BIJLAGE I: Overzicht meldingen das
Hieronder worden alle meldingen opgelijst die binnengekomen zijn in de loop van het project.
De datum verwijst steeds naar het moment waarop de waarneming verricht werd en dus niet
naar het moment waarop het gegeven aan RLD vzw werd doorgegeven (tenzij anders vermeld).
Vaak wordt er een naam van een persoon vermeld. Dit is de persoon die het gegeven aan RLD
vzw gemeld heeft en is dus niet per se de persoon die de ‘waarneming’ zelf verrichtte.
Van een aantal meldingen werden de gegevens ingevoerd in de databank (Access 2003) en werd
de exacte locatie gedigitaliseerd in een GIS-omgeving (ArcView 3.2). Dit werd bij onderstaande
meldingen vermeld.
ZEKERE MELDINGEN (autopsiegegevens van Koen Van Den Berge, INBO)
Verkeersslachtoffer, Plateau de la Forestière, Bosvoorde door D.-E. Ryelandt (1974) (in
databank, IDnr 6)
Verkeersslachtoffer, Klaverblad Haut-Ittre door Hellin de Wavrin (periode 1989-1991)
(in databank, IDnr 16)
Verkeersslachtoffer, Eilebeemden, Herselt door Ludo Smets (04.01.1995) (in databank,
IDnr 22)
Verkeersslachtoffer, Fonteinstraat, Oud-Heverlee door Hugo Nackaerts (03.03.2001)
(ingezameld) (in databank, IDnr 37)
Hellin de Wavrin meldt de waarneming van een das op klaarlichte dag in Bois de la
Houssière in juni 2001 (in databank, IDnr 15)
Prenten, Meerdaalwoud , Bierbeek door Wout Willems (27.07.2001) (in databank, IDnr
18)
Prenten, Wezeren-Montenaken door Eddy Dupae en John Otten (2003 of 2004) (in
databank, IDnr 29)
Verkeersslachtoffer, Steenweg Nieuwrode, Aarschot door Koen Van Den Berge
-

(28.02.2003) (ingezameld, autopsiegegevens niet bekend) (in databank, IDnr 5)
Verkeersslachtoffer, E19 t.h.v. Ittre door Koen Van Den Berge (07.06.2003)
Verkeersslachtoffer, Keerbergen (04.04.2004) (ingezameld, autopsiegegevens niet
bekend) (in databank, IDnr 1)
Verkeersslachtoffer, Rijmenam (23.02.2005) (ingezameld, autopsiegegevens: eerstejaars
wijfje, laag gewicht) (in databank, IDnr 2)
Verkeersslachtoffer, Ophain door Jan Feryn (12.05.2005) (niet ingezameld) (in databank,
IDnr 19)
Vondst in Aarschot (20.03.2005) (ingezameld, autopsiegegevens: hartaderbreuk) (in
databank, IDnr 8)
Verkeersslachtoffer, Suarlée, E42 afrit ‘Namur Ouest’ door Bruno Lejeune (14.04.2005)
(niet ingezameld) (in databank, IDnr 21)
Vondst in Zevenbronnen, Sint-Genesius-Rode door Rene Marcelis (17.06.2005)
(ingezameld, autopsiegegevens niet bekend) (in databank, IDnr 26)
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-

