
WhatsApp groep “Zeldzaam-VWG” (revisie 3) 
 

Doel 

Het doorgeven van bijzondere waarnemingen in het werkgebied van de VWG: West-Brabant 

en aangrenzende gebieden. Twijfel je of de soort bijzonder is, dan is waarneming.nl een 

richtlijn. Soorten die daar op de beginpagina staan (met rode en gele merktekens), zijn zeker 

bijzonder. Ook kun je de soort daar opzoeken en zijn status vinden: algemeen, zeldzaam etc.  

Meld alleen vogels die ter plaatse zijn zodat ze door andere leden bezocht kunnen worden. 

Het doorgeven van een overgevlogen vogel heeft meestal geen zin. In principe gaat het om 

vogels, maar ook andere bijzondere dieren kun je melden. Geef altijd de locatie zo 

nauwkeurig mogelijk mee, bijv. uit “Google Maps”. Dus geen aanduidingen van grote 

gebieden als Grenspark of Markiezaat: ga dan de vogel daar maar eens zoeken........... 

Het is altijd aan te raden de waarneming in te voeren op www.waarneming.nl. Dan ligt de 

locatie ook meteen vast en is de plek ook voor anderen te vinden. 

 

Soms meld je zeldzame en/ of kwetsbare soorten niet 

Bedenk dat het belang van vogel en natuur altijd prevaleert boven dat van vogelaar en/of 

fotograaf. Zeldzame soorten kun je daarom beter niet melden als:  

• de vogel door bezoekers verstoord zou kunnen worden (bijvoorbeeld een broedgeval); 

• de vogel zich in een kwetsbaar of verboden gebied bevindt; 

• de ontdekker van de vogel of de terreinbeheerder daarom vraagt: respecteer dat dan. 

 

In bovenstaande situaties kun je de soort beter niet op de app te zetten. Dan stimuleer je de 

mensen ook niet om hem toch te gaan zoeken. Het is wel aan te raden om de vogel wel op 

waarneming.nl te melden, maar vink dan "vervagen" en “embargo” aan. Zet het embargo op 

minstens 2 jaar. Dan komt de waarneming alleen bij beheerders en Sovon, niet bij anderen. 

 

Digitale etiquette 

Besef dat iedere keer als jij een berichtje stuurt, alle app-groep leden een melding krijgen en 

hun telefoon pakken. Reageer daarom AUB niet met duimpjes, smileys of “mooi” of “gaaf” 

op meldingen van zeldzame vogels. Dat type reactie draagt niets bij aan gebruik of doel van 

app. Sterker nog, mensen haken hierdoor af en dat is jammer want naarmate meer leden 

meedoen, draait de app beter. Zulke berichten kun je kwijt op de app-groep: “Chats-VWG”.  

Dus niet verzenden: 

• Video- en spraakbestanden. 

• Reis-, vakantie- of andere verhalen, lijsten en opsommingen. 

• Duimpjes, “goed zo”, “mooi” enz. Voor sociale babbels hebben we: “Chats-VWG”. 

 

Belangrijk 

Deelnemers aan de app groep “Zeldzaam-VWG” die zich niet houden aan bovenstaande 

richtlijnen, krijgen eenmaal een waarschuwing. Daarna worden ze uit de groep verwijderd. 

Dit omdat de vorige gedragscode niet bleek te werken en diverse leden de groep verlieten na 

te veel onnodige interrupties. 

 

Aanmelden 

Wil je opgenomen worden in de groep “zeldzaam-VWG”, zend dan een appje naar Hans van 

Loon +31 (0)6 1123 8157 of Ton Bakker +31 (0)6 5134 0307. 

 


