
  

Ontheffing Wet natuurbescherming nodig 
voor de Das (Meles meles) voor de aanleg 
van de westelijke rondweg in Amersfoort? 

Deel 2 
Een antwoord op deze vraag op basis van veldonderzoek naar Das en 

zijn sporen in december 2018 

Auteur: Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi 

Datum van uitgifte: 2 januari 2019 

Plaats van uitgifte: Maartensdijk 





  

Ontheffing Wet natuurbescherming nodig 
voor de Das (Meles meles) voor de aanleg 
van de westelijke rondweg in Amersfoort? 

Deel 2 
Een antwoord op deze vraag op basis van veldonderzoek naar de Das en 

zijn sporen in december 2018 
 

Geschreven op verzoek van: de gemeenteraad van Amersfoort 

Auteur: Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi 

Datum van uitgifte: 2 januari 2019 

Plaats van uitgifte: Maartensdijk 

Website: www.dassenwerkgroeputrecht.nl 

E-mailadres: info@dassenwerkgroeputrecht.nl 

Uw donatie voor ons werk is welkom! 

 

http://www.dassenwerkgroeputrecht.nl/
mailto:info@dassenwerkgroeputrecht.nl




 
 

Inhoud 
1 Samenvatting conclusies ................................................................................................................. 7 

2 Inleiding ........................................................................................................................................... 7 

2.1 Aanleiding en doel ................................................................................................................... 7 

2.2 Ruimtegebruik van de Das....................................................................................................... 9 

2.3 Strekking artikel 3.10 lid 1b voor de Das ............................................................................... 10 

2.4 Ontheffing ............................................................................................................................. 10 

2.5 Methode ................................................................................................................................ 11 

3 Resultaten veldonderzoek ............................................................................................................. 11 

3.1 Waarnemingen Bokkeduinen ................................................................................................ 11 

3.2 Ruimtelijke functies Bokkeduinen ......................................................................................... 13 

3.3 Waarnemingen Eemklooster ................................................................................................. 14 

3.4 Ruimtelijke functies Eemklooster .......................................................................................... 15 

4 Discussie ........................................................................................................................................ 19 

5 Effecten ......................................................................................................................................... 19 

5.1 Parkeerplaats Kabouterhut ................................................................................................... 19 

5.2 Verdiepte weg ....................................................................................................................... 21 

5.3 Faunapassage ........................................................................................................................ 21 

5.4 Foerageergebied ................................................................................................................... 21 

5.5 Aanlegwerkzaamheden ......................................................................................................... 22 

6 Ontheffing ..................................................................................................................................... 22 

7 Bronnen ......................................................................................................................................... 23 

Bijlagen .................................................................................................................................................. 25 

1. Toelichting strekking artikel 3.10 lid 1b Wet natuurbescherming ............................................ 27 

2. Praktijkvoorbeelden provinciaal beleid en jurisprudentie ........................................................ 29 

 





7 
 

1 Samenvatting conclusies 
De aanleg van de westelijke rondweg bij Amersfoort zal leiden tot de verslechtering van de 

functionaliteit van dassenburchten en hun functionele leefomgeving. 

Voor de clan met het territorium in het gebied Bokkeduinen zullen de volgende effecten optreden: 

1. Een veel grotere kans van aanvallen van dassen op of bij hun burcht door loslopende honden 

vanwege het gebruik van de geplande parkeerplaats voor de uitspanning De Kabouterhut. 

2. Een veel grotere verstoringskans door mensen, honden vanwege het gebruik van die 

parkeerplaats. 

3. Een veel grotere uitsterfkans doordat de verdiepte aanleg van de weg de uitwisseling met de 

naburige clan Eemklooster sterk zal verslechteren. 

4. Verslechtering van de functionaliteit van de burchten door het verdwijnen van bos als 

waardevol foerageergebied, dichtbij de burchten. 

5. Kans op ernstige verstoring van een drachtige of zogende vrouwtjesdas door 

kapwerkzaamheden in de periode (december t/m juni). 

De totale verslechtering is zodanig dat er afbreuk zal worden gedaan aan het streven naar de 

gunstige staat van instandhouding van deze clan. Er zal daarom voor de clan Bokkeduinen geen 

ontheffing kunnen worden verleend van artikel 3.10 lid 1b van de Wet natuurbescherming. 

Voor de clan met het territorium in het gebied Eemklooster zullen de volgende effecten optreden: 

1. Verslechtering van de functionaliteit van de burchten door het verdwijnen van bos als 

waardevol foerageergebied. 

2. Een grotere uitsterfkans doordat de verdiepte aanleg van de weg de uitwisseling met de 

naburige clan Bokkeduinen zal verslechteren. 

Voor de clan Eemklooster moet ontheffing worden aangevraagd. Voordat daar wordt gestart met de 

aanleg van de weg (het kappen van bos) moeten er mitigerende of compenserende maatregelen in 

werking zijn voor zover die redelijkerwijs kunnen worden gevergd. 

2 Inleiding 
2.1 Aanleiding en doel 
De Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi (hierna: de stichting) zet zich in voor het behoud van 

de Das en soortenrijk dassenlandschap in de provincie Utrecht en het Gooi. Werkzaamheden zijn 

onder meer: bronnen- en veldonderzoek, uitvoeren van inrichtings- en beheerswerkzaamheden, 

geven van advies, uitwisselen van ervaringen en kennis, geven van lezingen en lessen, voorlichting. 

De stichting is volgens de criteria van het Kennisdocument Das, opgesteld door de samenwerkende 

provincies, een ecologisch deskundige. Voor de Das bezit zij bovendien een speciale deskundigheid. 

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft zij als één van drie ‘dassenstichtingen’ 

bijgedragen aan het opstellen van de ‘Soortenstandaard Das’. In 2018 heeft de stichting op verzoek 

van de Stichting Das & Boom bijgedragen aan het opstellen van ‘De aanbevelingen dassenbeleid’ 

voor de provincies Utrecht en Noord-
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Holland.

 

Figuur 1. Links: de stichting zet samen met landschapswerkgroep Nardinclant een dassenraster bij een dassentunnel bij 
Hollandsche Rading. Rechts: de stichting geeft samen met ZOUT (de Utrechtse afdeling van de Zoogdiervereniging) een 
dassenexcursie, aansluitend op een lezing. 

