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Algemene informatie 

 

De Faunabescherming is een Nederlandse stichting die opkomt voor de belangen van in het 

wild levende dieren. 

Ze probeert via politieke en juridische weg bestaande wetgeving te veranderen en probeert 

een tegenwicht te bieden tegen de invloed van jagers en hun organisaties met betrekking tot 

faunabeheer en natuurbescherming. 

 

Statutaire doelstelling 

De doelstelling van De Faunabescherming is opgenomen in haar statuten (artikel 2) en luidt 

als volgt: Het doel van de stichting is: ‘De bevordering van een ethisch en wetenschappelijk 

beleid en beheer cum annexis van -met name - de in het wild levende fauna. 

Het werkterrein van de stichting is Nederland, maar kan zich - bij uitzondering - ook 

uitstrekken tot buiten onze landsgrenzen.’ 

 

Kernactiviteiten 

Om haar doel te bereiken, overlegt zij onder andere met politiek en overheid, om 

verbeteringen in bestaande wetgeving aangebracht te krijgen. Een van haar doelen in dit 

verband is een verbod op alle vormen van jacht.  

Verder voert De Faunabescherming protestacties bij jachtpartijen of bijeenkomsten van 

jagers, probeert door middel van publieke informatie een tegenwicht te bieden tegen de 

invloed van jagers en hun organisaties met betrekking tot faunabeheer en 

natuurbescherming, voert zij juridische procedures tegen haars inziens ten onrechte 

verleende ontheffingen om bepaalde diersoorten te bejagen, en verricht zij inspecties en 

inventarisaties in het veld, om misstanden met betrekking tot de jacht en het welzijn van in 

het wild levende dieren in het algemeen, op te sporen en te rapporteren. 

 

De Faunabescherming geeft ook het tijdschrift Argus uit. 

 

Juridische Structuur 

De Faunabescherming heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit de statuten en de feitelijke 

werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit 

het feit dat de stichting de eventueel met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede 

laat komen van haar doelstellingen. 

Op grond van de statuten van instelling en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkel 

(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen De Faunabescherming. Aldus kan 

geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het 

eigen vermogen.  
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Activiteitenoverzicht 
Publicaties 

Ook dit jaar zijn er weer artikelen verschenen van onze hand op onze website  

https://www.faunabescherming.nl/ . In totaal zijn er 35 posts geplaatst in 2017, waaronder 

opinieartikelen, meldingen van misstanden en verslagen van de activiteiten zoals hieronder 

beschreven.  

In 2017 zijn twee Argussen  verschenen, in juni en eind december.  

 

In de Argus van juni 2017 een groot interview met Midas Dekkers, bioloog, en betrokken bij 

De Faunabescherming vanaf het eerste uur. Ook een interview met de Duitse cartoonist 

Bruno Haberzettl. Beiden hebben een grote en goed gefundeerde afkeer van de jacht. 

Verder artikelen over actuele onderwerpen, zoals een verslag van de demonstratie tegen 

afschot van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. En twee beschouwingen 

over de nieuwe Wet natuurbescherming. 

 

Het tweede nummer was bijna dubbeldik vanwege het jubileum 20 jaar De 

Faunabescherming, en bood een terugblik op meer dan 40 jaar actievoeren. (De 

Faunabescherming heette tot 1997 “Stichting Kritisch Faunabeheer”, welke in 1976 werd 

opgericht.) 

 

In 2017 zijn vier nieuwsbrieven verschenen, in januari, mei, juli en november. 

 

De Vossenfolder en de Wild-van-wildfolder 

Als antwoord op de eindeloos voortdurende hetze tegen de vos in Nederland presenteerde 

De Faunabescherming ‘De Vossenfolder’. Hierin worden de mythes rondom deze prachtige 

en nuttige dieren op basis van een wetenschappelijke onderbouwing zorgvuldig ontkracht.  

Ook werd een herdruk gemaakt van onze folder Wild van wild. 

Beide folders zijn te vinden op onze website website. 

Animatiefilm “De jager en de kraai” van Bertin van Vliet 

Onder auspiciën van Creatief Film Platform DZIGA is een animatiefilm gemaakt door Bertin 

van Vliet voor De Faunabescherming met de titel De Jager en De Kraai. In deze film wordt in 

het kort duidelijke gemaakt waar De Faunabescherming voor staat. in het kader van Art of 

Matching stond de film gedurende zes weken op het programma van ‘Between you and me’ 

in Tilburg. 

