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De Europese das (Meles meles) komt
in Vlaanderen enket nog voor in de

Zuid-Limburgse regio's Haspengour4r
en Voeren (Criel, 1995; Dupae, 2001).

Hoewel verkeersstachtoffers af en toe
opduiken in heel Vlaanderen gaat het
hier om zweÍvers en worden er bui-
ten het verspreidingsgebted enket tij-
delijk bewoonde en geïsoleerde
burchten gevonden. Daar waar de
soort in het begin van de jaren vijftig
nog over grote delen van Vlaanderen
voorkwam, daalde de populatie in de
jaren zeventig sterk door vervolging,
jacht en stroperij (Criel,1997). Mede
door de verdelging van vossen in het
kader van de bestrijding van rabi.ës

nam het aantal Dassen zienderogen
af (Ryelandt,l972r. Op de Vtaamse
Rode Lijst van de zoogdieren heeft
deze marterachtige, op de vos na ons
grootste inheemse landroofdier, mo-
menteet de status'bedreigd'. Daar-
naast is de Das in Vlaanderen wette-
lijk beschermd door het
soortenbesluit (Besluit van de
Vlaamse Regering met betrekking tot
soortenbescherming en soortenbe-
heer,15 mei 2009).

De gemeente Hoeselt maakt deel uit van de

noordelijke grens van het verspreid ingsgebied

van de Das in Vlaanderen en hier is er nog

ruimte voor uitbreiding. Daarnaast had de ge-

meente in het verleden reeds acties onderno-

men voor de soort. Bovendien wiIde gemeente

Hoeselt het draagvlak voor de Das bij haar be-

votking en de verschi[[ende doelgroepen ver-

groten. Het lag dan ook voor de hand dat de

gemeente Hoeselt de Das zou adopteren in

het kadervan het GALS-project.

Soortgerichte bescherming van de Das ge-

beurt op drie vlakken: het beschermen van

de burcht, de voedselgronden en de migra-
tieroutes. Burchten spe[en een betangrijke

roI in de voortplantingvan de Das. Verander-

ingen in het landschap kunnen voor een ver-

mindering van voedselgronden zorgen. Het

is dan ook noodzakelijk gebieden optimaal in

te richten als foerageergebied voor de Das.

Een derde knetpunt is het ontbreken van vei-

Iige foerageer- en migratieroutes, In het
dichte Vlaamse wegennetwerk bli.lft verkeer

immers de grootste doodsoorzaak voor de

Das. Het plaatsen van dassentunnels en -

rasters kan de druk op de bestaande popu[a-

tie aanzientijk verminderen en migratie van

dieren een zetje in de goede richting geven

Verwezenltjkingen

Terreinacties
Om de knelpunten in de migratie te kunnen aan-

wijzen, vormen het systematisch opsporen

en inzamelen van verkeersslachtoffers een

belangrijke activiteit van de dassenwerkgroep

van LIKONA. Het inzamelen van zeven ver-

keersslachtoffers in de periode r998-zoo3 op de

gewestweg N73o in Werm heeft ertoe geleid dat

mede door toedoen van de gemeente Hoese[t

in zoo4 twee dassentunnels onder deze druk-
ke verkeersaderwerden gelegd. Dat de dassen-

populatie in deze regio uitgedund werd hoeft
geen betoog. In de daaropvolgende periode
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2oo4-2oog werden slechts twee verkeers-

slachtoffers ingezame[d. Dit wijst toch op het

positieve effect van deze ingreep. Dassen-

prenten en -wissels bij de openingen van de tun-

nels duiden op het intensieve gebruik ervan.

Dankzij deze tunnels kunnen de Dassen nu re-

latief veilig migreren naar de hogerop gelegen

territoria, foerageergebieden en hoofd burch-

ten, die de [aatste jaren goed bewoond blijven.

Het was dan ook spijtig te moeten vaststellen

dat door kwaad opzet de ingang van een tun-
neI onlangs geblokkeerd werd. Door de tunnels

regelmatig te controleren hoopt de sectorver-

antwoordelijke van de dassenwerkgroep der-
getijke praktijken te voorkomen en heeft hij een

goed zicht op het gebruik van deze tunnels.

Figuur r. Huidige verspreiding van de Das in de provincie Limburg (bron: LIKONA-dassenwerkgroep). De

gemeente Hoese[t, waar de Das werd geadopteerd wordt met een contour aangegeven. Hoe donkerder

het één-kilometerhok, hoe meer burchten er in dat hok gevonden worden.

