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NEM Nieuwsbrief

Naast de Telganger ontvangen deelnemers aan NEM projecten vijf keer per jaar digitaal 
de NEM Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staan voor de verschillende meetnetten 
aankondigingen, nieuwtjes maar ook herinneringen, bijvoorbeeld voor het aanleveren van 
gegevens.

Het team compleet.
Met het vertrek van Neeltje Huizenga bij de Zoogdiervereniging april dit jaar, viel ook een deel 
van de ondersteuning van de NEM meetnetten weg. Gelukkig hebben we dit in eerste instantie 
kunnen opvangen binnen het ‘resterende’ team. Dat was natuurlijk niet duurzaam en we zijn 
dan ook erg blij twee nieuwe medewerkers/sters zijn begonnen bij de Zoogdiervereniging: Elze 
Polman en Erik Korsten. Ze stellen zich hieronder aan jullie voor.

Elze Polman (NEM meetnetten: Bunzing/Boommarter, Otter/
Bever, Hazelmuis, Dagactieve Zoogdieren en Hazelmuis)
Op 1 juni ben ik gestart bij de Zoogdiervereniging. Hier richt ik mij 
onder andere op de landzoogdiermeetnetten (otter, hazelmuis, 
muizen en bunzing/boommarter). Na mijn masteropleiding 
Behavioural Ecology ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan 
bij CaLutra (secretaris), ZOUT (ZOogdierwerkgroep UTrecht) en 
Wolven in Nederland.
Nu mag ik mij ook in andere meetnetten verdiepen en verheug 
ik me erop om met zo veel enthousiaste vrijwilligers samen te 
werken.
Neem gerust contact op als je vragen hebt of nader wil 
kennismaken.

Erik Korsten (NEM meetnetten: Wintertellingen Vleermuizen, 
Zoldertellingen Vleermuizen en Transecttellingen 
Vleermuizen)
Na een aantal jaar bij een ecologisch adviesbureau te 
hebben gewerkt ben ik per 1 augustus weer terug bij de 
Zoogdiervereniging. Dit keer niet als onderzoeker of adviseur 
maar als medewerker op het gebied van Communicatie, 
Vleermuizen en Vrijwilligers. Hierbij zal ik vooral werken aan 
communicatie voor de vleermuismeetnetten (wintertellingen, 
zoldertellingen en de vleermuistransecttellingen) en de 
communicatie met vrijwilligers voor vleermuisprojecten in het 
algemeen. Buiten mijn werk ben ik ook al jaren actief in de 
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant en de Zoogdierwerkgroep 
van de KNNV-Tilburg. Omdat ik zelf ooit als vrijwilliger met 
vleermuizen begonnen ben, kijk ik er naar uit om weer meer in 
contact te komen met vleermuis-vrijwilligers in Nederland.
Neem gerust contact op als je vragen hebt of nader kennis wilt 
maken.

Elze Polman

Erik Korsten



NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen

Het laatste deel van het telseizoen vangt aan. Tot 15 
oktober kunnen zolders nog prima worden geteld en is de 
kans groot dat je (sporen van) vleermuizen aantreft. Het 
zou heel interessant zijn om te weten of laatvliegers in 
deze (paar)periode gebruik maken van zolders. Daarom 
de vraag of –als je kans hebt- om zolders te tellen waar 
voorheen laatvliegers in zijn aangetroffen. Dat kun je 
checken op de portal.
In Utrecht heeft de werkgroep ZOUT gevraagd of er 
mensen zijn die mee willen helpen de Zoldertellingen 
mee te organiseren. Voor Zuid-Holland zoeken we een 
proco. Wil je meer weten: mail NEMZoldertellingen@
zoogdiervereniging.nl

Team NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen,
Marcel Schillemans (landelijk coördinator), Erik Korsten 
en Martijn van Oene

NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen

Evaluatie invoerportal en bijeenkomst
Afgelopen winter zijn we begonnen met het beschikbaar stellen van de NEM-invoerportal voor de 
wintertellingen. Een vliegende start want van een groot deel van de objecten werden de tellingen 
al via de portal aangeleverd. De rest kwam binnen via het vertrouwde formulier of de Access-
invoermodule. Meerdere telleiders en provinciaal coördinatoren kwamen ook met suggesties 
voor verbeteringen en wensen voor de invoerportal. Veel dank daarvoor. Een deel daarvan 
hebben we al kunnen doorvoeren.
Om de portal te evalueren en overige zaken rond de Wintertellingen te bespreken organiseren 
we op zaterdag 10 november 2018 een bijeenkomst voor proco’s, telleiders en tellers op het 
kantoor van de Zoogdiervereniging in Nijmegen. Binnenkort volgt meer informatie maar noteer 
de datum alvast!
Op deze bijeenkomst horen we graag ook verhalen uit de praktijk van de Wintertellingen. Heb 
je bijzondere telresultaten, een bijzonder object, of een bijzondere winterwaarneming en je 
wilt daar op de bijeenkomst kort iets 
over vertellen? Geef het dan vóór 
22 oktober 2018 aan ons door via 
nemwintertellingen@zoogdiervereniging.
nl.

