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Samenvatting

De dassenfamilies reeds beschreven in de vorige inventarisatie van 2010 op de Bannink en het Oostermaat
zijn van een blijvend karakter. De bewoning in het Traasterbos, onze eerst gevonden burcht in 2009, is
tijdens de afgelopen periode verlaten. Zeer goed mogelijk dat de dassen zijn omgekomen op de beruchte
Holterweg (N344).
De grootste nieuwe activiteit heeft plaatsgevonden rondom de Raalterweg (N766/N348). Die weg vormde
voor dassen ook het grootste struikelblok. Waarschijnlijk zijn hier twee prille dassenfamilies omgekomen in
het verkeer. Eind 2012 zijn rond deze weg twee burchten vast bewoond, op de Kranenkamp en het
Wecherlerveld. In november 2012 zijn drie faunapassages aangelegd.
Het gebied Boxbergen heeft veel graverij gezien door das, maar of dat van een permanent karakter is zal de
nabije toekomst moeten uitwijzen.
In het landelijke gebied tussen het kanaal en het Oostermaat, en ten noorden van het Oostermaat duikt
sporadisch bewoning op, die dan ook vrij snel weer verlaten wordt. De verwachting is dat ook hier op niet al
te lange termijn vaste bewoning te vinden zal zijn. In 2011 heeft voortplanting plaatsgevonden in het
Oostermaat. De enige voortplanting die wij konden vaststellen in het gehele inventarisatiegebied deze
inventarisatieperiode.
In de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte is het aantal actieve burchten toegenomen. De verwachting is dat in
de komende jaren vooral in het landgoederengebied van Diepenveen een uitbreiding in de dassenpopulatie
te zien zal zijn.
Foto voorplaat: nieuwe faunapassage onder de Raalterweg nabij Klooster Sion.
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Inleiding
Het laatste rapport omtrent de dassenpopulatie in Deventer dateert uit 2010. In het
rapport “De Das Komt Eraan1” werd toen de prille bewoning van de das beschreven in de
gemeente Deventer, ten noorden van de A12. Ook deze inventarisatie richtte zich op het
gebied ten noorden van de A1. Deze inventarisatie bestrijkt de periode zomer 2010 tot en
met zomer 2012.
Tijdens de vorige inventarisatie was sprake van vaste bewoning in drie gebieden, de
Bannink, het Traasterbos (Trb13) en het Oostermaat (Ost6). Deze inventarisatie heeft
nieuwe bewoning vastgesteld in het landgoederen gebied van Diepenveen. Hiermee is het
aantal vast bewoonde burchten toegenomen.

Afbeelding 1: Fotoimpressie dasseninstructiedag voor de vrijwilligers, 5 november 2011.

Opzet inventarisatie
Voor de uitvoer van deze inventarisatie werden de leden van de Zoogdierenwerkgroep van
het IVN Deventer aangesproken. Mensen die op de ontvangstlijst staan van de
Dassenprent, de eigen nieuwsbrief, kregen een email waarin werd opgeroepen zich op te
geven voor deze inventarisatie.
1 Te downloaden vanaf www.diersporen.info/dassen
2 Het gebied ten zuiden van de A1 wordt reeds vele jaren geïnventariseerd door Jan Oosterman uit
Bathmen.
3 Codes bestaande uit drie letters en een getal geven een burcht aan. De drie letters slaan op het gebied,
het getal in welke volgorde burchten zijn gevonden.
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Daar hebben dertien mensen zich voor opgegeven. Op zaterdag vijf november hebben we
een dassensporendag georganiseerd in het Oostermaat. Onder genot van een bak koffie
bij Hiltina en Kees Dee, prachtig wonend in het Oostermaat, werd een inleiding gehouden.
Daarna naar buiten voor de praktijk. Deze werd gegeven door Wilbert Boeren. Wilbert
heeft in de begintijd van Das & Boom vrijwilligerswerk voor deze organisatie gedaan. En
daarna ook nog jaren onderzoek gedaan naar de das in Engeland. De uitleg over sporen
werden hier en daar dan ook ondersteund door inspirerende anekdotes uit deze tijd.
Na het tonen van een scala aan dassensporen was het uiteindelijk aan de vrijwilligers zelf
om met de inmiddels vergaarde kennis de hoofdburcht te vinden. Opgedeeld in groepjes
ging men op pad. Gebruik makend van walkietalkies voor het contact tussen de
verschillende groepen werd de burcht al snel gevonden.