Eind november 2018 werd de stichting gemeld dat er bewoonde dassenburchten waren gevonden 

vlakbij het plangebied voor de westelijke rondweg bij Amersfoort, in het gebied Bokkeduinen (zie 

figuur 2), waar tot dan toe geen dassenburchten bekend waren. Er werd ook verzocht te controleren 

of de burchten door de Das bewoond waren. Op 9 december werd ook namens het College van B&W 

verzocht de burchten te onderzoeken. Tot slot heeft de gemeenteraad van Amersfoort in een motie 

aan B&W verzocht onze stichting onderzoek te laten doen naar ‘aangetroffen burchten en dassen in 

en om de Westelijke Ontsluiting’, waarmee dezelfde rondweg is bedoeld. 

Omdat de aanleg van de weg zou kunnen leiden tot verslechtering van de functionaliteit van de 

burchten en hun functionele leefomgeving (zie paragraaf 2.3 voor uitleg) heeft de stichting deze 

wensen graag ingewilligd. In december 2018 werd daarom veldonderzoek verricht naar de 

ruimtelijke functies van het gebied in en om de bewoonde burchten. 

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven. Ook wordt aangegeven of de Wet 

natuurbescherming in de weg staat aan de aanleg en het gebruik van de geplande weg. Het rapport 

is met name bestemd voor het College van B&W en de  gemeenteraad van Amersfoort, maar ook 

voor overige betrokkenen. 

Een dassenclan (familiegroep dassen; clan) blijft erg trouw, tientallen jaren of langer, gebruik maken 

van zijn burchten, rust-, foerageer- en migratiegebieden. De burchtplekken en grenzen van die 

gebieden liggen stevig vast in de tijd. Dit maakt een clan erg kwetsbaar voor bejaging, vervolging en 

opzettelijke verstoring. In de provincie Utrecht en Het Gooi zijn er ook steeds meer signalen dat zulke 

menselijke handelingen toenemen. Daarom vermeldt dit rapport geen exacte plekken waar 

waarnemingen zijn gedaan van dassen, burchten of andere plekken waar een clan kwetsbaar is. 
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De exacte plekken willen wij echter vermelden in een rapport dat uitsluitend bestemd is voor het 

Team Vergunningverlening Natuur en Landschap en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van de 

provincie Utrecht. Zij hebben namelijk als taak ruimtelijke plannen te toetsen aan de Wet 

natuurbescherming en te zorgen voor de handhaving van deze wet. Zo nauwkeurig mogelijke kennis 

van waarnemingsplekken is noodzakelijk om die taken goed te kunnen uitvoeren. 

Tot slot is een woord van dank op zijn plaats voor Forest Dweller, een plaatselijke fauna-

onderzoeker, die met enorme inzet veldonderzoek heeft verricht dat het startpunt vormde voor ons 

eigen onderzoek. 

2.2 Ruimtegebruik van de Das 
De Das leeft in kleine populaties: familiegroepen die ook wel clans worden genoemd. Naar schatting 

bestaat een clan in Utrecht en Het Gooi gemiddeld uit drie dassen. In dit gebied zijn in voor sommige 

clans echter meer dan tien dassen geteld in bepaalde jaren. Een clan gebruikt een of meer burchten 

binnen zijn territorium. Dit is een leefgebied dat de clanleden met elkaar delen en waaruit andere 

dassen worden geweerd. Figuur 3 geeft een indruk van de wijze waarop territoria aan elkaar kunnen 

grenzen en van de ligging van hoofdburchten ten opzichte van de territoriumgrenzen. Een 

hoofdburcht is de burcht die voor een clan het meest waardevol is als vaste rust- en 

voorplantingsplaats. 

Omdat de Das eet waar hij loopt, bestaat het gehele territorium uit foerageergebied dat samenvalt 

met de burcht(en) in dat territorium. Een territorium beslaat tientallen tot honderden hectaren. 

Binnen het territorium liggen een of meer rustgebieden. Deze omvatten de in het territorium 

gelegen burcht(en). De clan gebruikt dat gebied intensief om te rusten en zich voort te planten. 

Vooral jonge dasjes gebruiken het om te spelen, voedsel te leren zoeken en de burchtomgeving te 

Figuur 2. Het onderzoeksgebied 
Bokkeduinen ten westen van 
Amersfoort, blauw omrand. 
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verkennen. 

 

Ook liggen binnen de functionele leefomgeving meestal een of meer migratiegebieden, langs 

dassenwissels (dassenpaadjes) of geursporen die ontstaan door veelvuldig gebruik door de 

clanleden. Zij gebruiken migratiegebieden om zich vanuit hun burcht(en) snel naar een 

territoriumdeel te begeven waar het meest rendabel kan worden gefoerageerd in een bepaalde 

periode. 

2.3 Strekking artikel 3.10 lid 1b voor de Das 
Artikel 3.10 lid 1b van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verbiedt een opzettelijke handeling 

die leidt tot een verslechtering van de functionaliteit van een dassenburcht of van de functionele 

leefomgeving van een dassenburcht. Onder functionele leefomgeving wordt verstaan: de groep van 

migratie-, rust en foerageergebieden die samenvallen met een burcht. Omdat de Das eet waar hij 

loopt, zijn de grenzen van de functionele leefomgeving van een burcht gelijk aan de 

territoriumgrenzen. Voor verslechtering (gelijkwaardig aan deterioration in de Europese 

Habitatrichtlijn) geldt geen ondergrens en ook opzettelijke handelingen die indirect tot 

verslechtering leiden, zijn verboden. De strekking van het wetsartikel wordt toegelicht in bijlage 1. 

2.4 Ontheffing 
Een ruimtelijke ingreep die zou leiden tot verslechtering van de functionaliteit van een burcht of zijn 

functionele leefomgeving is slechts geoorloofd nadat de provincie ontheffing heeft verleend van 

artikel 3.10 lid 1.b van de Wet natuurbescherming. Dan moet er aan elk van drie voorwaarden zijn 

voldaan: 

1. Er is geen alternatief mogelijk om het doel te bereiken. 

2. Er is een geldig wettelijk belang. 

3. Er is geen afbreuk aan het streven naar een gunstige staat van instandhouding van de soort. 

‘Soort’ moet daarbij worden opgevat als ‘populatie’. In het geval van de Das is de clan de kleinst 

mogelijke populatie. Ook het Kennisdocument Das noemt in dit verband de clan als kleinst mogelijke 

populatie die als ‘soort’ wordt opgevat. Kortweg mag volgens voorwaarde 3 de overlevingskans voor 

Figuur 3. Schematische afbeelding onderlinge ligging hoofdburchten en territoriumgrenzen. 
Naar Roper (2010). 
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een clan niet verslechteren. Soms zullen er mitigerende (verzachtende) of compenserende 

maatregelen moeten worden getroffen om daaraan te voldoen. Deze moeten dan als voorschriften 

zijn vastgelegd in de ontheffing. 

