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Samenvatting 
 
In 2015 liepen de gedoogovereenkomsten voor dassen ten einde. Deze overeenkomsten 
werden afgesloten in 2011 voor een periode van vijf jaar. Naast een jaarlijkse 
tegemoetkoming van de in 2011 door taxateurs vastgestelde schade aan gewassen, en 
oppervlaktedervingen, werd jaarlijks een vaste vergoeding (€135) per burcht uitgekeerd. Van 
de landelijk uitgekeerde bedragen uit de overeenkomsten betreft 46% de Limburgse 
overeenkomsten (in Limburg gemiddeld in 2011-2014 326.000 euro per jaar). Als gevolg van 
de decentralisatie van de taken van het Faunafonds dienen de provincies beleid te ontwikkelen 
voor tegemoetkomingen in faunaschade en te beslissen over het al dan niet voortzetten van 
het werken met meerjarige schadeovereenkomsten bij dassenschade. Dit was voor de 
provincie Limburg in een eerdere studie aanleiding om te kijken waarop de uitgekeerde 
bedragen uit de overeenkomsten gebaseerd zijn en hoe de uitgekeerde bedragen zich 
verhouden tot de actuele situatie. Hiervoor is in een studiegebied in het Zuid-Limburgs 
heuvelland, tussen Geuldal en Gulpdal, ingezoomd hoe de huidige populatie dassen zich 
verhoudt tot de uitgekeerde schade en de actuele schade. Uit deze studie bleek o.a. dat een 
groot deel van de schade door wilde zwijnen werd veroorzaakt en dat de schade door dassen 
gering was (van Rijn 2015). De aanleiding voor deze studie is het vullen van de lacunes in de 
kennis over de verspreiding en dichtheid van dassen in Limburg. 
 
In 2017 is gekeken naar het voorkomen van dassen in de Schinveldse bossen (Zuid-Limburg 
buiten het heuvelland) en de Heldense bossen (Midden-Limburg). Van beide gebieden is 
beperkt recente informatie beschikbaar over het voorkomen van dassen. De FBE heeft 
gegevens aangeleverd uit haar achterban voor het studiegebied van de Heldense bossen. 
Daarnaast zijn de Schinveldse bossen en omgeving bekeken op het voorkomen van dassen. In 
beide gebieden werden burchten aangetroffen. De dichtheid van deze burchten was gering 
(tussenafstand van ruwweg 1.0-1.5 km) en daarmee maar een fractie in vergelijking met het 
voorkomen van dassen in het Zuid-Limburgs heuvelland, waar tussenafstanden tussen 
hoofdburchten van slechts 300-500 m werden geregistreerd. Vooral voor de Heldense bossen 
werden meer burchten aangetroffen dan dat uit de laatste gegevensbronnen van 2-3 decennia 
terug het geval was. 
 
Schade 
Zowel in de regio Heldense bossen als de Schinveldse bossen zijn niet of nauwelijks 
schadegevallen bekend. Alleen in de omgeving van de Heldense bossen zijn twee voormalige 
dassengedoogovereenkomsten afgesloten geweest. Één hiervan lag in het onderzochte 
studiegebied en betrof een grote dassenburcht aan de rand van een perceel van de 
grondgebruiker. In dit geval zal sprake zijn van enige schade door dassen. 
Het uitblijven dan schadegevallen in beide gebieden komt waarschijnlijk door de lage 
dichtheid van dassen. Ook op waarneming.nl blijken de laatste vijf jaren nauwelijks 
waarnemingen van dassen of hun sporen te zijn geregistreerd. Wat waarschijnlijk een nog 
veel belangrijkere reden is voor het uitblijven van gewasschade, is de afwezigheid van wilde 
zwijnen (bron waarneming.nl). In september 2017 werd binnen voorliggende studie één 
locatie met oude woelsporen van zwijnen aangetroffen. In de Schinveldse bossen is de laatste 
5 jaren slechts een incidentele waarneming van sporen van wilde zwijnen vastgesteld 
(waarneming.nl). Tijdens het veldwerk in 2017 (maart en september) zijn in de Schinveldse 
bossen geen waarnemingen van wilde zwijnen of hun sporen geregistreerd. 
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Inleiding 
 
Nog maar dertig jaar geleden schreef de toenmalige minister van Landbouw en Visserij een 
notitie met aanbevelingen ter stimulering van het behoud en herstel van de dassenpopulatie en 
de onderlinge samenhang tussen de deelpopulaties en het herstel van het voor dassen 
geschikte biotoop (zie soortenstandaard das). In Zuid-Limburg komen dassen al sinds vele 
decennia voor (zie o.a. Wiertz en Vink 1983). De in Nederland sinds 1960 continue met 
burchten bezette kilometerhokken liggen met name in Zuid-Limburg en deels in Noord-
Limburg. Mede dankzij de bescherming en de genomen maatregelen herstelde de dassenstand 
vanaf het begin van de jaren negentig, een toename die thans nog steeds doorzet doordat 
nieuwe gebieden worden gekoloniseerd (Hollander & La Haye 2014). 
 