Afbeelding 2: Gebied opgenomen in deze inventarisatie. Elk deel had een eigen groep vrijwilligers.

We hebben het inventarisatiegebied opgedeeld in vijf stukken. Per gebied een vaste groep.
Die hadden de rest van 2011 de tijd om hun gebied te bekijken op aanwezigheid van
dassen. In januari was het de bedoeling om alle gevonden locaties te beoordelen. Dat dit
in de praktijk toch altijd tegenvalt bleek al weer snel. Niet elke groep kreeg het voor elkaar
klaar te zijn in December, en ook het bezoeken van de gevonden locaties bleek veel meer
tijd in beslag te nemen. Mei en juni zijn gebruikt om meer inzicht te krijgen in de
populatie.
Naast de gegevens die deze inventarisatie heeft opgeleverd zijn ook eigen gegevens
gebruikt uit de periode tussen de vorige inventarisatie en deze, en is er gebruik gemaakt
van gegevens van derden.
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Overzicht per gebied
Hieronder een overzicht van gebieden met (tijdelijke) bewoning over deze inventarisatie
periode.
Dit jaar hebben wij meer dan eens gebruik gemaakt van cameravallen 4 om iets te weten te
komen over de populatie op een burcht. Het was deze periode moeilijk dit door middel van
observatie te doen, de dassen lieten zich simpelweg niet zien. De ervaring heeft geleerd
dat het erg moeilijk is een juist beeld te krijgen over het aantal dassen op een burcht met
camera's alleen. Zo hebben we in het verleden bij wekenlange sessies met een camera
slechts één das weten vast te leggen. Bij observatie bleken er naast twee volwassen
dassen bijvoorbeeld ook nog jongen te zijn! De in dit rapport opgenomen aantallen zijn
dus niet als absolute aantallen aan te nemen.
Bannink
Het is ons ook dit jaar niet toegestaan de burcht te bezoeken voor (cameraval-)
onderzoek. Op basis van sporen in de omgeving is het vrijwel zeker dat de burcht (Bnk1)
nog bewoond is. In 2010 was de burcht in elk geval een kraamburcht5.
Boxbergen
In december 2010 heeft Michiel Valk een
nieuwe burcht ontdekt in Lankhorst
(Lnk1), een gebied net ten noorden van
Boxbergen. Deze burcht is niet veel later
weer verlaten. Wellicht heeft deze
dassenfamilie besloten te verhuizen naar
Boxbergen. Hier hebben wij een nieuwe
burcht (BxB1) ontdekt in september 2011.
Niet veel later kwam daar op korte afstand
een tweede burcht (BxB2) bij, twee
maanden later gevolgd door nog een
burcht (BxB3). Het lijkt aannemelijk dat
deze allen door dezelfde das(-sen)
Afbeelding 3: Twee dassen nabij BxB4. (Anton Koot)
gegraven zijn.
Hier ook bleek weer hoe makkelijk dassen
nog veranderen van burcht wanneer zij betrekkelijk nieuw zijn in een gebied. Op een
burcht waar tijdens een observatie nog een das werd gezien, bleek twee weken later bij
een tweede observatie dat deze in gebruik genomen was door een vos. Dat leverde dan
wel weer een bijzonder schouwspel op voor een half uur van 6 spelende vossenwelpen!
Anton Koot, die naast het gebied woont, heeft op 8 september 2011 twee dassen kunnen
fotograferen met een mobieltje. Observaties in het voorjaar en zomer 2012 leverden
slechts een waarneming van één das. Anton zag eind 2012 ook één das.
4 Cameravallen maken opnamen door middel van bewegings- en warmtesensoren die de camera
aanschakelen.
5 Mededeling terreinbeheerder Mittendorf
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Overigens valt dit gebied buiten de gemeente Deventer en zullen wij deze in de toekomst
niet meer opnemen in onze inventarisaties. Meer hierover in het hoofdstuk 'Dassenwerk in
de toekomst' op blz. 11.
Frieswijk
In oktober 2010 werd een burcht (Frs2) bestaande uit een enkele pijp met verse
dassensporen in de directe omgeving gevonden. Begin 2011 bleek de burcht verstoord bij
boswerkzaamheden6. Er zijn toen geen verse sporen meer aangetroffen. Met de later
gevonden hoofdburchten in de Kranenkamp en het Wecherlerveld is de status van deze
burcht onduidelijk. Wellicht deed het dienst als vluchtpijp 7 voor één van deze burchten.
Verder is het moeilijk voor ons om inzicht te krijgen in verdere bewoning omdat we geen
toestemming hebben onderzoek te doen op dit landgoed anders dan visueel vanaf de
paden.
Kranenkamp e.o.
Twee doodgereden dassen in juni 2011
leidde uiteindelijk tot de vondst van een
nieuwe burcht (KrK1) op de Kranenkamp8.
Deze burcht bleek echter verlaten. Eind
maart 2012 duiken in de omgeving
neusputjes op. De burcht blijkt opnieuw
bewoond en er is behoorlijk uitgebreid.
Meerdere avonden observatie geeft helaas
geen inzicht in de populatie van deze
burcht. In juli 2012 leggen we met behulp
van een cameraval meerdere malen een
enkele das (een zeug) vast die pas tegen
twaalven de burcht verlaat.
Afbeelding 4: Zeug op Krk1, 25 juli 2012.

