EGELWERKGROEP
NEDERLAND
VERBIND JE TUIN:

EGELSNELWEG

Een egelsnelweg is een opening
van 13x13 cm in jouw schutting,
waardoor egels jouw tuin als
leefgebied kunnen gebruiken!

Deel deze folder met buren, familie of vrienden!

www.egelsnelweg.nl

De egel

De egel (Erinaceus europaeus) is een
bekende verschijning in voor- en
achtertuin. Onmiskenbaar door de
stekels op zijn bovenlijf. Het is een
soort in de orde van insecteneters.
Typisch voor de egel is zijn kringspier
waarmee hij zich bij gevaar kan
oprollen tot een stekelbal.

Heb jij een egel gezien?
Egelwaarnemingen zijn belangrijk voor onderzoek! Door de waarnemingen te
verzamelen ontstaat een goed beeld van de verspreiding van de egelpopulatie.
Heb je een egel gezien? Levend of dood? Meld deze dan:

1
2
3

Ga naar bit.do/meldeenegel
Vul de details van je egelwaarneming in
Klik op 'bewaar'. Dank voor het melden!

Dit groepje egels werd met
een wildcamera gespot in
Medemblik door Jeroen van
Assema

Een egel op de weg, gezien
door Herman de Jongh in
Smeerling

Gregor Meurs spotte in
Tilburg deze zwemmende(!)
egel

www.egelsnelweg.nl

Egelvriendelijk tuinieren
Draag jij ook een steentje bij aan het
leefgebied van de egel? Maak je tuin
dan egelvriendelijk! Tuinen zijn een
belangrijk element in het leefgebied
van de egel geworden. Verstening
vormt een bedreiging voor de egel,
daar kunnen we wat aan veranderen!

Leg een egelsnelweg aan!
Omheiningen zijn een groot obstakel
voor egels. Dichte hekken en
schuttingen zorgen er dan ook voor
dat egels geen gebruik kunnen maken
van jouw tuin. Leg daarom een
egelsnelweg aan: een gat van 13x13
cm in jouw omheining!
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Creëer nest- en schuilplaatsen

Egelhuisjes, schuilplaatsen,
Egels
gedijen het beste in een groene, wilde tuin. Laat
nestplaatsen
bladeren dus liggen en snoei/maai de beplanting zo min
mogelijk (houd altijd rekening met egels als je wilt snoeien
of maaien!). Ook zijn composthopen, takken en
boomstronken ideale materialen voor egels om tussen te
nestelen. Daarnaast kun je natuurlijk ook een egelhuisje
maken voor je tuinbewoners!
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Een aantal gevaren op een rijtje:
• Slakkengif en insecticiden zijn gevaarlijk voor egels!
• Egels kunnen verstrikt raken in netten!
• Maak je vijver/sloot/zwembad veilig met een plankje!
• Robotmaaiers rijden over egels heen, laat ze alleen
overdag draaien!
• Geef egels nóóit melk!
Een schaaltje water voldoet!

www.egelsnelweg.nl

Over de Egelwerkgroep
Egelwerkgroep Nederland, onderdeel van De
Zoogdiervereniging, is een platform voor het opdoen
van kennis over de Europese egel en zijn status,
ecologie, kansen en knelpunten, met als voornaamste
doel een betere bescherming van de egel in
Nederland.
De missie van Egelwerkgroep Nederland is om een
platform te vormen waar wetenschap, opvangcentra en
het brede publiek met elkaar samenwerken ten
behoeve van de bescherming van de egel.
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Voor meer informatie, kijk op
www.egelwerkgroep.com of:
egelwerkgroep@zoogdiervereniging.nl
@egelwerkgroep
facebook.com/egelwerkgroepnederland
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