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Voorwoord 

De Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi zet zich in voor het behoud van de Das en soortenrijk dassenlandschap in de 

provincie Utrecht en het Gooi. Werkzaamheden zijn onder meer: 

- uitvoeren van theorie- en veldonderzoek 

- uitvoeren van inrichtings- en beheerswerkzaamheden 

- geven van advies 

- uitwisselen van ervaringen en kennis 

- samenwerken en voeren van overleg met natuurorganisaties 

- geven van lezingen, lessen en voorlichting. 

De stichting is volgens de criteria van het Kennisdocument Das van de samenwerkende provincies deskundig voor het verrichten 

van ecologisch onderzoek en het geven van ecologisch advies. Het Kennisdocument Das adviseert bepaalde beoordelingen 

uitsluitend te laten verrichten door een persoon of organisatie die deze specifieke deskundigheid bezit. De stichting is door het 

voormalige ministerie van Economische Zaken als dassendeskundige uitgenodigd als adviseur bij het opstellen van de voorloper 

van het kennisdocument, namelijk de Soortenstandaard Das. 

In tegenstelling tot vele commerciële milieuadviesbureaus bezitten de bestuursleden van de stichting ervaring en kennis opgedaan 

uit duizenden uren rechtstreekse observatie van het gedrag van dassen in hun natuurlijke leefomgeving en daarnaast uit 

duizenden uren ander veldonderzoek aan de Das. 

Het bestuur bestaat uit: 

 

• Ir. A. (Ton) Meijer – voorzitter; universitair opgeleid bioloog met specialisatie ecologie; veldonderzoeker Das 

• Drs. A.M. (Annemieke) Roestenberg – secretaris; universitair opgeleid bioloog met specialisatie ecologie; veldonderzoeker 
Das 

• J. (Hans) Vink – penningmeester; landelijk geraadpleegd veldonderzoeker Das (o.a. door natuurbeheerders, 
Rijkswaterstaat, Stichting Das & Boom); wetenschappelijk auteur over de Das 

• H.A.C. (Hens) Runhaar – bestuurslid; veldonderzoeker Das; wetenschappelijk auteur beeldvorming Das; voormalig 
buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit en agrarisch landschap 

 
De stichting kent geen winstoogmerk en de bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd in hun vrije tijd. Bijdragen in de kosten 
worden dan ook op prijs gesteld. Meestal worden die besteed aan onderzoeksapparatuur, zoals infrarood wildcamera’s. Giften 
kunnen worden gestort op rekeningnummer NL66 INGB 0000 0935 04 t.n.v. A. Meijer, met vermelding ‘donatie dassenwerkgroep’.  
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1. Inleiding 

De Provincie Noord-Holland heeft besloten tot ontgronding van een weiland en een deel van een 

akker op het landgoed Monnikenberg, ten oosten van Hilversum. De Vereniging tot Behoud van 

Anna’s Hoeve en omgeving (hierna: VBAH) is tegen dat besluit in beroep gegaan bij de Rechtbank 

Noord-Holland. Daarbij heeft de VBAH aan de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi gevraagd 

(hierna: de stichting) om te toetsen of de Wet natuurbescherming in de weg staat aan de 

ontgronding. 

Op grond van eigen, uitgebreid veldonderzoek heeft de stichting geoordeeld dat het weiland primair 

(zeer waardevol) foerageergebied is voor de Das en dat de ontgronding van het weiland en de akker 

mogelijkerwijs en zelfs waarschijnlijk zal leiden tot het verdwijnen van de dassenclan (territoriale 

dassenpopulatie) die leeft op de Monnikenberg, ten westen van de snelweg A27 (hierna: de clan 

Monnikenberg west). De stichting heeft dit beargumenteerd in twee onderzoeksrapporten die door 

de VBAH zijn ingebracht in het beroep. 

Op 12 september 2021 heeft de stichting opnieuw veldonderzoek uitgevoerd op de Monnikenberg, 

zowel westelijk van de A27 als oostelijk daarvan. Doel van dit onderzoek was om na te gaan of het 

beeld uit de genoemde veldonderzoeken nog klopt, namelijk dat het territorium van de clan 

Monnikenberg west (hierna: territorium Monnikenberg west) grenst aan de territoria van drie 

andere clans. Op basis van het geactualiseerde beeld is vervolgens opnieuw getoetst of de Wet 

natuurbescherming voor de Das in de weg staat een de geplande ontgronding. 

