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De Das leeft in het Roerdal op het

randje van uitsterven

Meles meles

S. Jansen & W. Jansen

Herintroductie

In 1990 zijn net buiten het

Roerdal drie Dassen uitgezet
(figuur 1). De Dassen hebben

drie maanden in een uitge-

wenningsren gezeten. Deze

ren is rond een oude dassen-

burcht geplaatst waar dertig

jaar geleden de laatste Dassen

vergast waren (Jansen & Jan-

sen 1991a). In de dassenren

zijn nu gaten gemaakt, zodat

ze weer van de volle vrijheid

kunnen genieten. En dat ze er

van genieten werd duidelijk

toen wij tot onze grote verba-

zing de drie uitgezette Dassen

met een 'wilde’ Das in het bos

zagen foerageren. Binnenkort

zullen er nog meer Dassen in

dit gebied (buiten het Roer-

dal) worden uitgezet. Het is

niet ondenkbaar dat deze

Dassen in het Roerdal zich bij

de bestaande restpopulatie

vestigen. In 1991 is er kort na

het verschijnen van het ’Das-

senbeschermingsplan Roer-

dal’ tussen de twee kerkdor-

pen, Melick en Herkenbosch,
alweer een Das (figuur 2)dicht
bij de enigst bewoonde burcht

in het Roerdal doodgereden.

Daarom is er des te meer

haast bij om de voorgestelde

beheersmaatregelen uit te voe-

ren (HVR & ZWG 1991). De

verantwoordelijke gemeente

Melick, Herkenbosch en Vlo-

drop, Waterschap Roer en

Het Dassenbeschermingsplan Limburg, (Hoogeveen

1989) is met veel kennis en inzet geschreven. Helaas is er

in dit plan veel te weinig aandacht besteed aan het Roer-

dal in Midden-Limburg. Daarom heeft de Heemkunde

Vereniging Roerstreek (HVR) in samenwerking met de

Zoogdierenwerkgroep (ZWG) van het Natuurhistorisch

Genootschap in Limburg een Dassenbeschermingsplan

voor het Roerdal geschreven.

Van de dertien bewoonde das-

senburchten in 1964 resteert er

na twintig jaar slechts een

tweetal. Mede door ver-

keersslachtoffers raakten deze

in de navolgende periode

(1984-1988) eveneens verlaten.

In het plan wordt gepleit voor

het afsluiten van een aantal

verharde landbouwwegen

voor gemotoriseerd verkeer

met uitzondering van land-

bouwverkeer. Ook wordt er

voor gepleit om langs deze

wegen bomen te planten.

Door langs enkele sloten

houtsingels aan te leggen,

tussen de Noord- en Zuidlim-

burgse dassenpopulaties. Me-

de hierdoor wordt het Roerdal

in de Landelijke Dassennoti-

tie genoemd als gebied waar

herintroductie de hoogste

kunnen de Dassen naar be-

staande duikers onder drukke

verkeerswegen door worden

geleid, zodat ze veilig hun foe-

rageerterreinen kunnen berei-

ken. Deze populatie kan een

belangrijke schakelfunctie

vervullen voor uitwisseling

prioriteit heeft. Helaas heeft

herintroductie vrijwel geen

zin als de knelpunten niet

worden opgelost. Het was tij-

dens de Limburgse Dassen-

census 1990 verheugend om te

kunnen constateren dat er een

burcht in het Roerdal (ge-
meente Melick, Herkenbosch

en Vlodrop) op eigen kracht

weer bewoond is (Jansen &

Jansen, 1991b).

Figuur 1: Na dertig jaar staan er

weer dassenprenten op de oude

verlaten dassenburcht.

Foto: S. Jansen.
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Overmaas, Provincie Limburg

en Consulentschap Natuur,

Milieu en Faunabeheer moe-

ten samen snel handelen om

deze kleine kwetsbare popula-

tie in het Roerdal voor uitster-

ven te behoeden.
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Figuur 2: Voor deze individuele

Das kwam het Beschermingsplan
Roerdal helaas te laat. Of dit ook

voor zijn soortgenoten zal afhan-

gen van het feit of het plan wel of

niet wordt uitgevoerd.

Foto: S. Jansen.


