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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Art 47 RvO aan het college van GS, gesteld door mevrouw
T. Noordenbos van de SP fractie betreffende dassen in
landgoed Oude Tempel in Soesterberg (d.d. 26-11-2018)
Geachte mevrouw Noordenbos,
Toelichting:
Op 26 november 2018 heeft u namens uw fractie vervolgvragen gesteld over landgoed Oude Tempel in
Soesterberg, waar vangpogingen worden ondernomen voor de aanwezige dassen in voorbereiding op de bouw
van 300 woningen. U heeft vragen over de dassenverhuizing. Door middel van deze brief beantwoorden wij uw
vragen.

1.

Heeft de winterslaap van de dassen te maken met het verbod om na 1 december de dassen te
vangen?

Antwoord:
Zoals vastgelegd in het Kennisdocument Das van BIJ12 gaat per 1 december de kwetsbare periode in
van dassen. Dit heeft niet zozeer te maken met een winterslaap zoals bekend is van bijvoorbeeld
bruine beren. Gezien de relatief milde winters in Nederland verlaten dassen ook na 1 december nog
regelmatig hun burcht om te foerageren. Waar na 1 december wel rekening mee gehouden dient te
worden is een eventuele kraamtijd van dassen.
2.

Hoe moeten de dassen sowieso, in hun nieuwe burcht, de winter doorkomen aangezien ze daar geen
voorraden hebben aangelegd om in de winter te kunnen eten?

Antwoord:
De met zorg uitgekozen uitzetlocatie met ingerichte kunstburcht op de Laarschenberg te Rhenen
betreft een zeer geschikt foerageergebied voor dassen. Zoals hierboven gesteld kunnen de dassen
ook in de winterperiode foerageren. Daarnaast zullen zij niet direct uitgezet worden, maar kunnen zij
eerst rustig wennen aan hun nieuwe omgeving, middels een zogenoemde uitzetren, die naar verloop
van tijd volledig open gezet wordt. De mogelijkheid bestaat om de dassen bij te voeren in deze
buitenren, zoals reeds is gebeurd bij de op 21 september 2018 gevangen das, die tijdelijk heeft
gebivakkeerd in de buitenren van Stichting Das&Boom en voedsel makkelijk accepteerde.
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3.

Wat is de overweging van de provincie om wel na 1 december door te laten gaan met dassen vangen?

Antwoord:
Er is zoals gezegd reeds een das uit de clan gevangen. Stichting Das&Boom heeft aangegeven dat het
gegeven de huidige omstandigheden (waar de dassen nu van elkaar gescheiden zijn) beter is voor de
clan om nu tijdelijk door te gaan met vangen om de dassen zo spoedig mogelijk te herenigen. Wij zijn
het er mee eens dat het staken van het vangen per 1 december 2018 inderdaad niet in het belang lijkt
van het over te plaatsen tweetal, ook als dat betekent dat een mogelijk drachtig vrouwtje wordt
weggevangen. Wij hebben ingestemd met het (proberen) vangen van de tweede das tot uiterlijk 31
december 2018. Na 1 januari 2019 moet een eventuele das in het plangebied Oude Tempel volledig
met rust worden gelaten om ruimte te geven aan een eventuele kraamtijd. Het opnieuw aanvangen
met de vangpogingen dient in overleg met de deskundige, en daarnaast in overleg met de provincie
Utrecht, plaats te vinden. Vast staat dat de vangactie enkel weer kan aanvangen als zeker is dat
jongen van een zogende moeder niet kunnen worden gescheiden.
Op 17 december 2018 ontvingen wij van Stichting Das&Boom het bericht dat de gevangen das is
ontsnapt uit het buitenverblijf van de Stichting. De gemeente Soest plant in januari een afspraak in met
Stichting Das&Boom, de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de provincie Utrecht om het vervolg
van de verplaatsingsactie en de consequenties van de ontsnapping door te spreken.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
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