Bovendien verplicht 1.11 van de Wnb ertoe verslechtering van de functionaliteit van een burcht en 

van zijn functionele leefomgeving te voorkomen, of als dat voorkomen niet mogelijk is, de 

verslechtering ongedaan te maken of zoveel mogelijk te beperken. Als daartoe mitigerende of 

compenserende maatregelen nodig zijn, moeten deze eveneens als voorschriften zijn vastgelegd in 

een ontheffing. Artikel 1.11 impliceert ook dat, indien redelijkerwijs mogelijk, mitigerende en 

compenserende maatregelen volledig in werking moeten zijn voordat de verslechtering zou 

plaatsvinden. 

In dit rapport wordt beoordeeld of er ontheffing nodig is. Ook wordt de aanleg en het gebruik van de 

rondweg getoetst aan de ontheffingsvoorwaarden 1 (geen alternatief) en 3 (geen afbreuk 

instandhouding). Er wordt dus niet beoordeeld of er een geldig wettelijk belang bestaat. 

2.5 Methode 
Onderzoek en analyse zijn volgens de standaardwerkwijze voor ecologische onderzoeksbureaus 

verricht: 

1. Inventarisatie van waarnemingen van dassen en hun sporen, waaronder burchten. 

2. Bepaling van de geschiktheid van de burchtomgevingen als foerageer-, rust- en 

migratiegebied. 

3. Bepaling van de grenzen van de functionele leefomgeving(en) van de burcht(en) en de 

daarbinnen gelegen foerageer-, rust- en migratiegebieden op basis van de uitkomsten van 1 

en 2. 

Van zeer veel dassensporen zijn de GPS-coördinaten gemeten. Er werden echter zoveel 

wroetplekken gevonden, dat het praktisch niet doenlijk was alle coördinaten daarvan te bepalen. Van 

duidelijke sporen zijn foto’s gemaakt, bij voorkeur met een identificerend deel van de omgeving op 

de achtergrond. Als gezegd met het doel om deze exacte gegevens uitsluitend kenbaar te maken aan 

de betrokken diensten bij de provincie Utrecht. 

3 Resultaten veldonderzoek 
3.1 Waarnemingen Bokkeduinen 
Veldonderzoek werd verricht op 2, 11, 13, 20, 24, 29 en 30 december 2018. In het zuiden van 

Bokkeduinen werden zeven burchten gevonden met recente gebruikssporen van dassen, zoals haren 

in uitgegraven zand, een loopgeul, een grote steile storthoop van uitgegraven zand en verse 

wroetplekken. Op een van deze burchten werden op 13 december vage prenten (voetafdrukken) van 

de Das gevonden in een grote hoeveelheid vers gegraven zand. De grootte van de storthopen wijst 

erop dat dassen al enkele jaren gebruik maken van deze burcht. Zowel op 11 december en 29 

december werd daar een cameraval opgesteld die de volgende ochtend werden verwijderd om 

vernieling of diefstal te voorkomen. Zowel op de beelden van 11 als van 29 december stonden twee 

dassen (zie Figuur 4). 
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Op 2 december werden tientallen wroetplekken van de Das gevonden, verspreid over honderden 

vierkante meters in de gazons achter het klooster St. Joseph. Daarnaast werden er verspreid op het 

kloosterterrein, in bosjes en een extensief beheerd weiland zulke wroetsporen gevonden, en 

daarnaast een dassenwissel en een oude latrine. In de aangrenzende tuin waren eveneens veel 

wroetsporen van de Das zichtbaar. Op 13, 20 en 29 december waren op dezelfde plekken in de gazon 

de oude wroetplekken nog steeds goed zichtbaar, maar waren daartussen in de voorgaande nacht 

verse wroetplekken gemaakt. Op 24 december werd een lange reeks wroetsporen van de Das 

gevonden langs de berm van het brede pad in het zuiden van Bokkeduinen. Die sporen leidden naar 

wroetsporen van de Das op de plek waar de nieuwe parkeerplaats is gepland voor de uitspanning De 

Kabouterhut. Op 29 december had de Das ook gewroet in gazon aan de voorkant van het klooster, op 

luttele meters van de BW-laan. Achter een woning aan deze weg waren ook wroetplekken van Das 

aanwezig.  

Bij het kruispunt BW-laan / Birktstraat bevindt zich aan de westkant van de weg een faunatunnel, 

nabij de hockeyvelden. Bij de zuidelijke tunnelmond was heel vaag een wissel zichtbaar, mogelijk van 

Das. Bij de noordelijke tunnelmond werd een intensief belopen dassenwissel gevonden, richting een 

al eerder bekende dassenburcht. Ook waren daar wissels zichtbaar die erop duiden dat de Das langs 

de noordelijke berm van de Birkstraat foerageert1. 

                                                           
1 Hier ontbreekt een raster dat dassen naar de tunnelmonden geleid en voorkomt dat ze de wegen op lopen. 

Figuur 4. Twee dassen op de burcht 
met de grootste storthopen. De 
bovenste opname is van 11 
december 2018. De snuit van de 
tweede das is juist zichtbaar bij de 
ingang. De onderste opname is van 
29 december 2018. 
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Op 30 december werden de uiterste grenzen van Bokkeduinen onderzocht op wissels. Deze zouden 

er namelijk op kunnen wijzen dat de dassen van Bokkeduinen ook foerageren aan de westkant van 

de BW-laan en de noordkant van de Birkstraat en de Amsterdamseweg. Zulke wissels werden niet 

gevonden. 

  

3.2 Ruimtelijke functies Bokkeduinen 
Op grond van de waarnemingen en de inrichting en het grondgebruik in Bokkeduinen moet 

redelijkerwijs het volgende worden aangenomen: 

1. De burcht waar de twee dassen werden waargenomen fungeert al enkele jaren als 

hoofdburcht van een clan van minstens twee dassen (hierna: clan Bokkeduinen). 

2. De grenzen van het territorium van deze clan liggen geheel binnen Bokkeduinen. Hiervoor 

zijn verschillende aanwijzingen: 

• Er zijn geen aangereden dassen gemeld op de omgrenzende wegen en spoorwegen. 

