Stand van zaken over het leef- en trekgebied van de das 1998 - 2021

Alle inheemse marterachtingen in Nederland zijn
beschermd. De das is daarvan de grootste
marterachtige. In 1998 waren de leefgebieden van de
dassenpopulaties in onze regio door de snelwegen A28
en A12 en tussenliggende provinciale wegen
versnipperd. Er werden veel dassen doodgereden en de
dassenpopulatie van Heuvelrug-West leefde geïsoleerd
van de populatie in Heuvelrug-Oost. Snelwegen,
stedelijke uitbreidingen en hoge hekwerken zijn de
oorzaak van versnippering van leefgebied. Uitwisseling
tussen groepen dieren is belangrijk voor gezonde
populaties.

De das houdt van een afwisselend landschap met
bosjes, weilanden, grienden en landgoedparken.
Het overgangsgebied van Heuvelrug naar Kromme
Rijngebied is daarvoor heel geschikt. Het smalle
buitengebied van Zeist Zuid/West is de enige
verbindingszone tussen de grotere natuurgebieden
echtplassengebied/Noorderpark en het
Langbroekerwetering / Kromme Rijngebied. Deze
zone is vaak nog geen kilometer breed.
overzichtskaart 2020: www.natuurlijkzeist-west.nl
Allerlei kleine faunavoorzieningen onder regionale wegen en de grotere onderdoorgangen
onder de A28 en de A12 hadden al snel positief resultaat. De Stichting Dassenwerkgroep
Utrecht en ’t Gooi onderzoekt in de provincie Utrecht de aanwezigheid van de das. In 2008
werd de eerste das onder het voor dieren ingerichte Wildviaduct A28 gesignaleerd.
In 2013 deed de Dassenwerkgroep Utrecht- het Gooi onderzoek in de natuurgebieden
tussen De Bilt en Driebergen-West (Hooge Woerd), zie de overzichtskaart ‘Natuur Verbinden
en Behouden 2020’. De aanwezigheid van de das werd bewezen door opnames bij de
verschillende nieuwe burchten. De das heeft verschillende burchten: de zogenaamde
‘knipperburcht’ die vaak dient voor tijdelijk verblijf. En de grotere burchten zijn wat betreft de
ligging geschikt als voortplantingsburcht. In het buitengebied Zeist Zuid/West en De Bilt Zuid
zijn de afgelopen jaren verschillende nesten dassen geboren en grootgebracht.
Nog steeds knelpunten (doodgereden dassen)
Er zijn nog diverse knelpunten in de doorgang van de dassen waarvoor een oplossing zeer
gewenst is. (zie verder ook de notitie over de terugkeer van de das april 2014)
 Een Dassentunnel onder de Odijkerweg tussen Rijnwijck en Faunatunnel A12
 Een goede onderdoorgang onder spoor Rijnwijck Noord en Rijnwijck Zuid
 Koelaan ter hoogte van de Tiendweg.

Onderzoek en verkeersslachtoffers:
De dassenwerkgroep doet regelmatig onderzoek naar veiligheid oversteken in het gebied en
onderzoekt de meldingen van aangereden dassen. In mei 2021 is helaas ook een zogende
vrouwtjesdas doodgereden, de drie jongen waren van haar afhankelijk. 3 juni 2021 is een
das doodgereden op de A12 hmp 68.1, dit is ter hoogte van Rhijnwijk waar aan de zuidzijde

dassen de snelweg op kunnen lopen, is doorgegeven aan RWS. Met het waterschap is
overleg voor een onderdoorgang bij het spoor tussen Rijnwijck Noord en Rijnwijck Zuid en
Daar liggen kansen. De dassenwerkgroep vraagt aan (water)wegbeheerders mee te werken
aan oplossingen in de knelpunten voor de dassen. Waar de das veilig kan oversteken,
profiteren ook andere kleinere dieren van de veilige route.
Meer weten over de das?

Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi
voor het behoud van de Das en een mooi en soortenrijk dassenlandschap

www.dassenwerkgroeputrecht.nl

