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                 wereld van de egel  
 
• aaneengesloten groenstructuur zonder barrières 
• natuurlijke oevers   
• dichte beplanting en bosranden (struweel en ruigte)  
• grasland en bosrand  
• heggen en hagen  
• rommelhoekjes 
• takkenrillen 
• bladhopen en plantenresten 
• composthopen  
• natuurlijke omheiningen, bv wilgenvlechtwerk 
• openingen in schuttingen en hekwerken (15 x 15 cm) 
• loopplanken langs duikers  
• uittredeplaatsen en egeltrapjes bij steile oevers 
• slaapnesten, kraamnesten, winterslaapplaatsen   
 
  1 takkenhutje 

  2 huisje met kistje als basis 

  3 egelbungalow  

 

    

   menukaart - top 5  

 
   regenwormen 
   huisjesslakken  
   kevers 
   rupsen 
   vliegen en muggen  
 

 

  plek voor slaapplaatsen en nesten  
 
 1 weinig verstoring (mijdt kinderspeelplek, honden of druk verkeer) 
 2 voedselgebied in omgeving (gras, struweel, bosje, natuurtuin) 
 3 beschut en afgeschermd door struiken en ruigte  
 4 bladeren en droge plantenresten vlakbij  
 4 droog, goede afwatering (bv op 4 stoeptegels) 
 5 eventueel tegen gevel (niet op noorden)  
 6 openingen niet naar noord of noordoost    
 

 

     hoe groot is leefgebied ?   
 
   ♀  10 -  20 hectare   (overlap met andere egels) 
   ♂ 20 -  40 hectare   (overlap met andere egels)  
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    jaar van de egel  -  kalender  + onze bijdrage   

    ¤¤¤¤¤  = inschatting aantal egels per 40  ha groene stad (=wijkmaat) 
 

Jan slapen 
 

¤¤¤¤¤ 

soms even wakker is normaal  
 

 
laat egel verder slapen  

Feb slapen 

 

¤¤¤¤ 

ronddolende egel, zieke of gewonde egel  

 
 
bel egelopvang (zie www.egelopvang.nl)  

Mrt slapen  
 

¤¤¤ 

lichaamsgewicht van 1000 -> 600 gram gezakt 
einde winter daarom meest kwetsbaar  
 
let op als je nu tuin opruimt (of wacht nog even)  

Apr wakker worden  
 

¤¤¤ 

bij aanhoudende kou pas in mei wakker ! 
 
 
egelslaapplaats en egeltrapjes maken   

Mei op verkenning en paren 
 

¤¤¤ 

mannetjes leggen soms 2 tot 3 km af  
draagtijd 35 dagen  
 

opruimen / werk aan composthoop kan weer   

Jun jongen geboren, eerste nest  
 

¤¤¤. . . . .  

jongen blijven 3 weken in nest  
gemiddeld 5 jongen (var tussen 2 en 10)  
 

let op nesten  

Jul jongen met moeder op stap 
  

¤¤¤¤¤¤¤ 

jongen lopen 3-4  weken mee met moeder  
 

 
let op nesten 

Aug soms tweede nest  

 

¤¤¤¤¤¤. . . . . 

jongen gaan hun eigen weg maar blijven 

meestal bij elkaar 
 
let op nesten / egelslaapplaats maken  

Sep jongen met moeder op stap 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

in deze maand worden de meeste egels gezien: 
volwassenen + jongen eerste en tweede nest  
 
met de auto ?  let extra op overstekende egels  

Okt voorbereiden op winter  
 

¤¤¤¤¤¤¤ 

flink veel eten: vetreserve opbouwen  
winterslaapplaats zoeken en inrichten  
 
werk aan composthoop kan nog wel  

Nov slapen gaan (volwassenen) 
 

¤¤¤¤¤¤ 

lichaamstemperatuur daalt van 38 naar 10 °C 
hartslag daalt van 100-150 naar 20 x per minuut 
 
let op bij tuinklussen (snoeien) niet 'winterklaar' 

Dec 
 

slapen gaan (jongen) 
 

¤¤¤¤¤ 

jongen gaan pas maand later in winterslaap  
vaak in gezamenlijk nest  
 

let op bij tuinklussen (snoeien) niet 'winterklaar'  
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     slaapplaats ....     van kamperen tot 5 sterren bungalow  
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