Later blijkt dat mogelijk zelfs een tweede
dassenfamilie in de kiem gesmoord is langs
de Raalterweg (KrK2). In februari en maart 2011 zijn twee dassen doodgereden nabij de
oprit van klooster Sion. Op wandelpaden in de directe omgeving van deze burcht zijn eind
februari/begin maart 2011 nog neusputjes gevonden. In januari 2012 wordt een verlaten
burcht (KrK2) gevonden.
In november 2012 zijn drie faunapassages onder de Raalterweg aangelegd, zie ook 'Het
verkeer' (Blz. 10).
Lindeveld
In het bosje ten noorden van de Oerdijk bevindt zich een oude burcht (Oer1). Deze was
zeker tientallen jaren niet meer in gebruik geweest. Het werd gevonden kort na de vorige
6 Nieuwsbrief Zoogdierenwerkgroep 2011-02.
7 Een vluchtpijp ligt ergens in het foerageergebied en kan gebruikt worden als tijdelijke vlucht of rustplek.
8 Door Erwin van Maanen.
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inventarisatie van 2010. In november 2011 hebben we enkele verse dassenharen
gevonden samen met enig vers graafwerk. Na deze korte bewoning hebben wij geen
aanwezigheid meer kunnen vaststellen.
Het bosje levert goede mogelijkheden voor het graven van een burcht, en de omgeving
bied goede foerageer mogelijkheden.
Traasterbos
Na boswerkzaamheden is een open plek ontstaan op korte afstand van de burcht (Trb1).
Dit bleek een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op de dassen die daar flink hebben
uitgebreid in de loop van 2011. Activiteiten hebben zich toen grotendeels naar dit deel van
de burcht verplaatst. Helaas hebben vele avonden observeren in 2011 er niet toe geleid
inzicht te krijgen in de populatie.
Observatie in juni 2012 bij Trb1 leverde geen observatie van das op. In de lente van 2012
hebben de dassen zich verplaatst naar Trb3 (vastgesteld op basis van sporen), voorheen
een bijburcht9 die uitgebreid is en bestaat uit tien pijpen, waarvan toen zeven actief in
gebruik.
Een camera sessie van 2 t/m 18 augustus 2012 bij Trb1 en Trb3 heeft geen beelden van
dassen opgeleverd. Ook zijn er rondom deze sessie geen verse sporen meer gevonden.
Mogelijk zijn de dassen omgekomen op de Holterweg, meer hierover in 'Het verkeer' op
blz. 10.
Oostermaat en omgeving
De hoofdburcht (Ost6) is in 2011 verder
uitgebreid. Eind mei 2011 zijn twee
volwassen dassen met twee jongen
waargenomen. In 2012 wordt naast de
hoofdburcht ook nog gebruik gemaakt van
de eerst gevonden burcht in het gebied, de
bijburcht Ost1. Activiteit is in 2012 wel een
stuk minder vergeleken met voorgaande
jaren. Er is minder gegraven, en ook zijn er
minder sporen aanwezig zoals
nestmateriaal. Via camera's zijn in mei
2012 twee volwassen dassen vastgesteld.
Het betreft slechts één filmpje maar het
Afbeelding 5: Twee dassen op Ost6, 25 mei 2012.
lijkt om een zeug en een beer te gaan.
Twee avonden observatie leverden geen
observatie van das.
Dassen hebben verder woonsporen achtergelaten in het gebied ten noorden en westen
van het Oostermaat. Er zijn woonsporen gevonden in het bosje gelegen rond de
Koerkampsweg (Koe1), en aan de Bloemenkampsweg (BlK1). Ze zijn echter niet lang in
gebruik gebleven. Het betreft hier kleinere privé percelen omringt door landbouwgebied.
9 Bijburchten zijn niet permanent bewoond, maar tijdelijk door b.v. seizoensafhankelijk voedsel of
verstoring van de hoofdburcht.
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Wecherlerveld

