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De das  
 
Het is een van de mooiste dieren die in Nederland in het 
wild leven.  
Hij is best groot, maar toch heb je er waarschijnlijk nog 
nooit een gezien... 
 
Waarom zien we dassen meestal niet? 
 
Deze das ziet er best vriendelijk uit op deze foto en dat is hij ook. Voor mensen 
is hij bang, die komt hij liever niet tegen. Daarom komt de das pas ‘s avonds te 
voorschijn als de mensen slapen. Overdag woont hij in een hol onder de grond. 
Daar kan hij dan rustig slapen terwijl de mensen boven de grond druk bezig 
zijn. 
 
Is de das een beer? 
 
De das lijkt wel een beetje op een beertje. Hij ziet er uit als een beer met zijn 
sterke korte poten. Hij loopt met een soort hobbelgangetje, net als een beer. 
Bovendien eet hij net als een beer voornamelijk planten, insecten en wat kleine 
diertjes. Net als een beer heeft een das niet zulke beste ogen. Maar ruiken kan 
hij als de beste. Maar anders dan een beer is een das een echt familiedier, hij 
vindt het niet fijn om alleen te zijn. En weet je…. eigenlijk is een das geen beer 
maar een marterachtige. Hij is dus geen familie van de beer of de hond, maar 
van de bunzing en de otter! 
 
Is de das een roofdier? Wat eet hij zoal? 
 
Een das wordt officieel een ‘roofdier’ genoemd. Maar hij rooft helemaal niet, 
hij scharrelt zijn kostje rustig bij elkaar. Het belangrijkste voedsel voor de das 
zijn regenwormen. Die komen ’s nachts boven de grond om blaadjes te eten. 
Als de das er een hoort ritselen, pakt hij hem voorzichtig vast en trekt hem 
langzaam helemaal uit de grond. Op één nacht kan hij zo honderden wormen 
vangen. Verder eet hij wat hij zoal tegenkomt. 
In het voorjaar en zomer eet de das voornamelijk wormen, insecten, slakken en 
kikkers. In de herfst meer appels, peren, kersen en maïs. Als hij ze tegenkomt 
eet hij ook muizen en mollen en soms een jong konijntje. 
In de winterperiode is er minder eten te vinden voor de das. Daarom eet hij in 
de herfst extra veel, zodat hij wat dikker wordt en in de winter op zijn vet kan 
teren. 
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Woont de das boven de grond? 
 
De das gebruikt zijn graafpoten niet alleen om voedsel uit de grond te wroeten, 
maar ook om zijn hol te maken. Dat graaft hij vaak in een helling, bijvoorbeeld 
in een rivierduin of een houtwal. Het hol van een das noem je een burcht. 
Meestal wordt een burcht bewoond door een hele familie, want de das is een 
echt gezelligheidsdier. Zo’n dassenburcht bestaat uit een uitgebreid 
gangenstelsel en heeft meerdere uitgangen en ‘kamers’. In die kamers worden 
de jongen geboren en grootgebracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soms wonen dassen en vossen samen in één 
burcht. Dassen vinden dat niet zo erg, zolang de 
vos er maar geen zootje van maakt. Dassen zijn erg 
schone dieren. Ze houden er niet van als vossen 
resten van hun prooi bij de ingang van het hol laten 
rondslingeren. Dat gaat stinken en dassen hebben 
een hele goede neus …bah!  
 
 

Een dassenburcht begint met 

een tunnel. Na een meter gaat 

die tunnel vaak de hoek om, je 

kunt dus nooit ver naar binnen 

kijken. Een paar meter verder 

maakt de das dan een kamertje. 

Groot genoeg om met andere 

dassen samen in te kunnen 

slapen, lekker opgerold tegen 

elkaar aan.  

Hiernaast zie je in de doorsnede 

hoe zo iets er uit zou kunnen 

zien. 
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Heeft de das vijanden? Wie? 
 
In Nederland heeft de das geen natuurlijke vijanden. Zijn grootste vijand is wel 
de mens. Vroeger werd de das zelfs bejaagd. Van het haar van de das werden 
kwasten en penselen gemaakt. De jager stuurde zijn honden de burcht in om 
de dassen naar buiten te drijven, waarna hij hen kon schieten. Daarvoor 
werden kleine, felle honden gebruikt, zoals teckels en terriërs.  
 
De das wordt beschermd. Wat betekent dat? 
Toch gingen er veel dood. Hoe kan dat? 
 
Net als veel andere in het wild levende dieren in Nederland zijn dassen 
'beschermd'. Dat betekent dus dat wij mensen de das beschermen. Dassen zijn 
dus 'wettelijk beschermd'. Dat betekent dat er een wet is gemaakt, waarin 
staat dat je een dassenburcht niet mag verstoren en dat je dassen niet mag 
lastig vallen. Mensen die dat toch doen krijgen een flinke boete.  
Die wet heet; Wet natuurbescherming. 
Toch bleef het lange tijd niet goed gaan met de das. Dat kwam doordat er veel 
dassen werden doodgereden. Daarom is men onder autowegen 
dassentunneltjes gaan aanleggen. En al worden er ieder jaar nog honderden 
dassen doodgereden, het gaat nu een stuk beter met de stand. Tegenwoordig 
lopen er in ons land al ongeveer 4500 dassen rond. De meeste leven in 
Gelderland en Limburg. De das houdt namelijk van bosrijke streken. Zijn 
favoriete biotoop is een kleinschalig landschap, met akkers, bosjes, heggen en 
houtwallen. 
 
Je weet nu al een heleboel over dassen. Er is nog veel meer informatie over. 
Kijk eens op onderstaande website.  
 
Tekst en illustraties (bewerkt):  
www.dasenboom.nl 
www.surfspin.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dasenboom.nl/
http://www.surfspin.nl/
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Vragen 
Geef antwoord op de volgende vragen. Zoals je misschien al gezien hebt, staan 
deze vragen ook boven de verschillende alinea’s. Zo weet je meteen in welk 
stukje je moet lezen om antwoord te geven. 
Let op: Het zijn open vragen. Herhaal een stukje van de vraag in je antwoord. 
Gebruik goede zinnen met hoofdletters en punten.  
Je mag extra informatie toevoegen aan je antwoord. 
 

1. Waarom zien we dassen meestal niet? 
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

2. Is de das een beer? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
3. Is de das een roofdier?  

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
4. Wat eet hij zoal? 

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5. Waar woont de das? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
6. Heeft de das vijanden? Wie? 

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
7. De das wordt beschermd. Wat betekent dat? 

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

8. Toch gingen er veel dood. Hoe kan dat? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Antwoorden 
 
1. Dassen zien we meestal niet omdat ze bang zijn voor mensen. Ze slapen 
overdag en leven ’s nachts. 
 
2. De das is geen beer maar een marterachtige. 
 
3. Officieel is de das een roofdier, maar hij rooft helemaal niet. 
 
4. De das eet veel regenwormen. Ook eet hij wormen, insecten, slakken en 
kikkers en in de herfst appels, peren, kersen en maïs. Als hij ze tegenkomt eet 
hij muizen en mollen en soms een jong konijntje. 
 
5. De das woont in een burcht.  
 
6. De vijand van de das is de mens. 
 
7. Dassen zijn beschermd, betekent dat er een wet is gemaakt, waarin staat dat 
je een dassenburcht niet mag verstoren en dat je dassen niet mag lastig vallen. 
Mensen die dat toch doen krijgen een flinke boete.  
 
8. Er gingen er toch veel dood doordat ze werden doodgereden.  
 
 


