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Neeltje Huizenga (Zoogdiervereniging)

Egels zijn vriendelijke scharrelaars, hun 
aanwezigheid wordt vaak op prijs gesteld. 
Ze leven vooral in gevarieerde, kleinschalige 
gebieden, ook in de bebouwde kom. Het is 
één van de weinige zoogdiersoorten die je 
in je eigen achtertuin uitgebreid van dichtbij 
kunt bekijken. 

De Zoogdiervereniging maakt zich 

zorgen over de egel en heeft 2009 tot 

Jaar van de Egel uitgeroepen. Naast 

een grootschalig onderzoek naar het 

voorkomen van egels waar iedereen, 

Egels houden van randvegeta-

ties, die voorkomen in dorpen 

met tuinen en kleinschalige agra-

rische landschappen met kleine 

landschapselementen (houtwal-

len, bosjes en ruigte). Zulke land-

schappelijke afwisselingen zijn erg 

belangrijk, in deze overgangszones 

leven de meeste egels. Per nacht legt 

een egel wel een paar kilometer af. 

Mannetjes lopen grotere afstanden 

dan de vrouwtjes. Afstanden van 2 

tot 3 kilometer per nacht zijn voor 

mannetjes in de voortplantingstijd 

geen uitzondering. Het gebied dat 

E g e l s  
in de 
tuin

jong en oud, aan mee kan doen zet 

de vereniging zich in voor een egel-

vriendelijker beheer van parken en 

tuinen. Want tuinen kunnen egels 

redden!

Waar leven egels?
De egel (Erinaceus europaeus) komt 

in vrijwel heel Nederland en Vlaan-

deren voor, net als in de rest van 

Europa. Het is een soort die veel ge-

meld wordt door een breed publiek. 

Dankzij z’n opvallende verschijning 

is verwisseling met andere soorten 

uitgesloten. 

Egel in de moestuin (foto Rollin Verlinde)
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ze dan bestrijken kan wel oplopen 

tot een halve km2 (40-60 hectare). 

Vrouwtjes hebben met ongeveer 

20 hectare een kleiner leefgebied. 

Een gebied kan door meerdere egels 

worden bezocht. De egel die van-

avond door de tuin scharrelt hoeft 

dus niet dezelfde te zijn als degene 

die de gisteren langskwam.

Paartijd
Het voortplantingseizoen bij egels 

is van april tot en met augustus 

(met een piek in mei en juni). Het 

paren duurt lang en gaat gepaard 

met veel geluid. Het mannetje loopt 

steeds maar rond het vrouwtje in 

een poging haar over te halen om te 

paren. Het kan uren duren voordat 

het vrouwtje toegeeft (of er alsnog 

vandoor gaat).

Na de paring maakt het vrouwtje 

een nest waarin de jongen na een 

draagtijd van gemiddeld 34 dagen 

worden geboren. Het gemiddelde 

aantal jongen is vijf, maar kan va-

riëren van twee tot wel tien egelba-

by’s.

De jonge egeltjes worden kaal en 

blind geboren. De eerste weken 

drinken ze alleen melk bij hun 

moeder. Na een week of drie gaan 

ze samen met moeder op stap om 

voedsel te zoeken en worden steeds 

zelfstandiger. Na ongeveer zes we-

ken gaan de egeltjes hun eigen weg. 

Ze wegen dan ongeveer 250 gram en 

moeten nog flink eten om hun ge-

wicht bijna te verdubbelen voordat 

ze in winterslaap gaan.

Winterslaap
Egels houden hun winterslaap in 

een winternest gemaakt van droge 

bladeren, meestal onder een heg, 

houtblokken of bijvoorbeeld onder 

een schuurtje. Tijdens de winter-

slaap stopt hun spijsvertering, ver-

traagt de hartslag en ademhaling en 

neemt hun lichaamstemperatuur af 

van 35°C tot maar 10 °C. Het is niet 

zo dat egels aaneengesloten slapen. 

De meeste dieren worden af en toe 

wakker en veranderen soms zelfs 

van nest. De winterslaap begint in 

oktober/november, wanneer er weer 

voldoende voedsel is, rond maart-

april, ontwaken de egels.

