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1. Inleiding 
De das is het grootste roofdier op land in Nederland. 
Het dier was ooit een bedreigde diersoort, maar nu 
gaat het aardig goed met dit bijzondere dier. 
In dit boek lees je meer over de das. 
Je leest meer over het leven van de das in 
Nederland. Dassen in Nederland wonen in burchten. 
Je neemt een kijkje in zo’n dassenburcht. 
Er zijn veel meer dassensoorten in de wereld.  
Daar lees je ook meer over. 



2. De Europese das 
Marterachtigen 
In Nederland vind je één van de vele soor-
ten dassen in de wereld.  
Het is de Europese das (1). 
Net als alle andere soorten dassen hoort 
de das bij de marterachtigen.  
Andere marterachtigen zijn: hermelijnen 
(2), wezels (3), bunzingen (4), otters (5), 
nertsen (6) en marters (7). 
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Roofdier 
Net als alle andere marterachtigen is 
de das een roofdier. Dassen eten in 
het voorjaar en in de zomer vooral 
regenwormen, insectenlarven, kleine 
zoogdieren, slakken, kikkers,  vogels, 
egels en eieren. 
Maar in de herfst eet het dier ook 
knollen, vruchten, graan en gras. 

Herkennen 
Een das kun je goed herkennen.  
De kop valt het meeste op. Over de 
hele kop loopt een witte streep.  
Ook de wangen van het dier zijn wit.  
De snuit is lang en puntig. 
Verder heeft de das korte poten. 



Winter 
In de winter zijn dassen niet erg druk 
in de weer. Ze slapen veel, maar het 
is geen winterslaap, zoals bij een 
egel.  
In het najaar heeft de das zich vol 
gegeten. In de winter gebruikt de das 
zijn vetvoorraad op. Soms zal hij wat 
rondscharrelen op zoek naar eten. 

Graven 
De das is een echte graver.  
Daarom heeft het dier korte en 
dikke graafpoten.  
De lange snuit komt bij dat ge-
graaf  ook goed van pas. 
De das woont onder de grond.  
Dat betekent veel graven.  



3. De burcht 
De woonplaats 
Dassen wonen in een bijzondere woonplaats. Het is 
een ondergronds hol. Het wordt een burcht ge-
noemd. Een burcht bestaat uit gangen en kamers.  
Er zijn verschillende in– en uitgangen. Er zijn ook 
slaapkamers en voorraadkamer. Dassen slapen 
overdag in de burcht. In de nacht gaan ze op pad.  
Er kunnen meerdere families in een burcht wonen. 

Een kijkje in de burcht: 
1. In- en uitgangen 
2. Slaapkamer 
3. Voorraadkamer 
4. Grondhopen (grond uit 

de uitgegraven gangen) 
5. Toilet buiten de burcht 1 

1 

1 
1 

3 

2 

4 
1 

5 



4. Jonge dassen 
Jonge dassen worden het meest in de maan-
den januari en februari geboren.  
De vrouwtjesdas, de zeug, werpt 1 tot 6 
jongen per keer. De jongen zijn blind en roze. 
Ze hebben een dunne, lichgrijze vacht. 
Na 5 weken gaan de ogen open.  
De jongen drinken op zijn minst 3 maanden 
lang melk bij de moeder. 

Daarna gaan ze half  verteerd voedsel 
eten. Dat eten wordt door de moeder 
uitgebraakt. 
Na ongeveer 8 weken verlaten de 
jonge dassen af  en toe de burcht. 
Meestal wonen de dassen hun hele 
leven in dezelfde burcht.  
Soms verhuizen mannetjes of  beren 
naar een andere burcht in de buurt. 



5. Dassen in Nederland 
Verspreid 
Dassen komen in Nederland in kleine gebieden 
voor. Die gebieden liggen erg verspreid.  
De meeste dassen komen voor: 
1. Op de Veluwe, 
2. In de Maasvallei en 
3. In Zuid-Limburg 

Ruim 30 jaar geleden was de das een 
bedreigd dier.  Veel dassen werden dood-
gereden in het verkeer. Ook verdwenen 
dassen door de jacht en door stropers. 

