
Natuurvriendelijk 
isoleren: hoe en wat?

Isoleren van gevel of dak?  Kies voor een 
isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk 
isoleert!



Waarom natuurvriendelijk isoleren?
De huismus is eeuwenlang een vogeltje geweest dat in iedere tuin 
voorkwam. Onder onze daken vond de huismus een prima plek om 
te nestelen. Het gaat nu helemaal niet goed met deze soort, die 
symbool is voor de hele stadsnatuur die ernstig onder druk staat. 
De huismus is zelfs opgenomen op de Rode Lijst van de 
Nederlandse broedvogels. Ook andere diersoorten die in gebouwen 
wonen, zoals de gierzwaluw, de spreeuw of diverse 
vleermuissoorten hebben geen zonnig vooruitzicht. Dat heeft veel te 
maken met het isoleren van woningen. Daarbij worden vaak dieren 
gedood en verdwijnt nestgelegenheid. Dit komt bijvoorbeeld 
doordat bijvoorbeeld dieren vanuit de spouw niet meer naar buiten 
kunnen doordat de spouw dichtgespoten wordt met isolatie. 
Hierdoor verhongeren ze, of ze worden gedood door het 
isolatiemateriaal.  

In de Wet natuurbescherming worden deze dieren beschermd. 
Volgens deze wet is het verboden om verblijfplaatsen van vogels of 
vleermuizen te beschadigen en te vernielen, of deze soorten te 
doden. Het zomaar isoleren van spouwmuren of daken zonder 
rekening te houden met deze dieren mag dus niet. Maar 
verduurzamen is wel noodzakelijk om de CO2-uitstoot te 
verminderen. Natuurvriendelijk isoleren verenigt beide wensen en 
maakt het mogelijk om de biodiversiteit én het klimaat te 
beschermen.  

Hoe kan ik aan de slag met natuurvriendelijk 
isoleren?  
Als uw gemeente een gebiedsontheffing heeft, is meedoen 
eenvoudig. Kies voor een isolatiebedrijf dat natuurvriendelijk 
isoleert en vraag het bedrijf om gebruikte maken van de ontheffing. 
Het isolatiebedrijf is dan verantwoordelijk om conform de 
ontheffing het werk te doen. Welke bedrijven op verzoek 
natuurvriendelijk isoleren vindt u op natuurvriendelijkisoleren.nl.

Wat doet het isolatiebedrijf?  
Het isolatiebedrijf doet de volgende twee dingen:

1. Voorkomen dat dieren doodgaan  
Het isolatiebedrijf geeft voorafgaand aan het isoleren vogels en 
vleermuizen de kans om uit uw woning te vertrekken. Ze maken dan 
de openingen in de muur of het dak dicht waar vogels en 
vleermuizen door naar binnen gaan. Een paar openingen blijven 
open, zodat de dieren naar buiten kunnen door tijdelijk 
aangebrachte ‘exclusionflaps’. De dieren kunnen nog wel naar 
buiten, maar niet meer terug naar binnen. De isolatiebedrijven 
worden getraind in dit ‘natuurvrij maken’. De belangrijkste spelregel 
voor het isolatiebedrijf is dat deze de werkzaamheden zo 
organiseert dat er geen dieren doodgaan of worden verstoord in het 
broedseizoen of midden in de winter. Dan overwinteren namelijk 
vleermuizen in de spouwmuur.  
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Wilt u uw huis in de winter laten isoleren? Vraag dan uiterlijk vóór 1 
november aan een isolatiebedrijf om de woning ‘natuurvrij’ te 
maken. Wilt u juist in de zomer aan de slag met de isolatie van uw 
huis, zorg dan dat het isolatiebedrijf ruim voor het broedseizoen (1 
april) de kans heeft gehad de woning natuurvrij te maken. Wacht 
anders tot 1 augustus. Dan is het broedseizoen weer voorbij. Voor 
natuurvriendelijke isolatie heeft u dus soms iets meer geduld nodig.  

2. Nieuwe broedplaatsen
Het isolatiebedrijf zal, afhankelijk van de situatie bij u thuis, 
inbouwvoorzieningen treffen of  vogel- en/of 
vleermuisvoorzieningen. Vleermuisvoorzieningen worden meestal 
ook nog onzichtbaar weggewerkt. Hierdoor wordt de woningnood 
bij vogels en vleermuizen opgelost en kunt u blijven genieten van 
het dierenleven om u heen. U hoeft niet bang te zijn voor overlast 
van deze dieren. Vleermuisverblijfplaatsen worden onzichtbaar 
weggewerkt.

Als ik natuurvriendelijk isoleer, heb ik dan geen 
ontheffing van de Wet natuurbescherming meer 
nodig?
Dat verschilt per gemeente. Gemeenten die willen meedoen, krijgen 
voor alle inwoners met een grondgebonden woning een ontheffing 
van de Wet natuurbescherming. U hoeft deze dan niet zelf aan te 
vragen. U kunt op natuurvriendelijkisoleren.nl kijken welke 
gemeenten er een ontheffing hebben.

Staat uw gemeente er nog niet bij? Vraag uw gemeente om zich aan 
te sluiten. En informeer in elk geval altijd bij het isolatiebedrijf naar 
de mogelijkheden van natuurvriendelijk isoleren. Daarmee 
behouden we onze vogels en vleermuizen. Levendig én nuttig, want 
wist u dat één vleermuis in één nacht wel 3.000 muggen vangt? Een 
goede reden om toch zuinig te zijn op deze dieren.

Houd bij werkzaamheden altijd rekening met de Wet 
natuurbescherming.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons 
via het Overijssel Loket. Telefonisch bereikbaar via 038 499 88 99 op 
werkdagen van 8.30-17.00 uur.
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