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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.

NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen

Doorgeven resultaten
Ondanks de mooie nazomer nadert de herfst met rasse schreden. Het seizoen voor de zolders 
met ingekorven vleermuizen is al voorbij en de eerste waarnemingen komen al via het portaal 
binnen. Prachtig! Voor de andere soorten kunnen er nog t/m 15 oktober zolders bezocht worden.

De deadline voor het doorgeven van de gegevens is 1 december 2018 maar we hopen dat 
telleiders hun gegevens zo snel mogelijk na het tellen invoeren op het portaal. Het portaal is te 
vinden op
http://zoldertelling.meetnetportaal.nl.
Onder het kopje “downloads” is een handleiding te vinden. Mocht je het wachtwoord zijn vergeten 
dan kun je na het invullen van de gebruikersnaam door middel van ‘wachtwoord vergeten’ een 
nieuw wachtwoord aanvragen.

Mocht je bij het invoeren tegen problemen aanlopen neem dan contact op met je provinciaal 
coördinator of met ons via nemzoldertellingen@zoogdiervereniging.nl. 

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

10 november 2018: Overleg wintertellingen 2018-2019 in Nijmegen
Afgelopen winter zijn we begonnen met het beschikbaar stellen van het NEM-invoerportaal voor 
de wintertellingen. Een flink deel van de tellingen werd via het portaal aangeleverd. Hoewel 
we zeer tevreden zijn over dit eerste jaar gebruik van het portaal horen we graag van jullie zelf 
(proco’s en telleiders) hoe het is bevallen. Van een aantal van jullie kregen we al suggesties voor 
verbeteringen en wensen en een deel daarvan hebben we al kunnen doorvoeren.

Om het portaal te evalueren en overige zaken rond de wintertellingen te bespreken organiseren 
we op zaterdag 10 november 2018 een bijeenkomst voor provinciaal coördinatoren, telleiders 
en tellers. Deze bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van de Zoogdiervereniging in Nijmegen 
(Toernooiveld 1). Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

• 10:00 u.: ontvangst
• 10:15 u.: opening Maurice La Haye & Erik Korsten
• 10:30 u.: resultaten winter 2017-2018 (Maurice La Haye)
• 11:00 u.: ervaringen met het wintertellingen portaal
• 11:30 u.: aandachtspunten wintertellingen (o.a. niet   
 geteld, 0-tellingen, vaker dan 1x tellen, continuïteit   
 van het meetnet)
• 12:15 u.: Rondvraag wintertellingen
• 13:00 u.: lunch
• 13:30 Middagprogramma met diverse lezingen,    
 met o.a.: dwergvleermuizen in de wintertellingen   
 en determinatiequiz.

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 dan nodigen we je van harte uit om daar 
op de bijeenkomst kort iets over vertellen. Geef dat vóór 
22 oktober 2018 aan ons door via nemwintertellingen@zoogdiervereniging.nl. Het hoeft geen 
uitbreide lezing te zijn: een paar foto’s met je verhaal daarbij is al prachtig! 
Noteer de dag in je agenda! Meer nieuws over het programma in het aanstaande nummer van de 
Telganger.

Nieuwe objecten of nieuwe tellers voor de wintertellingen?
Voor de wintertellingen 2018-2019 worden in november voor de provinciaal coördinatoren de 
controlelijsten van de telleiders en hun objecten uitgedraaid. Zijn er sinds de laatste telling 
nieuwe objecten bijgekomen, telleiders bijgekomen of gestopt? Dan scheelt het ons veel werk 
als we dat al vóór 1 november 2018 weten. Geef dergelijke wijzingen door aan de provinciaal 
coördinator, zodat hij/zij die in het portaal kunnen invoeren en/of weer aan ons kunnen 
doorgeven. Het portaal vind je op https://wintertelling.meetnetportaal.nl.

