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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 en publiciteit 

      

In 2018 zijn twee Argussen verschenen, in juli ein februari 2019 

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

In 2018 zijn drie nieuwsbrieven verschenen, in maart, september en december.   

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.  

Harm Niesen werd uitgebreid geportretteerd bij Vroege Vogels, op 4 januari. Luister nog 

terug op: https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/faunabescherming-viert-geen-feest  

 

Jaarvergadering 
Op 15 augustus werd een druk bezochte jaarvergadering gehouden in Apeldoorn, nabij 

Kroondomein Het Loo. ‘s Middags werd een fietstocht door het Kroondomein gehouden, met 

als eindpunt de plek van de demonstratie “In naam van Oranje, doe open dat bos”, zie 

onder. 

 

Juridische procedures 
- Vergassen Grauwe en andere ganzen, Utrecht, maart: De rechtbank Utrecht heeft het 

vergassen van Grauwe ganzen, Canadese ganzen en verwilderde gedomesticeerde ganzen 

verboden. De provincie Utrecht had hiervoor aan de Faunabeheereenheid toestemming 

verleend tot en met augustus 2019 (https://www.faunabescherming.nl/2018/03/22/rechtbank-

utrecht-verbiedt-het-vergassen-van-ganzen/)  

     

Nachtjacht op vossen, Flevoland, mei: rond zeventien kippenbedrijven in Flevoland mag niet 

langer ‘s nachts gejaagd worden op vossen. De rechtbank in Utrecht heeft de provinciale 

ontheffing voor die nachtjacht vernietigd. Afrasteren van de bedrijven is afdoende om de 

vossen te weren. (https://www.faunabescherming.nl/2018/05/09/rechter-s-nachts-jagen-op-

vossen-mag-niet/) 

- Vergassen van ganzen in Zuid-Holland: De rechtbank Den Haag verklaarde op 14 mei 

2018 het beroep van Faunabescherming tegen het doden van duizenden ganzen gegrond. 

Het ging om een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het vergassen van ganzen in 

verband met vliegveiligheid en bescherming van de landbouw. 

(https://www.faunabescherming.nl/2018/05/15/zuid-holland-mag-geen-ganzen-vergassen/ ) 

- Kraaienvangkooien in Friesland, september: de rechtbank Leeuwarden stelde De 

Faunabescherming in het gelijk. De ontheffing van de provincie Friesland vangen en 

vervolgens doden van zwarte kraaien is vernietigd. Behalve de niet aangetoonde effectiviteit 

https://www.faunabescherming.nl/argus-overzicht/)
https://www.faunabescherming.nl/2018/03/22/rechtbank-utrecht-verbiedt-het-vergassen-van-ganzen/
https://www.faunabescherming.nl/2018/03/22/rechtbank-utrecht-verbiedt-het-vergassen-van-ganzen/
https://www.faunabescherming.nl/2018/05/09/rechter-s-nachts-jagen-op-vossen-mag-niet/
https://www.faunabescherming.nl/2018/05/09/rechter-s-nachts-jagen-op-vossen-mag-niet/
https://www.faunabescherming.nl/2018/05/15/zuid-holland-mag-geen-ganzen-vergassen/
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van het middel, de vangkooien, heeft de rechtbank uitgesproken dat de gebruikelijke 

dodingsmethode, de ‘cervicale dislocatie’, voor grote vogels wettelijk verboden is. 

 (https://www.faunabescherming.nl/2018/09/14/rechtbank-leeuwarden-verbiedt-

gebruikkraaienvangkooi/) 

- November: Reclame Code Commissie veroordeelt MAKRO wegens misleidende reclame 

Pools wilde zwijnenvlees.    

 (https://www.faunabescherming.nl/2018/11/14/reclame-code-commissie-veroordeelt-

makro-wegens-misleidende-reclame-pools-wilde-zwijnenvlees/)      

- Knobbelzwanen, Zuid-Holland: november 2018: de voorzieningenrechter in Zuid-Holland 

heeft de vrijstelling om op Knobbelzwanen te schieten geschorst. Belangrijke schade is niet 

aangetoond, en de kans op het schieten van Kleine zwanen, die in groepen samen met 

Knobbelzwanen en ook Wilde zwanen voorkomen is te groot.     

(https://www.faunabescherming.nl/2018/11/23/zwanen-in-zuid-holland-mogen-voorlopig-niet-

worden-geschoten/)   

- Grauwe ganzen in de zomer, Noord-Brabant: De rechtbank Oost-Brabant, ’s-

Hertogenbosch, verbood op 5 december het schieten van Grauwe ganzen in de zomer. 

(https://www.faunabescherming.nl/2018/12/09/afschot-ganzen-in-noord-brabant-verboden/) 

Helaas winnen wij niet altijd. Waar afschot van roeken eerder door de rechtbank Den Haag 

was verboden,  besliste de Raad van State op 17 oktober dat toch 40 roeken geschoten 

mogen worden vanwege vermeende schade aan fruitteelt.    

