
 

Kwetsbare soorten en situaties 

Hoe gaat Waarneming.nl daar mee om? 
 

 

Waarneming.nl brengt veel natuurgegevens in kaart. Waarnemingen worden 

met een zo groot mogelijke precisie vastgelegd in een landelijke database. Dat 

heeft veel voordelen: veel gedetailleerde informatie wordt beschikbaar over 

flora en fauna. Voor Waarneming.nl en haar aangesloten partners is het van 

groot belang dat waarnemingen zo nauwkeurig mogelijk worden vastgelegd. 

Tegelijkertijd kan openbaarheid van gedetailleerde gegevens mogelijk tot 

vervelende situaties leiden. 

 

Het komt bijvoorbeeld voor dat mensen wilde orchideeën uitsteken en mee naar huis nemen. Ook 

gebeurt het soms dat bijzondere vogels illegaal worden gevangen. Daarnaast valt te denken aan 

indirecte schade: in een gebied waar veel adders zitten treden bezoekers regelmatig buiten de 

paden, op zoek naar deze fraaie slangen. Daarmee kunnen ze de vegetatie beschadigen en voor 

verstoring zorgen. Bij kwetsbare situaties, zoals de gaffelwaterjuffer in een klein leefgebied, kan een 

grote toeloop veel schade veroorzaken. Waarneming.nl wil dit soort situaties voorkomen en biedt 

daarom verschillende mogelijkheden om kwetsbare soorten en situaties te beschermen. 

Waarneming.nl kan op eigen initiatief of in overleg met bijvoorbeeld terreineigenaren besluiten om 

geen details te tonen bij waarnemingen van kwetsbare soorten, of kan besluiten om waarnemingen 

van een specifieke soort in een kwetsbaar gebied te verbergen. Daarnaast worden diverse 

mogelijkheden geboden aan de waarnemer zelf: zo kan iedereen zijn of haar eigen 

verantwoordelijkheid nemen. Uiteindelijk moeten deze hulpmiddelen leiden tot het bereiken van 

twee doelen: 1) geen waarnemingen en waardevolle gegevens van kwetsbare soorten en situaties 

gaan verloren: waarnemingen kunnen nog steeds worden ingevoerd! 2) kwetsbare situaties en 

soorten worden beschermd. 

 

 

Welke mogelijkheden biedt Waarneming.nl om deze twee doelen te bereiken? 

Kwetsbare situaties en soorten kunnen op 3 niveaus worden beschermd: op soortniveau, op 

locatieniveau en op waarnemingsniveau. 

 

1) Op soortniveau. Waarneming.nl kan vastleggen dat alle waarnemingen van een specifieke soort 

niet gedetailleerd zichtbaar zijn. In dit geval zijn locatiegegevens onzichtbaar, behalve voor de 

waarnemer zelf en administrators van Waarneming.nl. 

2) Op locatieniveau. Waarneming.nl kan op eigen initiatief of op verzoek van terreineigenaren 

besluiten om waarnemingen van een specifieke soort in een specifiek gebied automatisch te 

verbergen. Details van de waarneming worden dan niet zichtbaar, behalve voor de waarnemer zelf 



en administrators van Waarneming.nl. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast wanneer ergens 

bijeneters tot broeden komen: het kan nodig zijn om waarnemingen uit een gebied gedurende het 

broedseizoen te verbergen. 

3) Op waarnemingsniveau. Degene die de waarneming invoert kan er te allen tijde zelf voor zorgen 

dat zijn of haar waarneming niet openbaar wordt. De waarneming wordt dan onder “embargo” 

ingevoerd tot een zelf in te geven datum. Ook in dit geval zijn geen details van de waarneming 

zichtbaar, behalve voor de waarnemer zelf en administrators van Waarneming.nl. De embargo-optie 

is te vinden in het invoerscherm voor nieuwe waarnemingen. 

4) Op waarnemingsniveau. Degene die de waarneming invoert kan er te allen tijde zelf voor zorgen 

dat de locatiedetails van zijn of haar waarneming niet openbaar worden. De waarneming wordt dan 

vervaagd tot km
2
-niveau. Dit is eigenlijk een milde variant van het onder “embargo” plaatsen van een 

waarneming. De exacte locatie wordt niet getoond, maar deze wordt weergegeven als een vierkant 

ter grootte van 1 km
2
. De waarnemer zelf en administrators van Waarneming.nl kunnen de exacte 

locatie wel zien. De vervaag-optie is te vinden in het invoerscherm voor nieuwe waarnemingen. 

 

Het is niet nodig om bij een waarneming van een soort die onder methode 1 of 2 valt ook nog 

methode 3 of 4 zelf toe te passen. 

 

 

Via het soortenoverzicht (http://waarneming.nl/soortenlijst.php?diergroep=1) kan bekeken worden 

welke soorten automatisch vervaagd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarneming.nl is een werkgroep van Stichting Natuurinformatie. Met 14,7 miljoen waarnemingen, 

1,7 miljoen natuurfoto’s en meer dan 42.000 ingeschreven waarnemers is het de meest uitgebreide 

natuursite van Nederland. Voor meer informatie over Waarneming.nl kun je contact opnemen met 

info@waarneming.nl. 
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