
Dassen versus honden (Meles meles)

In Engeland en Ierland, waar

het zogenaamd ’dassenbijten’

inmiddels is uitgegroeid tot

een ware rage, worden de Das-

sen door het gevecht ontwa-

pend door ze de poten te bre-

ken, de onderkaak te ont-

wrichtenof de ogen uit te ste-

ken. Het vangen van Dassen is

daar het voorspel op het vaak

ter plekke of in de onmiddel-

lijke nabijheid te organiseren

kijkspel; het dassenbijten.
Of de in Nederland actieve lie-

den hetzelfde voor ogen staat

is niet duidelijk. Een in 1990

gevonden dassenzeug die vre-

selijk door honden was toege-

takeld, had een verbrijzelde

achterpoot.
In ieder geval is het duidelijk

dat deze lieden, die er zelfs

niet voor terugschrikken om

zich langs wandelpadenin be-

schermde natuurreservaten,

met een groot risico om te

worden betrapt, in het zweet

te werken, daar een zeker ple-
zier aan moeten beleven.

Want als het om het spitten

gaat, kunnen ze ook volstaan

met hun moestuin eens een

goede beurt te geven!

Mocht u verdachte zaken waarne-

men op of om dassenburchten

dan kunt u direct contact opne-

men met de Vereniging Das &

Boom, telefoon 08895-42294 (24

uur per dag bereikbaar).

J.J. Dirkmaatt. Vereniging Das

& Boom, Rijksstraatweg 174,
6573 DG Beek-Ubbergen.

De Vereniging Das & Boom

werd rond de Paasdagen met

name in Limburg verscheide-

ne malen geconfronteerd met

door honden doodgebeten

jonge Dassen. De dierenlagen
in de meeste gevallen in de on-

middellijke nabijheid van de

burcht. Op de stortbergen en

rond de burchten stonden de

sporen van volwassen mensen

en honden. De jonge dieren

waren zonder uitzondering

nog te jong om uit zichzelf

bovengronds te komen.

Op andere lokaties in Lim-

burg, maar ook in Gelder-

land, werden uitgegraven das-

senburchten aangetroffen.

Het meeste graafwerk was

werk van professionals; men

kon volstaan met slechts één

trefzeker gegraven gat, lood-

recht op de nestketel van de

dassenburcht. Het nestmateri-

aal van de Dassen werd onder-

in het gat aangetroffen. Op

sommige plaatsen was het gat

na gedane arbeid weer dicht-

gestopt en met humus en tak-

ken gecamoufleerd. In enkele

gevallen werden korte tijd la-

ter dode Dassen in de omge-

ving aangetroffen. De beet-

wonden over het gehele li-

chaam doen het ergste ver-

moeden. Niet alleen werden

dassenburchten ernstig ver-

stoord en werd er een onbe-

kend aantal Dassen gedood,
ook moet worden aangeno-

men dat met name volwassen

dieren langere tijd gevochten

hebben met honden. Onerva-

ren honden hebben tegenover

de Das echter geen enkele

kans, noch onder-, noch bo-

vengronds. Alleen goed ge-

trainde honden en verscheide-

ne honden tegelijkertijd kun-

nen een Das insluiten en na

soms urenlange gevechten do-

den. De honden worden in

zulke gevechten niet zelden

ook ernstig toegetakeld door

de das.
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