Steun de vleermuizen in de COVID-19 crisis!
Beste vleermuiswerkers,

De huidige coronacrisis stelt ons allemaal voor nieuwe uitdagingen. De eerste uitdaging
natuurlijk is om in deze onzekere tijd het hoofd boven water te houden en niet slachtoffer te
worden van de ziekte.
Een andere uitdaging is het behouden van het draagvlak voor de bescherming van vleermuizen.
Ook al zijn vleermuizen niet de oorzaak van deze pandemie, in heel veel nieuwsberichten
worden ze wel – vaak ongenuanceerd - in verband gebracht met het SARS-CoV-2 virus en
COVID-19.

We merken daarvan al de gevolgen: we krijgen veel mailtjes en telefoontjes van bezorgde
burgers die zich afvragen of de vleermuizen die in hun spouw, dak of zolder wonen ook dit
coronavirus kunnen hebben. Of mensen die naar aanleiding van negatieve verhalen in de media
vragen hoe ze “van die vleermuizen, met dat virus” af kunnen komen. Jullie hebben mogelijk al
dat soort vragen gehad, of gaan dat soort vragen nog krijgen. Bijvoorbeeld als je een melding
over vleermuizen in huis afhandelt, als je een telling van uitvliegers bij een huis gaat doen, of als
je tijdens je vleermuisonderzoek door iemand op straat wordt aangesproken.

De Zoogdiervereniging en de Vleermuiswerkgroep Nederland hebben daarom besloten jullie te
gaan ondersteunen in het beantwoorden van deze vragen en zo het draagvlak voor de
bescherming van vleermuizen te behouden. Voor die ondersteuningen werken we aan de
volgende acties:
1. Op de website van de Zoogdiervereniging is al een themapagina aanwezig met als titel:
Hebben vleermuizen in Nederland het nieuwe coronavirus? En zeven andere
antwoorden op veel gestelde vragen over vleermuizen, het SARS-CoV-2 virus en de
ziekte COVID-19.
Daar vind je al veel achtergrondinformatie die je kan helpen bij dergelijke vragen.
2. We gaan op korte termijn een aantal producten te maken om jullie te ondersteunen:
o

Een folder met tips voor het beantwoorden van de meeste gestelde vragen en
hoe je kunt omgaan met negatieve reacties en moeilijke gesprekken.

o

Een folder over vleermuizen in huis, die je kunt afgeven bij klachtenafhandeling.

o

Een folder voor de veldwerkers (bijvoorbeeld uitvliegtellingen) die je kunt
afgeven als mensen je aanspreken.

o

Achtergrondinformatie over vleermuizen en ziekten (zoönosen) in het
algemeen.

o

Achtergrondinformatie over waarom vleermuizen beschermd zijn en welke rol

ze in de natuur vervullen.
3. We onderzoeken ook de mogelijkheden om een aantal belangrijke brochures over
vleermuizen te herzien en opnieuw uit te brengen: zoals de brochure “Vleermuizen in
huis” en de brochure voor de Nacht van de Vleermuis.
Ook hebben we in verband met de huidige crisismaatregelen een aantal richtlijnen opgesteld
voor de uitvoering van veldwerk met betrekking tot vleermuisinventarisaties en -monitoring.
Deze richtlijnen vind je hier:
https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2020/richtlijnen-vrijwilligers-ivm-covid-19-maatregelen

Wil je op de hoogte blijven en deze folders ontvangen als ze klaar zijn?
Of wil je ook bijdragen aan het maken van deze folders?
Geef dat dan door via dit webformulier:
https://www.zoogdiervereniging.nl/draagvlak-voor-vleermuizen
We kunnen nu alle hulp goed gebruiken!

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, of wil je advies over hoe je met een
specifieke covid-19 vraag van het publiek om kunt gaan dan kun je die stellen aan
infocovid19@zoogdiervereniging.nl
Gebruik de formulieren om aan te geven dat je de folders wilt ontvangen of wilt helpen met het
maken daarvan.

Wij wensen jullie veel sterkte in de komende tijd.
Blijf gezond!

Vriendelijke groeten,

Marga van der Tol (Vleermuiswerkgroep Nederland)
Erik Korsten & Marcel Schillemans (Zoogdiervereniging)

