
NEM Zoogdiernieuws

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

NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren Konijnentellingen

Konijnentellingen najaar duinen 2017
De najaarstellingen kunnen plaatsvinden in de periode vanaf vrijdagavond 22 september tot en 
met zondagavond 15 oktober 2017. 

We wensen jullie veel plezier en succes bij de tellingen.

Het Meetnet Dagactieve Zoogdieren-team:
Vilmar Dijkstra (landelijk coördinator) en Martijn van Oene.

NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen

Doorgeven resultaten
Er kunnen nog vleermuizen worden geteld t/m 15 oktober 2017. Dit jaar maken we voor het 
doorgeven van de resultaten geen gebruik meer van papieren formulieren maar worden de 
resultaten ingevoerd via het portal. Mocht je bij het invoeren tegen problemen aanlopen neem 
dan contact op met je proco of ons. Het portal is te vinden http://zoldertelling.meetnetportaal.nl. 
Let op dat je niet per ongeluk een oude link naar testversie van het portal gebruikt (te 
herkennen aan ‘acceptatie’ in de link in de menulbalk)! Op het portal staat een handleiding. 
Mocht je je wachtwoord van het portal zijn vergeten dan kun je na het invullen van de 
gebruikersnaam d.m.v. ‘wachtwoord vergeten’ zelf een nieuw wachtwoord aanvragen.
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De deadline voor het invoeren van de gegevens door de telleiders is 1 november 2017. De
proco’s hebben tot 1 december 2017 om de gegevens te controleren en het seizoen af te sluiten. 
We hopen dat telleiders hun gegevens zo snel mogelijk na het tellen invoeren. Zeker omdat het 
mogelijk iets meer tijd kost dan anders om te wennen aan het portal.

Het Meetnet Zoldertellingen team:
Marcel Schillemans (landelijk coördinator), Neeltje Huizenga en Martijn van Oene.

NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen

Invoerportal
Voor het doorgeven van de resultaten van de Wintertellingen Vleermuizen wordt er gewerkt 
aan een invoerportal. Dit portal is vergelijkbaar met de andere NEM invoerportalen voor 
Zoldertellingen Vleermuizen en Otter. Vanaf komend telseizoen zal het portal in de lucht zijn 
en gaan we het stapsgewijs introduceren. Aanleveren van resultaten via de gebruikelijke 
manieren blijft ook mogelijk.

Bijeenkomst
Om het portal toe te lichten en overige zaken rondom de Wintertellingen te bespreken 
organiseren we op zaterdag 18 november 2017 een bijeenkomst voor proco’s, telleiders en 
tellers op het kantoor van de Zoogdiervereniging in Nijmegen. Binnenkort volgt meer informatie 
maar noteer alvast de datum!

Het Meetnet Wintertellingen Vleermuizen team:
Maurice La Haye (landelijk coördinator), Martijn van Oene en Neeltje Huizenga.

NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen

Bijeenkomst analyseren lastige geluiden
Op zaterdag 7 oktober 2017 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. Gezien de beschikbare begeleiding en ruimte is er 

Wintertellingen © Bernadette van Noort

mailto:marcel.schillemans%40zoogdiervereniging.nl?subject=
mailto:maurice.lahaye%40zoogdiervereniging.nl?subject=


in principe ruimte voor twee deelnemers per team. Als je met meer mensen wil komen, laat het 
ons dan weten, dan kijken we of dat mogelijk is. Ter voorbereiding van deze bijeenkomst vragen 
we ieder team om drie lastige geluiden van afgelopen seizoen op te sturen naar nemvtt@
zoogdiervereniging.nl. Vermeld in de bestandsnaam het team. Aanmelden voor de bijeenkomst 
en het opsturen van geluiden kan tot en met 24 september 2017.

FAQ en checklist portal
Op www.zoogdiervereniging.nl/nem-vleermuis-transecttellingen.nl staat onder ‘informatie voor 
deelnemers’ een pdf met veel gestelde vragen over het portal en een checklist voor het 
uploaden in het portal.

Firmware niet updaten
Op de website van Elekon worden zo nu en dan updates voor firmware van de Batlogger 
geplaatst. We vragen je om niet zonder overleg met ons de firmware te gaan updaten. 
Wanneer wij voor het meetnet overgaan op nieuwe firmware geven we dit tijdig aan. 

Forum
Het forum voor NEM VTT is inmiddels online en kan door deelnemers onderling gebruikt 
worden voor het bediscussiëren van lastige geluiden. De handleiding voor het forum is 
opgenomen in de Meetnet Vleermuizen Transecttellingen handleiding en is te vinden op www.
zoogdiervereniging.nl/nem-vleermuis-transecttellingen.nl (onder ‘informatie voor 
deelnemers’). Als het goed is hebben alle VTT deelnemers de handleiding en inloggegevens per 
mail ontvangen. Kijk eens of je het bijzondere geluid dat we er hebben neergezet herkent of laad 
je eigen lastig geluiden op zodat andere deelnemers er naar kunnen kijken. 
Mocht je je wachtwoord voor het forum vergeten zijn dan kun je die op www.vleermuis.net met 
behulp van je email adres opvragen:
Ga naar inloggen, wachtwoord vergeten - vul je email adres in, je krijgt een verificatiecode per 
mail - die code vul je in bij de verificatielink samen met je emailadres (op de plek van 
gebruikersnaam) - daarna kun je zelf een nieuw wachtwoord invullen

Het Meetnet Vleermuis Transecttellingen-team:
Marcel Schillemans (landelijk coördinator), Eric Jansen, Vita Hommersen, Neeltje Huizenga en
Martijn van Oene.
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NEM Verspreidingsonderzoek Otter

Recodag otter en bever
Op zaterdag 4 november 2017 organiseren we vanuit het meetnet samen met Calutra de 
jaarlijkse recodag voor Otter en Bever. Het programma en de locatie volgen maar zet de datum 
alvast in je agenda.

Het Meetnet Otter team:
Vilmar Dijkstra (landelijk coördinator), Neeltje Huizenga en Martijn van Oene.

NEM Meetnet Hazelmuizen 

Startbijeenkomst
Alle deelnemers hebben de telformulieren en ontheffing inmiddels per post ontvangen. De 
startbijeenkomst/excursie is dit jaar gezamenlijk met de startbijeenkomst voor de nieuwe 
‘hazelmuis-brigades’ van het IKL. De datum is zaterdag 7 oktober 2017. Laat ons zo spoedig 
mogelijk (via neeltje.huizenga@zoogdiervereniging.nl) of je daarbij bent dan ontvang je het 
programma en de locatie per mail.

Meelopen nieuwe tellers
We hebben dit jaar twee hazelmuistransecten waar drie nieuwe tellers aan de slag gaan 
(welkom!). Deze mensen hebben aangegeven graag een keer met een ervaren teller mee te 
willen lopen. Laat het ons even weten, als daar op jouw/jullie transect mogelijkheden voor zijn?

Het meetnet Hazelmuizen team:
Maurice La Haye (landelijk coördinator), Martijn van Oene, Roos Kuiters en Neeltje Huizenga.

Zoönosen in de nacht 

Voor onderzoek is de Zoogdiervereniging op zoek naar verse (= niet ouder dan 24 uur) keuteltjes 
van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Kun jij ons daaraan 
helpen? Mail naar zoonosen@zoogdiervereniging.nl of kijk voor meer informatie op 
www.zoogdiervereniging.nl/ zoonosen.
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