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Inleiding 

Vanuit het WOT Natuur & Milieu is aan het Bureau van de Zoogdiervereniging opdracht 
gegeven voor een vijftal extra NEM-projecten, uit te voeren in 2015. In het opgestelde 
Werkplan d.d. 13 augustus 2015, is een koppeling gelegd tussen de betaalmomenten, de 
planning en de op te leveren deelproducten. De motivatie hiervoor is dat per 
oplevermoment het project in principe overdraagbaar moet zijn. In deze derde 
deelrapportage (30-nov) is een overzicht gegeven van de stand van zaken van de vijf 
extra NEM-projecten.  
 
Werkplan 

In onderstaande tabel worden per deelproject de op te leveren deelproducten benoemd 
per deadline. Als deadlines zijn de betaalmomenten uit de opdrachtbrief aangehouden. 

 

 

  

Deadline Deelproduct

1. Meetnetontwerp bunzing, boommarter, eikelmuis

30-sep - 

30-okt Eerste concept-meetnetontwerp, inclusief statistische vereisten

30-nov Concept-meetnetontwerp, t.b.v. commentaarronde WOT en CBS

15-dec Oplevering meetnetontwerp

2. Efficiency-slag VO Muizen

30-sep Risico-analyse, enquête-opzet en contramal

30-okt Resultaten enquete, overzicht van lezingen en wervingsacties

30-nov Concept-steekproefschema en gewenste metadatavelden

15-dec Rapportage over proces en definitief steekproefschema

3. Forum NEM-VTT

30-sep Notitie opties en kostenindicatie

30-okt Eerste concept-FO

30-nov Concept-FO, t.b.v. commentaarronde WOT en CBS

15-dec Definitief FO

4. Invoeren oude braakbalformulieren en rapporten 2015

30-sep Lijst van de te verwerken rapporten en formulieren 

30-okt Tussenstand: welke rapporten en formulieren zijn verwerkt 

30-nov Tussenstand: welke rapporten en formulieren zijn verwerkt 

15-dec Eindrapportage over verwerkte rapporten en formulieren, incl. behaald resultaat

5. Voorstel voor aanpassing portal NEM-Zoldertellingen

30-sep Overzicht wensen van vrijwilligers en CBS

30-okt Eerste concept-Plan van Aanpak en -FO

30-nov Concept-Plan van Aanpak en FO, t.b.v. commentaarronde WOT en CBS

15-dec Definitief Plan van Aanpak en FO
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1. Meetnetontwerp bunzing, boommarter, eikelmuis 

Op het concept rapport ‘Meetnetontwerp bunzing, boommarter en eikelmuis’ (La Haye et 

al. in prep.) is door het CBS en de WOT commentaar geleverd. Dit commentaar is 

verwerkt in het eindconcept, dat separaat bij deze deelrapportage is gevoegd. Op basis 

van het rapport kan een meetnet voor bunzing, boommarter en eikelmuis relatief snel 

worden opgezet. Diverse waarnemers hebben al aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn 

in deelname. In de tussentijd is ook de samenwerking met de Wageningen Universiteit 

verder geïntensiveerd om eenvoudig grote aantallen cameraval-foto’s te kunnen 

verwerken. 

2. Efficiency-slag VO Muizen 

Over de efficiency-slag VO Muizen is in november 2015 gecommuniceerd met de 

deelnemers aan het meetnet VO Muizen. Door de (personele) wijzigingen op het Bureau 

van de Zoogdiervereniging als gevolg van de reorganisatie, was bij veel deelnemers het 

idee ontstaan dat het meetnet gestopt zou zijn. Door een gerichte mailing aan alle 

deelnemers is (hopelijk) duidelijk gemaakt dat dat zeker niet het geval is. Bovendien is 

aangegeven dat in december 2015 meer duidelijkheid gegeven zal worden over het ‘kern 

meetnet’ met ‘gewenste verzamellocaties’. Het CBS heeft in haar commentaar op de 

concept-notitie die met deelrapportage 2 is meegezonden, aangegeven dat de strakke 

‘inzameling’ in de praktijk best ‘losser mag’. Het is voor het meetnet niet erg als locaties 

wat minder frequent bemonsterd worden. Het ambitieniveau is desondanks hoog, omdat 

uit de praktijk blijkt dat het in ieder geval niet zal lukken om op alle gewenste locaties 

uilenballen te verzamelen. Meer dan in andere meetnetten is sprake van wisselende 

deelnemers en uilen die wel/niet aanwezig zijn. Het is door tijdgebrek van de betrokken 

medewerkers helaas niet gelukt om bezoek te brengen aan actieve kerkuilen- en 

zoogdierwerkgroepen om nieuwe pluizers en verzamelaars te werven. Het actief werven 

en opleiden van nieuwe pluizers is en blijft noodzakelijk en verdient vanuit het meetnet 

een continue aandacht. 