• Er werden geen wissels gevonden die de wegen en spoorwegen kruisen. 

• Territoriumgrenzen vallen vaak samen met grotere wegen en spoorwegen. 

3. Het territorium Bokkeduinen is erg klein, namelijk maximaal 48 ha. 

4. Het zuidelijk deel is uiterst waardevol als buchtgebied. Alle burchten werden daar 

aangetroffen in het bos of in bosjes. Het noordelijke deel is veel minder geschikt vanwege 

het ontbreken van bos en het intensieve menselijke gebruik (huisjespark, kale sportvelden). 

5. De kans op verstoring van de hoofdburcht is erg groot. Er werden veel loslopende honden 

gezien en er is weinig dekking aanwezig. Er rijden ook veel mountainbikers. Deze zijn geneigd 

eigen paden te maken en het komt regelmatig voor dat die dwars over een dassenburcht 

ontstaan. 

6. De overige burchten (bijburchten) lopen veel minder kans op verstoring door loslopende 

honden en mountainbikers, omdat ze lastiger bereikbaar zijn en verder van de belangrijkste 

paden liggen. Ook worden ze door begroeide heuvels veel meer aan het oog onttrokken. 

Vooral voor een dassenmoeder met jongen zijn deze bijburchten van levensbelang, omdat de 

kans daar veel kleiner is op aanvallen van honden. 

7. Bokkeduinen is een gebied met een gevarieerde inrichting en doordoor een grote 

verscheidenheid aan voedselbronnen voor de Das. Er is bos in het zuiden. Tussen de 

langwerpige heuvels is de bodem daar voedsel en structuurrijk, omdat zich daar 

Figuur 5. Wroetplekken van de Das op 24 december 2018. Foto links: het brede pad in het zuiden van territorium 
Bokkeduinen. Er is een reeks wroetplekken zichtbaar juist naast het pad, in de linker berm. Deze sporen leidden naar de 
wroetplekken van de foto rechts, op de plek waar de parkeerplaats voor De Kabouterhut is gepland. 
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voedingsstoffen en organisch materiaal verzamelen. De daar groeiende Amerikaanse 

vogelkers is een zeer waardevolle voedselbron in het najaar, bij afwezigheid van maïsakkers. 

De gazons bij klooster St. Joseph zijn eveneens erg waardevol foerageergebied, zoals de 

wroetplekken bewijzen. Er werden in die wroetplekken ook wormenhoopjes gevonden. 

Keverlarven en regenwormen zullen hier een belangrijk deel van het voedsel uitmaken. Het 

huisjespark is gevarieerd en dichtbegroeid. Door de menselijke bewoning zal hier allerlei 

alternatief voedsel beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in compost en als (gemorst) vogelvoer. De 

bodem is er grotendeel beschaduwd, waardoor er veel kleinere diersoorten zulle leven die 

op het dassenmenu staan. 

8. In verschillende jaargetijden en bij verschillende weersgesteldheid zal er in de verschillende 

delen van Bokkeduinen meestal wel voedsel beschikbaar zijn voor de clan. Echter, 48 hectare 

is erg klein voor een territorium. De clan zal dan ook dit volledige oppervlak nodig hebben 

om te kunnen overleven. Elke verslechtering van de functionaliteit van een burcht en zijn 

functionele leefomgeving zal daarom de overlevingskans van de clan Bokkeduinen sterk 

verkleinen.  

3.3 Waarnemingen Eemklooster 
In ons onderzoek in 2016 concludeerden we dat er vrijwel zeker een grote hoofdburcht van de Das 

ligt juist ten zuiden van het hek tussen het terrein van het Eemklooster en het defensieterrein. 

Defensie heeft toen echter niet gereageerd op ons verzoek voor toestemming voor veldonderzoek, 

dus is dat achterwege gebleven. Van de ons bekende hoofdburchten, ligt die (waarschijnlijke) 

hoofdburcht duidelijk het dichtst bij de hoofdburcht Bokkeduinen. 

Er zijn goede aanwijzingen dat de Das vanuit het westen (Hollandsche Rading) in de afgelopen veertig 

jaar heel geleidelijk zijn leefgebied naar het oosten heeft uitgebreid, door de vestiging van nieuwe 

territoria juist buiten de randen van het leefgebied. Al lange tijd is er een bewoonde hoofdburcht 

bekend op De Vlasakkers, bijna 2 km ten westen van onderzoeksgebied Eemklooster. Het is dus goed 

mogelijk dat de clan Eemklooster zich heeft afgesplitst van de clan Vlasakkers en dat daarna de clan 

Bokkeduinen zich weer heeft afgesplitst van de clan Eemklooster. In dat geval kan er een  verbinding 

bestaan tussen het territorium Eemklooster en het territorium Bokkeduinen. Juist tussen die twee 

gebieden is nu de westelijke rondweg gepland. Deze zou een de uitwisseling kunnen belemmeren 

tussen de clan Eemklooster en de clan Bokkeduinen. Daarom hebben we in december 2018 opnieuw 

veldonderzoek verricht in het gebied Eemklooster, zie Figuur 6. 

Op 13 december 2018 werden honderden wroetplekken van de Das gevonden verspreid over de 

twee sportvelden (ruim 1,5 ha) van de school Het Nieuwe Eemland. Er werd toestemming gevraagd 

om de velden te betreden aan een facilitair medewerker. Deze vertelde dat de school de 

wroetplekken van de Das al lange tijd als een (periodiek) groot probleem ervaart en van plan is de 

velden af te schermen met dassenraster2. Het zelfde beeld werd aangetroffen op 24 december. Er 

waren echter nieuwe wroetplekken achtergelaten in de afgelopen nacht. 

Op 26 december werd gespeurd in het terrein rond het Eemklooster. Figuur 6 toont het 

onderzoeksgebied. Daarbinnen werden erg veel dassensporen gevonden: vier latrines met in totaal 

                                                           
2 Afschermen met dassenraster zal niet effectief zijn. De clan zal zich namelijk niet laten weerhouden om in de 
sportvelden naar regenwormen en engerlingen te zoeken en kan via een omweg de velden blijven bereiken, 
desnoods via de bermen van de geplande rondweg. Het lijkt verstandiger periodieke schade te aanvaarden, de 
gaten in de graszode te dichten en te bevorderen dat er regenwormen aan het grondoppervlak beschikbaar 
zijn. 
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18 mestputjes, poep van verschillende ouderdom (van zacht en glanzend tot beschimmeld) verspreid 

over zeven van de 18 mestputjes, 68 wroetplekken en drie wissels. Ook in het beboste, oostelijke 

deel werden veel wroetplekken van de Das gevonden en een dassenwissel, zie Figuur 7 en Figuur 10. 