Afbeelding 6: Zeug op WeV1, 3 juli 2012.

In juli 2011 bleek uit contacten met Jos Dellink 10 dat er zich een dassenburcht (WeV1)
bevindt aan de noordzijde van dit gebied. Hij trof reeds jaren dassenharen aan in
vogelnesten. Dit gedeelte van het gebied was nooit eerder goed op das bekeken, mede
vanwege de te natte bodem. Dat wil zeggen, dat was als zodanig aangegeven op
bodemkaarten. Daarbij werd over het hoofd gezien dat wij mensen hier een flinke
vuilnisbelt hebben achtergelaten. Dit leverde mogelijkheden op voor de das.
In juli 2012 hebben we via cameraobservatie één das (een zeug) vastgelegd. In het
gebied is een mountainbikeroute aangelegd. Zie ook 'Mountainbikeroute Wecherlerveld'
(Blz. 9) .

10 Jos is actief via de vogelwerkgroep en is in het bijzonder actief op het Wecherlerveld.
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Ontwikkelingen en werkzaamheden
Mountainbikeroute Wecherlerveld
Reeds in 2010 was er sprake van de aanleg van een mountainbike route 11 in het
buitengebied van Deventer. Het gebied met de hoofdburcht (Ost6) is ontzien zodat er
geen verstoring is voor de dassen, en het overige wild in dit rustige stukje van het
Oostermaat.
Diezelfde route loopt tevens over het Wecherlerveld. De route ontziet de burcht (WeV1)
voldoende. De vrees is echter dat ook wandelaars met honden gebruik maken van deze
route. Het Wecherlerveld is een hondenlosloop gebied. Het betreffende gebied waar ook
de burcht zich bevindt wordt tevens veel gebruikt door reeën voor wie de rust mogelijk
ook verstoord wordt. Voor zowel mountainbikers als de aanwezige dassen (en ander wild)
is het van belang dat wandelaars met honden geweerd worden. Wellicht is het mogelijk
dat door middel van borden honden geweerd kunnen worden uit dit stukje Wecherlerveld.
Alternatief is bijvoorbeeld een bak aan te leggen met roosters waar honden niet overheen
willen lopen.

