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Het inventariseren van dassenburchten wordt georganiseerd in 
het kader van de Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse 
Zoogdieren (VONZ) in opdracht van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De gegevens worden verzameld 
door vrijwilligers.

Adres:
Zoogdiervereniging VZZ: Oude Kraan 8, 6811 LJ  Arnhem*
tel. 026-3705318, fax 026-3704038, e-mail: zoogdier@vzz.nl
internet: www.vzz.nl, www.waterspitsmuis.nl en www.vleermuis.net

* ivm verhuizing medio 2009; houd onze website in de gaten voor adres wijziging. 



Inleiding

In het najaar van 2006 is de Zoogdiervereniging VZZ van start 
gegaan met de Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Nederlandse 
Zoogdieren (VONZ). Jaarlijks worden in opdracht van het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gegevens verzameld over 
de actuele verspreiding van een aantal beschermde soorten. Tot deze 
soorten behoort ook de das (Meles meles).

Zowel de aantallen als het leefgebied van de das zijn de afgelopen 
decennia toegenomen in Nederland. Door inzet van professionals 
is in 2007 een nagenoeg compleet beeld verkregen van de huidige 
verspreiding van de das. 

De Zoogdiervereniging VZZ zal dit vanaf 2008 voortzetten met 
vrijwilligers, met de nadruk op de periferie van het bekende 
verspreidingsgebied en op gebieden waar ruimtelijke verandering 
waarschijnlijk is (Bekker et al., 2008).

Deze handleiding is geschreven ter ondersteuning van vrijwilligers 
die zich aanmelden om dassenburchten te inventariseren in het kader 
van landelijk verspreidingsonderzoek.

Uiterlijk:
Met een kop-romp lengte tussen de 65 
en 80 centimeter is de das de grootste 
marterachtige van ons land. Het is een 
zwaargebouwd dier met een groot breed 
donkergrijs lichaam en relatief korte 
poten. De kop van de das is spits, in 
verhouding met het lichaam klein en 
kenmerkend zijn de overlangse zwarte 
en witte strepen. De poten van de das 
zijn uitgerust met brede tenen. Vooral 
de voorpoten hebben lange gekromde 
nagels die zijn gemaakt om goed te 
kunnen graven. 

Zandkleurige dassen komen soms ook 
voor waarbij de donkere zwarte kleur 
wordt vervangen door roodbruin. 

Soortbeschrijving
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Een das in het veld



Habitat:
De das heeft een voorkeur voor kleinschalig agrarisch landschap 
met bosjes en lijnvormige landschapselementen. Dassen hebben 
vaak permanente bewoningsplaatsen op een helling in een bosrand 
of houtwal, altijd met grasland en water op bereikbare afstand. De 
grondwaterstand dient altijd ten minste 1,5 meter onder het maaiveld 
te staan. 

Leefwijze:
Dassenfamilies verblijven in een gegraven ondergronds tunnelstelsel, 
ook wel burcht genoemd. Meestal bestaat een dassenburcht uit één 
hoofdburcht en daar omheen meerdere bijburchten die incidenteel of 
in noodgevallen gebruikt worden. Andere marterachtigen, konijnen 
en vossen profiteren vaak mee van deze uitgebreide tunnelstelsels 
en zijn daarom geregeld huisgenoten van de das. De das is een dier 
dat vooral ‘s nachts actief is. Overdag verblijft de das in zijn burcht 
en in de avondschemering komt hij tevoorschijn om te foerageren.

Voedsel:
Het stapelvoedsel van de das bestaat uit regenwormen die ze ’s nachts 
in hun foerageergebieden opscharrelen. De das is echter een echte 
opportunist en alleseter. Zijn dieet bestaat ook uit vruchten, noten, 
knollen, paddestoelen, muizen, slakken, insecten en aas.
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Doorsnede van een dassenburcht (uit Schnieper & Labhardt, 1987)



Verspreiding:
In Nederland is de verspreiding versnipperd over alle oostelijke 
provincies, Utrecht en het Gooi. Kernpopulaties bevinden zich op de 
Veluwe, in Noord-oost Brabant, Utrechtse Heuvelrug, Gaasterland en 
Limburg. Zowel het aantal individuen als het verspreidingsgebied van 
de das in Nederland nemen de laatste decennia toe. In 1980 bedroeg 
het aantal dassen nog slechts ca 1.200 dieren, rond 2005 wordt 
de Nederlandse populatie door Vereniging Das & Boom geschat op 
3.500 dieren. Het autoverkeer is momenteel de grootste bedreiging 
voor de das in Nederland. Vooral de zwervende mannetjes worden 
regelmatig verkeersslachtoffer. In de afgelopen decennia zijn er zeer 
grote inspanningen verricht om het aantal slachtoffers te beperken, 
bijvoorbeeld door aanleg van dassentunnels. Deze inspanningen zijn 
duidelijk beloond (Zoogdiervereniging VZZ, 2007). 