De provincies zijn per 1 januari 2014 financieel verantwoordelijk geworden voor 
tegemoetkomingen in de schade die wordt veroorzaakt door beschermde inheemse 
diersoorten. In Limburg is ruim de helft van de kosten het gevolg van de aanwezigheid van 
dassen. Het gaat daarbij om de kosten van de gedoogovereenkomsten (bij de aanwezigheid 
van een burcht in of nabij een agrarisch perceel) en de getaxeerde schade aan gewassen. In 
2015 lopen de vigerende gedoogovereenkomsten af. Hoewel anno 2016 het Faunafonds nog 
een zelfstandig bestuursorgaan is wordt de behandeling van verzoeken voor tegemoetkoming 
door faunaschade uitgevoerd door de interprovinciale uitvoeringsorganisatie Bij12 (onderdeel 
Faunafonds). De Nederlandse populatie dassen is de afgelopen decennia sterk toegenomen, 
waarbij er binnen Limburg verschillende trends worden waargenomen waar het gaat om de 
verhouding tussen de getaxeerde schades en de ontwikkelingen van de populatie, gemeten aan 
de verspreiding van bezette burchten. De toename van de getaxeerde schade is veel groter dan 
op basis van de toename van dassen verwacht zou worden. Omdat inzicht in de 
daadwerkelijke achterliggende ontwikkeling van het aantal dieren niet voorhanden is, is het 
moeilijk om de trends in de schadeontwikkeling te duiden (Hollander & La Haye 2014). 
 
In 2015 liepen de gedoogovereenkomsten voor dassen ten einde. Deze overeenkomsten 
werden gesloten in 2011 voor vijf jaren. Naast een jaarlijkse tegemoetkoming van de in 2011 
door taxateurs vastgestelde schade aan gewassen, en oppervlaktedervingen, werd jaarlijks een 
vaste vergoeding (€135) per burcht uitgekeerd. Van de landelijk uitgekeerde bedragen uit de 
overeenkomsten betreft 46% de Limburgse overeenkomsten (in Limburg gemiddeld in 2011-
2014 326.000 euro per jaar). Als gevolg van de (aanstaande) decentralisatie van de taken van 
het Faunafonds dienen de provincies beleid te ontwikkelen voor tegemoetkomingen in 
faunaschade en te beslissen over het al dan niet voortzetten van het werken met meerjarige 
schadeovereenkomsten bij dassenschade. Dit was voor de provincie Limburg aanleiding om te 
kijken waarop de uitgekeerde bedragen uit de overeenkomsten gebaseerd zijn en hoe de 
uitgekeerde bedragen zich verhouden tot de actuele situatie.  In een studie binnen een 
deelgebied van het verspreidingsgebied van de das in Zuid-Limburg is onderzocht wat de 
beste manier is om met de aanwezigheid van dassen in het agrarisch gebied om te gaan (van 
Rijn 2015). De studie was bedoeld om een goed inzicht te krijgen in de aantallen burchten in 
het gebied en de schade die de dieren veroorzaken, ook in verband met de getaxeerde schade 
uit de overeenkomsten in hetzelfde studiegebied. Op grond van deze informatie is een 
onderbouwd advies gegeven over het tegemoetkomingenbeleid ten aanzien van dassenschade. 
Naast gewasschade door dassen is er in Limburg in recente jaren sprake van schade door 
wilde zwijnen. In alle Zuid-Limburgse bossen komen tegenwoordig wilde zwijnen voor en die 
gebruiken ook het agrarisch gebied om te foerageren. In een groot aantal gecontroleerde 
maïspercelen bleek in vrijwel alle gevallen de schade door zwijnen veel groter te zijn dan die 
door dassen (van Rijn 2015). 
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De Informatievoorziening over uitgekeerde bedragen uit Limburgse dassengedoog-
overeenkomsten, losse schadetaxaties en controle-schadeopnames in maïspercelen kunnen 
vergeleken worden met het voorkomen van dassen in verschillende delen van Limburg. In 
onderliggende studie is vastgesteld om welke aantallen burchten van dassen het gaat in de 
Heldense bossen en de Schinveldse bossen. Deze informatie is o.a. in de context te plaatsen 
van schademeldingen in betreffende gebieden en het voorkomen van wilde zwijnen.



