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NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren Konijnentellingen
Konijnentellingen duinen 2017
Nog even en de voorjaarstellingen kunnen weer van start gaan. We zijn benieuwd of de
verschillende virussen nog hebben toegeslagen. Inmiddels is de nieuwe variant van het RHD
(RHDV-2) ook aangetroffen bij een haas in de Achterhoek. Voor meer informatie daarover kun je
kijken op: https://www.dwhc.nl/haas-rhdv-2-nederland/.
De voorjaarstellingen kunnen plaatsvinden vanaf vrijdagavond 17 maart tot en met zondagavond
9 april. De najaarstellingen kunnen plaatsvinden vanaf vrijdagavond 22 september tot en met
zondagavond 15 oktober.
We wensen jullie veel plezier en succes bij de tellingen.
Het Meetnet Dagactieve Zoogdieren-team,
Vilmar Dijkstra (landelijk coördinator), Martijn van Oene en Hans Hollander.
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NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
Gegevens telseizoen 2016
Alle tellingen van 2016 zijn door ons ingevoerd via het nieuwe portal. Tegelijkertijd is er een
handleiding van de portal gemaakt. We gaan nu nog wat kinderziektes oplossen in het portal,
zodat deze voor het nieuwe telseizoen klaar is om te gaan gebruiken. Een aantal mensen heeft
het portal al uitgeprobeerd maar voor komend telseizoen is het onze wens dat iedereen het
gaat gebruiken. Wil je mee helpen om de portal helemaal klaar te stomen voor gebruik in 2017,
laat het ons dan weten.

Eén van de voordelen van het portal is dat de contactgegevens van de kerken er in kunnen
worden opgeslagen. Een ander voordeel is dat overzichten van tellingen makkelijk op te vragen
zijn. In plaats van de gebruikelijke proco-dag, organiseren we dit voorjaar een dag
om het portal te lanceren. Meer informatie hierover volgt snel per mail.

Invoerportal NEM Zoldertellingen

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

NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
Aanleveren gegevens telseizoen 2016-2017
Het telseizoen is zo goed als ten einde. Als de tellingen en anderen gegevens zijn ingevuld op de
formulieren, dan dienen ze voor 15 maart 2017 bij de proco aangeleverd te worden. Denk er
wel aan om eerst voor jezelf kopieën te maken, zodat de gegevens niet verloren gaan als er iets
misgaat met de post. De proco gaat na ontvangst vervolgens nog even na of alles compleet is
ingevuld (denk aan de teldatum!) en of alle formulieren juist zijn ingevuld.
De proco’s worden vriendelijk verzocht de formulieren voor 7 april 2017 naar ons terug te
sturen.
Belgische handleiding wintertellingen
De Belgische vleermuiswerkgroep Plecotus (groupe de travail chauves-souris de Natagora)
heeft hun handleiding voor de determinatie van vleermuizen in winterslaap in het
Nederlands vertaald. Een link naar deze overzichtelijke handleiding (pdf) staat op:
www.zoogdiervereniging.nl/nem/wintertellingen onder informatie voor deelnemers.
Team Meetnet Wintertellingen Vleermuizen,
Maurice La Haye (landelijk coördinator), Martijn van Oene, Neeltje Huizenga en Hans Hollander.

NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
Resultaten 2016
Nagenoeg alle 19 NEM-VTT teams hebben in 2016 hun routes kunnen rijden en hebben de
data ge-upload. Het is nu aan ons om deze ruim 14.000 waarnemingen te valideren. Dit jaar
hebben wij de data sneller mogen ontvangen dan vorig jaar, dank hiervoor! Dit geeft ons meer
tijd voor validatie.
Aanpassingen portal
Veel van jullie hebben de nieuwe mogelijkheid voor het doorgeven van een tweede soort al
gebruikt. Ken je deze mogelijkheid nog niet, kijk in dan op onze website of vraag je mede
teamgenoten.
Nieuwe versie Batexplorer in gebruik
Vanaf nu gaan we de nieuwste versie van Batexplorer gebruiken (versie 1:11:4). Deze is te
downloaden via http://www.batlogger.com/en/support/download.html.
Deze versie werkt alleen onder Windows 7, 8 en 10. Heb je een oudere versie van Windows ga
dan binnen je groep op zoek naar iemand met een nieuwere computer. Heb je nog Vista kijk
dan in de instructies van Elekon
http://www.batlogger.com/en/support/download/artikel/batexplorer-1-11.html.
Let op dat je de basisinstellingen weer goed zet als je de nieuwe versie hebt geïnstalleerd!
Wij vragen iedereen om vanaf nu te stoppen met het gebruik van versie 1:10. Al je uitgewerkte
projecten zijn ook in 1:11 te gebruiken en in te zien.
Er zijn enkele nieuwe knoppen, laat je daar door je mede teamgenoten wegwijs in maken of kijk
in de presentaties die tijdens de trainingsdagen zijn gegeven.