Dit rapport is bestemd voor de Rechtbank Noord-Holland ter voorbereiding van de uitspraak in het 

beroep van de VBAH. 

2. Waarnemingen 

Op de hoofdburcht van de clan Monnikenberg west werden de volgende sporen van de clan 

aangetroffen: 

• Recent uitgegraven aarde, voor verschillende pijpen (ingangen) van de burcht. Met recent 

wordt bedoeld: hoogstens enkele weken geleden. 

• Verse wroetplekken op en rond de burcht. 

• Een zetel waarop tientallen dassenharen los in de aarde en het strooisel lagen. Een zetel is 

een plek waar een das gaat zitten om bijvoorbeeld de pels te verzorgen nadat hij ’s avonds 

uit de burcht tevoorschijn is gekomen. 

• Loopsporen in de pijpen en voor de pijpen, zoals een loopgeul of omgewoelde aarde of blad. 

De burcht is dan ook nog steeds in gebruik als hoofdburcht. 
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Op de hoofdburcht werd een cameraval (infrarood wildcamera) aangetroffen, vastgeschroefd in een 

boom. De cameraval bevond zich op ca 20 meter van de zetel en leek niet zozeer op de zetel gericht 

maar daarentegen op een pijp waar recent erg veel aarde was uitgegraven. Gezien de beperkte 

gevoeligheid van de infrarooddetectoren in de meeste cameravallen, is het de vraag of en zo ja in 

welke mate de das of dassen zullen zijn vastgelegd op de zetel.  

 

Figuur 1. Vers door de Das uitgegraven aarde op de hoofdburcht Monnikenberg west op 2 juni 2021. 

Ook op de omliggende burchten werden verse dassensporen gevonden, zoals een latrine met 

dassenpoep, verse en oude wroetplekken en loopsporen. Daarbij werden tevens twee andere 

cameravallen gevonden. 

Daarnaast werd een niet eerder bekende dassenburcht gevonden, halverwege de hoofdburcht en de 

rand van het weiland. Op deze burcht had de Das onlangs veel aarde uitgegraven. 

Vervolgens werd oostelijk van de A27 gezocht naar dassensporen. Op de daar bekende burcht die het 

meest in gebruik was bij voorgaand onderzoek, lag aarde die vermoedelijk de afgelopen nacht door 

een das was uitgegraven. Daarin waren twee verse dassenprenten zichtbaar, vermoedelijk eveneens 

van de afgelopen nacht. Binnen honderd meter van deze burcht werden zeer veel verse 

wroetplekken van de Das gevonden, waarschijnlijk eveneens van de afgelopen nacht. Een burcht in 

bosduintjes, juist ten westen van de Doctor Albert Schweizerweg (hierna: de DASweg) was eveneens 

door de Das in gebruik. Deze burcht ligt langs een in de grond geslepen dassenwissel, die ook bij het 

voorgaande onderzoek werd aangetroffen. Deze wissel loopt westelijk naar overige dassenburchten, 

eveneens aan de oostkant van de A27 en westelijk naar de DASweg. Vanaf deze burcht lopen dassen 

dus zeer vaak verder naar het oosten. 

De kans is uiterst klein dat leden van de clan Monnikenberg west gebruik maken van deze uitgesleten 

wissel en de daarlangs gelegen burcht. Ook is de kans erg klein dat de dassenprenten op deze burcht 

van de clan Monnikenberg west afkomstig zijn. De afstand is namelijk te groot (ca 1 km hemelsbreed) 

tot de hoofdburcht in Monnikenberg west die eveneens in gebruik was. Ook het algehele patroon 

van dassenwissels wijst erop dat leden van de clan Monnikenberg west geen gebruik maken van de 

nu bezochte burchten ten oosten van de A27. Daarom blijft het, uit eerder onderzoek gevormde 
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beeld in stand, namelijk dat er ten oosten van de A27 een andere clan leeft dan aan de westkant. Er 

bestaat dus een clan Monnikenberg west en daarnaast een clan Monnikenberg oost. 

De waarneming in 2021 van volwassen en jonge dassen op een hoofdburcht bij het Laarder Wasmeer 

duidt erop dat ten noorden van het territorium Monnikenberg west, eveneens nog steeds een 

andere clan leeft (hierna: clan Laarder Wasmeer). 

