
Hoe kunt u bij isolatiewerkzaamheden aan de woning schade 
aan dieren en hun leefomgeving voorkomen?

Gebouwen isoleren en 
natuurbescherming

Bij isolatie van uw woning kunt u dieren, zoals vogels en vleermuizen, 
doden, verstoren of hun verblijfplaats vernielen. Het is noodzakelijk 
om dit te voorkomen

Gelderland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. 
Het verduurzamen van gebouwen is belangrijk  
om klimaatschade tegen te gaan en onze natuur te 
beschermen. Om het energieverbruik te verminderen, 
is het isoleren van muren, vloeren en daken nood–
zakelijk. Bij het isoleren van bestaande gebouwen  
en woningen bestaat het risico dat vogels en vleer–
muizen, die ook in deze gebouwen leven, worden 
gedood of dat hun verblijfplaats wordt vernietigd. 
Vogels en vleermuizen zijn door de Wet natuur–
bescherming (Wnb) beschermd. Volgens deze wet 
mag u diersoorten niet doden of verwonden en  
hun verblijfplaatsen niet vernielen of beschadigen.  
In deze factsheet leest u hoe u bij isolatie rekening 
houdt met beschermde diersoorten.

Schade aan dieren door isolatie 
Isolatie is zeer belangrijk voor het tegengaan van de 
klimaatverandering. Maar ook biodiversiteit is heel 
belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Als alle 
gebouwen in 2050 ‘dicht’ zijn door isolatie, zijn de 
verblijfplaatsen van de gebouwbewonende vogel-  
en vleermuissoorten verdwenen en de dieren zelf 
waarschijnlijk ook. Dat moeten we voorkomen.  
Door hier op tijd rekening mee te houden kunt u 
voorkomen dat deze dieren worden gedood doordat 
ze worden ingesloten of ernstig verkleefd raken door 
lijmstoffen, die bij spouwmuurisolatie worden 
gebruikt. 

Hoe kan ik schade aan dieren voorkomen?
De natuur kan niet voor zichzelf opkomen en daarom 
moeten we samen voor haar zorgen. Door het nemen 
van de juiste maatregelen kunt u schade aan dieren 
door isolatie grotendeels voorkomen. Hierbij zijn  
3 zaken van belang:

Wist u dat ….
• vleermuizen, gierzwaluwen en mussen

vaak ongemerkt in een huis wonen? Onder
het dak bijvoorbeeld of in de spouwmuur.

• deze dieren geen overlast veroorzaken,
maar juist nuttig zijn omdat ze insecten,
zoals muggen, eten.

• behoud van deze dieren belangrijk is voor
de biodiversiteit.

• vleermuizen jaarrond gebruik kunnen met
van een verblijfplaats, zoals een spouwmuur.

• we met het isoleren van gebouwen veel
gebruikte verblijfplaatsen en potentiële
verblijfplaatsen vernietigen?

• we met het isoleren van huizen veel van
deze dieren doden of verjagen? En dat we

• dat kunnen voorkomen.
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1. Onderzoek of er dieren aanwezig zijn in uw 
woning, spouwmuur en of dak(-rand) 
Door zelf overdag, in de avond en mogelijk in de 
nacht goed op te letten kunt u soms al een beeld 
krijgen van dieren die in uw spouwmuur of dak 
leven. Het uitvoeren van een goed ecologisch onder–
zoek door een gespecialiseerd bureau is echter nood–
zakelijk. Zo’n bureau kan ook advies geven over 
benodigde maatregelen en het aanvragen van  
een eventueel benodigde ontheffing.

2. Voorkom dat er dieren worden gedood of verwond
Als uit het onderzoek blijkt dat er dieren aanwezig 
zijn dienen er maatregelen genomen te worden om 
het doden of verwonden van dieren te voorkomen. 
Het bureau dat de inventarisatie uitvoert kan advies 
geven over benodigde maatregelen. 

3. Zorg ervoor dat aanwezige verblijfplaatsen niet 
verloren gaan
Als er verblijfplaatsen voor dieren in de woning 
zitten en deze door het isoleren onbereikbaar 
worden, is het van belang om nieuwe verblijfplaatsen 
te creëren. Het bureau dat het onderzoek uitvoert 
kan hier advies over geven. 

Ontheffing
Als uit het onderzoek blijkt dat beschermde dier–
soorten aanwezig zijn, is in de meeste gevallen een 
ontheffing nodig. 

Vraag uw gemeente om hulp
Het is lastig en kostbaar om bij het isoleren van één 
woning aan de wet te voldoen. We raden aan om het 
isoleren van uw woning gezamenlijk met buurt–
bewoners uit te voeren, zodat de kosten van onder–
zoek kunnen worden gedeeld. Gemeenten kunnen 
ondersteunen door een Soorten Management Plan 
op te stellen. Informeer bij uw gemeenten naar de 
mogelijkheden.

Toezicht
Het toezicht op de Wet natuurbescherming wordt 
uitgevoerd door de provincie, waarbij soms ook  
wordt samengewerkt met gemeenten en omgevings–
diensten. Indien u zich niet aan de wet houdt kan de 
provincie handhavend optreden. Het kan zijn dat u 
dan met de werkzaamheden moet stoppen of een 
boete krijgt.

Vleermuiskast Gierzwaluwkast 

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem contact op met  
de provincie of bekijk meer informatie over de  
Wet natuurbescherming, ontheffing en vrijstelling 
op www.gelderland.nl
 
Of kijk op websites zoals:
Bouwnatuurinclusief.nl
Vogelbescherming.nl
Zoogdiervereniging.nl
Checklistgroenbouwen.nl

Keurmerken voor isolatiebedrijven:
wij-isoleren.nl
SKG-IKOB
Insula certificaat

Uitgave
November 2021 - Deze informatie is zorgvuldig 
samengesteld door provincie Gelderland. Er kunnen 
geen rechten aan worden ontleend.

Muskast
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