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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

Telseizoen 2018
1 juni start het telseizoen van de Zoldertellingen weer. Komende periode starten wij met de 
voorbereidingen hiervoor.

Eind mei versturen we de ontheffingen met bijbehorende objectlijsten aan alle telleiders. Deze 
zijn gebaseerd op de gegevens zoals ze in het portaal staan. We hebben de proco’s gevraagd om 
voor hun eigen provincie te controleren of daar wijzigingen in zijn. Dit kan in het portaal door na 
het inloggen, te klikken op ‘Mijn objecten’ en vervolgens op ‘Personenlijst’. In deze lijst staan alle 
telleiders en hun objecten zoals ze bij ons bekend zijn.

Graag ontvangen we eventuele aanpassingen in objecten en telleiders uiterlijk 1 mei 2018. 
Daarna verzenden we de ontheffingen met bijbehorende objectlijsten, uiteraard is het daarna nog 
wel altijd mogelijk om objecten toe te voegen/te wijzigen in het portaal.

Heb je vragen neem dan gerust contact met ons op.

Team NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen,
Marcel Schillemans (landelijk coördinator), Vita 
Hommersen en Martijn van Oene.

NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen

Resultaten telseizoen 2017-2018
Een groot deel van de resultaten zijn via de proco’s 
aan ons geleverd. Mocht je je gegevens nog niet 
hebben aangeleverd, dan het verzoek om dat zo 
spoedig mogelijk te doen. Veel van de gegevens 
zijn dit jaar aangeleverd via het portaal, hiervoor 
hartelijk bedankt!

Team NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen,
Maurice La Haye (landelijk coördinator), Vita 
Hommersen en Martijn van Oene.

Franjestaart (boven) en ingekorven vleermuis
(onder) © Bernadette van Noort
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NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen

Start seizoen 2018
Het nieuwe seizoen voor het meetnet begon met de training van de nieuwe teams op 19 mei j.l.. 
Voor de andere teams geldt dat de werking van de microfoon van de batlogger gecontroleerd 
moet worden. Graag ontvangen wij per groep 2-3 geluidsbestandjes van stille opnamen per mail. 
Op de website staat beschreven hoe je dat kan doen. De gevoeligheid van de microfoons dient zo 
stabiel mogelijk te zijn over de jaren om consistente data te krijgen.

Wij hebben gemerkt dat met de analyse van de geluidsbestanden vaak nog te veel wordt 
vertrouwd op de suggesties van Batexplorer. Als er in de opname veel ruis zit, doet Batexplorer 
meestal een verkeerde soortsuggestie. We raden aan om eerst de ruis uit de opnames te 
verwijderen, zo geeft Batexplorer een betere soortsuggestie, en daarnaast natuurlijk goed te 
meten en op je eigen kennis te vertrouwen. Ook hebben we gemerkt dat er dit jaar een aantal 
tellingen waren zonder coördinaten. Het is belangrijk om te wachten met rijden tot de Batlogger 
voldoende satellieten heeft gevonden, zodat je coördinaten goed bepaald kunnen worden door de 
Batlogger.

Voordat de tijd van de tellingen aanbreekt, kun je de batlogger zelf gebruiken voor allerlei niet 
commerciële onderzoeken. We vinden het leuk om te horen waar jij de Batlogger voor gebruikt.

Bijeenkomsten 2018
Op 16 juni 2018 is de tweede bijeenkomst voor de nieuwe teams over het gebruik van Batexplorer 
en de uploadmodule. Op 6 oktober 2018 is de bijeenkomst over het analyseren van lastige 
geluiden. Hier zijn ook de eerdere teams welkom.

Gebruik van analysesoftware (Batexplorer)
Aan iedere deelnemer wordt gevraagd om dezelfde versie van Batexplorer te gebruiken als vorig 
jaar (1.11.4).

Forum
We willen op het forum starten met ‘het geluid van de week’. Een mooie vleermuisopname zal 
wekelijks op het forum worden gezet. Heb je een leuke, moeilijke of bijzondere opname van een 
vleermuis? We horen het graag, zodat die op het forum gezet kan worden.

