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Bijlage 1: Toelichting bij de kaart ‘Das in Utrecht 2008’ 
 

Inleiding 
Bij de beantwoording van de vragen van de Socialistische Partij dd 21 mei 2008 over de Utrechtse 
dassenpopulatie is toegezegd dat er een kaart van dassenleefgebieden in de provincie Utrecht zal 
worden gemaakt. Deze kaart ‘Das in Utrecht 2008’ is bijgevoegd. De kaart geeft aan waar de das in de 
periode 2003-2008 in Utrecht voorkomt, zodat de bescherming beter mogelijk wordt.  
 
Gebruik van de kaart 
De kaart 'Das in Utrecht 2008' geeft aan waar de das in de periode 2003-2008 in Utrecht voorkomt. 
Het is een signalerende kaart die gebaseerd is op gegevens van de provinciale Ecodatabank en 
verschillende deskundigen. De das is namelijk een strikt beschermde soort op basis van de Flora- en 
faunawet. Dit betekent dat hij de zwaarste bescherming geniet. Deze kaart is een hulpmiddel voor 
initiatiefnemers om een inschatting te maken of de Flora- en faunawet voor deze soort van toepassing 
is. Initiatiefnemers die in dit gebied ontwikkelingen willen uitvoeren, moeten onder meer nagaan of de 
ingreep gevolgen heeft voor de das. Gevolgen moeten waar mogelijk voorkomen worden. Als dat niet 
mogelijk is, is ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Dankzij deze kaart is de bescherming van de das 
duidelijker. 
 
Hoe is de kaart gemaakt? 
De verspreiding van de das is gebaseerd op gegevens van de Ecodatabank van de provincie Utrecht, de 
database van de VZZ (vereniging voor zoogdierbescherming en zoogdierkunde), de 
verspreidingsgegevens van de verkeersslachtoffers en op kennis van medewerkers van de provincie 
(Ron Beenen, Bert Geerdes, Gerrit Visscher, Frank Bos) en experts op het gebied van het voorkomen 
van de das in Utrecht (Hans Vink, Ton Meijer, Herman van den Bijtel).  
Vooral de burchtlocaties hebben als uitgangspunt gediend voor deze verspreidingskaart (vanwege de 
kwetsbaarheid zijn deze locaties niet op kaart aangegeven). Het leefgebied is grofweg bepaald door 
cirkels met een straal van 2 km rond de burchten te trekken. Vervolgens zijn de definitievere grenzen 
zoveel mogelijk langs landschappelijke structuren gelegd (wegen, stedelijk gebied, grote 
watergangen). De leefgebieden op de kaart zijn beperkt tot het grondgebied van de provincie Utrecht. 
In werkelijkheid kunnen de aangrenzende delen van Gelderland en Noord-Holland belangrijke 
onderdelen vormen van het leefgebied. De kaart geeft de situatie weer zoals die zich nu voordoet 
(2003-2008).  
In het Kromme Rijngebied in de nabijheid van Bunnik zijn duidelijke aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van een das, maar is nog nooit een burcht gevonden. Hier wordt momenteel nog nader 
onderzoek naar gedaan. De resultaten van dit onderzoek kunnen aanleiding zijn om ook hier een 
gebied aan te duiden als dassenleefgebied.  
 
Dassenleefgebied 
In de provincie Utrecht komen dassen voor in gebieden waar geschikte burchtlocaties grenzen aan 
goede voedselgebieden. De das heeft hoge, droge en graafbare grond nodig voor het maken van een 
burcht. Deze wordt doorgaans gemaakt op een plek met een dichte vegetatie en weinig menselijke 
verstoring. Daarnaast heeft een dassenclan gebied nodig waar vooral regenwormen kunnen worden 
bemachtigd. Circa de helft van hun dieet bestaat daaruit. Deze voedselbron is in vochtige weilanden 
vrijwel het gehele jaar beschikbaar. Voorbeelden van andere voedselbronnen zijn plantaardig 
materiaal (bijvoorbeeld gevallen maiskolven), wespennesten, emelten en bosbessen. Dassen eten deze 
overige voedselsoorten vooral in de korte perioden, bijvoorbeeld tijdens overvloed, droogte of 
nachtvorst. Voor het duurzaam voortbestaan van een clan is de aanwezigheid van voldoende 
weilanden met regenwormen vermoedelijk van doorslaggevend belang. 
Terecht wordt dan ook aandacht gevraagd voor het belang en behoud van deze voedselgebieden die 
ook wel primaire voedselgebieden worden genoemd. De dassenexperts Hans Vink en Ton Meijer 
hebben op een gedetailleerde kaart aangegeven waar de belangrijkste voedselgebieden zijn gelegen; 



een concept daarvan is in februari aan de commissie RGW aangeboden. Deze gebieden vallen binnen 
de grenzen van het aangegeven leefgebied. 
Doordat de burchten en het voedselgebied gescheiden zijn, is er vaak onduidelijkheid of onbekendheid 
met de ligging en omvang van het leefgebied van de das. Dit is de reden waarom er voorlopig alleen 
van deze strikt beschermde soort een specifieke kaart van de verspreiding in Utrecht komt.  
 
Toename 
Omstreeks 1900 leefde de das op de gehele Utrechtse Heuvelrug en de aangrenzende 
landbouwgebieden. Door jacht, vervolging, schaalvergroting, intensivering van land- en bosbouw, 
verstedelijking en aanrijding door autoverkeer was de das in de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
vrijwel uitgestorven en leefden er in de provincie Utrecht slechts enkele dassen nabij Eindegooi in de 
buurt van Maartensdijk. Waarschijnlijk mede dankzij de strikte bescherming en een groot aantal 
mitigerende maatregelen (‘dassentunnels’), is het aantal dassen sindsdien aanzienlijk toegenomen. De 
schatting is dat er in 2008 circa 130 dassen in het Gooi en het aangrenzende veenweidegebied leven. 
Daarnaast heeft de das sinds de jaren negentig van de vorige eeuw ook delen van de Gelderse Vallei 
en de Utrechtse Heuvelrug weer gekoloniseerd. Dit betreffen in 2008 zo’n 50 dieren.  
Voor een duurzaam behoud van de das in Utrecht is het gewenst dat de omvang van het huidige 
voedselgebied behouden blijft, burchtlocaties en voedselgebied verbonden blijven of worden en de 
populaties van het Gooi en die van het zuidelijk deel (Heuvelrug/Vallei) met elkaar in contact komen 
(zie de kaart). 


