
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 Verspreidingsonderzoek Otter

Invoerportaal
De meeste van jullie maken gebruik van het invoerportaal en dat waarderen we enorm! Helaas 
zitten op dit moment de gegevens vanuit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) nog 
niet in het portaal. Hierdoor zijn otter waarnemingen die in waarneming.nl  en op telmee.nl 
zijn ingevuld nog niet zichtbaar in het portaal. We voeren hier gesprekken over en hebben 
goede hoop dat dit op korte termijn wordt opgelost. Alle gegevens die in het kader van het 
NEM Verspreidingsonderzoek Otter zijn aangeleverd zitten wel in het portaal en zijn te 
bekijken en te exporteren.

Overzicht reco’s
Let op, er zijn enkele wijzigingen wat betreft regionaal coördinatoren (reco’s). Een actueel 
overzicht vind je hier: www.zoogdiervereniging.nl/regios. Mark Zekhuis, reco in Overijssel, 
heeft aangegeven zijn rol graag aan iemand anders te willen overdragen. Woon je in Overijssel 
en heb je interesse, neem dan contact op met Mark of met ons.

Aanpassing in otterportaal
In het portaal is een cruciale aanpassing doorgevoerd. Soms werd vergeten om bij de invoer van 
een waarneming de locatie vast te leggen. Dat is nu niet meer mogelijk. Een waarneming kan 
alleen opgeslagen worden als ook de locatie is ingevoerd. Ook het doorgeven van een bezoek 
zonder sporen is veranderd. Hoe dit werkt staat in de aangepaste handleiding.

Inloggegevens
Heb je nog geen inloggegevens voor het otterportal? Stuur een mailtje naar neeltje.huizenga@
zoogdiervereniging.nl.  Klopt de begrenzing van het gebied niet? Stuur ons dan een kaartje met 
de de juiste begrenzing, zodat wij de begrenzing in het portaal kunnen aanpassen.

Nieuw inventarisatiegebied
Ga je een nieuw gebied bezoeken, geef dan ook altijd de regiocoördinator een seintje en vergeet 
niet om de kaart naar de Zoogdiervereniging te sturen. Dan wordt je gebied met begrenzing 
klaar gezet in het portaal.
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Aanleveren van de gegevens
We willen jullie vragen om uiterlijk 1 mei 2018 de veldgegevens in het otterportaal ingevoerd 
te hebben. Dan kunnen we alle waarnemingen tijdig controleren en verwerken voor de 
aanlevering aan het CBS. Mocht je bij het invoeren tegen problemen aanlopen neem dan zo 
snel mogelijk contact met ons op! 

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

NEM Meetnet Wintertellingen vleermuizen

Invoerportaal
De tellingen zijn in volle gang en we zien al veel resultaten in het portaal verschijnen, daar zijn 
we erg blij mee! 

Meerdere tellers hebben aangegeven dat het handig zou zijn als bij de objecten in het 
portaal ook de nummering/codering zou komen te staan zoals die oorspronkelijk in de 
desbetreffende provincie wordt gebruikt. Dat is inmiddels geregeld. Als je in het portaal op een 
object klikt (dus niet op het telgebied) en naar beneden scrolled, dan zijn daar de volgende 
velden toegevoegd: telnr, objnr en subcode. Hierin staan de coderingen zoals gebruikt in jouw 
provincie. Een provinciaal coördinator kan ontbrekende codes of nummers invullen en/of 
aanpassen. Mocht er iets niet kloppen neem dan contact op met je proco (of met ons).

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

Ottersporen © Bernadette van Noort
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NEM Meetnet Hazelmuizen

Werkdagen
De tellingen zijn allang achter de rug, maar je inzetten voor de bescherming van de 
hazelmuis blijft mogelijk op één van de komende werkdagen. Deze maand zijn er liefst twee 
werkdagen voor de hazelmuis onder leiding van het IKL en Staatsbosbeheer. 
We gaan aan de slag in verschillende NEM Hazelmuis transecten. Op zaterdag 17 februari 2018 
in het Onderste Bos / Gulpen-Wittem en op zaterdag 24 februari 2018 in de omgeving van Vaals.
Het IKL en Staatsbosbeheer zijn aanwezig om uitleg te geven en zorgen voor materiaal 
(zagen, handschoenen, etc.).
Aanmelden kan tot een week van te voren bij Rob Geraeds via r.geraeds@ikl-limburg.nl. 
Vergeet niet te vermelden op welke dag je komt. Na aanmelden ontvang je de verzamellocatie 
en tijd. Koffie en thee is aanwezig, maar neem zelf je lunch mee.

Dormouse monitor
Recent verscheen de nieuwe Dormouse Monitor. Op https://ptes.org/get-informed/
publications/magazines/#dmmag is de pdf te downloaden. In deze nieuwsbrief staan weetjes 
en resultaten van de hazelmuizen monitoring in het UK (United Kingdom).