-

-

-

Prenten, Rotselaar Heikant door Koen Van Den Berge (26.05.2005) (in databank, IDnr
20)
Vondst in Lubbeek (03.2005) door Ronald Ausloos (99% zeker) (niet ingezameld,
kadaver verdwenen) (in databank, IDnr 31)
Verkeersslachtoffer, N16 halverwege ring en E19, Mechelen door Wout Willems
(08.08.2005) (ingezameld, autopsiegegevens niet bekend) (in databank, IDnr 32)
Verkeersslachtoffer, N25 Meerdaalwoud t.h.v. ecoduct, Bierbeek door Guido Catthoor
(20.09.2005) (ingezameld, autopsiegegevens: jong mannetje) (in databank, IDnr 34)
Vondst in Sint-Joris-Winge door fam. Fannes (31.03.2006); werd opgeraapt in Tongeren
en in Sint-Joris-Winge als ‘educatief materiaal’ gedeponeerd, dag later was kadaver
verdwenen; precieze herkomst werd bepaald i.s.m. LIKONA Dassenwerkgroep (n.a.v.
oproep in Landschapskrant van Regionaal Landschap Noord-Hageland) (in databank,
IDnr 50)
Verkeersslachtoffer, E314 afrit Holsbeek, door Jef Engels (14.04.2006) (ingezameld;
autopsiegegevens: licht wijfje) (in databank, IDnr 48)
Verkeersslachtoffer, E40 oprit Walshoutem, door Robin Guelinckx en Thomas Scheppers
(18.04.2006) (ingezameld; autopsiegegevens: licht wijfje) (in databank, IDnr 49)
Verkeersslachtoffer, E411 Brussel – Namen t.h.v. Eghezée, door Tom Maes (99% zeker)
(01.05.2006) (niet ingezameld) (in databank, IDnr 51)
Verkeersslachtoffer, E19 t.h.v. Petit-Roeulx (geen exacte locatie) door Roland de
Schaetzen (08.2006) (niet ingezameld)
Verkeersslachtoffer, Herseltsebaan, Averbode door Koen Van Den Berge (31.08.2006)
(ingezameld, autopsiegegevens niet bekend) (in databank, IDnr 52)
Verkeersslachtoffer, N533, Ronquières door Roland de Schaetzen (02.09.2006) (niet
ingezameld) (in databank, IDnr 53)
Vondst in Geel door Herman Berghmans (05.10.2006) (ingezameld, autopsiegegevens
niet bekend)
Verkeersslachtoffer in Héron (Couthuin) door Vanmeerbeeck Philippe (12.02.2007) (niet
ingezameld) (in databank, IDnr 55)
Verkeersslachtoffer, N203a, Essenbeek (27.02.2007) (ingezameld, autopsiegegevens:
eerstejaars wijfje) (in databank, IDnr 56)
Verkeersslachtoffer, N25 Meerdaalwoud t.h.v. ecoduct, Bierbeek door Chris Van den
Bempt (16.03.2007) (ingezameld, autopsiegegevens: oud mannetje) (in databank, IDnr
58)
Verkeersslachtoffer, E314, Holsbeek door Jo Van Gils e.a. (26.03.2007) (ingezameld,
autopsiegegevens: drachtig wijfje) (in databank, IDnr 59)
Verkeersslachtoffer, A54 in Petit-Roeulx (dichtbij E19) door Roland de Schaetzen
(07.04..2007) (ingezameld, autopsiegegevens: wijfje) (in databank, IDnr 60)
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ONZEKERE MELDINGEN (onduidelijk of het 100% zeker om das gaat):
Marc Herckens meldt dat er in 2001 aan de boerderij van het Keihof (Sint-Agatha-Rode)
een levende das werd gezien (in databank, Idnr 10)
In 2003 zou Johan Vanhooren een dode das gezien hebben onderaan een diepe talud in
een oude zandgroeve in Odeghien (in databank, IDnr 7)
Theo De Weert meldt dat hij een das de Naamsesteenweg t.h.v. Heverleebos zag
oversteken (maart 2003) (in databank, IDnr 11)
Theo De Weert meldt eveneens dat hij haren van das in het Heverleebos vond in april
2003. Het was dichtbij de parking aan de E40, aan het begin van de oude holle weg die
-