 9

1. Studiegebied en methoden 
 

1.1 Studiegebied 

 
Het studiegebied omvat twee bosrijke gebieden; de Heldense Bossen in Midden-Limburg en 
de Schinveldse bossen in Zuid-Limburg. De Heldense bossen liggen in de gemeenten Helden, 
Kessel en Maasbree. Dit gebied bestaat uit een grootschalig stuifduinengebied (ruwweg 40-50 
m boven zeeniveau) dat in het verleden is beplant met grove den. Rond het bosgebied is 
sprake van intensief landbouwgebied met vooral veel akkerbouw. De zuidzijde van het 
bosgebied wordt gevormd door de flanken van het Maasdal. De Schinveldse bossen vormen 
één van de grootste aaneengesloten bosgebieden in Zuid-Limburg. De noord- en oostzijde van 
het bosgebied bevatten vooral naaldbos (zandbodem). Het centrale en westelijke deel van de 
bossen zijn oude loofbossen waarin zomereiken aspectbepalend zijn (löss-bodems). De 
westzijde van het bos omvat landbouwgebied met o.a. de Schinveldse es, met een  
akkercomplex. De Schinveldse bossen worden in het noorden begrensd door de Rode Beek 
met natte en ruige natuurgebieden. 
 

   
 

Figuur 1. Kaartje studiegebieden; Heldense bossen (links) en Schinveldse bossen (rechts). 
 

1.2 Controle en classificatie van dassenburchten 

 
De Heldense bossen zijn door de Wildbeheereenheden (aangesloten bij de 
Faunabeheereenheid Limburg) in 2015 geïnventariseerd op dassenburchten. In het 
studiegebied van de Heldense bossen heeft de FBE 56 locaties aangegeven waar dassen 
zouden voorkomen. De aangeven locaties zijn via het aangeleverde GIS-bestand in een gps 
gezet zodat ze in het veld gemakkelijk opgezocht konden worden. Deze locaties zijn allemaal 
systematisch gecontroleerd op de aanwezigheid van dassen. Als er geen burchten werden 
aangetroffen werd een gebied van ruwweg 100-200 m rond de aangegeven locatie bekeken op 
het voorkomen van sporen van dassen. Bij aanwezigheid van sporen zijn aanwezige wissels 
gevolgd om de dichtstbijzijnde burcht te traceren. Alle aangetroffen burchten werden in een 
gps gezet en beschreven. Naast classificatie naar burchttype (hoofdburcht, bijburcht, losse 
pijp) en het vastleggen van het totaal aantal pijpen is de bezetting vastgelegd door het aantal 
belopen pijpen te geven. Daarnaast zijn aantekeningen gemaakt van sporen, waaronder 
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wroetsporen (kuiltjes), latrines, wissels en voedselresten. Voorts is het voorkomen van 
burchten en sporen van andere fauna (vooral vossen en konijnen) in een gps gezet. 
Van de Schinveldse bossen was van de FBE geen informatie van het voorkomen van dassen 
beschikbaar. Uit de gegevens van Das & Boom (2011) blijkt dat er in 1999 en 2003 een 
cluster burchten is vastgelegd op een locatie waar één dassenfamilie leeft. In de rest van het 
gebied zijn geen burchten bekend uit bestaande informatiebronnen en is alleen sprake van 1-2 
waarnemingen van dassen (bron: waarneming.nl). Om een indruk te krijgen van de locale 
dassenstand zijn de oude burchten uit het bestand van Das & Boom gecontroleerd en is de rest 
van het studiegebied systematisch afgelopen op zoek naar burchten. Burchten zonder vers 
gebruikte ingangen en zonder verse sporen zijn als verlaten of als niet in gebruik 
geclassificeerd. 
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2. Verspreiding van dassenburchten 
 

