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Memo 

Aan  

Gemeente Brummen; Marius ten Voorde 

Van   

Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

 

 
 
 

Aanwezigheid dassenburcht nabij zonnepark 

Oude Zutphenseweg te Hall (DOS-2018-064335) 

 

Tijdens de raadsbehandeling van de definitieve verklaring van geen 

bedenkingen op 6 juni jl. werd door verschillende omwonenden 

aangegeven dat er nabij het beoogde zonnepark dassenburchten gelegen 

zijn. Deze dassenburchten worden niet genoemd in de flora- en fauna 

quickscan behorende bij de aanvraag om omgevingsvergunning.  

 

Bij de beoordeling van het onderdeel ecologie voor de beoogde 

ontwikkeling is gebruik gemaakt van een extern onderzoeksrapport van 

Econsultancy . Omwonenden hebben aangegeven dat ten onrechte geen 

melding is gemaakt van de dassenburchten nabij de Lendeweg 1 en Oude 

Zutphenseweg 14. De omwonenden hebben aangegeven dat de 

gemeente voorbarige conclusies heeft getrokken en dat nader onderzoek 

op in het veld wenselijk is.  

 

Op 19 juni 2019 is John Mulder, ecoloog bij de OVIJ, ter plaatse geweest 

en heeft samen met omwonenden (Guido Groot Obink en Jaap 

Grolleman) de door hen gekende locaties van burchten en sporen 

bekeken. 

 

Lendeweg 1 

In een heuvel bij de retentievijver tegenover Lendeweg 1 (locatie 1 op 

kaart) blijkt een bewoonde dassenburcht met meerdere pijpen aanwezig. 

De heuvel is sterk begroeid met een ruige, weelderige vegetatie van o.a. 

grote brandnetel. De dassenwissels lopen onder de vegetatie door. Door 

de zeer moeilijke toegankelijkheid van de locatie zijn mogelijk niet alle 

pijpen ontdekt. Verse wissels en latrineputjes vanaf de heuvel in de 

richting van het beoogde zonnepark werden waargenomen. De burcht ligt 

op ca. 140 meter van het beoogde zonnepark. Het maken van 

verduidelijkende foto’s is niet gelukt. 
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Oude Zutphenseweg 14 

Op het erf van dhr. Van der Spek (Oude Zutphenseweg 14, locatie 2 op 

kaart) is een bijburcht/tijdelijke pijp aanwezig en zijn graafsporen bij een 

half dichtgeslibde duiker zichtbaar die duiden op gebruik.  

 

De omwonenden hebben enkele documenten overhandigd aan dhr. 

Mulder, te weten;  

 

- (ongedateerde) cameravalbeelden met een das die onmiskenbaar 

deze pijp ingaat. 

- Een inventarisatierapport van dhr. H. Vink, naar eigen zeggen in 

opdracht van Das & Boom en Natuurmonumenten, behandelt de 

dassen in de omgeving. Gesteld wordt dat krab- en poepsporen 

worden gevonden bij nagenoeg alle duikers rondom de beoogde 

percelen voor het zonnepark.  

 

Twee bewoonde dassenburchten worden in het rapport genoemd. 

De ene in de bosstrook aan de Voorstondenstraat t.h.v. nr. 24 op 

ca. 800 meter van het zonnepark (locatie 3 op kaart). Tussen 

deze burcht en die bij de retentievijver is 1000 meter gelegen. 

Het betreffen waarschijnlijk aparte families. De andere is gelegen 

in het bosje aan het kanaal t.h.v. Lendeweg 16 op ca. 1500 meter 

van het zonnepark (locatie 4 op kaart). De burcht bij de 

retentievijver is in dit onderzoek over het hoofd gezien. 

- Van dhr. Jaap Grolleman is een verslag met waarnemingen van 

sporen van november 2018 verkregen. Tevens is ter plekke een 

overzicht opgesteld door de Wildbeheer Eenheid Brummen 

verkregen van verkeersslachtoffers in het gebied (dassen en 

reeën). 

 

Figuur 1: 

Ligging dassenburchten en -pijpen.  
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Beschouwing 

Duidelijk is dat er meerdere dassenburchten rondom het plangebied 

aanwezig zijn; de kortst bij gelegen is op 140 meter. 

Gezien de inrichting van het terrein waar het zonnepark beoogd wordt 

(grasland met boomsingels) moet geconcludeerd worden dat dit 

onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van de diverse 

dassenfamilies rondom het plangebied. Het plangebied zelf herbergt geen 

dassenburchten.   

 

Verder weg zullen nog meer, en mogelijk hoogwaardiger, 

foerageergronden zijn, bv. bij de Eerbeeksche Hooilanden. 

 

Beoordeeld dient te worden of de foerageergebied aangetast wordt door 

het beoogde zonnepark: 

 

Het zonnepark wordt landschappelijk ingepast waardoor niet het gehele 

terrein ingericht wordt zonnepanelen. Voor een deel wordt verhoging van 

de natuurkwaliteit voorgestaan. Op de plankaart staat een deel van het 

terrein als ‘grasruigte en vernatting’ aangegeven (in het inrichtingsplan 

genaamd ‘aanleg bloemrijke kruidenzone en natte zone’). Verder worden 

aan de randen vruchtdragende struiken/bomen geplant. Ten opzichte van 

de huidige inrichting zal dat een verbeterde foerageersituatie geven.  

 

Daarnaast wordt het omheinende hekwerk voorzien van voor de das 

passeerbare openingen waardoor het terrein bereikbaar blijft. Maximaal 

om de 1,5 meter wordt een faunapassage opgenomen in het hekwerk.  

 

De bij het plan behorende situatietekening (18017 A002) toont de 

afmetingen en plaatsing van en afstanden tussen de opgestelde panelen. 

Bij deze opstelling valt te verwachten dat er een grazige vegetatie zal 

blijven bestaan onder en tussen de panelen.  

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het terrein in voldoende mate ontsloten 

blijft voor dassen én er plaatselijk een substantiële verbetering plaats 

vindt én voor het resterende terrein een grotendeels grazige vegetatie in 

stand wordt gehouden, de functie van foerageerterrein voor de dassen 

blijft voldoende geborgd. Ook voor de dassenburchten nabij aan de 

Lendweg 1 en Oude Zutphenseweg 14. 

 

De omringende burchten worden als vaste verblijfplaats niet in hun 

bestaan bedreigd. Ook de gunstige staat van instandhouding blijft 

geborgd. 
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Voor informatie kunt u contact opnemen met Bas Tuhuteru van team 

Advies van Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 580 17 

05. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal, het nummer 

van het zaakdossier "DOS-2018-064335" vermelden? 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 
  

  

 

A.C.J.M Obdam 

Teammanager Advies Omgevingsdienst Veluwe IJssel 

 

 

 


