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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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Publicaties en publiciteit 
In 2019 zijn twee Argussen verschenen, in augustus en november. 

(https://www.faunabescherming.nl/argus-overzicht/ ) 

 

In 2019 zijn twee nieuwsbrieven verschenen, in mei en augustus. 

 

Natuurlijk verschenen regelmatig artikelen op onze website, die alle nog steeds terug te 

lezen zijn. Via Facebook en Twitter werden door onze vrijwilligers berichten geplaatst, vaak 

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 november werd een lespakket op de website van De Faunabescherming gepubliceerd, 

speciaal voor jonge faunabeschermers, die een spreekbeurt willen houden of een werkstuk 

willen maken. “Alles wat je altijd al wilde weten over Faunabescherming”. 

(https://www.faunabescherming.nl/informatie-voor-werkstuk-of-spreekbeurt/ ) 

 

Op 14 juli werden uitgebreid radioportret van Harm Niesen, gemaakt door Jeannette 

Parramore uitgezonden in Vroege Vogels. 

(https://www.faunabescherming.nl/2019/07/14/harm-niesen-bij-vroege-vogels/ ) 

 

 

 

Jaarvergadering  
In 2019 is geen jaarvergadering gehouden. 

 

Juridische procedures 
Zoals elk jaar spelen juridische procedures een belangrijke rol bij de activiteiten van de 

Faunabescherming. Hieronder de in 2019 de volgende gewonnen rechtszaken: 

 

Vliegveld Twente: veel publiciteit over een ontheffing die de provincie Overijssel heeft verleend 

om allerlei dieren te mogen afschieten op Vliegveld Twente. Onder andere in Vroege Vogels. 

Uiteindelijk besluit de provincie dat ze van de ontheffing geen gebruik zullen maken en later 

zullen intrekken. 

(https://www.faunabescherming.nl/2019/05/15/ontheffing-voor-afschot-vliegveld-twente-op-lange-

baan/ en  

https://www.faunabescherming.nl/2019/06/20/vliegveld-twente-overheid-geeft-onjuiste-informatie/ 

) 

 

Zwanen in Zuid-Holland: half oktober maakt de voorzieningenrechter in Den Haag bekend 

dat (voorlopig dus) geen zwanen in Zuid-Holland meer mogen worden geschoten. Een 

belangrijk resultaat! 

(https://www.faunabescherming.nl/2019/10/16/zwanen-in-zuid-holland-mogen-s-winters-niet-

meer-geschoten-worden/ ) 

 

https://www.faunabescherming.nl/argus-overzicht/
https://www.faunabescherming.nl/informatie-voor-werkstuk-of-spreekbeurt/
https://www.faunabescherming.nl/2019/07/14/harm-niesen-bij-vroege-vogels/
https://www.faunabescherming.nl/2019/05/15/ontheffing-voor-afschot-vliegveld-twente-op-lange-baan/
https://www.faunabescherming.nl/2019/05/15/ontheffing-voor-afschot-vliegveld-twente-op-lange-baan/
https://www.faunabescherming.nl/2019/06/20/vliegveld-twente-overheid-geeft-onjuiste-informatie/
https://www.faunabescherming.nl/2019/10/16/zwanen-in-zuid-holland-mogen-s-winters-niet-meer-geschoten-worden/
https://www.faunabescherming.nl/2019/10/16/zwanen-in-zuid-holland-mogen-s-winters-niet-meer-geschoten-worden/
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Zomerganzen Noord-Brabant: Begin december 2018 deed de rechtbank West-Brabant – Zeeland 

uitspraak over het bezwaar, dat wij tegen de bestrijding van de “zomerse” Grauwe ganzen in 

Brabant hadden aangespannen. De rechtbank gaf ons gelijk: alle bestrijdingsacties leiden niet tot 

een afname van de aantallen ganzen en ook niet tot een significante afname van de schade. De 

provincie is niet in hoger beroep gegaan, waarmee het afschot van ganzen in de zomer in Noord-

Brabant definitief van de baan is. 

(https://www.faunabescherming.nl/2019/01/30/afschot-ganzen-in-brabant-nu-echt-verboden/ 

) 

 

Edelherten Oostvaardersplassen: waar de voorzieningenrechter in 2018 negatief besliste 

over – mede – ons bezwaar tegen het afschot van de edelherten in de Oostvaardersplassen, 

besliste op 13 november de rechtbank in Lelystad anders. Na een zeer uitvoerige zitting, 

waarin de rechtbank zeer nauwkeurig alle aspecten onderzocht, kwam de rechtbank 

dezelfde dag nog tot deze uitspraak. 

(https://www.faunabescherming.nl/2019/11/13/afschot-edelherten-in-oostvaardersplassen-

van-de-baan/ ) 

 

Jachthutten site 
Op 16 januari is de site jachthutten.nl heropend. Met een actie bij een hut nabij een ecoduct, 

die een dag later werd verwijderd. 

Deze Jachthuttensite bestond al langer, sinds 2004, maar het was een tijd niet gelukt de site 

te onderhouden. Inmiddels zijn weer honderden nieuwe meldingen op de site geplaatst, 

maar de achterstand is nog steeds niet weggewerkt. 

(https://www.faunabescherming.nl/2019/01/16/jachthutten-site-heropend-hut-wordt-gesloopt/) 

 

Acties 
Vlak voor de provinciale statenverkiezingen van 20 maart heeft de Faunabescherming een 

halve pagina grote advertentie geplaatst in meerdere landelijke en regionale dagbladen. 

Door de aanslag in de tram in Utrecht is de advertentie helaas niet in alle beoogde kranten 

verschenen. 

