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De feiten speelden zich af  op de
oude spoorwegzate (pegelveld) in
Gotem. Voor de dassen is de om-
geving bijzonder geschikt omdat 
ze in de oude spoorwegberm hun
burchten kunnen uitgraven. “De 
ingangen van de burchten zijn met
een lint gemerkt. Diegene die de 
bussen haarlak daar heeft gelegd,
had de intentie om de dassen te 
verjagen, of erger nog, te doden. 
Want uit de bussen stroomde nog
de vloeibare substantie die onder 
druk haarlak wordt. Als dassen 
dat in hun mond krijgen, gaan ze
dood”, zegt Luk Robijns, voorzit-
ter van Natuurpunt Borgloon. De
vereniging vraagt zich vooral af 
wie er baat heeft bij het vertrek
van deze dieren.

Vossen
Tot de jaren ‘90 van de vorige 
eeuw was het niet uitzonderlijk 
dat dassen werden weggejaagd of
vergiftigd. Maar sinds de oprich-

ting van de Dassenwerkgroep
in Limburg zijn dit soort prak-
tijken sterk afgenomen. “Wij ge-
ven mensen tips over hoe ze hun 
landbouwgewassen of koeien (ze 
durven wel eens een poot te bre-
ken als ze in een hol van een das
trappen) kunnen beschermen. En
dat werkt. Trouwens, schade aan-
gericht door dassen wordt voor de
volle 100% door Vlaanderen ver-
goed. Niemand heeft er dus baat
bij om dassen te verjagen”, zegt
Thomas Scheppers van de Das-
senwerkgroep. Omdat dassen
vaak in dezelfde burchten leven
als vossen, wordt ook niet uitge-
sloten dat de haarlak voor vossen
bedoeld was. “We weten het ge-
woon niet”, zegt Scheppers. Ook 
Stefan Carolus vindt het allemaal
heel bizar. “De dader heeft in ie-
der geval veel moeite gedaan: bus-
sen haarspray kopen, er gaatjes in
boren, de burchten zoeken... Dan
ben je heel bewust bezig met het

verstoren van de dassenpopulatie.
De dieren zijn erg gevoelig voor
geuren.”

Straffen
“Vanuit Natuurpunt zullen we
maatregelen nemen en alle rechts-
middelen gebruiken om de daders
te vatten en te straffen”, zegt Ro-
bijns. Er is intussen klacht inge-
diend bij de politie en bij het
Agentschap van Natuur en Bos. 
Hun inspecteurs gingen maandag
al ter plaatse voor een onderzoek.
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Aan veertien van de vijftien dassenburchten in het Loonse 
natuurgebied Meersbeemden zijn lege bussen haarlak gevonden. “Ik 
dacht eerst aan een sluikstort”, zegt conservator Stefan Carolus. 
“Maar toen zag ik dat er gaten in de bussen waren geboord, zodat de 
drijfgassen de burchten in zouden lopen. Vol ongeloof ging ik op 
zoek en in totaal vond ik veertien lege bussen bij de ingangen”, 
zegt Carolus. De dader(s) had volgens dassenkenners maar een 
doel: de dassen verjagen.

Dassen zijn erg gevoelig voor 
geuren. FOTO HBVL
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De bussen haarlak waren doorboord zodat de drijfgassen in de dassen-
burcht zouden dringen.  FOTO JCR
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Hasseltsebaan na tien jaar 
juridische strijd heraangelegd

De Hasseltsebaan verbindt Tes-
senderlo met Meldert (Lum-
men). De gewestweg kreeg in
twee fasen een nieuw wegdek,
gescheiden riolering en fietspa-
den aan beide zijden. De stad
kreeg het beheer van het dos-
sier. Bij de werken voor de twee-
de fase tussen het centrum van 
Deurne  en de grens met Tessen-
derlo liep het mis. De uitvoering
gebeurde in 2007, maar in de-
cember 2008 kwam de gebrek-
kige uitvoering aan het licht. Er
ontstonden bulten in de weg en
in het fietspad, waarvoor de 
stad de aannemer dagvaardde.
De rechtbank stelde in 2009 een
expert aan die in april 2014 zijn
definitief verslag aan de rechter
bezorgde.
“In januari dit jaar stelde de 
rechter de aannemer aanspra-

Na bijna tien jaar juridische 
strijd wordt de Hasseltsebaan 
in Deurne heraangelegd zoals 
het hoort. De stad en de 
aannemer van de werken 
hebben daarover een akkoord 
bereikt. De werken starten na 
de bouwvakantie dit jaar.

kelijk en veroordeelde hij hem tot
de som van 859.395 euro voor de
herstelling van de door de expert 
aangegeven gebreken. De aanne-
mer moest ook de gerechtskosten
betalen”, legt schepen van Open-
bare Werken Bart Stals (DDS)
uit. “De aannemer wilde daarte-
gen beroep aantekenen, maar we
zijn samen aan tafel gaan zitten en
zijn akkoord gegaan dat de aanne-
mer zelf de herstellingen uitvoert.
Het betekent ook dat de aanne-
mer fundamenteel zijn aanspra-
kelijkheid erkent.”

Het verhoogde plateau op het
kruispunt met de Langestraat 
wordt aangepast. Dat maakt 
geen deel uit van het verslag van
de expert, maar was wel een dis-
cussiepunt bij de voorlopige op-
levering. Wij als stad betalen de
helft van die kosten. De aanne-
mer zal wel al onze dagvaar-
dings- en procedurekosten voor
de rechtbank betalen. De wer-
ken starten na de bouwvakantie
op 2 augustus en duren tot be-
gin september.” 
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De werken in Deurne starten op 2 augustus.  FOTO LW

Een bouwondernemer heeft
plannen om een grote manege
te bouwen op de Kiep, een re-
creatiegebied in Eigenbilzen.
De buurtbewoners van de ach-
terliggende Litsebeek willen
dit stukje natuur echter behou-
den. “We hadden grote borden
met leuzen opgesteld aan de
grens van het bosgebied om de
bouwheer en de natuurvereni-
ging die eigenaar is van het bos
wakker te schudden”, aldus
Schabregs. Afgelopen vrijdag

werden die borden kapotge-
maakt. “We hebben op dit van-
dalisme gereageerd door met-
een nieuwe, mooiere protest-
borden te maken”, stelt
Schabregs. Daarnaast dienden
de actievoerders een bezwaar-
schrift in bij de gemeente. “Een
honderdtal mensen heeft het
bezwaar ondertekend, terwijl
diverse buurtbewoners ook
nog aparte bezwaren hebben
ingediend”, stellen de actie-
voerders.  (joge)   

Protestborden vernield
Enkele protestborden tegen de komst van een grote manege in het 
bosrijk gebied van de Kiep in Eigenbilzen zijn vernield. “Als 
antwoord hebben we meteen nieuwe grote borden gemaakt”, 
vertelt Karen Schabregs van het actiecomité.

De buurtbewoners bij hun vernielde borden. FOTO JOGE
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Dierenbeul spuit haarspray 
in dassenburchten in Gotem


