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Voorwoord 

De Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi zet zich in voor het behoud van de Das en soortenrijk 

dassenlandschap in de provincie Utrecht en het Gooi. Werkzaamheden zijn onder meer: 

• uitvoeren van theorie- en veldonderzoek 

• uitvoeren van inrichtings- en beheerswerkzaamheden 

• geven van advies 

• uitwisselen van ervaringen en kennis 

• samenwerken en voeren van overleg met natuurorganisaties 

• geven van lezingen, lessen en voorlichting. 

Elk bestuurslid van de stichting is volgens de criteria van het Kennisdocument Das van de samenwerkende 

provincies deskundig voor het verrichten van ecologisch onderzoek en het geven van ecologisch advies. 

Rapporten over de Das worden uitgegeven met goedkeuring van het bestuur en moeten dan ook worden 

beschouwd als het oordeel van een dassendeskundige. 

Het Kennisdocument Das adviseert bepaalde beoordelingen uitsluitend te laten verrichten door een 

persoon die deze specifieke deskundigheid bezit. De stichting is door het voormalige ministerie van 

Economische Zaken als dassendeskundige uitgenodigd als adviseur bij het opstellen van de voorloper van 

het kennisdocument, namelijk de Soortenstandaard Das. 

In tegenstelling tot vele commerciële milieuadviesbureaus bezitten de bestuursleden van de stichting 

ervaring en kennis opgedaan uit duizenden uren rechtstreekse observatie van het gedrag van dassen in hun 

natuurlijke leefomgeving en daarnaast uit duizenden uren ander veldonderzoek aan de Das. 

Het bestuur bestaat uit: 

• Ir. A. (Ton) Meijer – voorzitter; universitair opgeleid bioloog met specialisatie ecologie; 

veldonderzoeker Das 

• Drs. A.M. (Annemieke) Roestenberg – secretaris; universitair opgeleid bioloog met specialisatie 

ecologie; veldonderzoeker Das 

• J. (Hans) Vink – penningmeester; landelijk geraadpleegd veldonderzoeker Das (o.a. door 

natuurbeheerders, Rijkswaterstaat, Stichting Das & Boom); wetenschappelijk auteur over de Das 

• H.A.C. (Hens) Runhaar – bestuurslid; veldonderzoeker Das; wetenschappelijk auteur beeldvorming 

Das; voormalig buitengewoon hoogleraar Beheer van biodiversiteit en agrarisch landschap 

De stichting kent geen winstoogmerk en de bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd in hun vrije 

tijd. 

Een donatie als onkostenvergoeding voor het stichtingswerk wordt zeer op prijs gesteld.
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Samenvatting conclusies 

Op grond van een veldonderzoek van 5 augustus 2022 en haar uitgebreide onderzoeken in 

voorgaande jaren voor de aanleg van de Westelijke Rondweg Amersfoort en voor bouwplannen op 

het kloosterterrein Mgr. Blom ( beschikbaar bij de gemeente Amersfoort) , concludeert de Stichting 

Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi dat de bouw van noodgebouwen op een grasland bij het 

Asielzoekerscentrum (AZC) aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort in strijd is met artikel 3.10 1 

b van de Wet natuurbescherming, omdat de ingreep leidt tot verlies van primair foerageergebied van 

de dassenclan Bokkeduinen, tot een grotere kans op verontrusting aan aanrijdingen van deze dassen 

(door autoverkeer) en een grotere kans op aanvallen van clanleden (vooral jonge dieren) door 

honden. 

In de omgeving van het plangebied spelen bovendien meerdere ruimtelijke plannen. Nadelige 

effecten van elk van de afzonderlijke plannen zullen elkaar versterken. Op grond van de zorgplicht 

van artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming moeten de effecten van deze plannen op de Das dan 

ook in hun samenhang worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. In het bijzonder kan het 

plan voor de bouw van de noodgebouwen niet los worden gezien van het plan voor woningbouw op 

het voormalige, aangrenzend Mgr. Blomterrein. Dit de uitvoering van dat woningbouwplan kan er 

namelijk al toe leiden dat de clan Bokkeduinen zal verdwijnen. Alleen al daarvoor is geen ontheffing 

van de Wet natuurbescherming mogelijk. 
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Inleiding 

In de gemeente Amersfoort bestaan plannen voor bebouwing van een grasland bij het 

Asielzoekerscentrum (AZC) aan de Barchman Wuytierslaan. Het plangebied is rood omlijnd in Figuur 

1. 

