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Bekeken zijn het weiland Insingerstraat, de locatie voor de geplande noodwoningen 

De omgeving ten zuiden van deze locatie 

De dassenburchten op het voormalige Vitens-terrein aan de Den Blieklaan 

 

Grasland Insingerstraat en randen ervan zijn geschikt voedselzoekgebied en vliegroutes voor 

vleermuizen. Het nu lopende onderzoek zal duidelijk moeten maken of dat er ook daadwerkelijk 

vleermuizen aanwezig zijn. 

 

 
Grasland Insingerstraat Soest 6 juli 2022 

 

Grasland is aantrekkelijk en bereikbaar voor dassen. Momenteel zijn er geen sporen die met enige 

zekerheid aan dassen zijn toe te schrijven. Dat is op zich nog geen bewijs dat ze er niet komen. In de 

hekken in de omgeving zitten verschillende punten waar dassen onderdoor of doorheen kunnen. Er 

zijn verschillende plekken aangetroffen waar een groter dier onder een hek heeft doorgegraven.  

 

Een duidelijke plek waar de dassen mogelijk het grasland opkomen was op dat moment niet direct te 

vinden. Dat maakt het plaatsen van cameravallen om al of niet gebruik van het grasland door das 

vast te stellen lastig. Het bereik van een cameraval is beperkt. Het wordt dan al gauw de vraag 

komen ze er niet of stond de cameraval net niet op de goede plek. Het is verstandig om te kijken of 

een bewakingscamera op een paal zoals die gebruikt wordt op bouwplaatsen een oplossing is. Die 

overziet het terrein beter en hoger gras is minder gauw een probleem. Belangrijk is dan wel een 

model te nemen dat met infraroodlicht werkt. Wit en anders gekleurd licht verstoord dieren te veel. 

Bijkomend voordeel is dat deze installaties beter bestand zijn tegen vandalisme dan cameravallen. 

 

 

 



De beste periode om vast te stellen of het grasland door de dassen gebruikt wordt is maart tot en 

met augustus. In die periode zijn de dassen het meest actief en is de voedselbehoefte het grootst 

door de aanwezigheid van opgroeiende jongen. Praktisch betekent het dat als je nu, in juli, camera(s) 

plaatst en je ziet in de komende weken al regelmatig das(sen) op het grasland dan is er duidelijk 

sprake van essentieel foerageergebied. Zie je nu nog geen das dan is de situatie nog onduidelijk 

omdat over een paar maanden de das er wel regelmatig kan komen. Dit is afhankelijk van waar in het 

territorium op een bepaald moment voedsel beschikbaar en bereikbaar is. Dit is weer afhankelijk van 

vele factoren waaronder tijd van het jaar, natte of droge periode en hoogte van de vegetatie. 

 

In de omgeving is meer grasland beschikbaar als voedselgebied van de das. Kans is groot dat alle 

graslandjes die geschikt en bereikbaar zijn voor de das in het gebied tussen spoorlijn, bebouwing en 

het aaneengesloten bos ten westen van de Wieksloterweg onderdeel van het essentiële 

foerageergebied van deze familie dassen zijn. Dat heeft in dit gebied een tweetal consequenties: 

1. De mogelijkheid om verlies van grasland op de ene locatie te compenseren op een andere 

locatie is zeer beperkt of afwezig. 

2. In het leefgebied van deze dassen spelen meerdere projecten die negatieve gevolgen hebben 

voor het voedselgebied en de functionaliteit van de burcht van de das. 

 

De nu bekende projecten zijn: 

 Noodwoningen grasland Insingerstraat 

 Omvorming en bewoning gebouwen oude Vitens-locatie Den Blieklaan 

 Woningbouw grasland aan het 1e Heezerlaantje 

 Hekwerk om dassenschade aan natuurgras-sportvelden Bosstraat te voorkomen  

 

Worden al deze projecten uitgevoerd gaat er een stapeling van negatieve effecten optreden 

waardoor de functionaliteit van de burcht ernstig wordt aangetast. De al zeer beperkte ruimte voor 

compensatie van eventuele negatieve effecten van het bouwen aan de Insingerstraat is dan zeker 

niet meer aanwezig. 

 

Op het voormalige Vitens-terrein aan de Den Blieklaan zijn meerdere dassenburchten aanwezig. Deze 

worden gebruikt door dezelfde dassenfamilie. Op dit moment is vooral één van de grote burchten 

volop in gebruik. Er is veel vers uitgegraven zand en sporen van in- en uitlopen van de ingangen. 

Dicht bij deze burcht is een duidelijk plat gelopen speelplek. Dat is een sterke aanwijzing dat er ook 

jonge, in 2022 geboren, dassen in de burcht zitten. Op het hele terrein zijn veel belopen wissels 

aanwezig. 

 



 
Bewoonde dassenburcht voormalig Vitens-terrein Den Blieklaan Soest 6 juli 2022 

 