Wettelijke status:
De das staat vermeld in tabel 3 van de Flora- en fauna wet. Dit houdt 
in dat de das in Nederland de meest strikte bescherming heeft.
 
De das komt niet voor op de Rode Lijst van Nederland. Dit komt mede 
door de hoge soortbeschermingsinspanning van de afgelopen decennia. 
Het is duidelijk dat de das zonder de gepleegde inspanningen een 
Rode-Lijstsoort zou zijn geweest (Zoogdiervereniging VZZ, 2007).
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Verspreidingsgegevens van de das (Bron: Zoogdierdatabank VZZ)



Verwarring met andere Zoogdieren

De das is een zoogdier dat makkelijk herkend wordt. De overige 
Nederlandse marterachtigen zijn een stuk kleiner en verwarring met 
hen is niet aan de orde. Toch is het mogelijk dat in het veld verwarring 
optreedt met andere in Nederland voorkomende (exotische) zoogdieren 
die qua grootte en verschijning vergelijkbaar zijn met de das. Het 
gaat hierbij om wasbeer, wasbeerhond en het gestreepte stinkdier.

Wasbeer
In tegenstelling tot de das heeft de wasbeer een zwart bandieten 
masker. Ook is de gestreepte lange staart zeer herkenbaar en uniek.

Wasbeerhond 
De wasbeerhond heeft een zeer langharige “rommelige” vacht. Hij 
staat hoog op zijn poten en zijn koptekening lijkt op de wasbeer.

Gestreept stinkdier
Zijn lange pluimstaart en de doorlopende witte band op de zijkant van 
het lichaam zijn onmiskenbaar. Ook is het dier kleiner dan de das.
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   De das in vergelijking met gestreept stinkdier, wasbeer en wasbeerhond    



Inventarisatie methode

Aan de slag
U meld zich aan bij de Zoogdiervereniging VZZ voor deelname via 
e-mail: vrijwilligers@vzz.nl of via telefoonnummer 026-3705318. In 
samenspraak met onze vereniging krijgt u een gebied toegewezen in 
de omgeving van uw woonplaats waar u van start kan gaan met de 
dassenburchtinventarisatie. Ook krijgt u een startpakket toegestuurd 
met een kaart van het te onderzoeken gebied met daarop de 
reeds bekende dassengegevens. Ook is een waarnemingsformulier 
bijgesloten. Indien u nog geen vrijwilliger bent ontvangt u gratis de 
topografische inventarisatieatlas flora en fauna van Nederland.

Zoekgebied bepalen
Met behulp van een topografische kaart met gegevens uit de 
zoogdierdatabank worden de meest kansrijke gebieden binnen het 
onderzoeksgebied bepaald. De meest waarschijnlijke plek waar een 
dassenburcht kan worden aangetroffen is in een bosrand, houtwal of 
brede heg waar water, akkers en graslanden binnen een straal van 1 
kilometer afstand te vinden zijn. Ook worden burchten vaak gevonden 
bij hoogteverschillen in het terrein (hellingen, graften, greppels, etc.). 
Rivierdalen en kleinschalige landschappen met extensieve landbouw 
genieten de voorkeur van de das. Grote open gebieden waar intensieve 
landbouw gepleegd wordt kunnen meestal worden uitgesloten van 
mogelijke bewoning door dassen. 

Informeren bij terreineigenaar
Voordat veldonderzoek plaatsvindt wordt altijd eerst overlegd en 
toestemming gevraagd bij de terreineigenaar en/of beheerder van 
het te onderzoeken terrein. Ook kan de beheerder een goede bron 
van informatie zijn voordat er überhaupt een stap in het veld wordt 
gezet. Vaak weet deze persoon of er dassen of dassenburchten 
bekend zijn binnen het gebied en is er andere waardevolle informatie 
te verkrijgen.