Afbeelding 7: voorgesteld bord met locaties om honden te weren

Bosbouw
Boswerkzaamheden kunnen leidden tot verstoring van burchten. In januari 2011 bereikte
ons het nieuws12 dat een burcht bestaande uit een enkele pijp (Frs2) verstoord was op
Landgoed Frieswijk. Een Douglasspar direct naast de pijp was gekapt. Deze burcht was op
dat moment de enige bekende burcht in het gebied rond de Raalterweg. Latere vondsten
11 Zie ook rapport “De Das Komt Eraan!”, Zoogdierenwerkgroep IVN Deventer, 2010
12 Zie Dassenprent 2011-02
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van KrK1 en WeV1 doen vermoeden dat Frs2 wellicht een vluchtpijp was voor één van
deze twee burchten.

Het verkeer
Het verkeer is doodsoorzaak nummer één bij dassen. Nog meer dan door ouderdom
komen dassen om in het verkeer. In Deventer zijn er twee grote knelpunten als het gaat
om dassen en het verkeer; de Holterweg en de Raalterweg. Zowel historisch 13 als recent
zijn dit hotspots als het gaat om dassendoden.
Raalterweg N766/N348
De Raalterweg heeft mogelijk twee
dassenfamilies in de kiem gesmoord deze
inventarisatieperiode. In februari en maart
2011 vielen twee doden nabij de oprit van
klooster Sion, en in juni 2011 nabij De
Hoek (zie ook 'Bijlage II:
Verkeersslachtoffers en Faunapassages
Raalterweg' op Blz.14). In de buurt van
beide locaties werden verlaten burchten
aangetroffen. Het is niet ondenkbeeldig dat
indien deze slachtoffers niet gevallen
waren, we reeds in 2012 jongen gehad
Afbeelding 8: Bepalen locatie faunapassages onder de
konden hebben in dit gebied. Sinds 2007
Raalterweg, september 2011. (Jeroen Kloppenburg)
zijn vijf dassen overreden op deze weg.
Naar ons weten wonen er op het moment van het verschijnen van dit rapport twee
dassen. Het was dus zeer goed nieuws toen mogelijkheden zich aandienden voor de
aanleg van faunapassages in het najaar van 2011. Deze zijn uiteindelijk gerealiseerd in
november 2012. De werkgroep gaat de dassen helpen deze te vinden en gebruiken.
Omgeving Bannink en de Holterweg N344
Het tweede grote knelpunt als het om verkeersdoden gaat is de Holterweg. Onze eerst
gevonden burcht, Trb1, ligt in de directe nabijheid van deze weg. In de loop van 2012
bleek de burcht niet meer bewoond te zijn. Sterk vermoeden bestaat dat de dassen
omgekomen zijn op de Holterweg.
Van 2007 tot en met november 2012 zijn naar ons weten zeven dassen doodgereden. Drie
daarvan in de nabijheid van Trb1. Zie 'Bijlage III: Verkeersslachtoffers omgeving Bannink'
op blz.15

Verwachting
Het landgoederen gebied van Diepenveen is op dit moment een hotspot van activiteit. Het
gebied is zeer geschikt voor das. Er zijn goede mogelijkheden voor het graven van een
13 Gegevens Das & Boom
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burcht, en er is voldoende mogelijkheid om te foerageren. Met de aanleg van de
faunapassages is de verwachting dat de populatie gaat toenemen. De werkgroep gaat de
aanwezige dassen helpen de faunapassages te ontdekken door middel van beproefde
methodes.
Ten noorden van Deventer, in de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte, neemt het aantal
actieve burchten eveneens toe. Veel van de instroom aldaar zal waarschijnlijk komen
vanuit het noorden. Rond de Overijsselse Vecht bevindt zich reeds geruime tijd een
stabiele populatie. Deze ontwikkeling zal verder bijdragen aan de instroom van dassen
vanuit het noorden naar onze gemeente.
Het landelijke gebied rondom het Oostermaat heeft ook geschikte plaatsen voor
bewoning. De verwachting is dat ook hier binnen niet te lange termijn sprake zal zijn van
vaste bewoning. Contact is gelegd met meerdere private landeigenaren die positief staan
tegenover de das.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de das in ruime mate pogingen deed om zich
te vestigen, maar dat het verkeer daarin een groot struikelblok vormde.

