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2016 - jaar van de egel

DE EGEL 



WAAR LEVEN ZE? 
Egels houden van gebieden met 

afwisseling tussen struiken en bomen 

en open zones zoals graslanden. 

De dichte vegetatie biedt dekking bij 

gevaar en goede slaapplaatsen. In de 

open stukken gaan de egels op zoek 

naar voedsel.

WAT ETEN ZE?  
Egels voeden zich vooral met kleine 

beestjes zoals kevers, regenwormen, 

slakken en rupsen, maar ook met 

jonge muizen, amfibieën en vogels. 

Zelf kun je ze ook lekkers aanbieden 

(zie onze tips). Als je ze eten en 

drinken geeft, zullen ze je tuin 

regelmatiger bezoeken. En dat is een 

goede zaak: in het natte voorjaar 

helpen egels je mee de slakkenplaag 

te bestrijden! 

HOE LEVEN ZE? 
Egels leven ’s nachts. Ze gaan dan 

op scharrelronde. Overdag slapen 

ze op een beschut plekje. In de winter 

houden ze een winterslaap. 

Egels leven in hun eentje. Alleen in 

de voortplantingsperiode komen ze 

even samen voor een korte ‘romance’.

KUN JE EGELS HOREN?
Egels snuiven en maken best veel 

lawaai tijdens hun nachtelijke 

wandeling. Als ze angstig zijn, kunnen 

ze luid brullen. Ook als een mannetje 

en vrouwtje elkaar ontmoeten, gaat 

het er bijzonder luidruchtig aan toe. 

Het mannetje draait rondjes rond 

het vrouwtje, waarop het vrouwtje 

agressief haar stekels toont. Meestal 

komen ze niet tot paren. 

EEN STEKELIGE KWESTIE
Een zwanger vrouwtje krijgt na 

ongeveer 35 dagen 4 tot 7 jongen. 

Egeltjes worden naakt geboren, maar 

al na een uurtje beginnen stekels door 

de huid te prikken. Na 5 weken 

worden de jongen zelfstandig en 

verlaten ze het nest. Een volwassen 

egel heeft ongeveer 8000 stekels en 

die stekels worden elke 18 maanden 

vernieuwd. Wist je trouwens dat een 

egel op zijn buik gewoon haar heeft?

FABELTJES
Vroeger dachten onze grootouders 

en overgrootouders dat egels appels 

uit de boomgaard stalen en die op 

hun stekelrug vervoerden. Ze 

geloofden ook dat egels ‘s nachts 

melk uit de uiers van koeien zogen. 

Elk jaar zetten de Stad Gent en 
Natuurpunt een plant of dier in de 
kijker. Dit jaar is de egel aan de beurt. 
Wil je dit guitige diertje van dichtbij 
leren kennen? Kom dan eens kijken als 
we egels vrijlaten in de natuur. Of leer 
tijdens een van onze andere activitei-
ten hoe je in je tuin egelplekjes 
creëert. Geef zeker ook door waar 
je zelf egels ziet. Zo brengen we de 
verspreiding van de egel in Gent in 
kaart. Hoe je dat doet, lees je in deze 
brochure.

Ben je leerkracht of heb je kinderen 
in huis? Op www.natuurpuntgent.be 
en www.stad.gent (zoekterm ‘egels’) 
vind je een filmpje over hoe je een 
egelhuis bouwt, een handleiding voor 
de bouw van een sporentunnel en tips 
voor (prenten)boeken.
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TIP 4
Laat bladeren, takken of 

boomstronken in de tuin liggen. Leg 

een takkenwalletje of composthoop 

aan. Daaronder kunnen egels een 

nest maken. Je kunt ook een egelhuis 

aankopen via www.natuurpunt.be of 

er zelf eentje in elkaar timmeren. Op 

de website van Natuurpunt Gent of 

op www.stad.gent (zoekterm ‘egels’) 

toont een filmpje je hoe dat moet.

TIP 5
Voor je de composthoop, tuinafval, 

oude bladeren of takken opruimt, 

controleer je  het best of er geen egel 

onder woont. Van juli tot oktober kan 

dat zelfs een moederegel met jongen 

zijn. Laat egelnesten in de winter 

liever met rust. Als egels tijdens de 

winter wakker worden, moeten ze 

hun lichaamstemperatuur verhogen, 

waardoor hun vetreserves slinken. 

De diertjes vinden in die periode 

onvoldoende eten en sterven, tenzij 

ze hulp vinden.

TIP 6
Gebruik geen slakkengif, insecticiden 

of andere gifstoffen. Egels eten heel 

wat kleine beestjes. Ze zijn dus 

gevoelig voor prooien die aan gif 

werden blootgesteld. 

