
 

 

 

Eerlijk delen 
Wat moet je doen als je een egel in je tuin vindt? 

 
Heb jij weleens een egel in je tuin gezien? Kijk hier wat je moet doen. 

 

Als je nu een rommelige tuin hebt dan is de kans groot dat er egel in je tuin zitten. Egels houden namelijk 

ontzettend van bladeren en takken. Egels zijn nog steeds een van de meest wild voorkomende dieren van 

Nederland en egels zijn echte nachtdieren. Ze eten voornamelijk kevers maar ze houden ook van rupsen en ze 

eten ook nog wel eens een slak.  

Je mag ze het hele jaar bijvoeren en vooral in het najaar, want egels gaan in hun winterslaap dus daar moeten 

ze goed veel voor eten. Geef ze, als je ze bij wilt voeren, geen melk. daar krijgen ze ontzettende buikpijn van 

en diarree en daar drogen ze van uit. Dus dat is niet zo handig. Als je ze nou bij wilt voeren kan je dat het beste 

doen met kattenvoer. Dat kunnen ze goed verteren en daarbij lusten ze vast een lekker bakje water.  

Als ze in winterslaap gaan moeten egels heel goed eten en ze kunnen soms wel 30% in gewicht toenemen. de 

eerste egels gaan in ongeveer november in hun winterslaap en meestal duurt het tot ongeveer eind mei dat ze 

weer wakker worden. En dat is ook een beetje afhankelijk van hoe het weer is en hoe de temperatuur is. Als 

het eind mei is, worden ze weer wakker en dan worden ze ook weer lekker actief en gaan ze weer lekker 

rondlopen in je tuin.  

Toch gaat het niet zo goed met de egel in Nederland. Ik ben hier bij de egelbescherming in Naarden en ik 

spreek hier met Jenny, die is de directeur van de egelbescherming. Hoek komt dat, dat het niet zo goed gaat? 

Dat komt vooral omdat Nederland natuurlijk een beetje overvol raakt en de ruimte die de egels nodig hebben 

steeds minder wordt. Dus de egels raken steeds meer in nood. In het najaar worden de jonge egels geboren en 

dat betekent dat ze de eerste tijd bij hun moeder zijn, maar moeders krijgen ongelukken of als de moeders 

vertrekken moeten de moeders zelf zelfstandig worden en raken dan in de problemen. En alle egeltjes die 

gewond raken of niet voldoende eten binnenkrijgen of ziek worden worden allemaal naar de opvang gebracht. 

 Nou een zieke egel kan je herkennen als je hem overdag op straat ziet want dat hoort helemaal niet. Een egel 

is een nachtdier en wordt dus actief als de zon onder gaat. Dus misschien als je mag opblijven van je ouders 

dan kun je misschien achter in je tuin wel eens een egel horen ritselen. dus als je overdag een egel ziet is er 

waarschijnlijk iets aan de hand. Wat zijn nog meer dingen waar je op moet letten bij zo'n egel als je hem ziet 

lopen? Nou als je overdag een egel ziet lopen moet je altijd eventjes de egelbescherming bellen maar als je 

s'avonds een egeltje ziet die hoest of die ligt op z'n zij of je hoort hem zelfs piepen. Dan weet je eigenlijk ook 

van dit klopt ook niet. Een gezonde egel als die jou ziet, die rent heel hard weg of maakt zich tot een hele 

mooie bol. Dus als ie dat niet doet dan moet je eigenlijk een beetje opletten. 

Als je nou zo'n zieke egel gevonden hebt hé kan je die dan het beste oppakken? En naar de dierenopvang 

brengen? Want die stekels lijken mij best wel zeer doen eigenlijk aan je handen. Ja, je moet altijd heel 

voorzichtig zijn als je en diertje oppakt. het beste is om gewoon een handdoek te nemen maar als je dat niet 

hebt kan je ook een sjaal nemen of tuin-handschoenen of gewoon een krant. Hier heb je zo'n egel. dan doe je 

heel voorzichtig zo de handdoek over hem heen en je pakt hem heel voorzichtig op en dan leg je hem in een 

doos met deze handdoek en het liefst een kruik, want ze zijn toch vaak ziek of in shock. Dan leg je een lege 

colafles, die vul je met heet water, doe je een handdoek omheen en leg je er zo bij. Je mag er wat water en wat 

kattenvoer bijzetten en dan bel je de egelbescherming. 
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