 

Figuur 1. Rood omlijnd: plangebied voor noodgebouwen AZC. Geel akker waar woningbouw is gepland op het voormalige 
terrein van Mgr. Blom. Blauw omlijnd: weiland waar woningbouw is gepland op het voormalige terrein van Mgr. Blom. 

In dit rapport beoordeelt de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ’t Gooi of het grasland functies 

heeft voor de Das (Meles meles) en zo ja of de Wet natuurbescherming bebouwing van het grasland 

in de weg staat. 

Wetgeving 

Artikel 3.10 lid 1 b van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verbiedt een opzettelijke 

beschadiging of vernieling van een dassenburcht. In zijn uitspraak van 7 juli 2021 heeft de Raad van 

State (hierna: RvS) de reikwijdte van dit verbod vergroot 1 . 

Gevolg is dat voor wettelijk beschermde soorten zoals de Das een opzettelijke verslechtering van een 

foerageergebied is verboden in elk van de volgende twee gevallen: 

1. Het foerageergebied valt samen met een vaste rust- of voorplantingsplaats 

2. Het foerageergebied valt niet samen met een vaste rust- of voorplantingsplaats en de 

verslechtering leidt tot een lagere functionaliteit van de vaste rust- of voortplantingsplaats. 

 

1 ABRvS ECLI:NL:RVS:2021:1457, 7 juli 2021 
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Analoog geldt dit voor andere gebiedsfuncties, zoals een migratiegebied of rustgebied. Bovendien 

geldt op grond van voornoemde uitspraak, analoog aan de Europese Habitatrichtlijn, dat er voor 

‘verslechtering’ geen ondergrens geldt. Daarnaast blijk uit de Memorie van Toelichting bij de Wnb 

dat ook voorwaardelijke opzet onder het verbod valt, dus een ingreep die indirect leidt tot een 

opzettelijke verslechtering. 

De stichting hanteert hierbij voor de Das het volgende ecologische model, met verwijzing naar de 

bronnen die in het gelijknamige hoofdstuk zijn vermeld: 

1. De Das leeft in clans. 

Toelichting 

Een clan is een kleine groep dassen die andere dassen uit hun gemeenschappelijke leefgebied weren. 

2. Het leefgebied van een clan is een territorium. 

Toelichting 

Zie 1: clanleden weren andere dassen uit hun leefgebied. Dit leefgebied is dus een territorium. 

3. Een clan is een populatie 

Toelichting 

De stichting beschouwt een clan als een populatie, analoog aan de gangbare begripsomschrijving van Klomp en 

Van der Meijden (1985): 

“Een populatie is een groep van individuen van één bepaalde soort waarbij de wisselwerking tussen haar leden 

onderling groter is dan tussen haar leden en leden van andere groepen van die soort.” 

De een dassenclan kent een grotere wisselwerking tussen zijn leden dan tussen leden van andere clans omdat 

leden van andere clans worden geweerd uit het territorium van de clan. Zo rusten de clanleden veel vaker 

samen en tegen elkaar aan, verzorgen ze veel vaker elkaars pels en zetten ze veel vaker geurmerken op elkaar af. 

Ook vinden paringen veel vaker plaats binnen de clan, hetgeen bijvoorbeeld wordt bevestigd in genetisch 

onderzoek van Van Tuijl (2019) en in telemetrisch onderzoek van Mulder (2016). 

Ook Kruuk (1989) adviseert een clan als een nagenoeg onafhankelijke populatie te beschouwen bij beleid dat is 

gericht op het behoud van de Das. 

De stichting stelt daarom dat een clan een populatie is. 

4. Elke clan heeft een territorium van tientallen tot honderden hectaren. 

5. In het territorium gebruikt de clan één of meer burchten. Dit zijn vaste, ondergrondse rust- of 

voortplantingsplaatsen. 