De stichting Das en Boom doet veel om het leef-
gebied van de das en andere marterachtigen te 
beschermen. Ze leggen dassentunnels (4) aan 
onder wegen. Zij zorgden ervoor dat de das nu niet 
meer een bedreigde diersoort is. 
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6. Andere soorten dassen 
De zilverdas 
De zilverdas of  Amerikaanse das komt 
alleen in Noord-Amerika voor. Dit roof- 
dier heeft een plattere kop dan de das in 
Nederland. Ook zit er veel minder wit op 
de kop. Het dier leeft alleen.  De zilverdas 
is een goede graver en een goede 
zwemmer. 

De zilverdas maakt meerdere 
holen. Hij wisselt vaak van burcht. 
Bij gevaar sluit hij in- en uitgangen 
van binnenuit af. 
Deze dassensoort heeft ook giftige 
slangen op het menu staan.  
De zilverdas is agressiever dan de 
Europese das. 



Japanse das 
Deze das komt alleen voor in Japan. 
Ook deze dassensoort leeft alleen. 
Het dier graaft geen echte holen, 
maar leeft meer in kuilen. 
De Japanse das houdt in de winter 
een echte winterslaap. 

Aziatische das 
Deze dassensoort kun je vinden in 
China, Rusland en Korea.  
In deze landen wordt ook op het 
dier gejaagd door mensen. 
De Aziatische das heeft een licht-
grijze pels. 



De Birmese zonnedas 
Deze soort is klein. Het zijn geen 
gravers. Ze pikken vaak de holen van 
andere dieren in.  
De zonnedas leeft alleen. 
Deze dassensoort komt alleen in Azië 
voor. Het dier leeft van kleinere 
dieren, zoals wormen, slakken, 
muizen en ratten. 

Honingdas 
De honingdas komt voor in Afrika, India en 
in het Zuidoosten van Azië. 
Het dier jaagt overdag. Het is een taai dier 
dat zelfs jonge leeuwen verjaagt en hun 
prooi afpakt. De dikke pels beschermt het 
dier tegen bijensteken, want honing is het 
favoriete maal van deze das. 



7. Dassenweetjes 
Scheerkwasten 
De haren van de das worden gebruikt om 
dure scheerkwasten te maken. 
De allerduurste kwasten worden ge-
maakt van de baard van de das.  
Die haren zijn extra zacht. Die kwast 
neemt veel water op en maakt heel veel 
schuim. 
Zo’n kwast kost rond de 100 euro. 

Dashond 
De dashond of  teckel werd vroeger vooral 
gefokt voor de jacht op dassen en vossen. 
Deze honden joegen de dassen uit hun 
burcht. Deze slanke, kleine honden 
konden gemakkelijk de gangen van de 
burcht in. Een das die zijn hol uit vluchtte 
was een gemakkelijke prooi voor de jager. 



Sporen 
Dassen moeten hun nagels scherp 
houden om goed te kunnen 
graven. 
Ze gebruiken daarvoor boomstam-
men. Ze laten daarbij ook gelijk 
een spoor voor andere dieren 
achter. Dat spoor betekent: Hier 
woon ik. 

Zintuigen 
De das moet het vooral van zijn neus 
hebben. Met die neus spoort het dier alle 
lekkere hapjes op, van regenworm tot 
insect. 
Ook het gehoor is erg goed.  
Elk ritselgeluid vangen de oren op.  
Is hier iets lekkers te eten. 
De das heeft niet zulke goede ogen. 



7. Filmpjes 

Het klokhuis: De das 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-
klokhuis-dassen/#q=de%20das  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-dassen/#q=de%20das
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-dassen/#q=de%20das






Bronnen en foto’s 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Das_(dier) 

http://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/dassen.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Badger 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_badger 

http://en.wikipedia.org/wiki/Honey_badger 

http://en.wikipedia.org/wiki/Asian_badger 

http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_badger 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_ferret-badger 
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