TIP 7
Egels zijn goede zwemmers, maar 

verdrinken toch soms in tuinvijvers 

met steile oevers. Leg een ruw 

loopplankje in je vijver, of zorg voor 

een schuine oever, zodat egels er op 

eigen kracht uit raken. Ook andere 

dieren, zoals padden en kikkers, 

maken er graag gebruik van.   

TIP 8
Pas op met een net over de moestuin. 

Hang het hoger dan 30 cm, zodat 

egels er niet in verstrikt raken. 

TIP 9
Maak borders niet winterklaar 

maar laat gewoon de bladeren en 

de afgestorven bloemstengels staan. 

Pas in de lente knip je de afgestorven 

stengels weg.

TIP 10
Dek keldergaten of putten af met een 

rooster. Zo voorkom je dat een egel 

erin valt en zich verwondt of van de 

honger omkomt. gels weg. 

TIP 1
In de winkel zijn verschillende 

egelvoedermixen te koop. Vul het 

egelvoer naar hartenlust aan met fruit 

en bessen of mix wat muesli met 

een goede portie pindakaas. 

Ook een rauw eitje slurpen ze gretig 

naar binnen. 

TIP2
Geef egels nooit melk! Ze kunnen 

geen lactose verteren. Daardoor 

krijgen ze ernstige diarree en kunnen 

ze sterven aan uitdroging. Water 

vinden ze wel lekker. 

TIP3
Een egel heeft veel ruimte nodig. 

Zorg ervoor dat egels je tuin kunnen 

verlaten. Kies voor een haag of 

houtkant. In een omheining komen 

veel egels vast te zitten. Heb je er toch 

een, knip dan in elke hoek een paar 

tralies weg uit de tuindraad. Maak in 

een houten omheining aan elke kant 

een poortje van minstens 15 x 15 cm.

Egeltjes wagen zich regelmatig in 

de buurt van mensen. Zelfs in de stad 

duiken ze op, als er maar voldoende 

groen is. Maar helaas is de egel 

in Vlaanderen het belangrijkste 

verkeersslachtoffer onder 

de zoogdieren. 

Elk jaar sterven zo’n 300.000 egels 

in het Vlaamse verkeer. De diertjes 

hebben een groot gebied nodig om 

te overleven - minstens 1 à 2 hectare 

per egel. Dat is in de stad niet evident. 

Redenen genoeg om jouw 

(stads)tuintje met enkele eenvoudige 

ingrepen egelvriendelijk te maken.
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Wist je dat het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Merelbeke elk 
jaar 300 à 400 egeltjes opvangt? De vrijwilligers hebben veel ervaring met het 
verzorgen van egels en andere dieren. Breng zieke of gewonde egels dus naar deze 
experten. 

Egels die zich overdag laten zien, zijn altijd ziek. Ook als ze teken, vlooien of diarree 
hebben, wankelend lopen, niezen of hoesten, zijn ze ziek. Vind je een egel die werd 
aangevallen door een hond of die vastzit in tuindraad? Breng hem naar het VOC, zelfs 
als hij niet gekwetst lijkt. 

HET VOC HELPT!
Egel in nood?

VOC MERELBEKE 
Liedermeersweg 14
9820 Merelbeke
Tel. 09 230 46 46  
info@vocmerelbeke
www.vocmerelbeke.be

100 % welkom in GentZorg dat er geen egel in je tuindraad vast komt te zitten. 

Knip er een opening in van minstens 15 cm x 15 cm.



LAAT HET ONS WETEN!

Egel gespot? 
Help ons mee het woongebied van 
de egel in Gent in kaart te brengen. 
Surf naar www.gent.waarnemingen.be. 
Klik bovenaan op ‘projecten’ en dan op 
‘egelwaarnemingen’. 

TIPS VOOR EGELSPOTTERS

Wil je een levende egel zien, ga dan het 

best ’s avonds of ‘s nachts op pad. Geef als 

egelspotter niet alleen je ogen, maar ook 

je oren de kost, want egels kunnen heel 

luidruchtig zijn. Wil je te weten komen of 

je een egel te gast hebt in je tuin zonder 

dat je nachtrust erbij inschiet? Maak dan 

een sporentunnel of gebruik 

een nachtcamera.  