Ook in 2016 waren daar wroetplekken gevonden. 

De Das is kwetsbaar in dit terrein. Er zijn plekken die niet moeten worden verstoord. Ook was 

zichtbaar dat men probeert dassen te verdrijven uit het kloosterterrein. Er is de gemeente bovendien 

gemeld dat er onlangs een manke das is waargenomen en een klemval. Publicatie van de exacte 

plekken van de vele andere sporen zou een belangrijke aanwijzing geven voor mensen die de Das 

hier zouden willen bestrijden of bejagen. Daarom zullen deze waarnemingsplekken uitsluitend 

worden gerapporteerd aan het Team Vergunningverlening Natuur en Landschap en de RUD van de 

provincie. 

Ook langs de Aletta Jacobslaan is gespeurd. Er werd in de ruigtestrook westelijk langs de weg een 

wissel gevonden, vermoedelijk van de Das. De wissel loopt door tot de toegangsweg naar de 

Bernhardkazerne. De dassen kunnen deze wissel bereiken door passage onder een toegangshek naar 

het kloosterterrein, een passage onder het toegangshek naar de Bernhardkazerne en een gat in het 

hek rond het defensieterrein. Bureau Waardenburg heeft najaar 218 bij dezelfde ruigtestrook twee 

uitwerpselen gerapporteerd, ‘mogelijk van Das’. De exacte plekken werden niet vermeld. In de tuin 

van een woning aan de Aletta Jacobslaan is in oktober 2018 een wroetplek gevonden van de Das. De 

waarneming is bevestigd door ecoloog H. van den Bijtel. 

 

3.4 Ruimtelijke functies Eemklooster 
De sportvelden van het Nieuwe Eemland zijn als foerageergebied uiterst waardevol voor het voor de 

clan Eemklooster. In 2016 zaten delen ervan vol met wormenhoopjes. De wroetplekken ontstaan 

waarschijnlijk omdat de Das graaft naar engerlingen en regenwormen. Het is goed mogelijk dat de 

clan niet kan voortbestaan zonder de sportvelden als foerageergebied. 

Figuur 6. Het 
onderzoeksgebied 
Eemklooster. 
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Met name het oostelijke, dichtbegroeide deel van het kloosterterrein is eveneens waardevol als 

foerageergebied. Er zijn daar veel eikels en kastanjes beschikbaar en het is duidelijk dat de Das daar 

in het najaar naar zoekt. Ook de aangetroffen wissel bevestigd dit beeld. Tenslotte loopt het 

dassenraster, tussen dit bos en de sportvelden van het Nieuwe Eemland, hier door tot aan de 

bermen langs de Daam Fockemalaan. 

Deze waarnemingen zijn opmerkelijk, omdat dit deel van het kloosterterrein volgens de laatste 

leefgebiedskaart van Bureau Waardenburg (natuurinventarisatie in opdracht van de gemeente 

Amersfoort) buiten het dassenleefgebied zou liggen. In dit deel is in 2018 ook de manke Das 

vastgelegd met een cameraval en daarnaast is er in 2018 vier keer een das in beeld gekomen 

(melding Forest Dweller). De gemeente heeft de melding van de manke das en de vangklem tevens 

ontvangen. 

Het waarnemingenbeeld toont aan dat het hele kloosterterrein en de sportvelden als 

foerageergebied binnen de functionele leefomgeving vallen van een belangrijke hoofdburcht op het 

defensieterrein. Naar verwachting bevindt die burcht zich binnen tweehonderd meter van het hek 

rond het defensieterrein. Er valt op grond van het sporenbeeld veel voor te zeggen om ook het 

gebied tussen de Aletta Jacobslaan en de Daam Fockemalaan tot de functionele leefomgeving van de 

clan Eemklooster te rekenen. In elk geval vormt de ruigtestrook aan de westkant van de weg een 

zeer waardevolle verbinding tussen het territorium Eemklooster en het territorium Bokkeduinen. De 

dassen van de clan Eemklooster kunnen daar in de dekking doorlopen tot bijna aan de 

spoorwegovergang, zie Figuur 8. 
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Figuur 7. Sporen in het oostelijke 
deel van het Eemkloosterterrein. 
Cirkel = wroetplek. Gele lijn = wissel. 
Blauwe lijn = loop- en fietsroute 
onderzoeker. 

Figuur 8 Verbindende groenstrook 
(geel omlijnd) tussen territorium 
Bokkeduinen (Bo) en territorium 
Eemklooster (Ee), aan de westkant 
van de Aletta Jacobsweg. 
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Figuur 9. Wroetsporen in het Eemkloosterterrein nabij de poort naar de Aletta Jacobslaan. Cirkel = wroetplek. Blauwe 
lijn = loop- en fietsroute onderzoeker. 

 

 

Figuur 10. Dassenwissel oostelijke deel territorium Eemklooster. 
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4 Discussie 
Onderzoek en analyse zijn, als gezegd, volgens de standaardwerkwijze voor ecologische 

onderzoeksbureaus verricht: 

1. Inventarisatie van waarnemingen van dassen en hun sporen, waaronder burchten. 

2. Bepaling van de geschiktheid van de burchtomgevingen als foerageer-, rust- en 

migratiegebied. 

3. Bepaling van de grenzen van de functionele leefomgeving(en) van de burcht(en) en de 

daarbinnen gelegen foerageer-, rust- en migratiegebieden op basis van de uitkomsten van 1 

en 2. 

Rechtstreekse observatie van dassen volstaat niet om die grenzen te bepalen. De Das is voornamelijk 

bovengronds als het schemer is of donker. Bovendien is hij schuw. Kortom: een das laat zich zelden 

zien en er resteert daarom niets anders dan sporen te zoeken. 

Verreweg de meeste sporen hebben een kleine oppervlakte, zoals prenten, haren, wroetplekken en 

mestputjes. Een burcht beslaat echter vaak enkele honderden vierkante meters. Ook latrines kunnen 

tientallen vierkante meters beslaan. Echter, de oppervlakte die de gevonden dassensporen samen 

beslaan, is in gangbaar onderzoek binnen een territorium bijna altijd veel kleiner dan een hectare. 

