
  
 

MELDEN DODE DASSEN 

Er zijn geen wettelijke voorschriften om dode Dassen (dieren) te melden. De 
Das is wel een beschermd dier. Sommige gemeenten hebben dat wel opge-
nomen in hun APV regels. Eijsden Margraten niet. 
De vinder van een Das in Eijsden is dus vrij om naar eigen inzicht en kennis 
te handelen. Voor Dassen zijn er volgende mogelijkheden: 

• Das en Boom inlichten,  

• de Dierenambulance informeren 
(alleen voor gewonde dieren), 

• de Gemeente informeren,  

• de plaatselijke dassenwerkgroep 
te informeren.  

Zo juist mogelijk gegevens qua vind-
plaats opgeven.  
Het zal duidelijk zijn dat lang niet elke 
burger dat weet en doet. De vinder die 
extra moeite wil doen kan via internet contact opnemen met de Dutch Wildlife 
Health Centre. Deze organisatie onderzoekt dode dieren. Op hun site staat 
hoe te handelen. 
 
Is de vondst op particulier terrein dan zal de Gemeente geen actie onderne-
men.  
 
Is de vondst op openbaar gebied dan is er de wens van Das en Boom, be-
kend bij de Gemeente, dat de Gemeente de Das ophaalt, constateert welk 
dier het betreft en actie onderneemt. O.a. melden bij Das en Boom, melden 
bij de Dassenwerkgroep Limburg. Dat is vooral van belang van maart tot en 
met mei als het een dood zogend wijfje betreft. Dan wordt eventueel uitge-
zocht van welke burcht het dier zou kunnen zijn en wordt getracht de jongen 
te redden. Een dood zogend wijfje in februari betekent dode jonge Dassen, 
daar die nog niet naar buiten komen en zich dus niet laten vangen. 
 

Voor Eijsden geldt: de IVN dassenwerkgroep DASLICHT stelt het op prijs dat 
het dode dier gemeld wordt. Indien mogelijk wordt de melding geverifieerd en 
actie ondernomen. Advies is kadaver ergens uit het zicht te deponeren zodat 
er aaseters hun werk kunnen doen.  

Jean Creuwels, dassenwerkgroep IVN Eijsden, tel. 043-3616195 