 (https://www.faunabescherming.nl/2018/10/17/onbegrijpelijke-uitspraak-rvs-over-

afschot-van- roeken-in-zuid-holland/) 

 -Begin oktober heeft de Faunabescherming bezwaar gemaakt om edelherten in de 

Oostvaardersplassen te gaan afschieten. De rechtszaken zouden later volgen: 

https://www.faunabescherming.nl/2018/10/01/faunabescherming-naar-rechter-om-afschot- 

herten-te-voorkomen/      

Zwijnensociëteit 
Op 1 april werd in Apeldoorn de Zwijnensociëteit opgericht, door Harry Voss. De 

zwijnensociëteit is een initiatief van de Faunabescherming. Deze sociëteit komt op voor het 

welzijn van het Wilde zwijn, in woord, beeld én daad! Én spreekt zich expliciet uit tegen de 

jacht! Altijd én overal! Lees meer op: https://www.faunabescherming.nl/2018/04/03/de-

zwijnensocieteit-opgericht-door-harry-voss 

 

Acties 
In maart startte De Faunabescherming een petitie om de dieren in de Oostvaardersplassen 

niet langer achter hekken op te sluiten: “Hekken weg in de Oostvaardersplassen, geef dieren 

de ruimte”. Een pleidooi voor ecologische verbindingszones met de bossen in Flevoland en 

uiteindelijk met de Veluwe en verder richting Duitsland. 

https://www.faunabescherming.nl/2018/03/02/faunabescherming-start-petitie-om-dieren- 

oostvaarderplassen-langer-op-sluiten-hekken/ 

De petitie haalde zo’n 8900 handtekeningen en werd in 2019 aangeboden aan de 

Commissaris voor de Koning in Flevoland. 

 

https://www.faunabescherming.nl/2018/09/14/rechtbank-leeuwarden-verbiedt-gebruikkraaienvangkooi/
https://www.faunabescherming.nl/2018/09/14/rechtbank-leeuwarden-verbiedt-gebruikkraaienvangkooi/
https://www.faunabescherming.nl/2018/11/14/reclame-code-commissie-veroordeelt-makro-wegens-misleidende-reclame-pools-wilde-zwijnenvlees/
https://www.faunabescherming.nl/2018/11/14/reclame-code-commissie-veroordeelt-makro-wegens-misleidende-reclame-pools-wilde-zwijnenvlees/
https://www.faunabescherming.nl/2018/11/23/zwanen-in-zuid-holland-mogen-voorlopig-niet-worden-geschoten/
https://www.faunabescherming.nl/2018/11/23/zwanen-in-zuid-holland-mogen-voorlopig-niet-worden-geschoten/
https://www.faunabescherming.nl/2018/12/09/afschot-ganzen-in-noord-brabant-verboden/
https://www.faunabescherming.nl/2018/10/17/onbegrijpelijke-uitspraak-rvs-over-afschot-van-
https://www.faunabescherming.nl/2018/10/17/onbegrijpelijke-uitspraak-rvs-over-afschot-van-
https://www.faunabescherming.nl/2018/10/01/faunabescherming-naar-rechter-om-afschot-
https://www.faunabescherming.nl/2018/10/01/faunabescherming-naar-rechter-om-afschot-
https://www.faunabescherming.nl/2018/04/03/de-zwijnensocieteit-opgericht-door-harry-voss
https://www.faunabescherming.nl/2018/04/03/de-zwijnensocieteit-opgericht-door-harry-voss
https://www.faunabescherming.nl/2018/03/02/faunabescherming-start-petitie-om-dieren-
https://www.faunabescherming.nl/2018/03/02/faunabescherming-start-petitie-om-dieren-
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Op zaterdag 15 september plaatste De Faunabescherming een paginagrote advertentie in 

dagblad Trouw met een oproep aan Koning Willem Alexander om het Kroondomein niet 

langer te sluiten tijdens het jachtseizoen, maar jaarrond open te stellen conform de wens 

van een meerderheid van de Tweede Kamer. 

https://www.faunabescherming.nl/2018/09/14/de-brief-voor-de-koning/   

 

En op zaterdag 15 september heeft de Faunabescherming, samen met de Partij voor de 

Dieren, in het Kroondomein actie gevoerd tegen de jaarlijkse afsluiting van de bossen, zoals 

bekend “nodig” om de koning en zijn gasten ongestoord te kunnen laten jagen. De actie, “In 

naam van Oranje, doe open dat bos” was een groot succes, en werd op het NOS journaal 

getoond. https://www.faunabescherming.nl/2018/09/11/faunabescherming-en-partij-voor-de-

dieren-in- actie-tegen-sluiting-kroondomein/ https://www.faunabescherming.nl/2018/09/17/in-

naam-van-oranje-doe-open-dat-bos/ 

 

Op de landelijke dag van Sovon, 24 november, werd de nieuwe Vogelatlas gepresenteerd. 

Ook de jagersvereniging zou daar met een stand aanwezig zijn. De Faunabescherming had 

bij Sovon geprotesteerd en een actie voorbereid. De actie hoefde niet te worden uitgevoerd, 

omdat – mede ons – protest ertoe heeft geleid dat de jagersvereniging toch niet werd 

toegelaten door Sovon op de landelijke dag. 

https://www.faunabescherming.nl/2018/11/21/sovon-weigert-de-jagers-toegang/   

 

In de bloedhete en droge zomer van 2018 werd door Harry Voss aandacht gevraagd voor 

het gebrek aan water dat de dieren in de bossen op de Veluwe hadden. Een verzoek aan de 

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om alle jacht te stoppen gedurende de 

droogte heeft niet tot een positieve reactie geleid. 

https://www.faunabescherming.nl/2018/07/26/actie-waterkanon/     

 

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 
Ondersteund door 25 dierenbelangenorganisaties waaronder De Faunabescherming is op 

22 december de jaarlijkse Vredesdienst voor Dieren gehouden in Amsterdam.   

De Faunabescherming nam stelling tegen de pulskorvisserij. 

(https://www.faunabescherming.nl/2018/01/22/pulskor-visserij-niet-zo-onschuldig-als-wordt- 

voorgesteld/) 

     

    

Op 20 oktober zond de VPRO in Andere Tijden een documentaire uit over de geschiedenis 

van de drijfjacht. Verschillende mensen van De Faunabescherming komen erin aan het 

woord. https://www.faunabescherming.nl/2018/10/20/andere-tijden-over-de-geschiedenis-

van-de- drijfjacht/ 
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