2.1 Heldense bossen 

 
Binnen het studiegebied heeft de FBE 53 locaties aangewezen die betrekking hebben op het 
voorkomen van dassen. Hiervan zijn er 52 zorgvuldig gecontroleerd, plus 3 oude locaties uit 
de gegevensbron van Das & Boom. De andere locatie had betrekking op een positie midden in 
Helden (buiten studiegebied) bij de voordeur van een huis, waar onmogelijk sprake kan zijn 
van vestiging van dassen. Van Das & Boom waren oude gegevens van 3 locaties beschikbaar, 
maar deze gegevens stammen uit een periode van voordat de toename inzette.  
Van de 52 gecontroleerde locaties (aangegeven door de FBE) werden er in 23 gevallen 
dassenburchten (44,2%) waargenomen, waarvan 7 hoofdburchten, 8 bijburchten (>1 pijpen) 
en 8 losse pijpen. Op 14 locaties (26,9%) was sprake van één of meerdere vossenburchten 
(totaal 16 met steeds 1-2 pijpen) en op 8 locaties (15,4%) werden alleen konijnenburchten 
gevonden. In 3 gevallen was alleen sprake van sporen in de vorm van putjes, latrines of 
wissels, maar werd geen burcht gevonden. In 6 gevallen werd geen enkel spoor van dassen 
aangetroffen, ook niet in de directe omgeving van 100-200 meter. In een ander geval werden 
alleen woelsporen van wilde zwijnen getraceerd (zie tabel 1). De drie oude locaties uit de data 
van Das & Boom, betroffen er twee een bosje met een oude burcht die al erg lang niet meer in 
gebruik was en inmiddels dicht geërodeerd. In hetzelfde bosje was sprake van een oude 
hoofdburcht die compleet vergraven was door huttenbouwende jeugd (en daarmee vrijwel niet 
meer herkenbaar was als voormalige burcht) en een voormalige hoofdburcht (14 pijpen) die 
nog maar nauwelijks in gebruik was. Verder werd in het bosje nog een losse pijp 
aangetroffen. Het kan zijn dat er op deze locatie ergens een hoofdburcht zit, maar die zit dan 
in elk geval niet in het betreffende bosje meer. In het bosje word erg veel tuinafval gedumpt 
en er werden nagenoeg geen verse sporen of wissels van dassen geregistreerd. Op één locatie 
in de Heldense bossen werd zowel door de FBE als uit oude gegevens van Das & Boom een 
burchtlocatie aangegeven. Betreffende bosperceel was compleet uitgerasterd met stroomdraad 
en het oude dennenbos was lang geleden sterk gedund met enorme verjonging van berk tot 
gevolg. Het perceel werd grondig bekeken maar er werd geen dassenburcht gevonden. Deze 
valt daarmee onder de categorie verdwijningen.  
In sommige gevallen van de door de FBE aangegeven dassenlocaties werd in eerste instantie 
niets gevonden, maar bij doorzoeken bleek sprake te zijn van een burchtlocatie op meer dan 
200 meter afstand van de aangegeven locatie. In die gevallen is onduidelijk of de betreffende 
locatie door de FBE onnauwkeurig op de kaart werd gezet en/of dat de exacte locatie van de 
burcht onbekend was. Mocht dat het geval zijn, dan is niet uitgesloten dat op locaties waar 
geen burcht werd aangetroffen (locaties met geen enkel gevonden dassenspoor en locaties met 
dassensporen) toch ergens een burcht gesitueerd was. In een klein aantal gevallen bleek er een 
burcht aanwezig te zijn op <20 m van de aangegeven locatie. Dat duidt erop dat sommige 
medewerkers van de wildbeheereenheid betreffende locaties nauwkeurig op kaart wisten aan 
te geven of GPS gebruikten. Gebruik van GPS is in elk geval aanbevelingswaardig voor het 
aangeven van burchtlocaties. 
Naast de locaties die de FBE aanwees, werden aanvullend 16 nieuwe dassenburchten 
gevonden, waarvan 4 hoofdburchten, 7 bijburchten en 5 losse pijpen. Daarnaast werden 4 
nieuwe vossen-burchten gevonden (zie tabel 1). Van het totaal van alle 39 aangetroffen 
dassenburchten waren er 8 niet in gebruik of verlaten (4 bijburchten en 4 losse pijpen). Van de 
totaal 20 aangetroffen vossenburchten waren er 8 niet in gebruik of verlaten. 
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Van het totale aantal gekarteerde dassenburchten (39) kan op basis van de ligging (zie figuur 
2), ruwweg gezegd worden dat het in het studiegebied om c. 11 dassenfamilies 
(hoofdburchten) gaat. Op basis van de inschatting en expertise (geschiktheid landschap, 
tussenafstand gekarteerde burchten en ligging van bijburchten zonder dat er een hoofdburcht 
werd gevonden), is het waarschijnlijk dat er meer dan 11 locaties zijn waar dassenfamilies 
gehuisvest zijn. Het totale aantal dassenfamilies wordt ruwweg geschat op c. 15. 
 
