
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

Insturen gegevens
Inmiddels ligt de telperiode in het najaar achter ons. De meeste beheerders hebben hun 
tellingen aangeleverd, waarvoor dank! We willen iedereen die de gegevens nog niet heeft 
ingezonden vriendelijk verzoeken dat alsnog te doen.

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

NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen

Doorgeven resultaten
Dit jaar 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)! De deadline voor 
het invoeren van de gegevens door de telleiders was 1 november 2017. De proco’s hebben tot 1 
december 2017 om de gegevens te controleren en het seizoen af te sluiten. 

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

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 lastige 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. 
De komende tijd zullen we regelmatig een nieuw geluid en bijbehorende uitleg op het forum 
plaatsen. Vergeet dus niet er op te kijken!

Uploaden resultaten afgelopen seizoen
De eerste teams hebben al resultaten op het portal geupload. Wageningen, Friesland, 
Roermond en Leusden dank daarvoor! We hopen dat de andere teams snel volgen.
Mocht je tijdens het uploaden van de resultaten tegen problemen aanlopen waar je niet uitkomt, 
mail deze dan aan ons (nemvtt@zoogdiervereniging.nl) of neem een kijkje op het forum. De 
deadline voor het aanleveren van gegevens is 15 december 2017.

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

NEM Meetnet Hazelmuizen

Insturen resultaten
Het telseizoen loopt nog tot uiterlijk 30 november 2017. We hebben de eerste resultaten al 
binnen. Stuur na afloop van de tellingen ons zo snel mogelijk de gegevens toe. Dat mag 
ingescand per mail of per post (vergeet niet om een kopie te maken).

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