Veldonderzoek
De beste en snelste methode om dassenburchten op te sporen is door 
de meest kansrijke delen van het onderzoeksgebied systematisch af te 
zoeken naar sporen die duiden op dassenactiviteit. Er zijn verschillende 
sporen die in het veld kunnen worden aangetroffen; zoals prenten, 
wissels, mestputten, haren, wroetsporen en verkeersslachtoffers. 
Verder kunnen overige dassengegevens uit de zoogdierdatabank en 
informatie van de terreineigenaar u op de goede weg leiden.
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Dassensporen zijn het hele jaar door te vinden. De beste periode 
om op zoek te gaan is echter februari t/m April. In deze periode 
is er veel activiteit rondom de hoofdburcht in verband met het 
voortplantingsseizoen en zijn de burchten goed zichtbaar omdat 
bomen en struiken nog niet vol in het blad zitten. Augustus t/m 
Oktober is weinig geschikt voor inventarisatie omdat dassenfamilies 
dan vaak wekenlang de hoofdburcht verlaten om te foerageren op 
rijpend graan en maïs. Daarbij wonen ze vaak tijdelijk in bijburchten 
nabij akkers. 

    Wissel 
Wissels zijn duidelijk herkenbare paadjes in vegetatiestructuur. Vaak 
zijn het zelfs volledig plat gelopen paden zonder begroeiing. Ze worden 
gebruikt door dassen maar ook door andere zoogdieren. Op de wissel 
zelf kunnen prenten of haren gezocht worden om vast te stellen of 
het om een dassenwissel gaat. Een dassenwissel kan vrij makkelijk 
gevolgd worden en leidt vaak naar een burcht. 
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Dassensporen: haren, mestputje, prent, wissel.



Prenten
Dassenprenten worden het gemakkelijkst gevonden in zachte 
ondergrond. De identificatie van een dassenprent is meestal geen 
probleem. Typerend zijn de vrij grote pootafdruken met teenballen 
die op een rechte rij staan (niet in een boog zoals bij vos of hond) en 
de vrij grote nagels (Wiertz, 1991). De prenten van een volwassen 
das kunnen 4-5 centimeter breed zijn.

Mestputje
De das deponeert zijn uitwerpselen in zelf gegraven kuiltjes, 
mestputjes genaamd. De putjes zijn meestal 10-15 centimeter diep 
met een diameter van 10 tot 20 centimeter. Ze worden vaak gevonden 
rondom de burcht maar ook langs bosranden, heggen en slootranden 
in het foerageergebied. In het laatste geval worden ze gebruikt als 
markering voor territorriumgrenzen. De kleur en samenstelling van de 
uitwerpselen is sterk afhankelijk van het gegeten voedsel en verschilt 
van zwart en dik tot geel en vloeibaar.
    

Haren
Dassenharen zijn tot 9 centimeter lang, vrij stug en met zowel aan de 
basis als aan de punt een lichte kleur. In het midden is de haar bijna 
altijd zwart maar een roodbruine zandkleur is ook mogelijk. Vaak zijn 
dassenharen te vinden daar waar een wissel laaghangend prikkeldraad 
passeert. Ook kunnen ze op de wissel zelf gevonden worden of bij 
de ingangen (pijpen) van dassenburchten. Het uitwrijven van wat 
grond op de hand kan dassenharen, en dus recente aanwezigheid van 
dassen, aantonen. Los op de grond liggende dassenharen vormen ook 
een aanwijzing voor recente dassenactiviteit (Wiertz, 1991). 
   

Wroetsproren
De das heeft als het ware een ‘zesde zintuig’ voor alles wat onder de 
grond kruipt en krabbelt. Als hij bijvoorbeeld een regenworm ontdekt, 
steekt hij zijn snuit bliksemsnel in de grond, grijpt de worm met zijn 
tanden bij het uiteinde beet, trekt hem met kleine rukjes uit de grond 
en eet hem lekker op. In de omgeving van een dassenburcht zie je 
overal van zulke ‘steekgaten’ (Schnieper & Labhardt, 1987).

Krabboom
En krabboom is een boom die door de das gebruikt wordt om klauwen 
aan te scherpen of schoon te maken. In bijna alle gevallen staat de 
krabboom dicht bij een burcht. Hij is makkelijk te herkennen aan de 
vele krabsporen op de bast van de boom.
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Nestmateriaal
Droog gras, mos, varens, dennennaalden en bladeren worden vaak 
gebruikt als nestmateriaal in een dassenburcht. Woonketels binnenin 
de burcht worden hiermee bekleed. Het materiaal wordt door de das 
tussen kop en voorpoten achterwaarts de burcht ingesleept. Hierbij 
“morst” de das over het algemeen veel. Gemorst nestmateriaal 
rondom de burcht is dan ook kenmerkend voor de das. Ook liggen er 
vaak hopen oud nestmateriaal rond de burcht. 