6. Het gehele territorium is foerageergebied. 

7. Geen enkele burcht ligt buiten een territorium. 

8. Geen enkel foerageergebied ligt buiten een territorium. 

9. Territoriumgrenzen en burchtplekken liggen vast in de tijd. 
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Toelichting 

Alle belangrijke op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde bronnen benadrukken dat burchtplekken en 

territoriumgrenzen meestal vele jaren op dezelfde plek blijven. 

10. Omdat de Das optimaal is aangepast aan zijn omgeving, is de kans op voortbestaan van de clan 

optimaal bij de bestaande burchtplekken en territoriumgrenzen. 

11. Om dezelfde reden zal elke verslechtering van een gebiedsfunctie (foerageer-, migratie- en 

rustgebied) binnen een territorium leiden tot een lagere kans op het voortbestaan van de clan en 

een slechtere functionaliteit van de burcht(en) van de clan. 

Hieruit volgt onder meer dat voor de Das elk foerageergebied samenvalt met één of meer burchten, 

dus met één of meer vaste rust- of voortplantingsplaatsen. Daarom is elke opzettelijke verslechtering 

van een foerageergebied verboden door artikel 3.10 lid 1b van de Wnb. Bovendien leidt een 

opzettelijke verslechtering van een foerageergebied voor de Das per definitie tot een lagere 

functionaliteit van de burchten binnen het foerageergebied en is de verslechtering ook om die reden 

verboden. 

Van dit verbod kan ontheffing worden verleend als aan elk van drie voorwaarden is voldaan: 

1. Er wordt een groot belang gediend met de ingreep. 

2. Er is geen alternatieve ingreep mogelijk die minder schadelijk is voor de soort. 

3. De ingreep doet geen afbreuk aan het streven naar een gunstige stand van instandhouding 

van de landelijke populaties. 

Belangrijk is dat de derde voorwaarde in het meervoud is gesteld: het betreft niet de landelijke 

populatie als geheel, maar elk van de (deel)populaties die in Nederland aanwezig zijn. 

Omdat een clan een populatie is, houdt voorwaarde 3 voor de Das in dat er geen afbreuk mag zijn 

aan het streven naar een gunstige staat van instandhouding van een clan. Concreet betekent dit dat 

een opzettelijk ingreep de kans op voortbestaan van een clan niet mag verkleinen. 

Volgens Kruuk (1989) moet een clan als een populatie worden beschouwd bij beschermend beleid. 

Ook is volgens Klomp en Van der Meijden (1985) een clan een populatie. Dat een clan een 

eigenstandige genetisch onderscheiden deelpopulatie vormt, is ook aangetoond met behulp van DNA 

onderzoek van uitwerpselen (Tuijl, 2019). 

Daarnaast valt de Das onder de zorgplicht van artikel 1.11 van de Wnb. Dit houd het volgende in: 

1. Een handeling met nadelige gevolgen voor de Das moet achterwege worden gelaten. 

2. Als het niet mogelijk is de handeling achterwege te laten, dan moeten nadelige gevolgen worden 

voorkomen. 

3. Als het evenmin mogelijk is om nadelige gevolgen te voorkomen, dan moeten de nadelige 

gevolgen zo veel mogelijk worden beperkt. 

Dit heeft tot gevolg dat nadelige gevolgen in zoveel mogelijk moeten worden gecompenseerd. 

Tot slot geldt de zorgplicht van artikel 4 (lid 1 en 2) van de Conventie van Bern speciaal voor soorten 

van de aanhangsels I en II (waartoe de Das niet behoort) van dit verdrag, maar tevens voor alle in het 
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wild levende soorten, waaronder de Das. De zorgplicht houdt in dat ingrepen met nadelige gevolgen 

voor het leefgebied achterwege moeten worden gelaten, of anders zoveel mogelijk moeten worden 

beperkt. 

Op grond van beide zorgplichten, moeten nadelige gevolgen voor de Das dus worden voorkomen of 

anders zoveel mogelijk beperkt. 

Functies van het plangebied, effecten en toetsing aan de wet 

Waarnemingen en interpretatie van de waarnemingen 

Analoog aan eerdere onderzoeksrapporten van de stichting, die alle kenbaar zijn gemaakt aan de 

gemeente Amersfoort, wordt de dassenclan die in Bokkeduinen leeft hierna aangeduid met de ‘clan 

Bokkeduinen’. Het territorium van de clan wordt hierna aangeduid als het ‘territorium Bokkeduinen’. 