Om de voedselgebieden voor de Das veitig te

ste[[en, nam de gemeente de Das als kwets-

bare soort op in haar Ruimtetijk Uitvoerings-

ptan (RUP), na advies van de LIKONA-das-

senwerkgroep (Dupae, 1999). Leefgebieden

voor de Das werden planologisch beschermd

o.a. door de omgeving van Bruten en Ketel af
te bakenen als'Grote Eenheden Natuur'-ge-
bied (GEN). Bij het beheervan deze gebieden

worden landbouwers, fruitte[ers, eigenaars

van privédomeinen, jachtrechthouders en de

natuurverenigingen Orchis, Natuurpunt en

Limburgs Landschap betrokken.

In het kader van het GALS-project werden de

terrei ngerichte beschermi ngsacties opgedre-

ven (Rymen, zooS).Zo werd er in het beheer-
plan 'natuurgebied Wijngaardbos', dat vo[[e-

dig door de ruilverkaveling werd op- en

ingericht en nadien in beheer kwam bij Na-

tuurpunt, aandacht besteed aan het onder-

houd van kleine landschapselementen zoals

hagen, werd er een samenwerkingsovereen-

komst afgesloten met landbouwers om het

aanwezige grastand met koeien te beweiden

en werd het onderhoud van een hoogstam-

boomgaard (kers, appel en peer) midden in

het dassenfoerageergebied verzekerd. De ge-

meente geeft ook subsidie aan haar inwoners

voor de aanplant en het onderhoud van hagen,

houtkanten en hoogstamboomgaarden, on-

misbare e[ementen in een dassengebied.

Via de provincie werd in zoog een driejarige

ondersteuningsovereenkomst voor een be-

woonde burcht afgesloten. In het voorjaar
zoog hebben de Dassen er hun bestaande

burcht met twee pijpen uitgebreid!

Ook de natuurvereniging Orchis droeg haar

steentje btj. Zo werd in de nabijheid van de

dassenburcht in hun natuurgebied Gerlabeek,

ook dit natuurgebied werd door de ruilverka-

veling uitgebreid en ingericht, grasland opge-

plant met Gewone es en Zwarte els in het ka-

der van een door de provincie gefinancierd

project. Op deze manier werden bijkomende

voedselgronden voor de Das ingericht. Dank-

zij de aanwezige weilanden, oude hoogstam-

boomgaarden, gemengde hagen, beboste va[-

leihe[[ingen, de nabijgelegen maïsakkers en

laagstamboomgaarden is de Das in a[[e sei-

zoenen verzekerd van voldoende en gevari-

eerd voedsel (Van Den Berge etaL.,zoog).Het
op de Das afgestemde beheer van de Gerla-

beek resulteerde dan ook in drie dassenburch-

ten in dit "dassenreservaat". Een aanvraag tot
erkenning van het gebied werd door Orchis

ingediend. Dit kan een unicum zijn voor Hoe-

se[t, Limburg en Vlaanderen!

Communicatie
Naast de terreinacties sloeg de gemeente

Hoeselt ook een níeuwe weg in: sensibi[isatie

door communicatie. Hiervoor werd de Hoe-

seltse dassenwerkgroep (HODA) opgericht.

Via het blad 'Hoese[t gemeenteberichten'
werd het GALS-project regelmatig in de kijker
gezel. Zo werden bijvoorbee[d de aanplanting
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in de Gerlabeekva[ei en de dassenwandelin-

gen van Natuurpunt en HODA toegelicht. In

zoog haalde de Das zelfs de cover. Samen met

Joke Rymen (Regionaat Landschap Haspen-

gouw en Voeren) maakte de gemeente ook

een mooie flyer met als tite[ 'De gemeente

Hoese[t verwent zijn Dassen', die ats btadwij-

zer kan worden gebruikt. Deze flyerwerd ver-

spreid in de schoten en in de bibtiotheek. Hij

geeft informatie over wat gedaan kan worden

bij eventuele dassenschade, het aantreffen

van een verkeersslachtoffer of verstori ng aan

burchten. Dankzij deze sensibi[isatie werd ook

een alternatief traject voor de jaartijkse Hat-

loweenwandeling uitgetekend, aangezien

deze langsheen een dassenburcht [iep en voor

heel wat verstoring zorgde. Ook educatie

kwam aan bod, bij de aanplantingsactie in de

Gerlabeek werd samengewerkt met de lagere

schoten van Werm en Alt-Hoeselt zodat de

actie een educatief [uik kreeg.