Geluiden
Dassen maken zelden duidelijk hoorbaar geluid. Spelende jonge 
dassen grommen en maken een kenmerkend kekkerend geluid. Van 
dichtbij kan het gesnuif van een foeragerende das gehoord worden.

Speelplaats
Dassen zijn speelse dieren. Door het spelen van (jonge) dassen 
onstaat soms een speelplaats. Dit is een min of meer cirkelvormige 
kale plek bij de brucht waar de vegetatie plat gelopen is. Meestal is 
een speelplaats alleen in het voorjaar of in zomer te vinden.

Verkeersslachtoffers
Dassen worden vaak slachtoffer in het verkeer. Gegevens over waar 
verkeersslachtoffers vallen kunnen ook aanwijzingen geven over waar 
in het gebied zich mogelijk dassenburchten bevinden.
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De das wordt helaas vaak slachtoffer in het verkeer.



    Zichtwaarneming
Een zichtwaarneming van een das bewijst dat de soort in het 
gebied voorkomt. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat er ook 
daadwerkelijk een burcht in het gebied te vinden is. Samen met bekende 
dassengegevens uit de zoogdierdatabank van de Zoogdiervereniging 
kunnen dit wel belangerijke aanwijzingen zijn waar zich mogelijke 
dassenburchten binnen het onderzoeksgebied bevinden. 

Burcht gevonden?
Dassenburchten zijn van vosseholen te onderscheiden door de typische 
niervormige stortbulten voor de ingang (pijp) van de burcht. Er ligt 
meestal een geul voor de ingang en er lopen duidelijke wissels tussen 
de verschillende pijpen. Vanuit de pijp gezien is de geul eigelijk een 
direct diep wegdraaiende wissel. Dit paadje ligt doorgaans niet in het 
verlengde van de pijp, maar draait naar opzij weg. Het is een typisch 
kenmerk van een dassenburcht (Wiertz, 1991). 

De pijp van een vossenburcht is hoger dan breed, die van een das 
is iets breder dan hoog. Daarnaast kunnen alle eerder genoemde 
dassensporen worden aangetroffen in de directe omgeving van 
een burcht  en verzekeren u van het feit dat het hier gaat om 
een dassenburcht. Als u nog steeds twijfelt, maak dan foto’s van 
de burcht en andere gevonden sporen en stuur deze op naar de 
Zoogdiervereniging VZZ. Een soortexpert zal de foto’s beoordelen en 
determineren of het daadwerkelijk om dassen gaat.
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Links een pijp van een vossehol, rechts een pijp van een dassenburcht.



Gedragscode
Los van het feit of het gaat om een vossenhol of een dassenburcht 
dient verstoring tot een minimum beperkt te worden. Verblijf in de 
directe omgeving van de burcht dient zo kort mogelijk te duren. Indien 
u heeft vastgesteld of het daadwerkelijk gaat om een dassenburcht 
dient u de plek direct te verlaten. Betreding van de pijpen en geulen 
is niet toegestaan en de burcht dient niet te worden bezocht tijdens 
ochtend- of avondschemer. Ook is het belangrijk dat u de precieze 
lokatie van de burcht geheim houdt zodat ook andere mensen de 
burcht niet gaan verstoren.

Het noteren van de gegevens
U dient duidelijk aan te geven welke (dassen)sporen u heeft 
aangetroffen en of de burcht die u gevonden heeft bewoond of 
onbewoond is. Daarnaast is uw naam, waarnemernummer, datum en 
precieze lokatie natuurlijk van belang.

Alle lokatiegegevens die u aan ons doorgeeft graag op zes cijfers 
nauwkeurig in Amersfoort coördinaten (Bijvoorbeeld X190356, 
Y444288 ). Hoe gedetaillerder hoe beter. Deze methode en cöordinaten 
kunt u vinden in de Topografische inventarisatie atlas voor flora en 
fauna van Nederland. 

Verzamelde gegevens

Alle gegevens die u in het veld verzamelt (zowel die van de das als 
die van andere zoogdieren) kunt u doorgeven via de website www.
telmee.nl. Indien u geen internet heeft kunt u uw gegevens ook 
doorgeven via een waarnemingsformulier dat u wordt toegestuurd 
bij aanmelding. U kunt het waarnemingsformulier opsturen naar het 
onderstaande postadres:
 

Zoogdiervereniging VZZ
Dassenburcht inventarisatie

Antwoordnummer 1380*
6800 VC Arnhem

* ivm verhuizing medio 2009; houd onze website in de gaten voor adres wijziging.

