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Bestuursvergaderingen en overleg 

Ook in 2021 is door de coronacrisis minder vergaderd dan normaal. Naast vier online vergaderingen 

is veelvuldig over al onze activiteiten gecommuniceerd via vooral email.  

Publicaties en publiciteit 

De eerste Argus verscheen in juni. De tweede Argus verscheen eind december. 

In 2021 zijn drie nieuwsbrieven verschenen, in januari, maart en op de valreep 31 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. 

Via onze website hebben we regelmatig bericht over acties, resultaten van rechtszaken en ander 

nieuws over in het wild levende dieren. 

Jaarvergadering 

Ook in 2021 konden jaarvergadering niet worden georganiseerd door corona. 

Juridische procedures 

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

activiteiten van de Faunabescherming. Hieronder een summier overzicht van de rechtszaken in 2021: 

In Zuid-Holland mogen knobbelzwanen niet meer geschoten worden, in elk geval deze winter zijn ze 

beschermd. 

(https://www.faunabescherming.nl/2021/01/15/knobbelzwanen-in-zuid-holland-deze-winter-

beschermd/ ) 

Bij voorlopige voorziening werd onze eis toegewezen om geen zandverplaatsingen toe te staan op 

het groene strand van Ameland, omdat dit een Natura2000 gebieden is en het de stand van de 

broedvogels kan verstoren. 

(https://www.faunabescherming.nl/2021/05/11/geen-zandverplaatsing-groene-strand-ameland/ ) 

De voorzieningenrechter wijst onze eis tot een voorlopige voorziening af, om de jacht op de Veluwe 

stop te zetten vanwege de aanwezigheid van de wolf. Maar de rechter is wel kritisch op de 

gebrekkige onderbouwing van het Faunabeheerplan betreffende de komst van de wolf in Nederland 

en op de Veluwe. 

(https://www.faunabescherming.nl/2021/12/24/rechter-kritisch-op-massaal-afschot-edelherten-en-

zwijnen-veluwe-door-jagers/ ) 

Acties 

“Stop het bloedbad op de Veluwe”. Met deze slogan is in het zomerseizoen, gestart op 13 augustus, 

op vele plaatsen actie gevoerd tegen het zeer grootschalige afschot van edelherten, damherten en 

wilde zwijnen. 

(https://www.faunabescherming.nl/2021/08/13/start-actie-stop-het-bloedbad-op-de-veluwe/ ) 
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Met een demonstratieve fietstocht is actie gevoerd tegen de jaarlijkse afsluiting van het 

Kroondomein van 25 september tot 25 december. 

(https://www.faunabescherming.nl/2021/09/13/vreugde-en-teleurstelling-rondom-kroondomein/ ) 

Ook door de “Republiek”, in nauwe samenwerking met de Faunabescherming, is actie gevoerd tegen 

de afsluiting van het Kroondomein de laatste drie maanden van het jaar. Op 19 september (en niet 

13 september zoals in de link staat) 

(https://www.faunabescherming.nl/2021/09/18/demonstratieve-picknick-op-kroondomein-het-loo-

zondag-13-september/ ) 

Wolf 

Veel commotie, emoties en activiteiten rond de wolf die verschillende leefgebieden in Nederland 

heeft gevonden. 

Naar aanleiding van de wolf GW1490m die rond 1 oktober werd doodgeschoten en in Stroe werd 

achtergelaten, heeft de Faunabescherming dit geld uitgeloofd voor de tip die leidt tot opsporing en 

berechting van de dader. 

https://www.faunabescherming.nl/2021/10/15/faunabescherming-looft-tipgeld-van-5-000-uit-voor-

opsporing-en-berechting-dader-die-wolf-dood-schoot/ en 

https://www.faunabescherming.nl/2021/10/19/faunabescherming-verhoogt-tipgeld-opsporing-

wolvendoder-tot-16-000/ ). Het tipgeld is opgelopen tot € 17.909. 

Verder hebben we geprobeerd de jacht op de Veluwe stop te zetten, zie boven, en is veel informatie 

over de wolf te lezen in ons themanummer van de Argus van eind december. 

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

Kroondomein 

De soap rond de koning en het Kroondomein sleept zich voort. Van de kant van het Rijk is een 

doeltreffende vertragingstactiek gevoerd in de rechtszaak die wij tegen de rechtmatigheid van de 

subsidie die de koning ontving van 2016-2021 voor het beheer van het Kroondomein. Wij zijn van 

mening dat het afsluiten van het Kroondomein, ten behoeve van de Koninklijke jacht, in het najaar 

niet strookt met de voorwaarden van deze subsidie. En dat de koning dus of het park jaarrond moet 

openstellen, of de subsidie moet terugbetalen. 

Om deze zaak te kunnen bekostigen is een crowdfunding actie gestart eind december: 

(https://www.faunabescherming.nl/2021/12/23/crowdfunding-voor-rechtszaak-tegen-onterechte-

miljoenensubsidie-kroondomein-het-loo/ )   

Ook de nieuwe subsidieaanvraag heeft alsnog doen opwaaien. 

(https://www.faunabescherming.nl/2021/11/27/koning-wil-kroondomein-als-gesubsidieerd-

pretpark-voor-jagers/ ) 

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 
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Werd een zwijnenvangkooi gelokaliseerd in Nationaal Park De Groote Peel 

(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/defaunabescherming/argus/2021/Argus2021-2p22-23.pdf ) 
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