Andere activiteiten
Ten zuiden van de A1 tussen Deventer en
Epse is een gebied in ontwikkeling tot
bedrijvenpark. Alhoewel dit gebied niet in
ons inventarisatiegebied ligt is de
betrokkenheid bij één burcht (Zu1) in het
gebied groot daar deze ligt in de tuin van
vrienden van een werkgroeplid. In
december 2010 hebben wij één zeug via
cameraval vastgelegd.
In augustus 2011 bleek deze burcht
verstoord te zijn. De pijpen waren
dichtgegooid met takken en zand. Via Das
& Boom is er aangifte gedaan bij de AID.
Afbeelding 9: Eén van de onklaar gemaakte pijpen
De burcht ligt overigens buiten het
van Zu1.
plangebied, juist in het gebied waar
natuurcompensatie uitgevoerd zal worden.
De burcht is weer vrijgemaakt en wij hebben kunnen vaststellen dat de das terug is
gekeerd. Wie er achter de vernieling zit kon helaas niet achterhaald worden. De omgeving
en de burcht worden door ons regelmatig bezocht.

Dassenwerk in de toekomst
In het najaar van 2012 heb ik (Jeroen Kloppenburg) door privéomstandigheden besloten
te stoppen als coördinator van de Zoogdierenwerkgroep van het IVN Deventer. Ik, samen
met andere vrijwilligers die zich door de jaren heen hebben ingezet, blijven actief in het
dassenwerk, maar onafhankelijk van IVN Deventer. Wij blijven dat doen in samenwerking
met landeigenaren, de gemeente en organisaties als Das & Boom. Alhoewel er geen
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formele rechtspersoon is, doen we dat onder de noemer Dassenwerkgroep Deventer. Een
informatiepagina is opgezet die te vinden is op http://www.diersporen.info/dassen/ Zo
blijven wij vindbaar voor organisaties en personen.
Er komen steeds meer burchten bij in de gemeente Deventer. Reeds in 2012 merkten wij
bij het observeren dat het moeilijk begint te worden over elke burcht een nauwkeurig
beeld te krijgen van de populatie. We zullen dus ook de inventarisatiedoelen bij moeten
stellen. Wel worden burchten gemonitord op bewoning, vervolging, etcetera. Waar nodig
kan een burcht dan geobserveerd worden indien het van belang is een juist beeld te
hebben van aantal bewoners van een burcht. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij nieuwe
burchten, verkeersslachtoffers en geplande ontwikkelingen.
We zullen ons gaan beperken tot de grenzen van de gemeente Deventer. Ten zuiden geld
nog steeds de A1 als de zuidgrens. Contacten worden gelegd met personen en
organisaties rond de gemeente Deventer om burchten aldaar te monitoren. Zo is er
contact gelegd met IVN Raalte om aldaar iemand te vinden die locaties ten noorden van
Deventer kan monitoren. Indien gevonden kan de werkgroep deze persoon op weg helpen
in het lezen en interpreteren van dassensporen, en het leggen van contacten. Ten zuiden
van de A1 blijft Jan Oosterman actief.