De concept-notitie (inclusief steekproefschema en metadatavelden) die is meegezonden 

met deelrapportage 2, is als gevolg van het commentaar van het CBS vrijwel ongewijzigd 

en niet opnieuw meegezonden met deze deelrapportage. 

 

3. Forum NEM-VTT 

CBS en WOT zijn op 18 november 2015 gevraagd om hun voorkeur voor de plaatsing van 

het forum. De keuze is om nieuwbouw te plegen bij óf vleermuis.net óf op de eigen 

website van de Zoogdiervereniging. Hierin is nog geen definitieve keuze gemaakt. Dit zal 

wel gebeuren voor 15 december 2015 (eindrapportage). 

Ook is de keuze om ‘klein te beginnen met een gesloten forum en dan uit te bouwen’. De 

wens van CBS en WOT is om in de notitie ook de voorkeur van het Bureau van de 

Zoogdiervereniging te verwerken en de verschillen en risico’s (duidelijker) aan te geven. 

De hiervoor benodigde nadere afstemming met de VLEN is (in de tweede helft van 

november 2015) helaas nog niet gelukt. De gevraagde uitwerking zal wel gebeuren voor 

15 december 2015 (eindrapportage). 
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4. Invoeren oude braakbalformulieren en rapporten 2015 

De tussenstand per 30 november 2015 is als volgt: 

 

Voortgang formulieren 

Er zijn ruim 300 oude braakbal formulieren gecontroleerd. Dit heeft geresulteerd in het 

toevoegen van 141 formulieren aan het braakbalbestand. Een mooi resultaat hiervan is, 

dat enkele tientallen nieuwe stippen voor waterspitsmuis op de kaart zijn gekomen 

(bijlage 1). 

  

Voortgang rapporten 

De eerste 22 rapporten zijn verwerkt. dit heeft al meer dan 1000 waarnemingen 

opgeleverd die zijn ingevoerd in de NDFF. Voor 15 december 2015 worden nog 35 

rapporten gecontroleerd. 

 

5. Voorstel voor aanpassing portal NEM-Zoldertellingen (add-on) 

Op basis van het concept FO van het basis portal NEM Zoldertellingen is op 29 oktober 

2015 overleg geweest met RAVON. Daaruit zijn geen grote knelpunten voor het FO voor 

de add-on naar voren gekomen. Zoals verwacht, bleek dat vanwege de verschillende 

telmethodes bij de add-on en de verschillen met de telmethode van de zoldertellingen, 

aanpassingen noodzakelijk worden in de formulieren van de objectkenmerken en 

tellingen. 

De add-on is doorgesproken met het CBS op 3 november 2015 met het oog op een 

eventueel meetnet voor de meervleermuis. De voorziene afbakeningen tussen telgebied, 

cluster en object zijn doorgenomen om te zien of die stroken met een eventuele latere 

verwerking door het CBS als meetnetdata. Dat leidde tot de conclusie, dat in vergelijking 

met de huidige situatie, een telgebied inderdaad als meetpunt moet worden beschouwd, 

en dat als object de daadwerkelijke getelde eenheid moet worden gebruikt (bijvoorbeeld 

stootvoeg, zijkant muur of boomholte). Die objecten samen maken een cluster en op 

clusterniveau wordt dan duidelijk of de telling binnen een telgebied volledig is geweest of 

bijgeschat moet worden. 

Op 12 november 2015 is het concept-FO van het basis portal NEM Zoldertellingen en het 

overleg met het CBS besproken met A.J. Haarsma. In het gesprek zijn geen grote 

knelpunten naar voren gekomen. Wel bleek dat zij het FO nog niet volledig had 

doorgenomen, dat is ter plaatste gedaan. De afbakening van de verantwoordelijkheden 

op het basisportal was niet helemaal duidelijk (wie ziet wat en kan wat exporteren) en 

hoe deze eventueel verschilt met de add-on is daardoor ook nog niet geheel duidelijk. 

Het concept-FO van het basisportal moest op enkele gebieden worden aangepast voor de 

basisfunctionaliteit, zoals op het gebied van de objectkenmerken en tellingen. Die 

volgende versie is op 23 november 2015 ontvangen. 

Die versie zal de basis gaan vormen voor het concept-FO voor de add-on en een 

offerteaanvraag (met PvA) aan RAVON voor hiervoor. Tussen oplevering van de laatste 

versie FO van het basisportal en huidige voortgangsrapportage zit slechts een week. De 

eerste testen van het basisportal vinden op 30 november 2015 plaats, dan wordt de 

precieze werking en afbakening van de verantwoordelijkheden duidelijker die van belang 

zijn voor de uitwerking van het FO voor de add-on. Daarom wordt een volgende versie 

van het FO voor de add-on en offerteaanvraag/PvA, bij de eindoplevering op 15 

december 2015 gevoegd. 
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Bijlage 1. Waterspitsmuis in oude braakbal partijen 

 