Obstakel onderweg © Martien Bongers

Forum
Het nieuwe geluiden forum is eind vorig jaar operationeel geworden. Wij zijn op dit moment de
moderatoren aan het inwerken.

Nieuwe teams
We zijn bezig met het werven van nieuwe teams voor 2017. Er gaan in elk geval nieuwe teams
van start in de regio’s: Enschede-Ootmarsum, Maastricht, Arnhem en Epe-Dieren.
We zoeken nog twee nieuwe teams. Kijk voor meer informatie op:
http://www.zoogdiervereniging.nl/ge-zocht-teams-nem-vleermuis-transect-tellingenvoor-2017.
Bijeenkomsten 2017
Dit jaar zijn er weer drie instructie bijeenkomsten in Nijmegen gepland. De eerste twee zijn voor
de nieuwe teams en op de bijeenkomst in het najaar zijn alle teams welkom. Nadere informatie
volgt maar noteer de data alvast:
8 april is de startbijeenkomst voor de nieuwe teams. Zij ontvangen materiaal (Batlogger),
informatie over het meetnet en gaan we gezamenlijk de routes vastleggen.
20 mei is de tweede bijeenkomst voor nieuwe teams: Hier introduceren we Batexplorer en het
invoerportaal en gaan we de gegevens van de test ronde invoeren.
7 oktober is de bijeenkomst voor alle teams over het analyseren van (lastige) geluiden.
Het Meetnet Vleermuis Transecttellingen-team,
Marcel Schillemans (landelijk coördinator), Eric Jansen, Vita Hommersen, Neeltje Huizenga,
Martijn van Oene en Hans Hollander.
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NEM Meetnet Hazelmuizen
Werkdag 25 februari
Op zaterdag 25 februari 2017 is een tweede ‘hazelmuiswerkdag’. We gaan aan de slag in het
NEM Hazelmuistransect Lorberg. Huub Proemeren en Patrick Kloet van Staatsbosbeheer zijn
aanwezig om uitleg te geven en brengen materiaal mee.
We verzamelen om 09.30 uur op de parkeerplaats in Slenaken. Deze parkeerplaats
ligt naast café restaurant ’t Brugske’ (Dorpstraat 2, 6277 NE te Slenaken) en tegenover
restaurant de ’Boswachter’. Op www.zoogdiervereniging.nl/werkdag-hazelmuis staat een
kaartje van de verzamellocatie. We kunnen dan carpoolen naar de plek waar we aan de slag
gaan.

Vervolgens zullen we nog werkzaamheden doen aan de bosrand rondom Slenaken.
Materiaal om te werken is aanwezig net als koffie en thee. Neem zelf lunch mee. Laat ons even
weten of je erbij bent via een mail aan vrijwilligers@zoogdiervereniging.nl
Het Meetnet Hazelmuis-team,
Maurice La Haye (landelijk coördinator), Neeltje Huizenga, Martijn van Oene, Wesley Overman
en Hans Hollander.

NEM Verspreidingsonderzoek Otter
Otterportaal in gebruik genomen
Begin november 2016 is het otterportaal voor het NEM Verspreidingsonderzoek Otter in gebruik
genomen door de regio coördinatoren. In september kregen de regio coördinatoren al de
mogelijkheid het portaal te testen om zoveel mogelijk probleempjes en fouten eruit te halen.
Half november werd het portaal open gezet voor de deelnemers die het veldwerk uitvoeren.
Inmiddels zijn de eerste ottersporen al door deelnemers ingevoerd en daar zijn we heel blij
mee! Via dit portaal worden de veldgegevens van de deelnemers verzameld en verwerkt. Het
grote voordeel van dit portaal is dat alle gegevens, die binnen het meetnet worden verzameld,
bij elkaar staan. Deelnemers hebben toegang tot de gegevens die door hun zelf zijn verzameld
en kunnen de gegevens ook voor eigen gebruik exporteren. Daarnaast laat het portaal een kaart
zien met alle waarnemingen van otters in Nederland, die binnen het meetnet zijn verricht. We
zijn nog bezig om dit uit te kunnen breiden met alle ottergegevens in Nederland. Wat ook handig
kan zijn: via het portaal is een kaart uit te printen van het inventarisatiegebied van een
deelnemer om in het veld te gebruiken.
De regio coördinatoren hebben toegang tot alle ottergegevens in hun regio en krijgen zo een
goed beeld waar nog witte gebieden zijn.
Heb je als deelnemer nog geen gebruik gemaakt van het portaal, dan willen we je uitnodigen dat
binnenkort alsnog te doen en daarin de resultaten van dit telseizoen in te voeren. Mocht je na
het inloggen een foutmelding krijgen dan hebben we waarschijnlijk nog geen kaart van het
gebied ontvangen en daarom het gebied nog niet in het portaal kunnen aanmaken. Neem dan
even contact met ons op via neeltje.huizenga@zoogdiervereniging.nl.