-

vertrekt aan het begin van de Grezbaan (in databank, IDnr 12)
Theo De Weert meldt een overstekende das over de Naamsesteenweg op 15.10.2001 (in
databank, IDnr 39)
Hellin de Wavrin meldt dat er in de jaren ‘70 in een bosje in Mont-Saint-Pont een 14-tal
dagen een das gezeten heeft (in databank, IDnr 13)
Hellin de Wavrin meldt eveneens dat er in de jaren ‘80 in een bosje in Ophain-BoisSeigneur-Isaac een zwervende das gezeten heeft (in databank, IDnr 14)
Boswachter Nivelle Ph. zag rond 2000 twee dode dassen aan (of in) het Bois de Bierwart
in Fernelmont ((in databank, IDnr 41+42)
Boswachter François Ph. meldt dat jagers mogelijk dassensporen gezien hebben in Bois
de Nivelles in Nivelles (begin 2006) (in databank, IDnr 43)
Sporen, Forêt de Meerdael (20.06.2004)
Levende das in de tuin in Ottignies, door Charles Van Hove (datum onbekend, jaren
geleden) (in databank, IDnr 36)
Verkeersslachtoffer, Neervelp (01.06.2004) (niet ingezameld) (in databank, IDnr 4)
Verkeersslachtoffer Kerkom door Eric Goedhuys (01.06.2004) (niet ingezameld) (in
databank, Idnr 3)
Verkeersslachtoffer Petit-Waret, E42 tussen afrit 9 en 10, door Jean-Marc Meessen
(18.02.2005) (niet ingezameld) (in databank, IDnr 24)
Verkeersslachtoffer, Gives, Bois St-Paul, door Van Meerbeeck Philippe (18.02.2005)
(niet ingezameld) (in databank, IDnr 25)
Verkeersslachtoffer, Maransart, rue de Céroux à la hauteur des établissements Brichards
(limite Lasne - Ottignies), door Hautfenne Joël (in periode 1998-1999) (niet ingezameld)
(in databank, IDnr 28)
Verkeersslachtoffer, Gives, Bois St-Paul, door Van Meerbeeck Philippe (18.02.2005)
(niet ingezameld) (in databank, IDnr 25)
Verkeersslachtoffer, E411 Louvain-la-Neuve, door Tanguy de Tillesse (rond 1999) (in
databank, IDnr 33)
Zichtwaarneming Cocrou (01.10.2004) (in databank, IDnr 9)
Zichtwaarneming Bertem door Ewoud L’Amiral (11.04.2005) (in databank, IDnr 17)
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-

-

-

-

-

Meerdaalwoud (11.2004), levend exemplaar (Patrick Vinckx, 80% zeker) (in databank,
IDnr 30)
Roux-Miroir (15.09.2005), dood exemplaar (Marc Herckens, 50% zeker) (in databank,
IDnr 35)
Paul Marcus meldde de waarneming van dassen (2 volwassenen + 3 jongen) in 2003 in de
buurt van een bos tussen de dorpen Thon en Bonneville (net ten zuiden van de Maas, in
de buurt van Namen) (in databank, IDnr 44)
Daniel-Etienne Ryelandt meldt dat er in 1975-1976 drie dassen geschoten zijn in Bois de
Hama (Wanze) (in databank, IDnr 45)
Daniel-Etienne Ryelandt meldt dat er op 21.03.1981 aan Ferme d’au Bati een das gezien
geweest is (in databank, IDnr 47)
René Van Dijck meldt dat de laatste das op de Vinkenberg in Zichem in 1953 gezien (of
gedood?) geweest is (in databank, IDnr 46)
Bekkevoort (2004), meermaals levend exemplaar, oude dassenburcht zou bezet geweest
zijn (rattenvanger E. Nagels); terreinbezoek met Jaak Geebelen op 22 september 2005:
enkel oudere sporen waargenomen
Bois d’En Haut en L’Ecluse (10.2005), mogelijk dassen aanwezig volgens jagers (Lieven
De Schamphelaere)
Sint-Genesius-Rode (09.2005), sporen van bezette burcht (Michel Fautsch); controle door
Tom Brichau: geen sporen gevonden
Chateau Valduc, Hamme-Mille door Jan Wyckmans (01.06.2005) (in databank, IDnr 23)
Steenhoudtbos en Hallerbos (2006), mogelijk bezette burchten (Joachim De Maeseneer),
boswachter J.-P. Lanis kon aanwezigheid van das in Hallerbos niet bevestigen;
jachtwachter bevestigt daarentegen wel bericht van Steenhoudtbos; op 24 augustus 2006
bezochten Koen Van Den Berge (en medewerkers) en Koen Berwaerts het Steenhoudtbos
samen met jachtwachter G. Crul. Op voorhand werd jachtrechthouder Ronny Raveydts uit
Vollezele hierover gecontacteerd. De jachtwachter toonde enkele vossenburchten. Hij had
geen weet van (oude of bewoonde) dassenburchten in het gebied. De omgeving zag er
alleszins vrij ‘dasvriendelijk’ uit. Jager Johan Vanhoore werd nogmaals gecontacteerd
maar kon (of wou) geen bronnen prijsgeven.
Bierbeek (17.10.2005), vermoedelijk wasbeer (Herwig Blockx);
Landen (03.12.2005), vermoedelijk wasbeerhond op E40 (Thomas Ceulemans);
Blanden (07.02.2006), mogelijke waarneming kadaver in Mollendaalbos (Viviane
Cleremans), terreinbezoek op 20 februari met boswachter Wies Scheys leverde de vondst
van een kadaver op maar dit was zeker niet van das (niet zeker of het om dit kadaver
ging) (in databank, IDnr 38);
Butselbos (15.02.2006), levend dier ’s nachts waargenomen langs weg Butselbos in
Lubbeek (Eddy Roelants, 90% zeker) (in databank, IDnr 40), terreinbezoek op 17 februari
leverde niets op;
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-

