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TIP: plooi de 
bovenrand 

onder een hoek 
van 30%

30°

Als planten de elektrische draden raken, staat 
je omheining niet meer onder stroom.

maaswijdte maximum 5 cm

draaddikte minimum 1,5 mm

DE NATUUR ALS GOEDE BUUR
(SAMEN)LEVEN MET DASSEN
Dassen staan de laatste jaren erg in de belangstelling. Deze 
geduchte alleseters kregen het begin vorige eeuw door een 
sterke bestrijding en wijdverspreide hondsdolheid behoorlijk 
moeilijk. Gelukkig loop je ze intussen weer tegen het lijf in de 
Limburgse bosrand. Dankzij de twee brede zwarte strepen, 
herken je hun karakteristieke spitse kop uit duizenden. Dassen 
leven in burchten, die soms generaties lang meegaan. De dieren 
graven die met hun sterke klauwen. Ze gaan vooral ‘s nachts 
op pad. Noten, vruchten, insecten, wormen, vogels en kleine 
zoogdieren zorgen voor een goedgevulde menukaart. Soms 
verlaten ze het bos om op je grasland te graven naar voedsel. Je 
kan tal van maatregelen nemen om schade te voorkomen. Heb 
je toch schade geleden? Kijk dan of je in aanmerking komt voor 
een schadevergoeding. In deze folder geven we je alvast een pak 
informatie mee.

Toch schade geleden?
Kijk dan of je in aanmerking komt voor een schade-                 
vergoeding. Wat moet je hiervoor doen? 

 Bekijk de algemene voorwaarden op 
natuurenbos.vlaanderen.be. 

 Bereken en bewijs de omvang van de schade. Deze 
moet minstens € 300 bedragen om in aanmerking te komen 
voor een schadevergoeding.

  Meld de schade binnen 14 kalenderdagen aan Natuur en Bos via     
   het e-loket of het formulier op de website

natuurenbos.vlaanderen.be.

  Stuur het formulier
   Digitaal via het e-loket op natuurenbos.vlaanderen.be.
   Met een aangetekende zending aan Natuur en Bos. 
    De nodige adressen vind je op het aanvraagformulier.

Nog vragen? Contacteer Natuur en Bos. Je vindt de contact-      
gegevens op natuurenbos.vlaanderen.be.
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Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75 | 1000 Brussel 
anb@vlaanderen.be

Dassenpijpen uitrasteren

Plaatsen van een omheining
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Let op: na publicatie van deze folder, kan de wet gewijzigd zijn. Kijk voor de 
meest actuele informatie op natuurenbos.vlaanderen.be.
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Door dassenpijpen uit te rasteren

Het omheinen of uitrasteren van dassenpijpen in weilanden of 
akkers, kan schade aan vee of landbouwvoertuigen voorkomen. 
Dit doe je met een paar stevige palen en draad. Zorg er wel voor 
dat de das nog vlot kan passeren. Het is niet de bedoeling dat 
hij bij de buren een nieuwe burcht gaat graven. 

Een omheining: 

 Hoogte : min. 1,5 m
 Maaswijdte: max. 5 cm
 Draaddikte: min. 1,5 mm
 Ingraven tot 50 cm, of tot 20 cm en tot 40 cm rondom 
verharden

Een elektrische afrastering (draad): 

 Drie draden op 10, 20 en 30 cm
 Als planten de elektrische draden raken, staat je omheining niet
  meer onder stroom. Vergeet dus niet regelmatig te maaien!

Een elektrische afrastering (net): 

 Hoogte: min. 0,5 m
 Maaswijdte: max. 10 cm
 Als planten het elektrisch net raken, staat je omheining niet 
  meer onder stroom. Vergeet dus niet regelmatig te maaien!

Door graafschade te beperken met 
martergaas 

Op de markt vind je gaas dat speciaal bedoeld is om marters weg 
te houden. Dit gaas belet dat ook dassen gaan graven. 

 Draaddikte: min. 1,5 mm 
 Maaswijdte: max. 8 cm

Hoe hou je de das op een 
afstand?
Dassen verzeilen op hun zoektocht naar voedsel wel eens buiten 
het bos. Wanneer zijn maag gaat knorren, woelt en graaft hij 
in de grond op zoek naar wormen. Je grasland kan flink lijden 
onder zijn grote vlijt. Ook maïskolven, groenten of fruit staan 
op zijn menu. Dassen zijn een geval apart. Je hoeft geen preven-
tieve maatregelen te nemen om bij schade door dassen recht te 
hebben op een schadevergoeding. Voorkomen is uiteraard beter 
dan genezen. Dankzij onderstaande ingrepen, houd je zijn graaf-
grage klauwen voortaan uit je buurt. 

Door een omheining te bouwen

Wie zijn grasland of gewassen afschermt van dassen, kan op bei-
de oren slapen. Neem wel de tijd om de afrastering zorgvuldig 
op te bouwen. Deze sterke alleseter klimt en graaft zichzelf via 
allerlei kieren en gaten naar binnen. Je neemt dus best volgende 
maatregelen in acht, om hen de toegang te ontzeggen.
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Bovenaan de omheining is een naar buiten  
geplooide rand nodig. Anders klimt de 
vindingrijke das er soms nog overheen.

TIP

Je vindt nog meer maatregelen om schade te 
vermijden op de website: 
natuurenbos.vlaanderen.be

http://natuurenbos.vlaanderen.be

