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Antwoord aan KNNV VWG Amsterdam
Uw br.ief van

3 oktober 197'8.

8-9-'78
Onderwerp: Jacht YJa tersnip

In antwoord op uw bovengenoemd schrijven bericht ik u het volgende.
Nu de jacht op de poelsnip gesloten is, begaat een jager een overtreding indien hij
door onj uiste determinatie, in casu verwisseling met è e watersnip, er een zou schieten.
Desondanks heb ik de Jachtraad ter zake vam de opening van• de jacht
op de watersnip ree ds om advies gevraagd .
Het zal beken d zijn dat eventuele besluiten over opening of sluiting
van jacht, gehoor d dit college dienen te ges chieden.

De door u thans aangevoerde argumentatie die niet op de situatie van
de watersnip zelf doch op de de terminatieproblematiek ingaat acht
ik daarbij inder daad van belang. Ik zal hem dan ook ter kenn.1s
brengen van gen oemè. college met verzoek een en ander in de advisering te betrekken.
Ter zake van uw opmerkingen over het ontbreken van een jachtstatistiek merk ik op dat op mijn departement door è.e Directie Faunabeheer
thans gewerkt word t aan een proefopzet om, voorshanc1.. s op vrijwillige
basis, tot een wilc1.. -inventarisatie te komen, c:.ie te zi.. jner tijd in
de door u gesignaleerde leemte zou kunnen voorzien.

DE MINISTER VAN LANDBOUV: EN VISSERIJ
gec. t.b.v. opname in Med. Blad
october 1978, vdB/MS
Excursie naar de 5-hoek en de Diemerzeedijk,

9-4-1978:

een zeer kort verslag.

Het, voor vogelaars toch normaal lijkende, vroege tijdstip en het ver
van de warme bedjes gelegen verzamelpunt beperkte het aantal deelnemers
aan deze excursie tot 5. Egon Kraak bleef ond e rweg steke n met pech
aan zijn rijwiel. Jammer !
Het sombere weer was er de oorzaak van dat het op het eerste deel van de
5-hoek op een snor na stil bleef. Op het punt waar de in het gebie~ pittende roofvogels , bij het vertrek naar d e jachtgebieden, goed te zien
zijn, werd een tijdje halt gehouden. In nog geen half uur tijds werden
4 smellekens, 1 sperwer, viermaal 1 bla uwe kiekendief en 1 bruine kiekendief gezien. Hierdoor kregen de thuisblijvers ongelijk.
Het verdere verloop van de tocht leverde grote zaagbekken, brilduikers,
tientallen fitissen, watersnippen, b e rge e nden, parende krakeenden en
allerlei andere gezellige vogeltjes op.
Over de Diemerzeedijk werd rustig babbelend voortgelopen, de vogels hielden zich uiterst koest. De terugtocht ging door de Overdiemerpolder en ·
over de Overdiemerweg, waar één van de twee aanwezige Bijlmernatuur-leden
ook al getroffen werd door mechanies onge mak.
Na een hartelijk afscheid bij Rijksweg 1, was ook deze excursie van de
KNNV VWG Amsterdam weer afgelopen.
Guus van Duin
october

1978,

vD/vDr