Ook egeltjes die het slachtoffer zijn 

geworden van het verkeer mag je op de 

website registreren. Zo brengen we ook 

de zwarte punten op de Vlaamse wegen 

nauwkeurig in kaart en kunnen we met 

de bevoegde overheden zoeken naar 

efficiënte oplossingen. 

binnenkant

A4 papier

A4 papier

karton

dweil

dweil

zijnde

sporentunnel

Op www.natuurpuntgent.be en www.stad.gent 

(zoekterm ‘egels’) leer je hoe je een sporentunnel 

maakt. Een handig middel om te weten te komen 

welke diertjes er zoal in je tuin leven!

binnenkant
A4-papier

A4-papier

inktbed

inktbed
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Van 22 april tot 1 mei 
Inspiratietuin ‘Wonderlijk Wild’ 
op de Gentse Floraliën
Het thema is ‘wild tuinieren’ met extra 
aandacht voor de dieren in de tuin. 
Dus ook voor de egel!
Dagelijks van 8 tot 22 uur 
gratis toegankelijk op de binnenplaats 
van het Huis van Kina
Sint-Pietersplein 14 
9000 Gent 

Zondag 1 mei 
Wildeplantenbeurs in de Bourgoyen
Grote inheemse planten- en kruiden-
markt met activiteiten voor het hele 
gezin. We timmeren egelhuisjes en 
sporentunnels in elkaar, luisteren naar 
egelverhalen en ontmoeten 
de diertjes tijdens een egelvrijlating. 
Doorlopend van 10 tot 18 uur 
in en rond het Natuur- en 
Milieucentrum De Bourgoyen 
Driepikkelstraat 32 
9000 Gent

Zondag 29 mei
Dag van het Park
Feest in het Ter Durmenpark met 
muziek en activiteiten. We timmeren 
een reuzegrote egel en laten egels vrij 
in de natuur. 
Doorlopend van 14 tot 18 uur
Toegang via de Gaverstraat 
of Helmkruidstraat 
9032 Wondelgem

Zondag 5 juni 
Buurtdag op de Westerbegraafplaats
Een dag vol plezierige activiteiten die je 
laten zien dat de Westerbegraafplaats 
ook een fijn park is. We knutselen 
onder andere egelhuisjes in elkaar en 
gaan op egelwandeling. 
Doorlopend van 14 tot 17 uur 
Toegang via Palinghuizen 143 
9000 Gent

Zondag 7 augustus
Opendeurdag in het Opvangcentrum 
voor Vogels en Wilde Dieren Merel-
beke
Je ziet hoe zieke en gewonde vogels 
worden verzorgd. We sluiten de dag 
af met een grote vrijlating van dieren 
die het VOC heeft gered.
Doorlopend van 10 tot 19 uur 
in VOC Merelbeke
Liedermeersweg 14 
9820 Merelbeke

Zondag 28 augustus
Zomerwandeling in de 
Gentbrugse Meersen
We ontdekken welke planten nog 
bloeien en als de zon schijnt zien 
we allerhande insecten rondvliegen. 
Einde rond 17 uur met een egel-
vrijlating. 
Afspraak om 14.30 uur op de parking 
van de Boer Janssensstraat 
9050 Gentbrugge
Meer info: www.wgbm.be 

Vrijdag 16 september *
Film in het bos
In ‘Annabel en de race tegen de klok’ 
beleven we met egel Annabel en haar 
vrienden een avontuurlijke reis. 
We vertonen deze familiefilm buiten in de 
Gentbrugse Meersen. Misschien kijken er 
wel een paar egels mee. 
Breng eventueel een dekentje mee.
Van 20 uur tot 21.30 uur 
Gentbrugse Meersen 
achter het dienstencentrum
Braemkasteelstraat 41
9050 Gentbrugge
De film is gratis. Schrijf wel in
via www.bosplus.be. 

Zondag 9 oktober * 
Workshop winterinrichting van je tuin
Op zonnige herfstdagen willen we nog 
gauw de tuin opruimen. Tijdens deze 
workshop leer je hoe je dat doet. Met de 
praktische tips maak je je tuin ook in de 
winter aantrekkelijk voor egels en vogels.
Van 14 uur tot 16 uur 
in de Tuin van Kina
Berouw 55 
9000 Gent
Deelnemen is gratis. Schrijf je in vanaf 
15 september op go.stad.gent/egels 
of bel naar Gentinfo op 09 210 10 10.

Zaterdag 12 november
Bomen- en struikenverkoop
Ontdek welke struiken extra handig zijn 
om je tuin egelvriendelijk te maken. 
Bestellen kan vanaf oktober 
via www.natuurpuntgent.be. 
Afhalen doe je op 12 november 
van 14 tot 17 uur in het Natuur- 
en Milieucentrum De Bourgoyen 
Driepikkelstraat 32 
9000 Gent

Alle activiteiten zijn gratis. 
Voor de twee met een * moet je vooraf inschrijven.

Activiteiten
KALENDER



Meer info

STAD GENT
GROENDIENST
09 225 68 95
groendienst@gent.be 
www.stad.gent - zoekterm ‘egels’

NATUURPUNT GENT
09 227 22 94
joke@natuurpuntgent.org  
www.natuurpuntgent.be -
zoekterm ‘egels’
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