-

-

Schoolstraat Rotselaar (10.04.2006), levend dier in tuin waargenomen (Jan Vanborren,
80% zeker); zoektocht op 03.05.2006 (incl. deel van Heikantberg in Rotselaar): geen
sporen gevonden; Kelle Moreau, René Meeuwis en Raf Leysen erover aangesproken:
geen meldingen uit deze regio binnengekregen;
Schaffen (1994-1996), gedurende enkele maanden burcht bezet en dier overdag
waargenomen, op grens met militair vliegveld (Leon Ronsse, 80% zeker), terreinbezoek
op 29.04.2006: 2 pijpen met vrij grote oude storthoop gevonden (n.a.v. oproep in
Landschapskrant (LK) van Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH)); Daniël
Jannes (militaire overheid) gecontacteerd: wist niks af van deze burcht;

-

Meistraat Pellenberg (jaar?), melding op 21.04.2006: moeilijk na te trekken wegens
ontbreken coördinaten van de melder; n.a.v. oproep in LK van RLNH;
Wingevallei Kortrijk-Dutsel (05.2005), waarneming levend exemplaar bij schemering
(Wim Van Huyck, 75% zeker);
Oude dassenburcht in Lubbeek (Patrick Vandevelde, melding op 30.04.2006);
Oude dassenburcht in Dassenaarde, Molenstede (Leo Van Diest, melding op 20.04.2006).

-

Locatie was reeds bekend.
Luc De Muylder meldt op 09.03.2007 enkele gegevens over het voregere voorkomen van

-

de das in Everberg. Koen Berwaerts heeft exacte locaties nagevraagd en ontvangen.
Oude dassenburcht in Hoegaarden (Rosdel) door Min Boddez op 07.12.2006 gemeld.

-

Koen Berwaerts heeft aan Robin Guelinckx, Frans en Lieven De Schamphelaere om meer
info gevraagd maar zij wisten niks af van een dassenburcht op deze locatie.
Luc Dekeyser (ANB) vernam een vermoedelijke waarneming in een tuin (meermaals,

-

-

Heverlee, Filosofenfontein). Ging coördinaten doorgeven maar niets ontvangen.
Boswachter J.-C. Mangeot (Louvain-la-Neuve) meldde aan Eric Le Boulengé een
waarneming van een jonge das (02.09.2006). Na rondvraag bleek het bericht van

-

boswachter J.-C. Krack te komen en ging het wellicht om het dier dat in september 2005
aan het ecoduct in het Meerdaalwoud gevonden werd.
Guido Catthoor (27.09.2006) heeft gehoord dat er dassen worden waargenomen in de

