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Bestuursvergaderingen en overleg 

In 2020 is door de coronacrisis minder vergaderd dan normaal. In februari nog live, daarna in april en 

in oktober online. 

Via de e-mail is veelvuldig overleg geweest over verschillende onderwerpen. 

Publicaties en publiciteit 

De eerste Argus verscheen in juni. Aan de tweede Argus wordt begin december de laatste hand 

gelegd. 

In 2020 zijn tot nog toe 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. 

Zembla over het Kroondomein: op 14 mei werd over de schimmige constructies rond de subsidie die 

de koning ontvangt voor het beheer van het Kroondomein bericht in het programma Zembla 

(BNNVara). Namens de Faunabescherming heeft prof. mr. Peter Nicolai bezwaar aangetekend tegen 

de subsidie van 4,7 miljoen euro die aan de koning is toegekend ten behoeve van het Kroondomein. 

(https://www.faunabescherming.nl/2020/05/14/uitzending-zembla-over-kroondomein/  ) 

Jaarvergadering 

In 2020 moest de eerder geplande jaarvergadering worden afgelast vanwege de corona crisis. 

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 2020: 

Meeuweneieren, 5 juni: Nesten en eieren van meeuwen mogen niet vernietigd worden, op het 

terrein van DSM in Noord-Brabant (voorlopige voorziening). 

(https://www.faunabescherming.nl/2020/06/05/nesten-en-eieren-van-meeuwen-mogen-niet-

vernietigd-worden/   ) 

De Faunabescherming heeft beroep aangetekend tegen de subsidiebeschikking van het 

Kroondomein. Het Openbaar Ministerie worstelt met de gevraagde openbaarheid van stukken. Een 

traag proces. 

(https://www.faunabescherming.nl/2020/08/06/kroondomein-ministerie-worstelt-met-

openbaarheid-stukken/  ) 

Oostvaardersplassen, 19 september: helaas werd het eerdere verbod van de rechtbank in Lelystad 

om edelherten in de Oostvaardersplassen te schieten door de Raad van State vernietigd. 

(https://www.faunabescherming.nl/2020/09/19/raad-van-state-vernietigt-uitspraak-rechtbank-

midden-nederland-over-afschot-edelherten-in-de-oostvaardersplassen/  ) 

Kraaienvangkooien, oktober: het gebruik van kraaienvangkooien in Noord-Brabant werd verboden. 

(https://www.faunabescherming.nl/2020/10/15/vangkooien-in-brabant-verboden/  ) 
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1 december, knobbelzwanen Utrecht: de voorzieningenrechter in Utrecht heeft (voorlopig dus) het 

schieten van knobbelzwanen in de provincie Utrecht verboden. De Faunabescherming nam ook deel 

aan een actie in Zeist op 28 november. 

(https://www.faunabescherming.nl/2020/12/01/voorlopig-mogen-in-utrecht-geen-knobbelzwanen-

worden-geschoten/  ) 

Acties 

Mei: Geen Kooien en Geweren om de Zwijnen te Keren: eerst loofde de Faunabescherming € 1000 

uit voor degene die zwijnenvangkooien aan ons kon melden. Een Rotterdamse zakenman verhoogde 

het tipgeld met € 2000. Helaas werden geen meldingen aan ons gedaan. Misschien valt het toch mee 

met die vangkooien. 

(https://www.faunabescherming.nl/2020/05/11/beloning-voor-melden-vangkooien-verhoogd-naar-

3000-euro/  ) 

Als ludieke actie werden de beelden van drie wilde zwijntjes op de rotonde Julianatoren in Apeldoorn 

met kogelvrije vesten kogelvrij verklaard. Helaas werden de kogelvrije vestjes al heel snel weer 

verwijderd door de politie. 

(https://www.faunabescherming.nl/2020/07/01/zwijntjes-op-rotonde-julianatoren-kogelvrij-

verklaard/  ) 

Op 13 september protesteert een klein groepje Faunabeschermers tegen de sluiting van het 

Kroondomein van 15 september tot Kerstmis. 

(https://www.faunabescherming.nl/2020/12/01/voorlopig-mogen-in-utrecht-geen-knobbelzwanen-

worden-geschoten/  ) 

Op 12 december werd geprotesteerd met een lawaai-aktie tegen de zwijnenjacht op de Veluwe en 

werd een verbod op bijvoeren geëist.  

(https://www.faunabescherming.nl/2020/12/12/faunabescherming-jaagt-zwijnen-dieper-het-bos-

in/) 

 

 

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 

In augustus, en ook later dit jaar, probeerde de Faunabescherming bij verschillende gemeentes 

aandacht te vragen voor het verpachten van het jachtrecht op gemeentelijke gronden. In steeds 

meer gemeentes wordt dit niet meer toegestaan. In Deurne is 2020 uitgetrokken voor een discussie 

hierover. In onder meer Heerlen is recent besloten om te stoppen met het verpachten van het 

jachtrecht op gemeentelijke gronden. 

(https://www.faunabescherming.nl/2020/08/10/jacht-in-deurne-zou-gestopt-moeten-worden/  ) 
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