Omdat een territorium tientallen tot honderden hectaren beslaat, moet dus uit een heel klein 

sporenoppervlak worden afgeleid waar zich de grenzen bevinden van de functionele leefomgeving – 

en daarmee het foerageergebied - en de daarbinnen gelegen rust- en migratiegebieden. Dat geldt 

bijvoorbeeld heel sterk voor bossen op voedselarme grond, waar de Das grote afstanden moet 

afstruinen om voldoende voedsel te vinden. 

Als er in een gebied rond een burcht weinig dassensporen zijn gevonden, betekent dat dus niet dat 

het gebied buiten de functionele leefomgeving van die burcht ligt of weinig waardevol is voor een 

clan. Voor grasland is het tegendeel zelf het geval: des te meer regenwormen (het belangrijkste 

dassenvoedsel) daar ’s nachts aanwezig zijn in kort en bedauwd gras, des te minder sporen de Das er 

achterlaat, omdat hij de wormen dan domweg uit van het gras op hapt zonder ernaar te hoeven 

graven. 

In dit onderzoek zijn de conclusies gebaseerd op een hoge sporendichtheid, zeker in verhouding tot 

de tijd die er daadwerkelijk naar sporen is gezocht. Veel tijd was er bijvoorbeeld nodig voor het 

maken van foto’s, vastleggen van GPS-coördinaten, opstellen en weghalen van cameravallen en 

bestuderen van mogelijke belemmeringen voor de Das om zich door het gebied te verplaatsen. Naar 

schatting werd er in totaal ca vier uur daadwerkelijk naar sporen gezocht. 

5 Effecten 
5.1 Parkeerplaats Kabouterhut 
De parkeerplaats voor de uitspanning De Kabouterhut (pannenkoeken- en kiprestaurant) is gepland 

vlakbij het gebied met de dassenburchten (hierna: het rustgebied) in het zuiden van territorium 

Bokkeduinen. De openingstijden zijn volgens de website: 

• september t/m april: maandag 16:00 – 20:00, dinsdag 11:30 - 20:00 uur en woensdag t/m 

zondag 11:30 – 21:00 uur 

• mei t/m augustus en alle vakantie: maandag 16:00 – 21:00 uur en dinsdag t/m zondag 11:30 

– 21:00 uur 
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Honden zijn welkom volgens de website. 

Tijdens het veldonderzoek werden veel wandelaars met honden gezien. Een aantal honden liep los, 

hetgeen ook is toegestaan in het bos in het zuiden van territorium Bokkeduinen. Een herdershond 

liep ook over de hoofdburcht heen. 

Hoewel De Kabouterhut meestal om 21:00 uur sluit, zal de parkeerplaats logischerwijs niet worden 

afgesloten om 21:00 uur. Bezoekers zouden dan immers niet meer weg kunnen met hun auto. Er 

moet dan ook worden aangenomen dat de parkeerplaats de hele nacht geopend blijft. 

Als de parkeerplaats in gebruik is, mogen er veel meer wandelaars met loslopende honden worden 

verwacht in het rustgebied. Ook een eventuele aanlijnplicht zal daar weinig verandering in brengen. 

Er namelijk te weinig handhavers (BOA’s) om het huidige probleem van wildverstoring door 

loslopende honden aan te pakken. Zij hebben bovendien de handen vol aan het toezicht in de 

‘erkende natuurgebieden’. 

In mei en juni gaan dassenjongen de burchtomgeving verkennen en spelen ze veel op en rond de 

burcht. Ze hebben de neiging om dat ook te doen op klaarlichte dag. Ook ’s avonds komen ze vaak al 

rond achten bovengronds. 

Dat het dan daadwerkelijk misloopt met de Das, bewijst bijvoorbeeld de dood van drie dassenjongen 

in de Leyen, twee jaar terug. Zij werden doodgebeten door twee loslopende honden. Ook 

dassenonderzoeker Jaap Mulder heeft dit probleem onderschreven in zijn onderzoek met 

gezenderde dassen rond de snelweg A27. De meeste jaren worden de stichting ook andere gevallen 

van doodgebeten dassenjongen bekend. Vermoedelijk worden lang niet alle aanvallen waargenomen 

en laat staan gemeld. In geval van De Leyen had de eigenaar van de honden ook niets gemerkt van 

de aanval. 

De hoofdburcht ligt ook zo dicht bij de grote, veelgebruikte paden dat daar veel meer menselijk 

bezoek mag worden verwacht, bijvoorbeeld van wandelaars, moutain bikers en spelende kinderen. 

Het ligt namelijk voor de hand dat bezoekers van de Kabouterhut regelmatig een frisse neus zullen 

halen in het aangrenzende bos. Vanaf de parkeerplaats is zelf een extra toegang naar de paden 

gepland. 

Tijdens het onderzek werden er ook veel moutainbikers gezien, die vlak langs de hoofdburcht reden. 

Er zijn in het werkgebied van de stichting al twee gevallen bekend waarbij een illegale moutainbike-

route was aangelegd over een hoofdburcht. Nog de afgelopen week werd dit waargenomen bij 

Baarn. De hoofdburcht Bokkeduinen heeft grote storthopen die ook uitnodigen om er met de 

mountainbike overheen te rijden. Er moet worden aangenomen dat de kans daarop erg zal 

toenemen nadat de parkeerplaats is aangelegd. 

De Das ruikt geuren van mensen en honden nog dagenlang nadat die zijn achtergelaten. Vooral 

dichtbij een burcht levert dat een schrikreactie op, waardoor dassen een groot deel van de nacht in 

de burcht blijven of zelfs niet bovengronds komen. In april, mei en juni moeten dassenmoeders 

echter langdurig foerageren om hun jongen voldoende te kunnen voeden. In deze maanden is er 

vooral in droge perioden erg weinig voedsel beschikbaar voor de Das. Vooral voor dassenmoeder 

zullen de geuren op of dichtbij de burcht erg verstorend werken. 

Samengevat moet daarom worden geconcludeerd dat alleen al het gebruik van de geplande 

parkeerplaats het voortbestaan van de clan in gevaar zal brengen. 
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5.2 Verdiepte weg 
Eerder werd gesteld dat een clan gemiddeld bestaat uit ca drie dassen. De kans dat een clan uitsterft 

door de dood van het enige vrouwtje, is dan ook groot. Het is dus van groot belang dat een 

territorium goed bereikbaar is voor dassen van naburige clans. Clans houden elkaar bovendien in de 

gaten; ze kunnen ruiken of er een plekje ‘is vrijgekomen’ in een naburig territorium. Omdat de Das 

erg honkvast is, is dit vermogen van groot belang voor het voortbestaan van een clan. 