Egelmenu
Egels zijn vleeseters maar zijn niet 

al te kieskeurig in hun menukeuze. 

Ze verorberen vrijwel al het eetbaars 

dat ze tegenkomen. Favoriet zijn 

slakken (zowel huisjes- als naakt-

slakken), kevers en wormen. Ook 

kleine zoogdieren (jonge muizen) 

en amfibieën staan op het menu. 

Soms worden eieren en reptielen 

zoals hagedissen en slangen gegeten. 

Ook eten ze kleine hoeveelheden 

plantaardig voedsel zoals vruchten 

en paddenstoelen. Egels leggen geen 

voedselvoorraad aan.

Lawaaiig bezoek
Egels zijn vaak luidruchtig en heb-

ben een heel repertoire aan gelui-

den: snuiven, knorren (vooral bij 

het voedsel zoeken), piepen, sissen, 

sjirpen en fluiten (vooral bij het hof 

maken en paren).

Wanneer er een egel in de tuin 

Een stapeltje takken kan al een egelonderkomen vormen (foto Vilmar Dijkstra) ... hoewel 

je ook een egelvilla kunt bouwen (foto Marleen Landman)

Een simpel poortje onder een muurtje of 

schutting zorgt ervoor dat een egel z’n leef-

gebied kan benutten (foto Annemarie van 

Diepenbeek)
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• Met een aantal (kleine) aanpassingen is iedere tuin 
egelvriendelijk(er) te maken, zelfs kleine tuinen. De volgende 
ingrediënten horen in een egelvriendelijke tuin:

• Egels houden van een dak boven hun hoofd op een rustige plek. 
Laat bijvoorbeeld in een hoek van de tuin wat ʻbouwmateriaalʼ 
zoals bladeren en takken liggen, hieronder kunnen ze een nest 
maken. 

• Egels zijn nieuwsgierig en steken graag hun snuit ergens in. Ruim 
rondslingerend afval en (prikkel)draad dus op, ze kunnen erin ver-
strikt raken en stikken. Controleer voor het opruimen of verbran-
den van hopen gras, tuinafval, oude bladeren en takken of er geen 
egel onder woont. Sluit schuurtjes, garages en stallen s̓ nachts af 
om te voorkomen dat ze er een nest in maken of dat egels opgeslo-
ten raken wanneer de deur wordt gesloten. 

• In een composthoop vinden egels slakken en ze kunnen de com-
posthoop als slaapplaats gebruiken. Controleer voor het leeghalen 
van de composthoop eerst of er geen egel (soms zelfs met jongen) 
een nest in heeft gemaakt.

• Een hermetisch afgesloten tuin kan niet worden bezocht door egels. 
Plaats een heg in plaats van een schutting of hek. Egels kunnen 
hier makkelijk doorheen van de ene naar de andere tuin, ze mij-
den als het even kan open velden. Zorg dat er een opening in de 
schutting is waardoor egels van de ene naar de andere tuin kunnen 
lopen. Bij het plaatsen van een schutting kun je aan de onderzijde 

een ruimte van ten minste 15 cm overhouden, hier kan een egel 
onderdoor. Egels kunnen klem raken in rechthoekig schapengaas. 
Gebruik daarom kippengaas of ruitvormig gaas als afscheiding en 
maak een aantal ʻegelpoortjesʼ waar egels makkelijk doorheen 
passen (minimaal 15 bij 15 cm).

• Egels lopen graag over een dicht begroeide bodem. Bloemen en 
planten, zowel hoger als laag bij de grond geven beschutting. Zorg 
voor een rommelhoekje met wilde planten en struiken waar egels 
tussen kunnen kruipen.

• Zorg voor een schaal vers water of een vijver, behalve egels maken 
ook andere dieren er gebruik van. Ook vogeltjes nemen graag een 
bad. Egels zijn goede zwemmers maar verdrinken soms in tuin-
vijvers met een rechte oever waar ze niet uit kunnen komen. Leg 
een schuin loopplankje in de vijver of zorg voor een lichte helling 
bijvoorbeeld met keien, zodat egels eruit kunnen kruipen. 