Onze de rapporten van onderzoek op het huidige planterrein van het AZC, op en nabij het 

bouwplangebied van het kloosterterrein Mgr Blom en bij de Berhnardkazerne, en het tracé plus de 

wijde omgeving daarvan van de Westelijke Rondweg, waarover wij sinds november 2016 ook contact 

hebben gehad met de gemeente Amersfoort en een reeks van rapporten hebben uitgebracht, zijn er 

ook meerdere onderzoeken verricht door anderen. Zo heeft de RUD van de provincie Utrecht de 

aanwezigheid van wissels, sporen en burchten bevestigd (31 januari 2020).  Recent is er nog een 

uitgebreide inventarisatie verricht door bureau EcoGroen (4 april 2022, Natuurtoets Woningbouw 

locatie Mgr Blom Amersfoort, V Vuuren en Kraaijeveld). Daarin zijn ook de clan Bokkeduinen en de 

clan Bernhardkazerne onderscheiden alsmede sporen waaruit gebruik van hun territorium kan 

worden afgeleid. EcoGroen heeft daarvoor gebruik gemaakt van “baitmarking” (aanbod van voedsel 

direct bij de hoofburcht met daarin plastic gekleurde korrels. Deze worden later in de latrines 

teruggevonden). Uit alle beschikbare onderzoeksresultaten kan worden afgeleid dat het weiland van 

het AZC een belangrijk onderdeel vormt van het functionele leefgebied van de dassen Bokkeduinen. 
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Op 5 augustus 2022 heeft de stichting veldonderzoek verricht rond het plangebied AZC. Daarbij werd 

gezocht naar sporen van de clan Bokkeduinen en werd een beeld gevormd van de geschiktheid als 

dassenhabitat. 

Op verschillende plekken werden onder het hekwerk ruimten aangetroffen die zonder probleem 

kunnen worden gepasseerd door een das. Slechts een deel van het hekwerk werd onderzocht op 

doorgangen en wissels. 

Er werden enkele wissels gevonden onder doorgangen in het hekwerk dat rond het plangebied staat, 

zie Figuur 2. De duidelijkste wissel (zie Figuur 3) liep via een dergelijke doorgang vanuit de 

aangrenzende akker naar het plangebied. 

Figuur 2. Sterren: wissels, vrijwel zeker in gebruik door de dassenclan Bokkeduinen. Witte cirkels: doorgangen onder het hek 
rond het plangebied voor de noodgebouwen. Waarnemingen op 5 augustus 2022. 
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Figuur 3. Wissel onder het hekwerk rond het plangebied, gezien vanaf de kant van de akker en in de richting van het 
plangebied (dat achter het hekwerk ligt). 

Habitat 

Vermoedelijk is de bodem van het grasland matig voedselrijk en zal de dichtheid en massa aan 

regenwormen (het belangrijke dassenvoedsel) en andere bodemfauna ruim voldoende zijn. 

Waarschijnlijk staat het gras vaak niet hoog, omdat het grasveld als speelveld (om bijvoorbeeld te 

voetballen) werd gebruikt door bewoners van het AZC en daarvoor ook wordt gemaaid. De 

regenwormen en andere bodemfauna zijn daardoor makkelijk door de clan Bokkeduinen te 

verschalken. Aan verschillende zijden wordt het grasland beschut door bomen en struiken. Dit 

bevordert dauwvorming in het gras en verlaagt de verdamping van regenwater, waardoor het voor 

regenwormen aantrekkelijk is om ’s nachts aan het grondoppervlak te komen en dan in hoge 

aantallen met weinig moeite kunnen worden verschalkt door de clan. Vermoedelijk zal de bodem 

weinig zijn bewerkt, hetgeen gunstig is voor de bodemfauna. Belangrijke burchten van de clan 

Bokkeduinen liggen op korte afstand. 

Functies 

Op grond van het bovenstaande is het aannemelijk dat het grasland heel waardevol is als 

foerageergebied voor de clan Bokkeduinen en kan worden gekenmerkt als primair foerageergebied. 

Effecten en toetsing aan de wet 

Het plangebied is ongeveer 0,4 ha groot. Ca. een derde daarvan is echter niet met gras begroeid. 