Team NEM Meetnet Wintertellingen 
Vleermuizen,
Maurice La Haye (landelijk coördinator), 
Erik Korsten en Martijn van Oene

Keutels verklappen de aanwezigheid van 
vleermuizen op deze kerkzolder

© Marcel Schillemans

Wintertelling in uitvoering © Bernadette van Noort
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NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen

Seizoen in volle gang
Het seizoen voor de Vleermuistransecttellingen is in volle gang. Tot 1 september kunnen de 
routes gereden worden. Mocht je ergens tegenaan lopen of vragen hebben, mail ons gerust 
(nemvtt@zoogdiervereniging.nl).

Forum
Elke week plaatsen wij een ‘geluid van de week’ op het NEM VTT forum. Dit zijn mooie of 
moeilijke opnames van vleermuizen die jullie op de NEM VTT routes zijn tegen gekomen. 
Mochten jullie tijdens het uitwerken van de geluidsbestanden een leuke of een moeilijke opname 
tegenkomen, zouden jullie deze dan op het forum willen plaatsen? Dan kunnen andere NEM VTT 
deelnemers en wij hier naar kijken, op reageren en van leren.

Uitwerken gegevens
Als je straks een route hebt 
geanalyseerd, dan kan deze worden 
geüpload naar het oplaadportaal. 
Voordat je gaat uploaden is het handig 
om even de checklist voor het uploaden 
na te lopen, de checklist vind je hier. 
De handleiding voor het oplaadportaal 
is overigens ook op onze website te 
vinden.

Versterking
Twee teams zoeken momenteel 
versterking: team Harderwijk en team 
Noord-Holland. Ken je mensen die het 
wellicht leuk zouden vinden om deze 
teams te versterken? We horen het 
graag.

Bijeenkomst analyseren lastige geluiden
Op zaterdag 6 oktober 2018 is in Nijmegen een bijeenkomst over het analyseren van bijzondere 
soorten in Batexplorer. Deze bijeenkomst is voor zowel de nieuwe- als oude NEMVTT teams. 
Ter voorbereiding van deze bijeenkomst vragen we ieder team om drie lastige geluiden van 
afgelopen seizoen op te sturen. Stuur deze geluiden uiterlijk 24 september a.s. per mail naar 
nemvtt@zoogdiervereniging.nl. Vermeld in de bestandsnaam het team. We gaan deze geluiden 
gezamenlijk bekijken en bespreken. Vervolgens is er nog volop gelegenheid om zelf aan de slag 
te gaan met het analyseren van geluiden en daar vragen over te stellen. In principe is er ruimte 
voor twee deelnemers per team. Als je met meer mensen wil komen, laat het ons dan weten, dan 
kijken we of er voldoende ruimte en begeleiding is. Graag horen we voor 24 september a.s. wie er 
bij de bijeenkomst aanwezig is. Dan volgt ook het programma.

Team NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen,
Marcel Schillemans (landelijk coördinator), Eric Jansen, Vita Hommersen, Erik Korsten en 
Martijn van Oene
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NEM Meetnet Konijnentellingen

Het najaar komt met rasse schreden 
nader. De najaarstellingen kunnen 
plaatsvinden vanaf vrijdagavond 21 
september tot en met zondagavond 14 
oktober.
We zijn benieuwd welk effect de droogte 
en hitte op de populaties in de duinen 
heeft gehad. In het binnenland lijkt er een 
negatief effect te zijn.
Mocht je de voorjaarstellingen nog niet hebben geleverd dan willen we je vriendelijk verzoeken 
dat alsnog te doen.
Dit najaar worden de resultaten van de konijnentellingen over de periode 1984-2017 weergegeven 
in De Telganger.

We wensen jullie veel plezier en succes bij de tellingen.

Team NEM Meetnet Konijnentellingen,
Vilmar Dijkstra (landelijk coördinator), Elze Polman en Martijn van Oene

OPROEP: Zoönosen in de Nacht

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar zoveel mogelijk mestmonsters van vleermuizen voor 
het onderzoek i.s.m met o.a. Erasmus Universiteit. Met name ook voor laatvliegers en ruige 
dwergvleermuizen. De monsters zijn bij voorkeur zo vers mogelijk en niet ouder dan 24 uur. 
Voor tijdens zoldertellingen is het  ook mogelijk de meest verse keuteltjes te verzamelen. Meer 
informatie vind je op http://www.zoogdiervereniging.nl/zoonosen. Wil je mee helpen verzamelen 
of heb je vragen mail dan: zoonosen@zoogdiervereniging.nl 

Vliegende dwergvleermuizen
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Konijn © Wim Verschraegen
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