
Dassenburcht in bebouwde kom Baarn 

Baarn -  De das was een jaar of tien, vijftien geleden nog het zorgenkindje van Staatsbosbeheer. 
Maar hij is bezig met een indrukwekkende opmars, meldt de Baarnse boswachter Rein Zwaan, die in 
de regio verantwoordelijk is voor flora en fauna bij de organisatie. 

,,Hij doet het erg goed. Dat is mede dankzij de vele dassentunnels die er overal zijn aangelegd. 
Eerder werden er veel aangereden, maar dat is gelukkig afgenomen. Ze kunnen nu veilig 
oversteken.'' 

De das is een nachtdier dat 's nachts op zoek gaat naar voedsel als regenwormen en dan grote 
afstanden kan afleggen. ,,Hij gaat dan van de droge zandgronden naar vochtiger gebieden, zoals 
weiden en akkers. Daarbij komt dat hij slecht ziet, dus ze werden echt in grote aantallen 
aangereden'', aldus Zwaan, die de plaatsen waar het dier voorkomt zo nauwgezet als kan in kaart 
brengt. ,,Alleen al in de bossen bij Hoge Vuursche hebben we drie burchten. In Lage Vuursche heb 
ik onlangs zelfs een unicum meegemaakt: negen dassen, samen in één burcht. Twee paartjes, met 
jongen, die die grote burcht delen.'' 

Het gebied Einde Gooi, ten zuiden van Hilversum was ooit een van de weinige plekken waar de das 
nog voorkwam, maar inmiddels zijn ze overal in de regio in de bossen en landelijke gebieden te 
vinden. Zwaan schat dat er inmiddels zeker honderd dieren zijn. Soms ook heel dicht bij gebieden 
waar mensen komen. ,,Zo weet ik dat er een burcht is in een gebied binnen de bebouwde kom van 
Baarn. Dat er eentje zit in het talud van rijksweg A27, lekker hoog en droog en er komen bijna nooit 
mensen.'' 

De boswachter, die zegt zijn best te doen de beesten nooit te verstoren tijdens het observeren, 
heeft een zwak voor de das gekregen. ,,Het zijn heel schone dieren, in tegenstelling tot de vos. Zo'n 
burcht is een bouwwerk dat soms wel honderd jaar oud is, waar generatie na generatie wordt 
grootgebracht.'' 
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