-

regio van het ‘Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne’ (ten Z van
Hannut en ten N van Huy en Andenne, provincie Luik). Hij hoort verder achter meer
concrete info.
Grimde (Tienen, 10.2005): Mr. Laermans ziet op een week tijd tweemaal een (jonge?)
das: eerst in zijn tuin en daarna aan een laagstamboomgaard (steeds bij schemering).
Laermans werd op 17.10.2005 gebeld: zijn verhaal klonk geloofwaardig. Leonard Van
Roy heeft in januari 2007 de regio bezocht maar geen sporen gevonden (in databank,
IDnr 54)
- Nadine Rogiers laat op 22.11.2007 weten dat Jean Witvrouw (hoofd van een INL-ploeg)
een dikke week geleden een groot gat met grote prenten gezien heeft in een oude
zandgroeve aan Rommersom (nabij afrit Tienen-Hoegaarden E40). Koen Berwaerts heeft
gebeld met Jean Witvrouw op 24.11 en heeft de site bezocht op 26.11 maar heeft niets
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-

gezien. Op 27.11 heeft hij opnieuw gebeld met Witvrouw: hij gaat zelf foto’s maken en
doorsturen. Ook gebeld met Roland Grugeon (conservator NP reservaat Oude
spoorwegberm): heeft niets verdachts opgemerkt. Koen Berwaerts heeft hem het bestand
‘Herkennen dassensporen’ en ‘Marterachtigen’ gemaild. Op 06.12 heeft Jean foto’s
doorgestuurd maar er is niet goed op te zien wat het precies is. Hij zal nieuwe foto’s maken
als er verdachte sporen te zien zijn.
Sven Goethals meldt op 19.01.2007 een waarneming van een das: iemand woonachtig op

-

de Heikantberg in Rotselaar zou een das gezien hebben op 23.12.2006. Koen Berwaerts is
met natuurwachter Dominique De Heyn en Tinne Cockx (RLNH) op 29.01.2007 gaan
kijken maar hebben niets gevonden. Eveneens werd de persoon geïnterviewd: verhaal
klonk vrij geloofwaardig.
Jan Steyaert meldt op 01.12.2006 dat er geruchten de ronde doen dat er dassen

-

voorkomen in het kasteelpark van de Jonge – D’Artoy (ook wel Revelingenpark
genoemd) te Sint-Genesius-Rode. Op 13.02.2007 werd het domein doorzocht (aanwezig:
vier medewerkers van het INBO, Tom Brichau (ANB), Inge Brichau en Bart Christiaens,
Koen Berwaerts, Serge Debremaeker, Katia De Bock (ANB)). Piet Onnockx (Natuurpunt
Beersel) en boswachter Dirk Raes verontschuldigden zich. Het gebied was zeker geschikt
voor das maar er werden geen sporen gevonden. In de namiddag werd het gebied rond
Zevenbronnen doorzocht maar ook hier werden geen sporen gevonden.
Koen Berwaerts ontving van Vinciane Schockert (ULg) op 06.02.2007 een reeks
burchtcontrole-gegevens van Roland Libois. De meeste gegevens betroffen die van de
populatie in Nijvel. Een gegeven betrof een bewoonde burcht in Lasne. Jo Hendriks en
Koen Berwaerts zijn op 22.02.2007 gaan kijken maar vonden geen verse sporen van das.
De locatie was wel reeds bekend als oude burcht. De burcht ligt op nog geen vier km van
de grens met Vlaams-Brabant (Overijse – Dijleland).
N.a.v. de melding van dassen op Studio Brussel (dit n.a.v. verhaal in de krant van het

-

verkeersslachtoffer in Essenbeek) laat Jan Van de Wal op 02.03.2007 weten dat hij in
november 2006 twee dassen heeft waargenomen in Keerbergen. Dit was niet ver van de
plek waar in 2004 een dier dood werd aangetroffen. Op 03.03.2007 is Koen Berwaerts
samen met de melder in de buurt gaan rondkijken maar er werden geen dassensporen
gevonden. (in databank, IDnr 57)
Bert Peccue meldt op 11.02..2007 op het Forum van de Zuid-West-Vlaamse