• Gebruik geen gif (slakkengif, insecticiden, pesticiden etc.). Egels 
krijgen dit gif met hun maaltijd binnen en gaan er dood aan. Egels 
zijn trouwens ideale hulpen van iedere tuinman en ruimen de slak-
ken graag voor u op.

• Pas op met een net over de moestuin. Hang dit hoger dan 30 cm 
zodat egels er niet in verstrikt kunnen raken.

• Bijvoeren kan geen kwaad. Egels lusten graag kattenvoer, gehakt 
of speciaal egelvoer. Geen melk! Daar krijgen ze diarree van.

Egels kunnen zwemmen maar verdrinken toch in tuinvijvers als 

de oever te steil is om eruit te kruipen. Rechts een egelvriendelijke 

oever (foto Emilie de Bruijckere) 

 ‘Hoe minder tegels, hoe meer egels.’
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woont, is de kans groot om hem in 

de avondschemer tegen te komen. 

Andere manieren om te weten dat 

er egels in de buurt zijn, is aan de 

hand van de uitwerpselen en voet-

sporen. De egeluitwerpselen zijn 

vrij groot, sterk glanzend, zwart van 

kleur (vers soms ook bruin) en me-

ten ongeveer 3 á 4 cm in de lengte 

en 8 tot 10 mm in doorsnede. Ze 

vallen met name op in korte, gra-

zige vegetaties, maar zijn overal te 

vinden waar egels zich ophouden.

De voetsporen van een egel zijn te 

herkennen aan de vrij lange tenen 

en het sterk gespreide, ‘wijdbenige’ 

spoor. De voorvoetlengte is 2,5 tot 3 

cm en de achtervoetbreedte 2,5 cm. 

De paslengte bedraagt tot 15 cm in 

stap en de spreiding tot 10 cm.

Opvangcentra
In Nederland zijn tientallen op-

vangcentra voor zieke of gewonde 

egels. Zij lappen de dieren weer 

op, daarna is hun overlevingskans 

–zo blijkt uit onderzoek – weer 

net zo hoog als van andere egels. 

Alleen de opvangcentra mogen 

egels opvangen. De egel is een wild 

en beschermd dier dat je niet zelf 

mag opvangen of houden. Een 

overzicht van de centra staat op 

www.jaarvandeegel.nl 

Egels zijn wilde dieren die zich 

uitstekend hebben aangepast aan 

de menselijke omgeving. Zij mogen 

dan ook alleen geholpen worden als 

zij het zonder menselijk ingrijpen 

niet zouden redden.

Slot
De Zoogdiervereniging maakt 

speciaal voor het Egelweekend een 

leuke folder vol tips en wetenswaar-

digheden over egels en tuinen.

Deze folder is aan te vragen door 

een email met uw naam en adres te 

sturen naar:

jaarvandeegel@zoogdiervereniging.nl.

Welke egels hebben hulp nodig?
• Een gewonde egel.
• Een egel die onrustig is, vaak in rondjes 

blijft lopen, zowel overdag als ʻs nachts, 
omvalt of ʻschudderigʼ loopt.

• Een half verdronken egel.
• Een egel die suffig blijft zitten, ook als hij 

wordt aangeraakt.
• Een egel die gestrekt, met dichte ogen, 

blijft liggen. NB: al voelt hij koud aan, 
zolang hij slap is, behoeft hij niet dood 
te zijn.

• Een egel die in een net verstrikt is.
• Een egel die hoest of vieze ogen heeft.
• Een egel in een verstoord winternest, 

waarin hij niet meer kan blijven.
• Baby-egels hebben dringend hulp nodig 

als de moeder om de een of andere reden 
niet (meer) voor ze kan zorgen.

• Egels die bij aanvang van de winter 
minder dan 400 gram wegen komen de 
winter vaak niet door zonder hulp. 

Meer informatie:
www.jaarvandeegel.nl
www.zoogdiervereniging.nl 
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