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

NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen

Resultaten afgelopen seizoen
Nagenoeg alle teams hebben hun rondes compleet kunnen uitvoeren. Team Friesland was de 
eerste die alle zes rondes geanalyseerd en compleet opgeladen heeft, gevolgd door team 
Boxmeer en Roosendaal. Op dit moment is bijna 80% van de rondes uit 2017 geüpload. Dank 
aan eenieder die dit tijdig heeft gedaan. Wij zijn nu druk bezig om al deze waarnemingen te 
controleren. Wat wij tijdens het valideren merken is dat niet iedereen checkt of de upload van 
zijn team ook compleet is. Hierdoor moeten wij nog regelmatig herinneringen nasturen. 

Hazelmuiswerkdag 2017 © Griet Nijs
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Forum
Verder valt op dat langzaam vliegende en dicht bij bladeren jagende laatvliegers (=gleanen) vaak 
als grootoorvleermuizen gedetermineerd worden en  meervleermuizen ook nog niet door 
eenieder evengoed herkend worden. Tips en trucs om dit in de vingers te krijgen zijn op het 
geluidenforum geplaatst. Op het geluidenforum kan je ook je eigen leuke opnamen delen of hulp 
krijgen met je eigen lastige opnames. Probeer het eens uit.
Dit jaar hebben enkele teams aangegeven meer tijd en extra hulp nodig te hebben bij het 
uitwerken en het opladen van data. Dit is opgelost door samenwerking te zoeken met naburige 
en al meer ervaren teams. Veel dank voor deze extra inzet en hulp. 

Firmware Batlogger
De voorbereidingen voor het nieuwe telseizoen zijn inmiddels ook alweer gestart. De firma 
Elekon heeft een nieuwe firmware versie gelanceerd. De nieuwe versie wordt nu door ons 
getest worden, maar voorlopig blijven wij versie 2.4.6 uit 2016 gebruiken. 

Nieuwe teams gezocht
Dit is het laatste jaar waarin nog nieuwe teams in het kader van dit meetnet kunnen worden 
opgeleid.  Ken je een groepje mensen dat zich zou willen inzetten om gegevens over vleermuizen 
in hun omgeving te verzamelen;  ze kunnen zich opgeven als groep (tenminste 5 personen). 
In het eerste jaar krijgen zij dan drie trainingen (in Nijmegen) over het uitzetten van een route, 
gebruik van de batlogger en determineren van vleermuissoorten met behulp van het 
programma batexplorer en het opladen van deze gegevens naar de server. Meer informatie 
staat op: www.zoogdiervereniging.nl/gezocht-nieuwe-teams-voor-het-meetnet-
vleermuistransecttellingen-nem-vtt
In het meetnet is nog plek voor vier teams.  Onze voorkeur gaat uit naar teams in de omgeving 
van Leeuwarden,  West Drenthe, Groningen, Emmeloord-Steenwijk, Reestdal-Noord Salland, 
Zeeuws-Vlaanderen of Haarlem. In overleg zijn ook andere regio’s mogelijk.

Het bestaande VTT team in Eindhoven zou graag versterking willen. Woon je in de buurt, meld je 
dan aan om dit team te helpen.

Bijeenkomsten 2018
De data voor de instructiebijeenkomsten voor de nieuwe teams zijn 7 april 2018 (introductie 
meetnet, uitdelen materiaal en intekenen routes) en 26 mei 2018 (introductie Batexplorer en 
invoerportaal).
De bijeenkomst voor alle teams over het uitwerken van (lastige) geluiden is op 6 oktober 2018. 
Alle bijeenkomsten zijn in Nijmegen.

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

Konijnentellingen duinen 2018
Nog even en de voorjaarstellingen kunnen weer van start gaan. We zijn benieuwd of de 
verschillende virussen nog hebben toegeslagen. Vorig jaar waren er uit verschillende hoeken 
van het land berichten dat de konijnenstand naar beneden ging. De voorjaarstellingen 
kunnen plaatsvinden vanaf vrijdagavond 16 maart tot en met zondagavond 8 april 2018. 
De najaarstellingen kunnen plaatsvinden vanaf vrijdagavond 21 september tot en met 
zondagavond 14 oktober 2018.

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

Resultaten 2017
Veel tellers hebben gebruik gemaakt van het invoerpotaal, dank daarvoor! In de Telganger van 
april worden de resultaten van het afgelopen telseizoen gepresenteerd.

Start seizoen
We kijken alweer (voor)uit naar een nieuw zeizoen NEM Zoldertellingen Vleermuizen. Mocht je 
tips of suggesties voor de komende zoldertellingen hebben neem dan even contact met ons op!

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