Invoerportal NEM Otter

Gezocht! Regio coördinatoren otter en bever voor Noord-Holland-zuid en Zuid-Limburg
Binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) zijn we voor het meetnet
‘Verspreidingsonderzoek Otter’ op zoek naar een regio coördinator (reco) voor het zuidelijke
deel van Noord-Holland. Recent zijn in deze regio de eerste ottersporen aangetroffen. Bij
voorkeur neemt deze persoon ook de coördinatie voor de bever in deze regio op zich. Op dit
moment bevinden zich nog geen bevers in deze regio.
Voor de regio Zuid Limburg wordt een regio coördinator voor de bever gezocht.
Voor de begrenzing van de regio’s kunt u terecht op http://www.zoogdiervereniging.nl/regios
De belangrijkste taken van een reco bestaan uit:
- het onderhouden van contacten met vrijwilligers in de regio, waarbij de reco in overleg met de
vrijwilligers bepaald waar ze hun inventarisatiegebied kiezen,
- samen met CaLutra en Zoogdiervereniging het aantal vrijwilligers zo nodig vergroten om
regio dekkend het voorkomen van de otter in kaart te brengen (doelstelling NEM) en het
verzamelen van spraints voor genetische monitoring,
- samen met CaLutra en Zoogdiervereniging het aantal vrijwilligers zo nodig vergroten om regio
dekkend data van de bever en otter te verzamelen (bv bij bever: aantallen en voortplanting,
ligging burchten en holen; bij otter: voortplanting; bij bever en otter: knelpunten),
- erop toezien dat de vrijwilligers de resultaten van het veldwerk op de juiste wijze aanleveren
(voor de otter via het otterportaal),
- het onderhouden van contacten met CaLutra en Zoogdiervereniging.
- Van reco’s wordt verwacht dat ze met enige regelmaat bij bijeenkomsten (twee per jaar) van
CaLutra en Zoogdiervereniging aanwezig zijn.
Verdere informatie is te verkrijgen bij onderstaande personen:
Jan van Mil, otter en bever coördinator CaLutra: 06-48389561; j_vanmil@hotmail.com of
Vilmar Dijkstra, landelijk coördinator Verspreidingsonderzoek Otter Zoogdiervereniging:
06-17490499; vilmar.dijkstra@zoogdiervereniging.nl
Ottersporen
Jeroen Kloppenburg stelt de pdf met de sporen van de otter uit de online sporengids
www.diersporengids.nl aan de deelnemers van het meetnet beschikbaar. Deze pdf is te vinden
op www.zoogdiervereniging.nl/nem-verspreidingsonderzoek-otter, onder informatie voor
deelnemers.
Het Meetnet Otterteam,
Vilmar Dijkstra (landelijk coördinator), Neeltje Huizenga, Martijn van Oene en Hans Hollander.

NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
Startbijeenkomst Noord- en Zuid-Nederland
Om het nieuwe seizoen een vliegende start te geven, worden er eind februari/begin maart 2
startbijeenkomsten gehouden. Op deze twee bijeenkomsten wordt hetzelfde programma
gepresenteerd, Eén bijeenkomst is in Noord-Nederland en een ander in Zuid-Nederland.
Op deze manier proberen we de reisafstand voor alle waarnemers zo klein mogelijk te
houden. Alle waarnemers kunnen zelf een datum en locatie kiezen die het beste uitkomt.
De bijeenkomsten zijn op 25 februari in Noord-Nederland (Zwolle) en op 4 maart in ZuidNederland (Tilburg). Kijk voor meer informatie op www.zoogdiervereniging.nl/agenda.
Team Meetnet Bunzing Boommarter,
Maurice La Haye (landelijk coördinator), Martijn van Oene, Neeltje Huizenga, Hans Hollander en
Sil Westra (Silvavir).
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Jaar van de Laatvlieger
De Zoogdiervereniging heeft 2017 uitgeroepen tot het jaar van de ‘laatvlieger’; een bijzondere
vleermuissoort. De laatvlieger komt in ons land verspreid voor, met name bij steden en
dorpen. Je zou kunnen zeggen dat de laatvlieger een echte ‘cultuurvolger’ is;
waar mensen wonen, daar tref je de laatvlieger. Binnen de verschillende vleermuismeetnetten
zal dit jaar de aandacht op de laatvlieger worden gevestigd. Daarover later meer.
Waarnemingen van laatvliegers kunnen worden doorgegeven via www.telmee.nl,
www.waarneming.nl en www.tuintelling.nl.

Zoogdierdag
Op zaterdag 25 maart 2017 is de landelijke Zoogdierdag in Rotterdam. Het thema is dit jaar
Zoogdieren in de stad. Meer informatie en het programma zijn te vinden op
www.zoogdiervereniging.nl/zoogdierdag-thema-zoogdieren-de-stad.

