
 

Uitnodiging Klimaatcafé 1 febr’23 

Diervriendelijk isoleren  

verbinding tussen biodiversiteit en energietransitie 
Woensdag 1 februari, 19.30 uur, in Thuis (Stationsstraat 32) 

 

Hoe houd je rekening met vleermuizen en vogels als je je woning wilt isoleren, als 

particulier, als VvE of andere woningeigenaar?  

In hoog tempo zijn we bezig onze muren en daken te isoleren. Urgent voor de energietransitie, 

maar hoe zorg je ervoor dat dit niet ten koste van het dierenleven gaat? De kans is groot dat 

je bij het vullen van de spouwmuren vleermuizen verstoort of ze zelfs doodt. Ook 

verblijfplaatsen kunnen hierdoor verloren gaan. 

Volgens de Vleermuiswerkgroep van de KNNV afdeling Wageningen valt dit te voorkomen, 

wanneer je vroegtijdig onderzoek doet en voorziet in alternatieve huisvesting. Fijn als dieren 

kunnen blijven en het isoleren kan doorgaan. Wat is daarvoor nodig? 

Sprekers: 

 Wiegert Steen en/of Taric Schrader, KNNV afdeling Wageningen Vleermuiswerkgroep 

Over vleermuizen in Wageningen en wat die nodig hebben om met ons samen te wonen.  

 Moniek Vesseur, Beleidsmedewerker ecologie gemeente Wageningen 

Over de toepassing wet natuurbescherming in relatie tot onze woningen 

 Erik-Jan Bijleveld Wethouder o.m. Natuur, groen, landschap Gemeente Wageningen 

 

We nodigen Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) uit die hier mee te maken kunnen krijgen.  

Daarnaast hebben we de Rotary Wageningen (Rien Bor) uitgenodigd voor een pitch over hun 

actie End Plasic Soup. 

Er is ruimte voor bezoekers om wat te vertellen over hun eigen ervaringen met betrekking tot 

dit onderwerp en met elkaar over oplossingen na te denken en daar afspraken over te maken. 

We hopen jullie te kunnen begroeten op 1 februari. 

 

Marijke Kuipers, Pauline Saltet Platform Duurzaam Wageningen 

Leida van de Berg   Klimaat Coalitie Wageningen 

Jan Joost Kessler, Hera Borst  Grootouders voor het Klimaat 

 

De toegang is gratis, maar een bijdrage voor drinken en bijkomende kosten is meer dan welkom! Deze kunt u op de 

avond contant geven of storten op reknr: NL41 TRIO 0320 5129 08 t.n.v. St. Platform Duurzaam Wageningen.  

Lees presentaties e.d. van vorige klimaatcafé’s op de PDW activiteiten pagina! 

https://wageningen.knnv.nl/werkgroep/vleermuizenwerkgroep/
http://www.duurzaamwageningen.nl/activiteiten/