Juist in het verbindingsgebied tussen territorium Bokkeduinen en territorium Eemklooster, wil men 

de nieuwe weg verdiept aanleggen. Daarmee wordt een grote hindernis opgeworpen voor 

uitwisseling tussen de clan Bokkeduinen en de clan Eemklooster. Dit probleem wordt niet verholpen 

met de geplande faunapassage. De weg zal daar immers onderdoor lopen. Voor de uitwisseling van 

beide clans, heeft die passage geen zin. 

Niet alleen zal de verdiepte weg een fysiek hindernis vormen, vanwege de steile wanden, maar ook 

zal de aanrijdingskans voor de dassen daar toenemen. Eenmaal beland op het wegdek, kan een das 

immers niet meer goed weglopen naar het omringende gebied. Hij zal dan langer op de weg 

verblijven, met een grotere aanrijdingskans als gevolg. 

In de huidige weg ligt ter hoogte van de spoorweg een scherpe bocht, waardoor auto’s daar 

afremmen. Na aanleg van de rondweg zal er geen bocht meer zijn. Er zal dan ook harder worden 

gereden op het verdiepte deel van de rondweg dat de twee territoria scheidt. 

Het verdiepte deel van de geplande rondweg zal daarom de uitsterfkans van beide clans vergroten 

ten opzichte van de huidige situatie. Dat geldt het sterkst voor de clan Bokkeduinen, omdat de 

overige hoofdburchten ten westen en noordwesten op relatief grote afstand liggen en het 

territorium Bokkeduinen aan alle kanten is omgeven door grote wegen of spoorwegen. 

5.3 Faunapassage 
Hiervoor werd beargumenteerd dat de faunapassage geen nut zal hebben voor de clans Bokkeduinen 

en Eemklooster. De passage is evenmin afgestemd op het verbeteren van de 

uitwisselingsmogelijkheden tussen de clan Bokkeduinen met de clan De Birkt of met de clan 

Klompenpad. De passage ligt domweg niet op de te verwachten dispersieroute. Kort gezegd: die 

uitwisseling vrijwel uitsluitend plaatsvinden als de dassen van die de drie clans de BW-laan en de 

Birkstraat oversteken. 

Grenzend aan de faunapassage is de parkeerplaats gepland voor De Kabouterhut. Geuren, geluiden 

en trillingen zullen tot na 21 uur de passage bereiken vanaf de parkeerplaats. Ook dat zal de werking 

van de faunapassage niet bevorderen. 

5.4 Foerageergebied 
Door de aanleg van de parkeerplaats voor de Kabouterhut en de weg voor ProRail zal bos verdwijnen 

dat nu waardevol foerageergebied is voor de clan Bokkeduinen. Dit bos bevindt zich vlakbij de 

burchten. Dat maakt het extra waardevol. Omdat het territorium Bokkeduinen erg klein is met zijn 

(hoogstens) 48 hectare, zullen de aanleg van de parkeerplaats en de weg een relatief grote 

verslechtering veroorzaken voor de functionaliteit van de burchten. 

In het oostelijke deel van het territorium Eemklooster zal bos plaatsmaken voor de rondweg. 

Hiervoor werd beargumenteerd dat ook dat bos waardevol foerageergebied vormt. Ook hier zal de 

functionaliteit van de burchten verslechteren. 
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5.5 Aanlegwerkzaamheden 
Volgens een krant is de gemeente is van plan om begin januari bos te kappen vlakbij de burchten van 

de clan Bokkeduinen. In die burchten zullen trillingen en geluiden van de houtkap voor de clan goed 

merkbaar zijn. Al in februari worden jongen geworpen en van december t/m juni zijn moederdassen 

erg gevoelig voor verstorende signalen. Op grond de zorgplicht van artikel 1.11 van de Wnb, zou er 

dan ook niet moeten worden gekapt in die periode. Dit is in lijn met de aanbevelingen van het 

Werkdocument Das. 

Eerder werd beargumenteerd dat juist de verstoringskans (met name door loslopende honden) voor 

de bijburchten kleiner is dan voor de hoofdburcht. Het is dan ook goed mogelijk dat, als er 

momenteel een zwanger vrouwtje aanwezig is, dit tijdelijk zal verhuizen naar een bijburcht, om daar 

te jongen te werpen en te voeden. De meest gebruikt ogende en grootse bijburcht bevindt zich erg 

dicht bij de plek waar in januari lijkt te worden gekapt. Dit is een extra reden om niet vóór juli bomen 

of bos te kappen als start van de aanleg van de parkeerplaats voor De Kabouterhut en de weg voor 

ProRail. 

6 Ontheffing 
Hierboven is beargumenteerd dat de aanleg van de weg op verschillende wijzen zal leiden 

verslechtering van de functionaliteit van de burchten van de clan Bokkeduinen en hun functionele 

leefomgeving. De nadelige effecten zullen elkaar versterken. De aanleg van de weg kan daarom niet 

starten voordat er ontheffing is verleend van artikel 3.10 lid 1b van de Wet natuurbescherming. 

De verslechtering is naar onze mening echter zodanig, dat er afbreuk zou worden gedaan naar het 

streven tot instandhouding van een gunstige staat van voortbestaan van de clan Bokkeduinen. Onze 

conclusie luidt daarom dat er geen ontheffing worden verleend voor het huidige plan. 

Ook voor de clan Eemklooster treedt een forse verslechtering door de vernietiging van bos als 

waardevol foerageergebied. Daarvoor moet echter eerst ontheffing zijn verleend en moeten 

mitigerende of compenserende maatregelen in werking zijn voor zover die redelijkerwijs kunnen 

worden gevergd. 
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1. Toelichting strekking artikel 3.10 lid 1b Wet natuurbescherming 
In de Wet natuurbescherming (hierna WNB) is de Das een beschermde soort. Artikel 1.11 van de 

WNB verplicht ertoe handelingen met nadelige gevolgen voor de Das achterwege te laten of als dat 

achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, maatregelen te treffen om nadelige 

gevolgen te voorkomen. Als nadelige gevolgen niet kunnen worden voorkomen, moeten ze zoveel 

mogelijk worden beperkt of ongedaan gemaakt. Daarnaast verplicht artikel 4 lid 2 van de Conventie 

van Bern (hierna: CvB) elke verslechtering van leefgebieden van in het wild levende soorten te 

vermijden of zoveel mogelijk te beperken. Het artikel geldt in het bijzonder voor de soorten uit de 

bijlagen I en II van het verdrag, maar daarnaast voor alle in het wild levende soorten, waaronder de 

Das. Tot slot verbiedt artikel 3.10 lid 1 van de WNB het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (hierna kortweg: rustplaatsen) van de Das. 