Monitoring
De evolutievan de Das in Limburgwordtsinds

december 1992 opgevolgd door de LIKONA-

dassenwerkgroep. SectorverantwoordeIij ken

coórdi neren inventarisaties, monitoring en be-

scherming (Zeevaert, r999). Hoese[t vormt sa-

men met Kortessem, Neerrepen en Kerniel

een sector. In het voor- en najaar worden de

gekende dassenburchten en hun omgeving

bezocht. De bekomen gegevens worden be-

waard in een databank. Dankzij deze monito-

ring kan het verspreidingsgebied van de Das in

kaart worden gebracht (Scheppers, zoo3). Aan

verkeersslachtoffers wordt bijzondere aan-

dacht besteed aangezien hierdoor knelpun-

ten in de migratieroutes gedetecteerd kunnen

worden. Sinds de oprichting van HODA ne-

men de leden deel aan de monitoring van de

sector Hoeselt. Doordat meerdere mensen in-

staan voor de monitoringvan een sector, kun-

nen nieuwe burchten sneller gevonden wor-

den, verkeersslachtoffers sne[[er i ngezame[d

worden en kan er sne[[er worden opgetreden

tegen dassenschade.Zo kon bijvoorbee[d de

ber g zand d ie'overijverige' Dassen royaaI over

het wegdek van een verkavelingsweg hadden

uitgespreid snel worden opgeruimd door de

technische dienst van de gemeente.

In figuur r geven we een kaartje met de huidige

verspreidingvan de Das in Limburg.

Het exact aanta[ Dassen in Hoese[t is niet ge-

kend aangezien Dassen nu eenmaal nieteen-

voudigte te[[en zijn. Een schatting kan echter

bekomen worden door het gemiddelde aantal

Dassen per sociale groep te vermenigvu[di-

gen met het aantal bewoonde hoofdburchten

(Ctements et al., rgBB). In Haspengouw leven

ongeveer vijf Dassen samen in een hoofd-

burcht (Scheppers, zoog). Met vier bewoonde

hoofdburchten in Hoese[t [evert een eenvou-

dige berekeningtwintig Hoeseltse Dassen op.

Kansen en knelpunten
Een cruciale factor voor de toename van het in

Hoese[t aanwezige dassenbestand is het ver-

mijden van verkeersslachtoffers I Verkeer blij kt

één van de grootste oorzaken voor dassen-

sterfte te zijn (Aaris-Sorensen, 1995; Clarke et

al., 1998) en Hoeselt telt twee druk bereden

verkeerswegen. Aangezien Dassen niet in om-

heinde reservaten wonen en bovendien be-

schikken over verschi[[ende voedselgronden,

kruisen ze deze wegen regelmatig. Een deel

van de populatie kan relatief veilig migreren en

foerageren dankzij de tunnels onder de N73o.

Ook het verlengen van het ecoraster voor Das-

sen langs de E3r3 op Hoeselts grondgebied

vermindert het aantal verkeersslachtoffers.

Conclusi.e
HoeweI het effect van a[[e maatregelen op de

populatieaantal[en niet rechtstreeks geme-

ten kan worden, wordt sinds zooT een toe-

name van het aantal Dassen in Hoeselt opge-

tekend. De uitstekende habitat met burchten

en foerageergebied plus de reeds genomen en

de nog te nemen beschermingsmaatrege[en

en de intergemeentelijke samenwerking, bie-

den de'Limburgse panda'zeker de kans zich

in de gemeente Hoeselt op zijn huidige niveau

te handhaven en in de toekomst zelfs nog in

aantal toe te nemen!
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Summary
The municipatity of Hoeselt adopted the Euro-

pean badger (/Vteles meles) and already in zoo4,

a badger tunnel was placed under the N73o,

thus eliminating a migration bottleneck for
animats visiting their feeding grounds. Sev-

eral of these feeding grounds are now legally

protected. Natuurpunt and Orchis, two local

nature NGO's improved these habitats in het

Wijngaardbos and the nature reserve Ger-

labeek. Both the municipality of Hoeselt and

the province give financial support. To improve

communication, a taskforce, HOBA, Hoeselt

Badger, was founded. Not surprising[y, the

number of badgers in Hoeselt is increasing.
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