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

Geluiden opladen
Het teljaar 2018 voor de NEM-VTT had veel mooie avonden met goed weer om de jaarlijkse  
transecttellingen uit te voeren. Eenieder is nu druk bezig de vastgelegde geluiden te analyseren. 
Enkele teams merkten op dit jaar dat minder vleermuizen te horen waren, maar een definitief 
antwoord hierop kunnen wij  natuurlijk pas geven als de data bij ons binnen is (is dit een effect 
van het warme weer?). 
De periode van het analyseren van de opgenomen geluiden is aangebroken. Kijk voor de 
zekerheid in de handleiding(en) voor de tips hiervoor. Als je klaar bent met een transect laadt 
deze dan op via het portaal en let dan ook goed op de naamgeving. Gebruik de naam van de 
route die je bij de eerste keer opladen hebt aangemaakt. Als het opladen niet in één keer lukt, 
kijk dan of het aantal waarnemingen 
in de csv-file klopt met het aantal 
opgegeven te laden bestanden. Vul dan 
de eventueel ontbrekende bestanden 
aan, door aan de upload aan te geven 
waar deze bestanden op je computer 
staan, in plaats van weer geheel een 
nieuwe upload te doen (dat voorkomt 
verschillende tellingen met dezelfde 
naam maar andere inhoud).
De deadline voor het opladen van de 
uitgewerkte gegevens  is 1 december 
2018.

Heb je een bepaalde route dit jaar door persoonlijke omstandigheden toch niet kunnen rijden? 
Geef dat dan aan ons door. Is je team dit jaar van samenstelling veranderd, dan ontvangen wij 
graag de wijzigingen. Mocht je met de NEM-batlogger afgelopen zomer ook nog andere leuke 
dingen gedaan hebben, dan kan je een kort verslag insturen. We horen graag waar jullie zoal 
mee bezig zijn!

Let op: Anders dan in voorgaande jaren ontvangen wij ook graag de GPX’en van iedere telling per 
mail (nemvtt@zoogdiervereniging.nl).

Bijeenkomst analyseren lastige geluiden 
Op zaterdag 6 oktober a.s. is in Nijmegen de bijeenkomst over het analyseren van geluiden in het 
kader van NEM-VTT. Deze bijeenkomst is vooral gericht op het analyseren van bijzondere soorten 
en lastige geluiden in Batexplorer. Het programma is per e-mail rondgestuurd.

FAQ en checklist portaal 
Op www.zoogdiervereniging.nl/nem-vleermuis-transecttellingen staat onder ‘informatie voor 
deelnemers’ een pdf met veel gestelde vragen over het portal en een checklist voor het uploaden 
in het portaal. Mocht het uploaden van bestanden in het portal niet lukken kijk dan even in deze 
handige bestanden!

Forum
We laden regelmatig ‘lastige’ of interessante vleermuisgeluiden op. Heb je zelf een lastige 
opname? Laadt deze dan ook op, samen met andere vrijwilligers kan dan worden bediscussieerd 
welke soort het is en waarom. Dat is erg leerzaam! Ook tips en trucs voor de uitvoering van de 
transecten kun je kwijt op het forum. Daar leren we met z’n allen weer van. Vanaf 1 december 

Klaar voor vertrek op een veilige manier
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NEM Meetnet Konijnentellingen

Aanlevering konijnentellingen duinen 2018
Waarschijnlijk zijn jullie nog druk met het uitvoeren van de najaarstellingen. 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.

Zouden jullie na de laatste tellingen de 
gegevens via het daarvoor bedoelde 
(Excel-)formulier willen aanleveren? Mocht 
je de voorjaarstellingen nog niet hebben 
geleverd dan willen we je vriendelijk 
verzoeken die ook te leveren.

Dit najaar worden de resultaten van 
de konijnentellingen over de periode 
1984-2017 weergegeven in De Telganger.

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

Konijn © Tim Hofmeester

zetten wij ook weer wekelijks een bijzonder geluid op het forum die wij tegen komen tijdens de 
validatie.

De handleiding voor het forum is opgenomen in de Meetnet Vleermuizen Transecttellingen 
handleiding en is te vinden op www.zoogdiervereniging.nl/nem-vleermuis-transecttellingen staat 
onder ‘informatie voor deelnemers’. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn dan kun je die op www.
vleermuis.net met behulp van je email adres opvragen:
- Ga naar inloggen, wachtwoord vergeten
- Type je email adres in, je krijgt een verificatiecode per mail
- Die code type je in bij de verificatielink samen met je emailadres (op de plek van 
gebruikersnaam). Daarna kun je zelf een nieuw wachtwoord invullen. De registratie kan enkele 
dagen duren.

Vacatures
Wij zoeken versterking voor het NEM-VTT team Noord Holland en Harderwijk. Heb je interesse 
stuur ons dan een E-mail en dan brengen wij je n contact.
Voor meer informatie kun je terecht op onze website (http://www.zoogdiervereniging.nl/nem-
vleermuis-transecttellingen) en/of via mail (vrijwilliger@zoogdiervereniging.nl).

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