 

Figuur 2. Indicatieve ligging van dassenterritoria op en rond het landgoed Monnikenberg. Rood omlijnd: territorium 
Monnikenberg west. Geel omlijnd: overige territoria. 

Alles bijeen werd door het veldonderzoek het beeld bevestigd dat het territorium Monnikenberg 

west aan alle kanten grenst aan andere territoria, zie ook Figuur 2. 

3. Toetsing aan de Wet natuurbescherming 

In de genoemde rapporten van de stichting Dassenwerkgroep werd geconcludeerd dat de 

ontgronding van het weiland waarschijnlijk zal leiden tot het verdwijnen van de clan Monnikenberg 

west. Het veldonderzoek van 12 september 2021 bevestigt dat beeld, omdat het territorium 

Monnikenberg west klein is, ingeklemd ligt tussen andere territoria, de bosgronden voedselarm zijn 

en het veel voedselrijkere weiland daarmee van levensbelang als bron voor regenwormen (het 

belangrijkste dassenvoedsel) en andere bodemfauna die op het dassenmenu staat. 

Artikel 3.10 lid 1b van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verbiedt de opzettelijke 

beschadiging of vernieling van de een dassenburcht. Volgens een recente uitspraak van de Raad van 

State 1 wordt dit verbod eveneens overtreden als een opzettelijke verslechtering van een 

foerageergebied ertoe leidt dat geleidelijk aan minder dassen van een burcht gebruik zullen gaan 

maken. De ontgronding is dan ook een overtreding van artikel 3.10 lid 1b. Immers, waarschijnlijk zal 

 
1 ECLI:NL:RVS:2021:1457, zaaknummer 201903159/1/R2 Raad van State afdeling Bestuursrecht, uitspraak van 7 
juli 2021 
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er geen enkele das meer gebruik maken van de burchten op Monnikenberg west, omdat de 

ontronding zal leiden tot het verdwijnen van het belangrijkste foerageergebied en dus van de clan. 

Volgens artikel 3.8 lid 5c van de Wnb kan er geen ontheffing worden verleend van artikel 3.10 lid 1b 

Wnb als er afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. 

Opvallend is dat de Wnb hier spreekt van meervoud: populaties. 

Omdat de ontgronding mogelijkerwijs en zelfs waarschijnlijk leidt tot het verdwijnen van de clan 

Monnikenberg west, zal er geen ontheffing kunnen worden verleend. Een dassenclan is namelijk een 

populatie. Dat blijkt duidelijk uit de volgende omschrijving van het begrip ‘populatie’: 

De term populatie heeft in de verschillende takken van wetenschap een andere betekenis. (…) 

In de oecologie bepaalt het probleem wat de populatiebegrenzing zal moeten zijn. Dit 

betekent ook dat alle eigenschappen van een populatie samenhangen met die probleemkeuze 

en die afbakening. Een populatie is ook niet noodzakelijk een uitwendig herkenbare eenheid 

zoals dat (in veel gevallen) voor een individu geldt. (…) een populatie is een groep van 

individuen van één bepaalde soort waarbij de wisselwerking tussen haar leden onderling 

groter is dan tussen haar leden en leden van andere groepen van die soort.(…) (Klomp & 

Meijden, 1985) 

Door hun territoriale gedrag hebben de leden van een clan immers onderling een grotere 

wisselwerking dan met overige dassen (van andere clans). Kruuk (1989) veronderstelt dat dit wordt 

veroorzaakt doordat een clan zijn voedselbronnen tegen andere clans verdedigt, Roper (2010) denk 

dat de oorzaak vooral ligt in het weren van andere dassen (buiten de clan) als mogelijke 

voortplantingspartners. 

Ook Kruuk (1989) beschouwt een dassenclan als een populatie: 

Bij het maken van beleid voor de Das, om het even voor welk doel, moet rekening worden 

gehouden met het bestaan van clans, die bijna onafhankelijke subpopulaties zijn, in hun eigen 

territoria. 

Conclusie: 

Ontgronding van het weiland en een deel van de akker op Monnikenberg is een overtreding van 

het verbod van artikel 3.10 lid 1b Wnb. Van dit verbod kan geen ontheffing worden verleend 

omdat moet worden aangenomen dat de ontgronding afbreuk kan en zal doen aan het streven de 

clan Monnikenberg west, dus de populatie Monnikenberg west in een gunstige staat van 

instandhouding te laten voortbestaan. 
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