
Dassensymposium (23/02/2018) en dassenwandeling (25/02/2018) in 
Borgloon

Op 23 februari hebben Jos Reekmans (Natuurpunt Borgloon) en gastspreker Frederic Thoelen (Dir 
Vogelbescherming Vlaanderen) ons heel wat bijgeleerd over onze “Vlaamse Panda”.

Zo leerden we dat de das behoort tot de marterachtigen en is de tweede grootste martersoort van 
Europa. 

Er werd uitgelegd waarom Haspengouw en de Voerstreek zo ideaal zijn om de das zijn burchten te 
laten bouwen. De das houdt van hellingen, zodat hij zijn omgeving via geur kan verkennen. Ook houdt
hij van stevige grond, om een degelijke burcht uit te graven.

De das blijkt ook een echt familiedier te zijn, samenwonend met tot wel 12 gezinsleden. Hij wisselt 
bovendien ook al eens graag van slaapplek omdat de kleine kriebelbeestjes hem na enkele nachten 
teveel storen.

Zo leerden we ook dat je het verschil tussen een dassen-en vossenburcht goed kan zien. Een 
dassenburcht zal eerder een afgeplatte ingang hebben, terwijl een vossenburcht eerder een rondere, 
hogere opening heeft.

Hoewel de das een zeer krachtige beet heeft, is hij geen vervaarlijk roofdier, maar een echte 
opportunist en lekkerbek. Tijdens het foerageren vindt hij allerlei lekkers dat de natuur hem op dat 
moment biedt. Dat kan gaan van gevallen fruit, insecten tot een occasioneel babykonijntje. Maar wat 
hij het allerlekkerst vindt, is toch de regenworm.

Aangezien de meeste mensen nog nooit een das van kortbij hebben gezien, had Jos Reekmans het 
symposium voorzien van mooi didactisch materiaal. Een jonge mannelijke das, die vorig jaar 
overreden werd, had een nieuw leven gekregen en kon worden bezichtigd.

Op 25 februari kregen we de kans om al die interessante leerstof in de praktijk gezien. Tijdens een 
zonnige en ijskoude ochtend gidste Jos Reekmans ons langs allerlei dassenholen en door de prachtige
Loonse natuur.

We trachtten sporen te vinden van onze geliefde Vlaamse panda, maar door de bevroren grond was 
dit geen evidentie.

We konden tenslotte allen besluiten dat we heel wat hadden bijgeleerd over het doen en laten van 
de mooie das. 
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