-

vogelwerkgroep een dode das op de E40 Brussel-Luik: bij navraag bleek het om een
locatie in de buurt van Luik (Barchon) te gaan.
Eveneens werd op dit forum een das in ‘Westland’ gemeld. Koen Berwaerts heeft dit aan

-

Koen Van Den Berge laten weten.
Dhr. Michiels uit Rotselaar meldt op 18.04.2007 een mogelijk das in zijn tuin. Hij had

-

een jong dier gevangen en daarna losgelaten. Telefonisch contact leerde dat het wellicht
niet om das ging.

6

-

Louis De Smet meldt op 26.04.2007 dat Gaby van Wunnik (Rotselaar) 3 à 4 weken

-

geleden mogelijk een bewoonde dassenburcht gezien heeft aan de Wijngaardberg in
Wezemaal. Koen Berwaerts is met haar op 27.04.2007 gaan kijken maar het bleek zeker
niet overtuigend van das te zijn: kleine storthoop, geen verse sporen.
Gaby van Wunnik (26.04.2007) zag twee jaar geleden (datum onbekend, niet in winter) in

-

een weg met talud (oostzijde) plukjes dassenhaar. Eveneens zag ze enkele (?) gaten met
aarde ervoor. Locatie: Sint-Pieters-Rode (Sint-Jozefskapel). Deze melding werd
doorgestuurd naar Tinne Cockx om op terrein te verifiëren. (in databank, IDnr 61)
Gaby van Wunnik heeft op zondag 22.04.2007 mogelijk een dode das zien liggen op de
E40 Luik-Brussel net voorbij afrit Haasrode in Heverleebos (melding op 26.04.2007).
Koen heeft Geert Bleys gevraagd om te gaan checken: op 28.04.2007 is hij gaan kijken
maar hij heeft niets gezien.

MELDINGEN (na controle bleek het niet om das te gaan):
Bierbeek (31.10.2005), activiteit op oude dassenburcht (Rik Convents), terreinbezoek
leverde enkel sporen van konijn op (Driejarenbos – Perrebos);
Tervuren (15.02.2006), waarneming twee dassen en hol in tuin (fam. Gaelens-Mertens);
terreinbezoek op 20.02 met natuurwachter Peter Raymaekers leverde niets op (hol zeker
niet van das);
-

-

Op 18.03.2006 zou er een das in een schouw van een huis aan de Kortrijksestraat in
Kessel-lo door de brandweer bevrijd zijn. Het dier werd in het provinciaal domein van
Kessel-lo losgelaten. Meerdere contacten met de brandweer en buurtbewoners leverde
slechts 1 slechte foto en een reeks onduidelijke beschrijvingen van het dier op. Het gaat
alleszins niet om een das (alhoewel brandweer in begin 100% zeker was). Het blijft
onduidelijk welk dier het dan wel was. De coördinaten van RLD en Natuurhulpcentrum
Opglabbeek werden aan de brandweer bezorgd, alsook een fotobestand van
marterachtigen (PDF);
Kortrijk-Dutsel (09.05.2006), levend exemplaar met lange staart overdag waargenomen
in de Blauwmolenstraat (Vic Vanuffel) (n.a.v. oproep in LK van RLNH);
Houwaart (01.05.2006), activiteit op burcht aan Roeselberg (fam. Sas), terreinbezoek op

-

3 mei 2006 leverde enkel sporen van konijn en vos op (n.a.v. oproep in LK van RLNH).
Carl Vanherck meldde op 14.05.2006 een mogelijk bezette burcht in Jodoigne;

-

terreinbezoek op 17 mei leverde veel konijnen(sporen) op, maar geen dassensporen.
Op 15.05.2006 melding doorgekregen van Walter Broos. Mail legde volgend traject af