Ook dient u de terreineigenaar op de hoogste te stellen van de door 
u behaalde resultaten. 
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Wat kunt u doen?

De Zoogdiervereniging VZZ is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die willen helpen met het inventariseren van dassenburchten. Omdat 
de das bezig is met uitbreiding van het bekende verspreidingsareaal 
richten we ons op de randgebieden van zijn huidige verspreiding.

Indien u zich als nieuwe vrijwilliger aanmeldt krijgt u, samen met een 
startpakket voor het inventariseren van dassen, geheel kosteloos de 
topografische inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland 
toegestuurd. 

Wat gebeurt er met de gegevens?

Met de verzamelde gegevens kan inzicht worden verkregen in de 
groei en verspreiding van de das in Nederland buiten zijn nu bekende 
verspreidingsareaal. Op deze manier kan er beter rekening gehouden 
worden met dit bijzondere zoogdier bij toekomstige inrichtings- en 
beheersplannen. Ook kunnen er maatregelen worden genomen om 
bescherming te verzekeren in gebieden waar bewoning van de das 
nieuw wordt vastgesteld. 

De verzamelde gegevens zullen worden opgenomen in de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF). U krijgt als vrijwilliger toegang tot 
uw eigen data in deze Databank. De gegevens kunnen op kaart worden 
weergegeven. Indien u vanuit een natuurwerkgroep deelneemt is 
het ook mogelijk dat er een speciale toegang wordt verleend. Hierbij 
kunnen de leden van de werkgroep toegang krijgen tot het bestand 
aan data die ze gezamenlijk hebben ingevoerd.   

Vragen? 

Neem dan gerust contact op met de VZZ: 026-3705318 (tijdens 
kantooruren) of via vrijwilligers@vzz.nl. Vul bij de e-mail als onderwerp 
‘dassenburcht inventarisatie’ in. 

Kijk ook eens op onze uitgebreide site: www.vzz.nl, hier treft u meer 
informatie aan over (verspreidings) onderzoeken en zoogdieren. 
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Verder lezen?

Onderstaande titels geven meer informatie over dassen. De titels 
zijn aanwezig in de bibliotheek van de Zoogdiervereniging. 

Bekker, D.L., J.B.M. Thissen & R.H. Witte van den Bosch, 2008.
Verspreidingsonderzoek Zoogdieren 2008. Zoogdiervereniging VZZ, 
Arnhem. 

Dirkmaat J.J., 1988. De das in Nederland. Stuberg, Hoogezand.

Lange, R., P. Twisk, A. van Winden, A. van Diepenbeek, 1994. 
Zoogdieren van West-Europa.Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming i.s.m. Vereniging Natuurmonumenten.  KNNV 
uitgeverij, Utrecht. 

Schnieper, C. & F. Labhardt, 1987. De dassenburcht. Meulenhoff 
informatief, Amsterdam.

Wiertz, J., 1991. De dassenpopulatie in Nederland 1960-1990. 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN), Leersum.

Zoogdiervereniging VZZ, 2007. Basisrapport voor de Rode Lijst 
Zoogdieren volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Tweede herziene 
druk. Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem.

In deze serie zijn verschenen:

Handleiding boommarters inventariseren

Handleiding inventarisatie noordse woelmuis m.b.v. inloopvallen

Handleiding inventariseren waterspitsmuis met lokbuizen

Handleiding dassen inventariseren
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Deze Handleiding werd mede 
mogelijk gemaakt door financiele 
steun van het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit.



ZOOGDIERVERENIGING VZZ

De Zoogdiervereniging VZZ zet zich 
in voor de studie en de bescherming 
van alle in het wild levende zoogdieren 
en hun leefgebieden.

Studie en bescherming zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Kennis over aantalsontwikkeling en 
over oorzaken van achter- of vooruit-
gang van een soort is nodig voor effec-
tieve bescherming.

U kunt aan de kennis en bescherming van zoogdieren bijdragen 
door lid te worden van Zoogdiervereniging VZZ. Dat kan via 
de website of door de contributie over te maken op rekening 
203737 t.n.v. Zoogdiervereniging VZZ, te Arnhem.

VOLLEDIG LID: 30,-
Abonnement Zoogdier
Abonnement Lutra
Deelname aan VZZ activiteiten
Korting op VZZ-artikelen

BASISLID: 18,-
Abonnement Zoogdier
Deelname VZZ activiteiten
Korting op VZZ-artikelen
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