 

Juridische procedures 

Tegen Provincie Zuid-Holland inzake ontheffing vossenjacht. In december 2015 verleende 

de provincie Zuid-Holland een zestal ontheffingen aan particulieren om in enkele relatief 

kleine polders vossen te schieten gedurende de nacht met behulp van kunstlicht. Deze 

ontheffingen werden verleend voor de periode van 1 januari tot 1 juli in de jaren 2016 tot en 

met 2020 met als argument dat vossen schade zouden aanrichten aan de lokale 

https://www.faunabescherming.nl/
https://www.faunabescherming.nl/argus-overzicht/
https://www.faunabescherming.nl/digitale-nieuwsbrief/
https://www.faunabescherming.nl/folders/
http://www.dziga.nl/
https://youtu.be/T_zGGOR-F64
http://www.bertin-nijmegen.nl/
http://www.bertin-nijmegen.nl/
http://www.martinriebeek.nl/betweenyouandme/
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weidevogelstand. Na de afwijzing van haar bezwaren heeft De Faunabescherming hiertegen 

beroep aangetekend bij de rechtbank in Den Haag. Helaas werden onze beroepschriften 

door rechter ongegrond verklaard. 

Tegen de provincie Zuid-Holland inzake ontheffing afschot knobbelzwanen. Bovendien 

mochten knobbelzwanen worden geschoten nabij wegen en fietspaden, omdat ze een 

gevaar voor de openbare veiligheid zouden vormen. Ons ingediende bezwaar is door de 

provincie ongegrond verklaard. Vervolgens gingen wij in beroep. 

 

Tegen de provincie Zuid-Holland inzake een ontheffing voor het doden van roeken. De 

rechtbank was het gelukkig volledig met ons eens. 

 

Naar de De Raad van State tegen de provincie Utrecht afschot van 23.000 grauwe ganzen. 

Het besluit werd vernietigd. Tevens bevestigde de Raad van State de uitspraak van de 

rechtbank van eind vorig jaar om het vergassen van ganzen niet toe te staan. 

 

Hoger Beroep tegen Provincies Noord- en Zuid-Holland inzake het schieten van meer dan 

2500 Damherten in de Amsterdamse Waterleiding duinen. De Raad van State oordeelde dat 

de Damherten geschoten mogen worden 

 

Brieven 

De Faunabescherming heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Van 

Dam, op 1 februari 2017. in een brief gewezen op het feit dat in de Wet natuurbescherming 

is vastgelegd dat in de besturen van de faunabeheereenheden, afgezien van jachthouders 

ook maatschappelijke organisaties moeten zijn vertegenwoordigd. 

De Faunabescherming heeft aan alle burgemeesters van de provincie Friesland via een brief 

dringend verzocht om op geen enkele wijze mee te werken aan het zoeken van het ‘eerste’ 

kievitsei in zijn of haar gemeente. 

 

Petitie 

De Faunabescherming is samen met de Stichtingen Animal Rights en Dierbaar Flevoland in 

februari 2017 gestart met als doel het intrekken van de ontheffing door Gedeputeerde Staten 

tbv de nachtelijk vossenjacht. Er is ook gezamenlijk opgetrokken tijdens de behandeling van 

de bezwaarschriften in het provinciehuis. 

 

Oproep 

Samen met de Partij voor de Dieren is er een voorbeeld zienswijze gemaakt en vervolgens 

aan de opgeroepen tot protest om het afschieten van damherten in de duinen van 

Kennemerland-Zuid te voorkomen. 

 

Jaarvergadering en vrijwilligersdag 

In mei werd een door ongeveer 80 personen bezochte jaarvergadering gehouden op 

Tiengemeten. 

In september werd rond Apeldoorn op een stralende zondag een fietstocht gehouden als 

“vrijwilligersuitje”. Plekken uit het roemruchte actieverleden van De Faunabescherming 

werden bezocht, waaronder paleis het Loo en het kroondomein 

 

Publiciteit 

https://www.faunabescherming.nl/cms/wp-content/uploads/2017/03/brief-Van-Dam-bestuur-FBE.docx
https://www.faunabescherming.nl/cms/wp-content/uploads/2017/02/brief-Friese-burgemeesters.docx
https://www.faunabescherming.nl/cms/wp-content/uploads/2017/02/brief-Friese-burgemeesters.docx
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Via Facebook en Twitter werden door onze vrijwilligers regelmatig berichten geplaatst, 

meestal naar aanleiding van nieuws op de website. Maar veelal ook als reactie op andere 

berichtgeving over jacht en andere zaken die in het wild levende dieren betreffen. 

 

In verschillende radioprogramma’s is De Faunabescherming aan het woord geweest, 

meestal via onze woordvoerder Harm Niesen. 

 

Actie Damherten Amsterdamse Waterleidingduinen 

Het lot van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen heeft veel 

natuurbeschermers, waaronder De Faunabescherming bezighouden. Het heeft allemaal niet 

mogen baten. Het beleid van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland om 

tegen alle redelijke argumenten in een groot aantal van de in de duinen levende damherten 

te schieten is doorgegaan. De Faunabescherming voerde met Animal Rights en 

PiepVandaag en actie hiertegen op 15 januari 2017. 

 

Overleg 

De Faunabescherming voerde overleg met onder andere Natuurmonumenten, de 

Dierencoalitie, het European Environmental Bureau. 

Wij namen deel aan onder meer de Klankbordgroep Faunabeheer van de provincie 

Gelderland. 

 

 