-

-

MailForm@natuurpunt.be Æ zoogdieren@natuurpunt.be Æ Goedele Verbeyelen Æ
RLD). Man zag kadaver van dasachtig dier op E314 aan benzinestation Wezemaal.
Natuurwachter Frank Delbecque werd verwittigd en is diezelfde dag nog gaan checken:
het ging om een kat.
Op 25.10.2006 werd er een mogelijk bewoonde dassenburcht gemeld in Lubbeek door
Patrick Vandevelde. De burcht werd door Koen Berwaerts bezocht op 26 en 28.10.2006:
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-

er werden geen verse dassensporen gevonden, wel kleine hoeveelheden uitgeworpen
aarde. Mogelijk gaat het wel om een oude dassenburcht.
Melding waarneming das te Pellenberg door H. Duron (18.06.2006): bij navraag bleek het

-

wellicht om wasbeer te gaan.
Scherpenheuvel-Zichem (04.07.2006): via Koen Van Den Berge melding gekregen van

-

een mogelijk platgereden das op E314: na controle door Herman Berghmans en Koen
Berwaerts bleek het om een kat te gaan.
Bezette dassenburcht in Halen (Loksbergen): na heel wat telefoons en E-mails (o.a. met

-

Ilse Ideler (RLLK), Jorg Lambrechts (Aeolus), Marcel Kerff (RLHV), Tinne Cockx
(RLNH) en Jan Stevens (provincie Limburg)) bleek het verhaal helemaal niet te kloppen
(25.07.2006).
Pellenberg (24.07.2006): W. Denon meldt een mogelijke das in zijn tuin. Fotobestand

-

werd via E-mail doorgestuurd: het bleek wellicht om een wasbeer (of wasbeerhond?) te
gaan.
Patrik Oosterlynck vond op 27.10.2006 verdachte uitwerpselen aan de Smeiberg in

-

Overijse. Hij stuurde foto’s op maar het bleek niet om das te gaan.
Johan Bogaert mailt dat hij een dasachtig dier heeft waargenomen (25-26.11.2006) met

-

een pluimstaart. Laten weten dat dit zeker geen das was.
Hans Jochems meldt op 19.04.2007 een mogelijk dode das op de E40 t.h.v. het
benzinestation in Heverlee. Koen Berwaerts is met boswachter Hugo Nackaerts gaan
kijken maar heeft enkel een kadaver van kat gevonden.

MELDINGEN NA 30 APRIL 2007 (einde project)
- Erwin Dunon meldt aan Koen Berwaerts op 02.05.2007 dat Gard Bemelmans (coördinator
Boerderij De Brabander) rond 23.04 (exacte datum niet zeker) een das heeft zien
oversteken over de Diestsesteenweg (tussen Diest en Tielt-Winge). Koen Berwaerts heeft
aan Tinne Cockx (RLNH) gevraagd of dat zij in de toekomst dit soort meldingen kan
checken: zij heeft toegezegd en is nu ook ingeschreven op de Yahoogroup van de
Dassenwerkgroep Dijleland.
- David Maes laat op 02.05.2007 weten dat hij op 26.04.2007 vermoedelijk een das in de
tuin gezien heeft nabij het Bruulbos in Lovenjoel. Op 07.05 heeft Koen Berwaerts hem de
twee documenten (herkenning dassensporen en marterachtigen) gestuurd.
- Mail van Dirk Raes (boswachter Zoniënwoud) gekregen (18.05.2007) met de vraag van
welk dier de sporen op de foto’s in bijlage was. Leek niet van das maar eerder van
everzwijn te zijn.
- Thomas Scheppers liet op 16.05.2007 weten dat iemand (via Jef Bogaerts) wellicht een
dode das gezien had op 14.05 op de E40 t.h.v. Willebringen tss kmpaal 35.1 en 35.2 tss
afrit Boutersem en Tienen). Melding doorgestuurd naar Frans en Lieven De
Schamphelaere. Zij zijn gaan kijken op 17.05 maar hebben niets gevonden.
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