De Das is geen soort die in de Europese habitatrichtlijn wordt beschermd (hierna: HR-soort). Voor 

HR-soorten verbiedt artikel 3.5 lid 4 van de WNB het beschadigen of vernielen van rustplaatsen. Het 

begrip ‘vernieling’ in de WNB is gelijkwaardig aan ‘destruction’ in de HR en ‘beschadiging’ is 

gelijkwaardig aan het begrip ‘deterioration’. 

In de HR is ‘deterioration’ een gradueel begrip. Daaronder verstaat de HR ook een langzame en 

geleidelijke verslechtering van de functionaliteit van een rustplaats. (De Raad van de Europese 

gemeenschappen, 2007, p. 46). 

De WNB maakt geen onderscheidt tussen het begrip ‘beschadigen’ voor HR-soorten en niet HR-

soorten zoals de Das. Ook voor de Das is ‘beschadigen’ dus een gradueel begrip. Onder ‘beschadigen’ 

wordt voor de Das dus eveneens verstaan een langzame en geleidelijke verslechtering van de 

functionaliteit van een rustplaats. Er geldt daarvoor dus geen ondergrens. 

De HR rekent een gebiedsfunctie (zoals foerageergebied of migratiegebied) voor een HR-soort tot 

een rustplaats als de gebiedsfunctie als zodanig samenvalt met de rustplaats. De HR verbiedt daarom 

ook verslechtering van zo’n samenvallende gebiedsfunctie voor HR-soorten. 

Ook in dit opzicht maakt de WNB geen onderscheid tussen HR-soorten en niet-HR-soorten zoals de 

Das. Daarom verbiedt artikel 3.10 lid 1 van de WNB ook voor de Das opzettelijke verslechtering van 

een gebiedsfunctie die samenvalt met een rustplaats, waarbij ‘verslechtering’ geen ondergrens kent. 

Bovendien zou het stellen van zo’n ondergrens in strijd zijn met zowel artikel 1.11 van de WNB als 

artikel 4 lid 2 van de CvB. 

De groep gebiedsfuncties voor de Das die samenvallen met een rustplaats, wordt aangeduid met de 

term ‘functionele leefomgeving’ van de rustplaats. Het gehele territorium van de clan kan worden 

beschouwd als functionele leefomgeving (BIJ12, 2017, p. 11). Omdat een clan optimaal is aangepast 

aan de omgeving, zal elke verslechtering van de functionele leefomgeving van een rustplaats leiden 

tot een verslechtering van de functionaliteit van de rustplaats. 

Samengevat houdt het verbod van artikel 3.10 lid 1 van de WNB voor de Das dus het volgende in: 

- De functionaliteit van een rustplaats mag niet opzettelijk worden verslechterd. 

- De functionele leefomgeving van een rustplaats mag niet opzettelijk worden verslechterd. 

- ‘Verslechteren’ is een gradueel begrip en kent dus geen ondergrens. 

Van dit verbod kan ontheffing worden verleend. Er moet dan zijn voldaan aan drie vereisten: a. er is 

geen andere bevredigende oplossing, b. er is een belang dat wordt gediend door de ontheffing en c. 

de gunstige staat van instandhouding van de soort komt niet in gevaar. 
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In de ontheffing kunnen voorschriften zijn opgenomen met compenserende of mitigerende 

maatregelen. Deze maatregelen kunnen nodig zijn om de gunstige staat van instandhouding van de 

soort niet in gevaar te brengen (ontheffingsvoorwaarde 1c). Ze kunnen ook nodig zijn om te voldoen 

aan de verplichting om nadelige gevolgen te voorkomen, of als dat niet mogelijk is, ze zoveel mogelijk 

te beperken of teniet te doen (artikel 1.11 Wnb). 

Bij criterium c gaat het om de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie, de 

regionale populatie of landelijke populatie. De lokale populatie bestaat daarbij uit één of meer clans 

(familiegroepen) (BIJ12, 2017, p. 19). 

Onder ‘opzettelijke’ verslechtering verstaat de WNB, analoog aan de Europese Habitatrichtlijn, óók 

‘voorwaardelijk opzettelijke’ verslechtering. Daarvan is sprake als de verslechtering van de 

functionaliteit van een burcht niet direct opzet is van de handelende natuurlijke persoon of 

rechtspersoon, maar wel wordt geaccepteerd als gevolg van de handeling (De Raad van de Europese 

gemeenschappen, 2007, p. 41). Voorwaardelijk opzettelijke verslechtering van de functionaliteit van 

een burcht of van de functionele leefomgeving zijn dus verboden volgens artikel 3.10 lid 1 van de 

WNB. 
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2. Praktijkvoorbeelden provinciaal beleid en jurisprudentie 
Twee praktijkvoorbeelden illustreren dat foerageergebied dat samenvalt met een dassenburcht 

wordt beschermd door het verbod tot opzettelijke verslechtering van de functionaliteit van een 

burcht: 

1. In zijn uitspraak van 25 februari 2015 (201400114/1/R2) heeft de Raad van State een besluit 

van de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug mede vernietigd omdat de gemeenteraad 

onvoldoende rekening had gehouden met de overlap van dassenfoerageergebied met het 

bestemmingsplangebied ‘Bedrijventerrein Leersum’. In het plangebied lag geen 

dassenburcht. De meest nabije bijburcht lag op meer dan 300 meter vanaf het plangebied. 

De sporendichtheid in het plangebied was veel lager dan in de territoria Bokkeduinen en 

Eemklooster. De uitspraak was gebaseerd op onderzoek en rapporten van onze stichting. 

 

2. In zijn besluit van 18 april 2017 (Z-WNB-RI-REG-2017-0115) heeft het College van 

Gedeputeerde Staten geoordeeld dat ontheffing was vereist vanwege de overlap van 

dassenfoerageergebied met het plangebied ‘Gebiedsontwikkeling Maarsbergen Oost’. In het 

plangebied lag volgens GS geen dassenburcht. De sporendichtheid was veel lager dan in het 

territorium Eemklooster. Op grond van ons onderzoek had GS geoordeeld dat er ontheffing 

was vereist. 