Versterking nieuwe en bestaande teams
Team Eindhoven zoekt nog versterking van het NEM VTT team. Ook team Haarlem, die dit 
seizoen nieuw gaat starten, zoekt nog versterking om het team compleet te maken. Lijkt het je 
leuk om in deze regio’s mee te helpen met de autotransecten, of ken je mensen die hier interesse 
in hebben, we horen het graag.

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

NEM Verspreidingsonderzoek otter

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.

http://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Vleermuizen%20algemeen/downloads/Microfoontest%20batloggers.pdf
mailto:marcel.schillemans%40zoogdiervereniging.nl?subject=
http://www.zoogdiervereniging.nl/regios


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 otterportaal, maar al wel een 
kaartje van je onderzoeksgebied 
ingezonden, dan is de volgende stap 
om je inlogaccount te activeren. Stuur 
een mailtje naar vilmar.dijkstra@
zoogdiervereniging.nl. Je krijgt dan een mailtje retour met inloggegevens om je inlogaccount te 
activeren. Nadat je je account hebt geactiveerd, wordt (door ons) je inventarisatiegebied aan jouw 
account gekoppeld. Daarna kan je bij de gegevens van het inventarisatiegebied. 
Na activatie en koppeling kan je ook zien hoe de begrenzing van je inventarisatiegebied loopt. 
Klopt de begrenzing niet meer? Stuur dan wederom een kaartje om aan te geven wat de juiste 
begrenzing is, zodat wij de begrenzing kunnen aanpassen.

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! 

Team NEM Verspreidingsonderzoek Otter,
Vilmar Dijkstra (landelijk coördinator) en Martijn van Oene

NEM Meetnet Konijnentellingen

Konijnentellingen duinen 2018
Inmiddels komen de eerste resultaten van de konijnentellingen in het voorjaar binnen. Er zijn 
verschillende terreinen waar de stand is afgenomen. Heb je de tellingen nog niet geleverd, dan 
vragen we je om dat binnenkort te doen.

De najaarstellingen kunnen plaatsvinden vanaf vrijdagavond 21 september tot en met 
zondagavond 14 oktober 2018.

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

Typische spraintlocatie © Rob Koelman
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OPROEP: Verse vleermuismest gezocht

Lineke Begeman onderzoekt tijdens haar PhD bij het Erasmus MC Rotterdam de virusdiversiteit 
van vleermuizen, en hun zoönotische potentie in Nederland onder de projecttitel: Zoönosen in de 
nacht. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw. De virusdiversiteit en de zoönotische potentie 
wordt onderzocht aan de hand van vleermuismest. Zo is vleermuismest uit heel Nederland nodig 
van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Daarvoor kan ze de hulp 
van vrijwilligers goed gebruiken! De Zoogdiervereniging ondersteunt dit onderzoek omdat we op 
basis van kennis, aan bescherming van vleermuizen werken. Bij die kennis hoort ook inzicht in 
eventuele risico’s en risicoperceptie. 

Wil je meehelpen aan dit onderzoek, dan kun je je steentje bijdragen door verse vleermuiskeutels 
van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en/of laatvlieger te verzamelen en deze 
op te sturen. Hiervoor krijg je één of meerdere pakketten thuisgestuurd van het Erasmus MC. 
Per monster (dus per soort, gebied en tijdspunt) één pakket met de benodigde materialen voor 
de monsterafname. Controleer je bijvoorbeeld vleermuiskasten, heb je een verblijfplaats van 
vleermuizen in je huis, ken je verblijfplaatsen van vleermuizen of kom je op een andere manier 
in aanraking met verse mest van vleermuizen, dan is jouw hulp zeer waardevol. Voor meer 
informatie kun je mailen naar zoonosen@zoogdiervereniging.nl.

Gewone dwergvleermuizen in een vleermuiskast
© Erik Korsten
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