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1. De inleiding 

 

Ik heb dit onderwerp uitgekozen omdat een das een mooi dier is en 

mijn vader en broer meewerken aan de dassenwerkgroep Utrecht 

en ‘t Gooi. Ik wou meer weten over de das. Ik wou weten hoe zwaar 

dassen zijn, hoe groot dassen zijn en nog veel,  meer maar ook 

dingen zoals hoe de das als hij helemaal blind is toch zo goed kan 

lopen en niet tegen bomen aan loopt. Ik had de vorige keer mijn 

werkstuk gehouden over de pinguïn, en nu over de das; zij lijken 

ook qua  lichaam op elkaar. Ze zijn echt heel mooi als ze in het gras 

liggen, vandaar heb ik dit dier uitgekozen als onderwerp voor dit 

werkstuk.  

Ik hoop dat jij de das ook gaat steunen. Als jij dit werkstuk hebt 

gelezen wordt de das misschien ook wel jouw lievelingsdier. Heel 

erg veel leesplezier! [En laat je het weten  als je dit werkstuk heb 

gelezen en het leuk vond?]     
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2. Woordspin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Het uiterlijk van de das 

De poot van een das is drie keer zo klein als de voet van een 8-jarig 

kind. En een das heeft ongeveer 10 kussentjes onder zijn poot. De 

kleuren van de vacht van een das zijn: zwart, wit, een beetje licht 

bruin en grijs. De volwassene dassen zijn ongeveer 10-15kg ,en de 

dassenjongen zijn 2-3 kg, dus ongeveer even veel gewicht als een 

baby. Volwassen dassen zijn ongeveer 1 meter lang, de jonge dassen 

zijn ongeveer 70 cm. Ook heeft de das zwarte ogen met twee witten 

korreltjes. De das heeft twee zwarte strepen, die van zijn snuit tot 

zijn oogjes lopen en is daardoor heel erg goed herkenbaar.               

Oh, en de mannetjes zijn groter dan het vrouwtje.  
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4. Wat eet de das? 
 

De das eet ander voedsel dan de mens, zoals: regenwormen,   

konijnen, muizen, insectenlarven, egels en ga zo maar door. 

Ook eten zij vruchten zoals: bosbessen, pruimen,  frambozen 

en kersen. Ze eten ook groen zoals: mais, gras, klaver, 

hazelnoten en knollen. Zij eten ander voedsel dan wij,  want 

de das heeft heel ander voedsel nodig om te leven en te 

groeien en als ze zich daar niet aan houden hebben zij kans 

om te overlijden. Dus voeren sommige mensen de das als het 

niet goed met hem gaat, dat noemen wij ook wel een handje 

meewerken.   
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5. Waar woont de das 
 

De dassen wonen in grote zelfgemaakte burchten,  [een soort 

hele grote holen.]  Ze doen er soms wel meer dan een half 

jaar over om een burcht te maken! Maar dat snap ik wel hoor 

want: sommige burchten hebben meer dan 30 

uitgangen/ingangen. En sommige burchten worden wel 

meer dan 100 jaar lang gebruikt. Ook hebben ze meerdere 

kamers, en dus een hele grote familie. De das is erg slim 

want: zij maken een lekkere zachte ondergrond door de 

grond te bedekken met varens. De dassenburchten zijn 

meestal in de bossen of in het wild.  
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6. Hoe wordt de das geboren?  

 

De meeste dassen worden eind februari, begin maart 

geboren. Dan is het nog best koud en is er nog niet zoveel 

eten te vinden. De babydassen zijn helemaal blind. Ze 

drinken net als de mens moedermelk. 

De zwangere vrouwtjes maken een speciale kraamkamer 

voor de jongen. Daar worden ze veilig geboren op het mos. Er 

worden 2 a 3 jongen tegelijk geworpen. Als de baby geboren 

is, is hij/zij ongeveer 10 centimeter. Na ongeveer een maand 

doet de baby zijn/haar oogjes open. Rond die tijd heeft de 

vacht de kleur van die van de volwassen das. Na ongeveer 8 

weken mag de das zelfstandig uit de burcht. 
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7. De dassenwerkgroep Utrecht  
 

De dassen worden bedreigd met uitsterven. Ze worden 

overreden of vergiftigd. De mensen van de dassenwerkgroep 

Utrecht en ‘t Gooi helpen de dieren. Zij zeggen “Het is een 

prachtig dier en heeft onze bescherming nodig!” Niet alleen 

in de provincie Utrecht zijn er dassenwerkgroepen, maar 

ook in Brabant, Overijssel, Drenthe, Limburg en Gelderland. 

Er is ook een dassenwerkgroep voor heel Nederland, 

genaamd Das & boom. De mensen van de dassenwerkgroep 

leggen bijvoorbeeld dassentunnels aan, of zetten hekken 

neer om de das te beschermen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



8. Afsluiting 

 

Ook ik zelf heb wel eens een das van dichtbij gezien in 

Frankrijk. Toen stond ik op een camping met mijn neefjes en 

nichtjes. Het was best spannend omdat we moesten wachten 

tot het donker werd. Dan komen de dassen namelijk eten 

zoeken. We hadden daarom zaklampen bij ons om de das 

beter te kunnen zien en moesten heel stil zijn omdat ze 

anders weg zouden gaan. 

Ook heb ik in Limburg wel eens een das gezien [meerdere 

dassen] omdat wij elk jaar naar Limburg gaan met onze oma. 

Afgelopen Pasen heb ik er ook een aantal gezien en heel veel 

sporen van dassen. 

Ik hoop dat je van dit werkstuk hebt genoten.    

[Vlag van Frankrijk] 

 

[Dit is in Limburg] 
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9. Bronnen  

 

Website van de Dassenwerkgroep Utrecht 

(www.dassenwerkgroeputrecht.nl)  

Interview met Hens en Pieter Runhaar 

Internet  

Boek:  De das in Nederland, geschreven door J.J. Dirkmaat 
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