Tabel 1. Aantal locaties in de Heldense bossen met aangetroffen burchten (per type) of sporen 

van dassen, en burchten van vossen en konijnen. De burchtlocaties zijn opgedeeld in die al 

bekend waren bij de wildbeheereenheid van de FBE (opname 2015-2016) en oude data van 

Das & Boom (bevestiging FBE/D&B) en nieuw in 2017 gevonden locaties. 

 

Soort Typering 

bevestiging 
FBE/ 
D&B 

Nieuw 
gevonden Totaal 

Das 
 
 
 
 
 

Hoofdburcht 7 4 11 

Bijburcht 8 7 15 

Losse pijp 8 5 13 

sporen 3 - 3 

geen sporen 7 - 7 
totaal burcht 23 16 39 

Overig 
 

Burcht Vos 16 4 20 

Burcht Konijn 8 0 8 

 

2.2 Schinveldse bossen 

 
In de Schinveldse bossen zijn in het verleden (1999, 2003) een viertal dassenburchten in kaart 
gebracht (bron: Das & Boom). Deze burchten liggen in bosranden van een landbouwenclave 
in een gebied van c. 200 m, aan de oostzijde van het gebied (zie figuur 3) en hebben dus 
waarschijnlijk betrekking op één dassenfamilie. Bij controle in maart 2017 bleken alle vier de 
burchten er nog steeds te zijn. Één ervan is een hoofdburcht met 9 pijpen die maar matig in 
gebruik was (2 belopen pijpen, maar wel verse putjes). Daarnaast was sprake van 2 
bijburchten van ieder 2 pijpen, die allebei verlaten waren en waarvan er één in gebruik was 
door een vos. De 4de burcht betrof een losse pijp die nog wel door dassen in gebruik was maar 
begroeid raakt met bramen. De indruk van betreffende groep burchten was dat er sprake is 
van een kleine familie van hooguit enkele dieren. 
In het centrale deel van het gebied werden 4 nieuwe hoofdburchten gevonden. Deze lagen 
allemaal rond de Schinveldse es waarvan één (de noordoostelijke) ver in het bos, met een 
bijburcht in de buurt. Aan de westzijde werd een groep van 3 nieuwe bijburchten aangetroffen 
(zie figuur 3). Deze bijburchten liggen op c. 700 m van de dichtstbijzijnde hoofdburcht. Dat 
betekent dat ze redelijk in de buurt van elkaar liggen en dat de bijburchten mogelijk bij de 
familie van betreffende hoofdburcht horen. Het kan ook zijn dat op de locatie van de groep 
bijburchten, sprake is van een nieuwe vestiging van een nieuwe familie dassen. Betreffende 
burchten oogden relatief nieuw dus de laatste suggestie zou goed passen. 
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Figuur 2. Ligging van gekarteerde dassenburchten in het studiegebied van de Heldense bossen 
(bronnen FBE, Das & Boom en deze studie) met onderscheid in hoofdburcht (rode symbolen) 
en bijburcht (witte stippen). 
 
Aan de noordzijde van het gebied werden geen sporen of burchten van dassen gevonden. Dit 
deel van het gebied ligt langs de Rode beek en is waarschijnlijk te nat voor vestigingen van 
dassen. De zuidelijke lob van het gebied (oostelijk van Brunssum) betreft een extreem druk 
recreatie- en attractiepark. De noordkant van dit gebied is bovendien de hondenuitlaatzone 
van Brunssum. In dit gebied werden geen sporen van dassen gevonden. Op basis van het 
resultaat van de kartering wordt het aantal dassenfamilies geschat op 5-6. 
 
Tabel 2. Aantal locaties in de Schinveldse bossen met aangetroffen burchten (per type). 

Buiten de locaties met burchten werden geen sporen van dassen, of burchten van vossen en 

konijnen aangetroffen. De burchtlocaties zijn opgedeeld in die al bekend waren bij Das & 

Boom (bevestiging D&B) en nieuw in 2017 gevonden locaties. 
 

