voor een trek van dassen op
zoek naar een eigen territorium. Onze inventarisatie heeft zich gericht op een invasie
vanuit het zuiden. Waarnemingen in het landgoederengebied van Diepenveen lijken te
wijzen op een gelijktijdige invasie vanuit het noorden. Het ligt helaas buiten onze
mogelijkheden daar met zekerheid uitspraken over te doen. Inventarisaties in de toekomst
brengen hier hopelijk meer duidelijkheid over. De nieuw te vormen zoogdierenthemagroep
van het IVN Deventer bestaande uit de mensen achter deze inventarisatie zal hier in de
toekomst hoogstwaarschijnlijk een rol in spelen.
Verspreid over het buitengebied waar geschikte dassenhabitats zijn, worden in
toenemende frequentie sporen gevonden en waarnemingen gedaan. Populaties ten
noorden van Deventer, de Sallandse Heuvelrug en het zuiden kunnen weer contact maken
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in het buitengebied van Deventer. We kunnen met recht zeggen, de das komt eraan!

Dankwoord & Verantwoording
Dank gaat ten allereerst uit naar mijn gezin voor het mogelijk maken van de vele dagen
inventariseren en avonden observeren! Dank gaat ook uit naar Jeanette Boogmans & Mike
Hirschler voor het verbeteren van mijn teksten.
Het veldwerk voor deze inventarisatie is gedaan door (alfabetische volgorde): Jeanette
Boogmans, Jeroen Kloppenburg en Michiel Valk.
De volgende personen en organisaties hebben medewerking verleend (alfabetische
volgorde): Roel Hoeve (provincie Overijssel), IVN Deventer (met al zijn karakters!), Erik
Lam (gemeente Deventer), Erwin van Maanen, Marc Moonen (Das & Boom), Jan
Oosterman, St. IJssellandschap (met name Gerben Visser) en Mark Zekhuis (Landschap
Overijssel).
Foto's: Titelblad (Das in kunstburcht Das en Boom) Jeroen Kloppenburg, afb. 1
openstreetmap.org, afb. 2 (auteur bij tunnel) Michiel Valk, afb. 3 (hoofdburcht
Oostermaet) Jeroen Kloppenburg, afb 4 (dassensporen drieluik) Jeroen Kloppenburg, afb.
5 (das infrarood) Jeroen Kloppenburg, afb 6 (wildcamera drieluik) Jeroen Kloppenburg.
Alle teksten ©2010 Jeroen Kloppenburg. Citaten met bronvermelding toegestaan (o.v.v.
Jeroen Kloppenburg, “De das komt eraan”, www.peatfreak.com).
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Overzicht burchten
Overzicht van de burchten gevonden tijdens de inventarisatie. Een actieve pijp is een
pijp waar gedurende de inventarisatie regelmatig activiteit is aangetroffen (prenten, vers
uitgegraven grond, haren, etc.). Een oude burcht is een burcht die zeker tientallen jaren
niet meer in gebruik is geweest.
Aanduiding

Aantal pijpen
totaal/actief

dassen

bijzonderheden

Bannink
Bnk1

3/3

4

Eén volwassen, drie jongen, via beheerder Mittendorf.

Frieswijk
Frs1

1/0

Wellicht in gebruik door konijnen, geen sporen van das gevonden.

Oostermaet
Ost1

6/2

1

Via cameraval 1 das.

Ost2

1/1

Ost3

1/1

Ost4

1/1

Ost5

2/2

Ost6

8/4

Ost7

1/1

Ost8

1/0

Oude burcht.

3/0

Oude burcht.

Tjn1

7/0

Alle drie oude burchten.

Tjn2

5/0

Tjn3

1/0

Met speel- of krabboom.
2

Via observatie.

Spikker
Spk1
Tjoene

Traasterbos
Trb1

7/4

Trb2

7/0

Trb3

5/2

Trb4

2/2

Trb5

1/0

3

Na de waarneming (augustus 2009) niet meer permanent bewoond.
Oude burcht.

Zandbelt
ZnB1a

1/1

ZnB1b

1/1

ZnB1c

1/1

ZnB2

0/0

Liggen relatief dicht op elkaar. Cirkel van 30 meter. Na de vondst is
er geen activiteit meer aangetroffen.

Is slechts een begin van een pijp, nooit verder gegraven.
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i

Codes voor burchten refereren naar het systeem opgezet om elke locatie individueel aan te kunnen
duiden. Het bestaat uit drie letters die de naam van het bos weergeven gevolgd door een getal die de
volgorde van de gevonden burchten weergeven. Om verstoring te voorkomen zijn precieze locaties uit dit
document weggelaten. Ze zijn echter wel doorgegeven aan relevante overheidsinstanties en Das & Boom.
ii Gegevens uit het boek “De das gered”, geschreven door Jaap Dirkmaat, medeoprichter Das & Boom.
iii Naar onderzoek van Jan Oosterman.
iv Meer informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologische_hoofdstructuur
v http://www.peatfreak.com/dassenGE/wildtunnels.kmz Google Earth is gratis op te halen van:
http://earth.google.com/intl/nl/
vi Gegevens Das & Boom.
vii Een vluchtpijp is een enkele gang die in (de wissel naar) het foerageer gebied ligt en kan worden
gebruikt in geval van nood. Hoofdburchten zijn permanent bewoond en worden ook gebruikt voor de
jongen (dan genaamd kraamburcht). Bijburchten zijn niet permanent bewoond, maar tijdelijk door
bijvoorbeeld het aanbod van seizoensafhankelijk voedsel of verstoring van de hoofdburcht.
viii Das & Boom Nieuwsbrief 2009 nr. 2 (http://dasenboom.nl/actueel.html#nieuwsbrieven).
ix Gegraven gaatje waarin de das zijn neus steekt op zoek naar voedsel; ook wel snuitputje genoemd.
x Onderzoek door Cheeseman et al. 1993, gerefereerd in Badger, Timothy Roper. Uitgeverij Collins, mei
2010.
xi Gegevens verkeersslachtoffers Das & Boom.
xii Omgevingsvisie Overijssel – http://gisopenbaar.overijssel.nl/website/omgevingsvisie/omgevingsvisie.html
(locatie rondom Oude Molen, faunaknelpunten).
xiii Badger, Timothy Roper, uitgeverij Collins mei 2010.
xiv Marc Moonen van Das & Boom stuurde deze reactie op deze paragraaf: “In paragraaf 8.2 stel je dat de
uitzetacties op zijn zachts gezegd niet succesvol zijn gebleken. Met deze uitspraak doe je geen recht aan
al die uitzetacties die wel succesvol zijn gebleken. Ik denk bij voorkeur aan de herintroductie van dassen
in zuid-oost Friesland waar nauwelijks nog dassen waren en waar zich nu een grote populatie bevindt die
aansluiting heeft gevonden met de Drentse populatie. Ook de uitzetacties in de Loonse en Drunense
duinen in Brabant is een successtory geworden. Dat het in Overijssel niet zo goed is verlopen is eerder
een uitzondering dan regel. Overigens is het nog maar de vraag of de gezonde populatie die nu in
Ommen en omstreken leeft ook gekomen was zonder de uitzetacties.”
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