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Publicaties: 
Twee Argussen zijn uitgebracht. In april de laatste Argus onder redactie van Nettie Dekker. In 

november de eerste van onze nieuwe eindredacteur Eric Schoones. 

Drie nieuwsbrieven zijn uitgebracht, in januari, juli en oktober. 

Op de website is een groot aantal nieuwsberichten geplaatst. 

Juridische procedures: 
In 2016 zijn een flink aantal procedures gevoerd. 
Komisch dieptepunt was de zaak komt rond wortel-etende vossen die daarmee 
landbouwschade zouden aanrichten. 
https://www.faunabescherming.nl/2016/10/18/vossenjacht-zuid-holland/  
 
Het vernietigen van meeuwennesten in de grote steden, met name Alkmaar, Haarlem en Leiden, werd 

verboden. 

 
 
Beleidsmatige bijeenkomsten: 
Op 10 september organiseerden de Dierenbescherming en De Faunabescherming een 
werkbezoek voor leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Het doel van deze 
bijeenkomst was om innovatieve en diervriendelijke alternatieven onder de aandacht te brengen, 
die kunnen worden ingezet in situaties waarin belangrijke schade door in het wild levende dieren 
dreigt te worden aangericht. Beter nog dan het bestrijden van schade, zou natuurlijk moeten 
worden ingezet op preventie. 

 
Kievitseieren 

https://www.faunabescherming.nl/2016/10/18/vossenjacht-zuid-holland/


2 

 

In 2015 werd het zoeken van kievitseieren ook in Friesland definitief verboden. In 2016 probeerde de 

Bond van Friese Vogelwachten (BFWV) via een list toch nog eieren te rapen. De Faunabescherming 

verhinderde dat via een handhavingsbesluit van de RVO. 

https://www.faunabescherming.nl/2016/10/18/vossenjacht-zuid-holland/  

 
Deelerwoud 
Ophef ontstond in november toen Natuurmonumenten bekendmaakte dat in het Deelerwoud toch 

weer damherten geschoten zouden gaan worden. We vroegen Natuurmonumenten schriftelijk om 

opheldering en er werden gesprekken gepland.   

https://www.faunabescherming.nl/2016/11/01/natuurmonumenten-zwicht-deelerwoud-niet-meer-

jachtvrij/  

 

 
Overige activiteiten: 
Er is gewerkt aan de teksten op de website wat betreft de uitgangspunten van de Stichting. 

De folder “wild voor wild” wordt voorbereid voor een herdruk. 

Amsterdamse Waterleiding duinen: Grote demonstratie, overleg met actievoerders, Reportages in de 

media, Eigen onderzoek, ed. 

Overleg op meerdere niveaus, met Natuurbeschermingsorganisaties, Provincie's, Rotterdamse 

Haven,en dergelijke over het te voeren beleid  

Contacten met de media , voorlichting, discussies over actuele zaken die de in het wild levende dieren 

betreffen  
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