Soort Typering 
bevestiging 
D&B 

Nieuw 
gevonden Totaal 

Das 
 
 
 
 
 

Hoofdburcht 1 4 5 

Bijburcht 2 4 5 

Losse pijp 1 - 1 

sporen - - - 

geen sporen - - - 
totaal burcht 4 7 11 

Overig 
 

Burcht Vos - - - 

Burcht Konijn - - - 
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Figuur 3. Ligging van gekarteerde dassenburchten in het studiegebied van de Schinveldse 
bossen (bronnen: Das & Boom en deze studie) met onderscheid in hoofdburchten (rode 
symbolen) en bijburchten (witte stippen). 
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2.3 Vergelijking met vroeger 

 
Tijdens de veldactiviteiten bleek dat de meeste dassenburchten niet duiden op langdurig 
bestaan, zeker niet vanaf de jaren tachtig en waarschijnlijk grotendeels ook niet vanaf de jaren 
negentig. De 4 burchten van één familie die Das & Boom al in 1999 in de Schinveldse bossen 
vaststelde waren oud. Dat geldt ook voor enkele bekende burchten uit de Heldense bossen, al 
waren betreffende burchten niet meer als burcht in gebruik. Alle overige burchten oogden van 
recentere perioden van ruwweg de laatste 10-15 jaar. Voor een klein aantal hele grote 
burchten uit de Heldense bossen, zou kunnen gelden dat deze gezien de omvang al vanaf de 
jaren negentig zijn ontstaan en niet in het bestand van Das & Boom terecht gekomen zijn. 
Burchten met een grote omvang betroffen in de Heldense bossen 2 hoofdburchten met maar 
liefst 31 en 45 ingangen. 
 

2.4 Gedoogovereenkomstgebieden 

 
In het studiegebied van de Heldense bossen bleek op één van de gecontroleerde locaties ook 
informatie aanwezig te zijn uit de dassengedoogovereenkomsten. Op deze locatie was sprake 
van een grote dassenburcht (hoofdburcht met 22 pijpen) en een losse pijp in gebruik door een 
vos maar mogelijk gebouwd door dassen. Bij de losse pijp was een hoogzit geplaatst. In 
betreffende overeenkomst werden overigens op deze locatie 4 dassenburchten naast elkaar op 
de kaart van de bijlage uit de overeenkomst ingetekend. In de rest van het studiegebied is geen 
sprake van overeenkomstgebieden en is dus ook geen aanvullende informatie beschikbaar van 
de ligging van dassenburchten. Net buiten het studiegebied van de Heldense bossen ligt nog 
een ander overeenkomstgebied. Ook hier is een opmerkelijk aantal burchten van 5 stuks op rij 
binnen 80 m ingetekend en waarschijnlijk sprake van één enkele hoofdburcht. Buiten het 
studiegebied van de Heldense bossen liggen wel substantiële aantallen overeenkomstgebieden 
aan de andere kant van de Maas (oostzijde). In het studiegebied van de Schinveldse bossen 
zijn nooit dassengedoogovereenkomsten afgesloten, ook niet in de directe omgeving van 
Schinveld. De dichtstbijzijnde overeenkomstgebieden liggen ten zuiden van Sittard en in de 
regio van Hoensbroek. 

 

3. Conclusie 
 
De dichtheid van dassen in de onderzochte studiegebieden van de Heldense bossen en 
Schinveldse bossen is gering, zeker als ze worden afgespiegeld tegen het voorkomen van 
dassen in het Limburgs heuvelland. Dat is waarschijnlijk de verklaring van het uitblijven van 
schadegevallen in beide gebieden, op één enkel geval na (oude gedoogovereenkomst) aan de 
zuidzijde van de Heldense bossen. Een andere verklaring van het uitblijven van 
schademeldingen uit deze gebieden is waarschijnlijk de afwezigheid van wilde zwijnen. De 
bronnen van waarneming.nl bevestigen deze conclusie; het aantal waarnemingen van dassen 
is in beide gebieden gering en waarnemingen van zwijnen worden alleen in de omgeving van 
de Schinveldse bossen incidenteel (1x in 5 jaar) gedaan. 
Uit de opname van de FBE bleek voor de Heldense bossen dat een groot deel van de 
aangegeven locaties geen betrekking hadden op burchten van dassen, maar op burchten van 
konijnen, vossen en sporen. 