Voor zover de stichting bekend wordt beoogd het plangebied vol te bouwen met noodgebouwen.  
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Als dat juist is dan zal er ongeveer een kwart hectare aan primair foerageergebied verdwijnen. 

Verder zal dan de kans toenemen dat clanleden worden verontrust door mensen of honden 

(waarnemingen van geuren, silhouetten, geluiden, trillingen). Ook zal de kans op aanvallen van 

dassen door honden toenemen. Vooral dassenjongen lopen dan risico, omdat zij ook wel overdag 

bovengronds komen en in mei en jun vaak vroeg in de avond, nog voor schemer. Tenslotte mag er op 

de nabije wegen méér autoverkeer worden verwacht, waardoor de kans op aanrijdingen van 

clanleden zal toenemen. 

 

Figuur 4. Loslopende hond op een belangrijke burcht van de clan Bokkeduinen. Foto van 5 augustus 2022. Het gebied is voor 
honden verboden, ongeacht of ze zijn aangelijnd. 

De uitvoering van het plan leidt dus tot een opzettelijke verslechtering van foerageergebied dat 

samenvalt met een burcht. Daarom is deze ingreep een overtreding van artikel 3.10 lid 1b van de 

Wet natuurbescherming. De ingreep leidt ook tot een afname van de kans op voortbestaan van de 

clan en tot een lagere functionaliteit van de burchten van de clan. Ook daarom is de ingreep een 

overtreding van het verbod. 

Bovendien zijn er gevorderde plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van het 

plangebied die tevens nadelige gevolgen zullen hebben voor de clan Bokkeduinen. Ten eerste is er 

een plan voor woningbouw op en rond de aangrenzende akker en een nabijgelegen weiland, op 

terrein dat tot voor kort in het bezit was van de Stichting Mgr. Blom. Als dit plan wordt uitgevoerd, 

dan verdwijnt er veel grasland als primair foerageergebied en tevens de akker als zeer waardevol 

foerageergebied. De kans is groot dat uitsluitend al door dit effect de clan Bokkeduinen niet zal 

blijven voortbestaan. Er is dan geen ontheffing van artikel 3.10 1b Wet natuurbescherming mogelijk 

voor dit plan. Dit effect zal bovendien worden versterkt door toenamen van de kans op 
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verontrusting, van aanvallen door honden en van aanrijdingen door autoverkeer. Het 

woningbouwplan is daarom onverenigbaar met de Wet natuurbescherming. 

Ook voor de terreinen van de Bernhardkazerne en het Eemklooster bestaan gevorderde plannen die 

waarschijnlijk nadelige effecten zullen hebben op de daar levende clan, die in eerdere rapporten 

werd aangeduid als de clan Bernhardkazerne. Tussen de clan Bokkeduinen en Bernhardkazerne 

bestaan nu nog mogelijkheden tot uitwisseling. Om een voorbeeld te noemen: als de clan 

Bokkeduinen nog slechts één volwassen vrouwtje zou tellen, en dat vrouwtje zou worden 

doodgereden door een auto of trein, dan kan er een vrouwtje van de clan Bernhardkazerne 

emigreren naar het territorium Bokkeduinen, waardoor het verlies wordt gecompenseerd en er weer 

voorplanting kan plaatsvinden in de clan Bokkeduinen. 

Nadelige effecten van alle bovengenoemde ingrepen zullen elkaar versterken. Op grond van de 

zorgplicht van artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming en van artikel 4 van de Conventie van 

Bern, moet de gemeente Amersfoort de onderling versterkende effecten van de verschillende 

plannen voor de clans daarom toetsen aan de Wet natuurbescherming. Omdat de plannen ook een 

onderling versterkend effect hebben op de aanrijdingskans, moeten er ook dassentunnels worden 

aangelegd, zoals is aangegeven in rapporten die de stichting in de vorige jaren heeft kenbaar 

gemaakt aan de gemeente Amersfoort. De plannen moeten dus voor in hun samenhang voor de Das 

worden getoetst aan de wet, en niet, zoals nu dreigt te gebeuren, elk plan afzonderlijk. 
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Uit: Badgers, M. Clark, Whittet Books, 1994, London. Van harte aanbevolen voor wie 

meer wil weten over de Das. 


