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Onze vicevoorzitter, Harm Niesen, is begonnen 

met een blog over in het wild levende dieren en 

over wat hen door toedoen van de mens over-

komt. Het heet “Blog No Harm”, een verwijzing 

naar de eed van Hippocrates, die begint met de 

belofte geen schade te veroorzaken. Dat is pre-

cies waar De Faunabescherming voor staat: in 

het wild levende dieren in hun waarde laten en 

niet ten prooi laten vallen aan schietlustige men-

sen met lekkere trek. In het blog valt te lezen hoe-

veel juridische overwinningen De Faunabescher-

ming boekt in de strijd voor een verantwoord 

faunabeleid, en nog veel meer natuurlijk. Het 

“Blog No Harm” is te lezen op onze website.

Recent oordeelde de bestuursrechter in Lelystad 

dat het afschot van gezonde edelherten onrecht-

matig was en per direct moest stoppen. Eerder 

oordeelde de voorzieningenrechter in een voor-

lopig oordeel nog negatief op het verzoek van 

De Faunabescherming om een wapenstilstand in 

te stellen, maar de meervoudige kamer met drie 

bestuursrechters behandelde de zaak in een uit-

gebreide zitting waar zeer gedetailleerd gekeken 

werd naar de rechtmatigheid van het afschot en 

vooral naar de ecologische onderbouwing van 

het besluit van de provincie. Nog op dezelfde 

dag kwam de rechter met een uitspraak, wat 

zeer ongebruikelijk is in zaken als deze: het 

besluit tot afschot werd vernietigd en het afschot 

werd per direct stilgelegd. In het gebied dat 

de zeearend een jaarlang als broedplek voor 

gezien hield, kan nu weer in alle rust gebroed 

worden. De expertise van Frans Vera en Han Olff 

die als deskundigen onder ede verhoord werden 

overtuigde de rechtbank in haar oordeel.

De Provincie had de noodzaak tot afschot van 

kerngezonde dieren onvoldoende duidelijk ge-

maakt. Uit overwegingen van diervriendelijkheid 

blijft het “vroeg reactief beheer” in stand. Met 

name heeft de Provincie de rechtbank niet kunnen 

overtuigen dat de Oostvaarderplassen niet ge-

noeg draagkracht zouden hebben voor de daar 

aanwezige populatie edelherten of dat de flora 

en fauna teveel te lijden heeft onder de graas-

druk van de edelherten. De rekensom 1,4 hert 

per hectare als wat het gebied aan herten zou 

aankunnen werd hiermee door de rechtbank van 

tafel geveegd als niet ecologisch onderbouwd. 

Een zeer degelijke uitspraak, die duidelijk maakt 

hoezeer de belangen van in het wild levende 

dieren verkwanseld worden door regionale over-

heden die steevast de kant van de jagers kiezen.

Jachtvrije grond
Enkele maanden geleden hebben we, met uw 

hulp een poging gedaan om natuur, die door 

Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland in 

de uitverkoop was gedaan, vrij te kopen.

Hoewel de natuur ons in deze veiling niet ge-

gund werd, zullen we bij vervolgveilingen alsnog 

proberen natuur vrij te kopen en jachtvrij te ver-

klaren. We zijn de gulle gevers die dit mogelijk 

maken zeer dankbaar! Intussen blijven we pal 

staan om de dieren ook via gerechtelijke weg te 

beschermen.

Juridische procedures
Het feit dat de landelijke overheid de vergunning-

verlening gedelegeerd heeft aan de provincies 

stelt ons voor het probleem dat we in tal van 

verschillende rechtbanken juridische procedures 

moeten voeren. Dat legt een zwaar beslag op 

onze mensen en middelen, maar ondanks dat 

zijn we er zeer succesvol in. Harm Niesen heeft 

er een dagtaak aan, samen met onze advocate, 

Bondine Kloostra.

Wilt u onze juridische strijd voor het beschermen 

van in het wild levende dieren steunen, over-

weeg dan een fiscaal aftrekbare eindejaarsgift.

Het helpt weerloze dieren om een rechtvaardige 

behandeling te krijgen en beschermd te worden  

tegen overheden die hun eigen wetten met 

 voeten treden en geweld tegen dieren als de 

normaalste zaak van de wereld beschouwen.

Wapenstilstand


