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1 | Aanleiding en vraagstelling 

In het slibdepot aan de Driebondsweg was in 2010 een bewoonde vluchtburcht van een das aanwe-

zig. Het dier is vermoedelijk in 2011 langs de Driebondsweg doodgereden. In 2017 is bij een inventa-

risatie van de das in de provincie Groningen wederom aanwezigheid van de das in het slibdepot 

vastgesteld
1
. 

 

Vanwege toekomstige ontwikkelingen is Buro Bakker gevraagd om middels een ecologisch onder-

zoek vast te stellen of de das nog aanwezig is in het slibdepot. In deze notitie wordt verslag gedaan 

van het ecologisch onderzoek en wordt advies gegeven over eventueel te nemen vervolgstappen. 

 

2 | Onderzoeksmethode 

Het onderzoek in 2018 heeft zich in eerste instantie gericht op het terugvinden van de vluchtburcht 

van 2010, in combinatie met het zoeken naar sporen, zoals dassenwissels, uitwerpselen en graafac-

tiviteiten. Het onderzoek is uitgevoerd op 13 en 25 april en op 8 mei 2018. Aanvullend hierop is één 

cameraval geplaatst bij de meest belopen burcht in de periode tussen 13 april en 8 mei en zijn drie 

cameravallen geplaatst bij alle burchten tussen 7 november en 28 november 2018. De inzet van de 

cameraval had als doel om het gebruik van de holen vast te kunnen stellen. 

 

Tijdens het onderzoek in november 2018 is ook een cameraval geplaatst bij de dassenburcht in het 

depot Veldzicht langs het Eemskanaal. Doel hiervan was om vast te kunnen stellen of de burchten in 

Veldzicht en het slibdepot tegelijkertijd in gebruik zijn door de das. Deze cameraval heeft beweging 

bij de burcht tussen 7 november en 1 december 2018 geregistreerd. Figuur 1 toont de ligging van 

depot Driebondsweg en depot Veldzicht. 

 

                                                           

 

 
1 Wolfs, B-J., 2017. Dassen in de provincie Groningen. Rapport van provinciale dassentelling 2017. 
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Figuur 1 Ligging van depot Driebondsweg en depot Veldzicht. 

 

3 | Resultaten 

Tijdens het ecologisch onderzoek is vastgesteld dat op dit moment geen bewoonde dassenburchten 

in het slibdepot aanwezig zijn. Op de locatie van de oorspronkelijke dassenburcht (2010 en 2017) is 

wel een cluster van vier holen aanwezig (figuur 2). 

 

 
Figuur 2 Aangetroffen burchten in slibdepot Driebondsweg in 2018. 
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1. Burcht met 2 ingangen: beide ingangen zijn overgroeid en af en toe in gebruik door een 

vos. 

2. Burcht af en toe in gebruik door een vos. 

3. Bewoonde burcht in gebruik door een vos. 

 

April/mei 2018 

De cameraval heeft in de periode van 13 april tot 8 mei activiteit van een vos rondom burcht 3 gere-

gistreerd. In de avond van 3 en 4 mei en in de vroege ochtend van 8 mei is activiteit van een volwas-

sen vos vastgesteld nabij de ingang van de burcht (foto1). 

 

November 2018 

In de periode van 7 november tot 28 november is opnieuw een vos waargenomen bij burcht 3. Het 

betreft een eenmalig bezoek in de nacht van 19 november op 20 november. In diezelfde nacht heeft 

de vos ook de andere twee burchten bezocht. 

 

Bij de burcht in depot Veldzicht zijn in de periode van 7 november tot 1 december geen dassen 

waargenomen. Wel zijn er met enige regelmaat vossen waargenomen in de nabijheid van de burcht. 

In de nacht van 18 op 19 november was een bunzing aanwezig bij de burcht. 

 

 

 

Foto 1 Vos bij de ingang 

van burcht 3 (4mei 2018). 
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Foto 2 Vos bij de ingang 

van burcht 2 (20 november 

2018). 

 

Foto 3 Vos bij de ingang 

van de burcht in depot Veldzicht 

(7 november 2018). 

 

In het slibdepot zijn geen wissels (vaste looproutes) van dassen en andere sporen die duiden op de 

aanwezigheid van dassen aangetroffen. 

 

4 | Conclusie en vervolgstappen 

Op basis van het onderzoek met de cameravallen is vastgesteld dat de burchten in het slibdepot 

langs de Driebondsweg in 2018 niet in gebruik zijn door dassen. Wel worden ze onregelmatig ge-

bruikt door een solitaire vos. Het cluster van burchten is gelegen in een relatief droog deel van het 

slibdepot. In het voorjaar van 2018 was dit het enige droge deel en daardoor de enige geschikte 

locatie van het slibdepot voor dassen en vossen. Het grootste deel van het beboste deel van het 

slibdepot lag namelijk in het voorjaar van 2018 onder water. De situatie is hiermee duidelijk anders 

dan in 2010 toen er veel minder water in het depot aanwezig was. In november 2018 was het slibde-

pot opgedroogd en was er geen sprake meer van delen die permanent onder water staan. 
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Aangenomen mag worden dat de das momenteel niet aanwezig is in het slibdepot. Volgens het 

kennisdocument das
2
 moeten burchten die recentelijk (tot 5 jaar) in gebruik zijn geweest, worden 

aangemerkt als burchten in gebruik. Dat betekent dat voor de ontmanteling van het slibdepot aan de 

Driebondsweg of het ongeschikt raken van de burcht wel een ontheffing moet worden aangevraagd 

bij de provincie Groningen. 

                                                           

 

 
2 BIJ12. Kennisdocument das Meles meles. Versie 1.0, juli 2017. 


