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Voorwoord bij c~e brief over de Poelsnip aan de Minister van 
Landbouw, Visserij en Veeteelt _ 1 _ 

In de huidige Jachtwet is de jacht op de Poelsnip gesloten, doch de 
jacht op de Watersnip vindt van 18 augustus t/m 31 januari normaal 
plaatso D::-.ar het Bestuur van me.'1ing is dat de determinatie van 
Poelsnip in het veld zelfs bij de meeste leden van de Vogelwerk
groep een probleem vormt, vroeg zij zich af of een jager in het 
veld wèl tot een betrouwbare determinatie kan komen alvorens hij 
op een "snip" schiet. Hierdoor verwachten wij weinig bescherming 
van cle Poelsnip op grond van dit door de Minister genomen besluit. 
Aangezien de leden van het Bestuur varn mening zijn dat het besluit 
van de Minister ook in de prakt ijk uitvoerbaar moest zijn, besloten . 
zij aan de Minister van Landbouw, Visserij en Veeteelt te vragen hoe 
l:i.j dit beslui t effektief dacht te doen zijn. 

Om alle leden van de Werkgroep op de hoogte te stellen van cleze 
aan de Minister geschreven brief, volgt hieronder een afschrift 
alsmede de schriftelijke reaktie hierop wan de Minister. 

Ex<1:ellentie, 

Namens het Bestuur 

Martin van den Berg/ Fred Vogelzang. 

Amsterdam, 8 september 1978-

Aan Zijne Excellentie de Minister 
van Landbouw, Visserij en Veeteelt 
's-Gravenhage 

Tot onze grote voldoening hebben wij kennis genomen van het besluit 
om de jacht op de Poelsnip (Gallinago media) te sluiten. Gezien de 
stelselmatige achteruitgang van deze soort sedert het midden van, de 
vorigeieeuw achten wij c:i t een wijs besluit, des te meer daar de oor
zaken van, deze achterui ':;gang allesbehalve volledig bekend zijn. De 
genoemde D.shterui tgang is van cl:...en aard dat in grote delen van he~ 
oorspronkelijke broed-areaal, namelijk het westelijk .. en zuidelijk 
gedeelte, de soort zelfs als broedvogel geheel verdwenen is. 

Het onbekend zijn van, ( een gedeelte van) de oorzaken van achteruit
gang maakt het nemen van adequate maatregelen ter bescherming van 
de Poelsnip zeer moeilijke Behalve biotoopbescherming in zijn broeè
gebied moet ons inziens de sluiting van de j.acht als noo c~zakelijk 
beschouwd worden. Gegeven de huidige Jachtwet is het ons echter niet 
geheel duidelijk hoe dit besluit in de praktijk effektief kan wor
den gemaakt en wel om de volgende redenen: 
De jacht op de Watersnip (Gallinago gallinago) is geopend van 
18 augustus t/m 31 januari. De najaarstrek varu de Poelsnip valt 
globaal in de eerste twee maanden wan deze periode. 
Determinatie van een. Poelsnip levert zelfs ervaren veld-ornitholo
gen de nodige problemen op vanwege de swnmiere verschillen met de 
Watersnip. Dit ondanks het feit dat de meeste velclornithologen de 
beschikking hebben over uitstekende optischë hulpmiddelen, zoals 
verrekijker en/of telescoop. 
De gemiddelde jager zal zich over het algemeen niet met behulp van 
een verrekijker of telescoop overtuigen van de juistheid van deter
minatie voor dat hij het schot lost. 

z.o.z. 
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Omdat de weideli jkheid e;ebiedt dat op vliegende anipJ?Qn g.&e-0ho

t.e:n wordt èn omdat het zelden voorkomt dat een 11 snip"-,,.oor het 
U1'lS~n i n zit ged~t.erm:i.neerd kan worden,blijft ër i n f eite 

voor _ de jager geen -tijd meer over om nà opetoten-·nog tot een 
betrouwbare snecifieke determinatie over te gaan. 
:Je mogeli jkheid om tot een determinatie te komen bij het invallen 
van snippen is ons inziens nihil. 
In verband met de reeds genoemde problemen bij de determinatie 
van de Poelsnip zijn wij helaas tot de conclusie gekomen,dat de 
leerstof voor het sedert 18 juni 1977 verplichte jachtexamen ter 
verkrijging van een jachtvergu._nning een beslist onvolledige Be·
schrijving geeft -voor een betrouwbaar o:nderscheid tussen ,_rater
snip -en P•elsnip.Bovendien merken wij op dat bij tienduizenden 
jagers,die voor 18 juni 1977 reeds een jachtvergunning in bezit 
hadden,in het geheel geen garantie bestaat dat zij in staat zijn 
de Po elsnip van de Watersnip te onder3cheiden. 

,. 

Op grond van de door ons genoemde feiten zult u begrijpen,dat wij 
nauwelijks vertr()lJNen hebben in een praktische uitvoering van het 
OP zieh door tms zeer toegejuichte besluit tot sluiting ven de 
jacht op de Peelsnip• 
T)it vertrouwen wordt nog verder verkleind door het ontbreken van· 
enigerlei vorm van jaéhtstatistiek in Nederland,aan de hand waar
van men het effekt van allerlei maatregelen en-handelingen,de 
jacht 8f de vogelstànd ~e~reffenderkan 'teetsen. 
Gezien de bovenstaande , punten ~den wij graag van u vernemen• 
welke maa.tregelen µ. genomen heef t of ~ -te nemen -t,n het ge-. 
yWemde b'esluit ef:fectief' te doen zijn. 

Met de möeste hoogachting verblijven wi,. -, 
M.van den Berg 
C voorzitter) 

-::11., V•gelzang 
( lid v~ bestuur) 

Copie: ~~n exemplaar aan de-Minister van CuJ.tuur,R~reatie en 
Maatschappelijk Werk. 

octeber 1978"1 

" 



Antwoord aan KNNV VWG Amsterdam 

Uw br.ief van 
8-9-'78 

Onderwerp: Jacht YJa tersnip 
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3 oktober 197'8. 

In antwoord op uw bovengenoemd schrijven bericht ik u het volgende. 
Nu de jacht op de poelsnip gesloten is, begaat een jager een over-
treding indien hij door onj uiste determinatie, in casu verwis-
seling met èe 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 bekend zijn dat eventuele besluiten over opening of sluiting 
van jacht, gehoord dit college dienen te geschieden. 

De door u thans aangevoerde argumentatie die niet op de situatie van 
de watersnip zelf doch op de de terminatieproblematiek ingaat acht 
ik daarbij inderdaad van belang. Ik zal hem dan ook ter kenn.1s 
brengen van gen oemè. college met verzoek een en ander in de advise
ring te betrekken. 

Ter zake van uw opmerkingen over het ontbreken van een jachtstatis
tiek merk ik op dat op mijn departement door è.e Directie Faunabeheer 
thans gewerkt word t aan een proefopzet om, voorshan c1.. 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. 

gec. t.b.v. opname in Med. Blad 
october 1978, vdB/MS 

DE MINISTER VAN LANDBOUV: EN VISSERIJ 

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 onde 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~ pit
tende 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 kieken
dief 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 hiel
den 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 