Tot Slot
Exacte locatie gegevens
Exacte locaties zijn uit dit rapport gehouden om onnodige verstoring te voorkomen.
Organisaties en personen die deze gegevens nog niet ontvangen hebben en die zich
inzetten voor de das kunnen deze gegevens per email14 opvragen.
Dankwoord
Tot slot wil ik de volgende personen en organisaties danken:
Alle vrijwilligers die hebben geïnventariseerd en geobserveerd: Tino van Beek, Hans van
den Berg, Fokko Bilijam, Wilbert Boeren, Jeanette Boogmans, Rob Boon, Tom Dekker, Eef
Goldstein, Lisette de Haan, Bart Prins, Klaas Spijker, Michiel Valk, Robin en Wim Visser.
Wilbert Boeren voor zijn levendige uitleg op de instructiedag dassensporen. Hiltina en
Kees Dee voor de geweldige ontvangst bij jullie thuis deze dag. Das & Boom (met name
Marc Moonen), Jos Dellink, Erwin van Maanen, Anton Koot, Jan Oosterman en Mark
Zekhuis voor de samenwerking. Jeroen Bloemenkamp, Stichting IJssellandschap (met
name Gerben Visser), Staatsbosbeheer (met name T. Klomphaar en Anja Nijssen) en Ad
van Wijlen voor de medewerking en toestemming om onderzoek te doen in jullie
gebieden. Stadsecoloog Erik Lam voor de samenwerking en het maken tot
ambassadeurssoort van de das. En verder iedereen abusievelijk niet genoemd voor hun
bijdrage in de totstandkoming van dit rapport.

14 Dat kan via: jeroen@peatfreak.com

12/15

Inventarisatie das 2011/2012

Zoogdierenwerkgroep IVN Deventer

Bijlage I: Overzicht Dassenburchten
Hieronder een overzicht van de burchten met (tijdelijke) bewoning in de
inventarisatieperiode. Bij kolom “dassen” dient opgemerkt te worden dat via cameravallen
het erg moeilijk is een juist zicht te krijgen van de populatie op een burcht.
aanduiding aantal pijpen dassen bijzonderheden
totaal/actief
Bannink
Bnk1

Geen toestemming voor onderzoek. Op basis van sporen in
de directe omgeving en zicht op de burcht vanaf het pad lijkt
de burcht bewoond te zijn.

Boxbergen
BxB1

3/3

BxB2

4/4

BxB3

6/5

Eerstgevonden burcht in het gebied, september 2011.
2

Twee dassen gefotografeerd door Anton Koot. Eén das
waargenomen bij observatie.

Frieswijk
Frs2

1/1

Geen toestemming voor onderzoek, huidige status onbekend
maar hoogstwaarschijnlijk niet meer in gebruik.

Kranenkamp
KrK1

6/6

1

Initiële bewoners omgekomen op de Raalterweg. Later
opnieuw bewoond: één zeug via cameraval.

KrK2

2/0

Dassen waarschijnlijk omgekomen op Raalterweg.

3/0

Slechts kortstondig gebruikt.

Ost1

3/1

Bijburcht Ost6

Ost6

8/4

Oerdijk
Oer1
Oostermaat
2

Twee volwassen das via cameraval. Twee jongen in 2011.

Traasterbos
Trb1

14/0

Was aanvankelijk hoofdburcht. Dassen verhuist naar Trb3.

Trb3

10/0

Dassen ook hier inmiddels verdwenen.

Wecherlerveld
WeV1

4/2

1

Eén zeug via cameraval. Mogelijk reeds jaren bewoond.

3/3

1

Burcht is onklaar geprobeerd te maken. Ongedaan gemaakt
en das(-sen) zijn teruggekeerd. Eén zeug via cameraval.

Zuiden
Zu1
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Bijlage II: Verkeersslachtoffers en Faunapassages
Raalterweg
In het blauw gemarkeerd de locaties van de faunapassages, de gele punaises markeren de
bekende dassendoden door verkeer.
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Bijlage III: Verkeersslachtoffers omgeving Bannink
Verkeersdoden op de Holterweg, en één op de A1.
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