(https://www.faunabescherming.nl/2019/03/19/volkskrant-trouw-ad-parool-en-gelderlander-

weigeren-advertentie-faunabescherming-nrc-plaatst-wel/ ) 

 

 

Heerde meest-zwijnonvriendelijk dorp: de gemeente Heerde heeft deze titel te danken aan 

haar zwijn-onvriendelijke beleid in de afgelopen jaren. Vorig jaar oktober gelastte interim-

burgemeester De Graaf om alle zwijnen rond de op- en afritten van de A50 dood te schieten. Dit 

terwijl het repareren van enkele rasters en een wildrooster al voldoende was geweest. 

(https://www.faunabescherming.nl/2019/05/07/heerde-meest-zwijn-onvriendelijk-dorp/ ) 

 

Vervolg Heerde: in overleg met bewoners en enkele organisaties, waaronder de 

Faunabescherming, heeft de burgemeester van Heerde geprobeerd maatregelen te nemen. 

Er wordt gewerkt aan verminderde maximumsnelheid en signalering op de gevaarlijkste weg 

wat betreft wildaanrijdingen. Verder overleg met gemeente en bewoners over een hek 

https://www.faunabescherming.nl/2019/01/30/afschot-ganzen-in-brabant-nu-echt-verboden/
https://www.faunabescherming.nl/2019/11/13/afschot-edelherten-in-oostvaardersplassen-van-de-baan/
https://www.faunabescherming.nl/2019/11/13/afschot-edelherten-in-oostvaardersplassen-van-de-baan/
https://www.faunabescherming.nl/2019/01/16/jachthutten-site-heropend-hut-wordt-gesloopt/
https://www.faunabescherming.nl/2019/03/19/volkskrant-trouw-ad-parool-en-gelderlander-weigeren-advertentie-faunabescherming-nrc-plaatst-wel/
https://www.faunabescherming.nl/2019/03/19/volkskrant-trouw-ad-parool-en-gelderlander-weigeren-advertentie-faunabescherming-nrc-plaatst-wel/
https://www.faunabescherming.nl/2019/05/07/heerde-meest-zwijn-onvriendelijk-dorp/
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waardoor de problemen met wilde zwijnen zouden worden geminimaliseerd, werd door 

boeren en jagers gefrustreerd, waardoor dit belangrijke hek er niet is gekomen. 

(https://www.faunabescherming.nl/2019/10/24/gemeente-heerde-adviseert-lagere-snelheid-

op-kamperweg/ en  

https://www.faunabescherming.nl/2019/11/08/gemeente-heerde-overlegt-met-bewoners-

over-rasters-die-zwijnen-uit-het-dorp-houden/ ) 

 

Protest Picknick: deze picknick werd op 14 september gehouden op een grasveld voor paleis 

Het Loo, tegen de jaarlijkse sluiting van het Kroondomein. 

(https://www.faunabescherming.nl/2019/09/15/protest-picknick-tegen-sluiting-kroondomein-t-

loo-goed-bezocht/ ) 

 

De Actie Jachtvrije Grond werd eind augustus gestart. We hoopten daarmee enkele percelen 

grond te kunnen aankopen en jachtvrij maken. Staatsbosbeheer en de Provincie Gelderland 

hadden in Gelderland een flink aantal percelen in de uitverkoop gedaan. Helaas werden ons 

geen stukken grond gegund. Het door veel mensen gesponsorde geld blijft in de pot voor 

toekomstige mogelijkheden om grond te verwerven en jachtvrij te maken. 

(https://www.faunabescherming.nl/jachtvrije-grond/ ) 

 

Oostvaardersplassen 
De petitie “Hekken weg in de Oostvaardersplassen, geef dieren de ruimte!”, die in 2018 was 

gestart, werd op 11 juli aangeboden aan de commissaris van de Koning van de provincie 

Flevoland. 

(https://www.faunabescherming.nl/2019/07/14/harm-niesen-bij-vroege-vogels/ ) 

 

Zie verder bij juridische procedures hierboven. 

 

Overleg 
De Faunabescherming maakt deel uit van de Dierencoalitie, en is ook in het bestuur van 

deze organisatie vertegenwoordigd (https://www.dierencoalitie.nl/) 

 

En verder 
Werd op 27 februari de wildlijst bijna afgeschaft, via een motie in de Eerste Kamer. 

(https://www.faunabescherming.nl/2019/02/20/19-februari-2019-eerste-kamer-verwerpt-

motie-afschaffing-plezierjacht-met-kleinst-mogelijke-meerderheid/ ) 

 

Ondersteund door 29 dierenbelangenorganisaties waaronder De Faunabescherming werd 

op 22 december de jaarlijkse Vredesdienst voor Dieren gehouden in Amsterdam. 

 

Op 2 juli werd de traditionele diervriendelijke parlementaire barbecue georganiseerd door 

EDEV (Een Dier Een Vriend). De Faunabescherming ondersteunde deze actie 
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https://www.faunabescherming.nl/2019/09/15/protest-picknick-tegen-sluiting-kroondomein-t-loo-goed-bezocht/
https://www.faunabescherming.nl/2019/09/15/protest-picknick-tegen-sluiting-kroondomein-t-loo-goed-bezocht/
https://www.faunabescherming.nl/jachtvrije-grond/
https://www.faunabescherming.nl/2019/07/14/harm-niesen-bij-vroege-vogels/
https://www.dierencoalitie.nl/
https://www.faunabescherming.nl/2019/02/20/19-februari-2019-eerste-kamer-verwerpt-motie-afschaffing-plezierjacht-met-kleinst-mogelijke-meerderheid/
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