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Holtum, 19 januari 2017.  
 
 

Exclusieve kanaalpassage voor de das in Elsloo 

 

De das krijgt in Elsloo een passage over het Julianakanaal die enig in zijn soort in Limburg 

en waarschijnlijk ook in heel Nederland is. Via een 110 meter lange buis met een doorsnee 

van 40 centimeter krijgt het beschermde dier een exclusieve overtocht aangeboden van de 

ene naar de andere kanaaloever.  

 

De dassenbuis, waarvan de kosten inclusief een bijdrage van Rijkswaterstaat zo’n 225.000 

euro bedragen, is in december in opdracht van Consortium Grensmaas geïnstalleerd aan de 

brug over het Julianakanaal in Elsloo. De dassenpassage sluit op de oevers aan op een 

compleet stelsel van andere tunnels en hekjes om de das een zo beschermd mogelijk 

leefgebied te bieden. 

 

De aanleg van de dassenpassage maakt deel uit van het project Grensmaas, het grootste 

rivierproject in uitvoering in Nederland dat hoogwaterbeveiliging, natuurontwikkeling en 

grindwinning combineert. 

 

Consortium Grensmaas heeft als onderdeel van dat project de afgelopen jaren een nieuw 

natuurgebied opgeleverd ten noorden van Geulle aan de Maas. De gemeente Stein 

manifesteert zich met name rond Elsloo al geruime tijd als uiterst dassenvriendelijke 

gemeente met allerlei beschermende maatregelen voor het diertje. Met de brugpassage 

worden de leefgebieden van de das aan de oost- en westzijde van het Julianakanaal niet 

alleen met elkaar verbonden, maar ook gecompleteerd. 

 

De dassenvereniging in Elsloo is in haar nopjes met de voorziening die in uitvoerig overleg 

met het Consortium is gerealiseerd.  
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De dassenpassage wordt donderdag 26 januari om 15 uur met een officieel tintje geopend 

door de 90-jarige Loe Visschers uit Elsloo. Hij zet zich z’n hele leven lang al in voor het 

leefklimaat van de das. 

 

Noot voor de redactie:  

U bent vanaf 15 uur ook van harte welkom bij de officiële opening van de dassenpassage op 

de brug over het Julianakanaal in Elsloo.  

Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Peet Adams (06-13278181). 

 

 

 


