Bondig verslag zoektocht dassenburchten in Haspengouw op 31.03.2007
Aanwezig:
- Groepen voormiddag:
o Groep A: Koen Berwaerts, Maarten Van den Eynde, Lieven Van den
Eynde, Magalie Van Lishout, Gerda Keulemans, Bettina, Aurélien
(Bettina en Aurélien zaten in nm in andere groep)
o Groep B: Veerle Cielen, Hans Roosen, Jan Verroken, Walter Vaes
o Groep C: Willy Criegers, Greta De Winter, Etienne Wauters, Lut
Moens
o Groep D: Friso Derikx, Karin Derikx, Mark Strijbosch, Jean Van
Winkel (in namiddag viel Jean weg)
o Groep E: Thomas Scheppers, Monica Muylaert, Mieke Van Der Elst,
Gert Michiels
o Groep F: Leonard Van Roy, Hugo Sente, Marc Massa, Luc Everaerts
- Extra groepen namiddag:
o Groep H: Claude Froyen, Bettina, Aurélien
Methodiek
- Er werd in groepjes opgesplitst
- Elk groepje kreeg een overzichtskaart en een reeks detailkaartjes
(kleurentopokaarten, top10r) mee met aanduiding van interessante gebieden en
zones (straal 1 km) rond reeds gekende bewoonde dassenburchten
- Voormiddag werd er geïnventariseerd van (±) 9u15 tot 12u20
- Namiddag werd er geïnventariseerd van (±) 14u10 tot 17u00
Resultaten
- Minstens 3 hoofdburchten
- Minstens 6 bijburchten (+ 1 twijfelgeval, nog te controleren)
- Sporen: haren, prenten, schedel, ...
In GIS (ArcView 3.2a):
- Polygonen-laag met aanduiding van bezochte stukken (Bezochte
gebieden.shp)
o In attributentabel info over: ID, naam groep, opmerkingen
- Punten-laag met aanduiding van gevonden sporen (Sporen das.shp) (burchten,
prenten, haren,...)
o In attributentabel info over: ID, naam groep/persoon, type spoor, meer
info.
- Puntenlaag met aanduiding van gevonden vossenburchten (vos
haspengouw.shp). In attributentabel: ID, naam groep, Vos
- Lijnen-laag met aanduiding van bezochte stukken door Griet Nijs (geen info in
attributen tabel; Traject.shp; 10-11/3/07))

Bespreking en conclusie:
- Reeks sporen en burchten gevonden
- Bijburchten moeten aan een hoofdburcht toegekend worden. Voor een aantal
is dit momenteel zeker niet duidelijk. Mogelijk zijn er dus nog meer
hoofdburchten aanwezig dan momenteel gekend.
- Niet duidelijk hoe recent deze nieuwe burchten werden ingenomen.
- Overleg-contacten met andere ‘inventariseerders’ belangrijk (cfr. 2 burchten
die door Jean Van Winkel op kaart aangeleverd werden en die niet door
Likona Dassenwerkgroep gekend waren)
- Vermits we nog niet alle interessante stukken hebben kunnen nakijken +
belangrijk om vinger aan de pols te houden: herhalen van deze speurtocht
(jaarlijks?). Dassenwerkgroep Dijleland wil zeker medewerking blijven
verlenen.
- Gegevens van Griet Nijs (gemeente Gingelom) Æ zie aparte shape-file!

GIS : shape files
- Bezochte gebieden: polygonen-laag
- Sporen das (bewoonde burcht, haren, prenten, ...): punten-laag
- Vos Haspengouw: punten-laag
- Shape – file van Griet Nijs (‘traject’): lijnen-laag
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