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Tips voor egels 
De egel is een diertje dat we geregeld over de weg zien trippelen of 

’s avonds horen scharrelen in de tuin. Te veel auto’s op straat en te 

veel gif in onze tuin deden hun aantallen afnemen. Bovendien zijn 

onze tuintjes te steriel geworden. De egel vindt er steeds minder 

voedsel en overwinterplekjes. Laten we de egel helpen.  
 

Bouw een egelhuisje 

Egels overwinteren graag onder een hoop hout, takken of  bladeren. Ze zitten er niet 

alleen warm en droog maar vinden er ook genoeg andere diertjes zoals slakken en  

 

andere insecten. Ideaal dus als ze tijdens hun 

winterslaap een hongertje voelen opkomen.  

Je kan een extraatje doen door ze een 

winterverblijf te kopen. Eentje bouwen is nog 

veel fijner. Egels zijn niet erg kieskeurig. Ze 

moeten wel warmpjes en droog zitten en er 

moet voldoende verse luchttoevoer zijn in het 

egelhuis. Je kan het egelhuisje achteraf 

bedekken met bladeren en takjes. Dat zorgt 

voor extra beschutting en isolatie. 
 

Voeder de egels vet 

Over het bijvoederen van wilde dieren lopen de meningen uiteen. Zolang je hun 

normale leefpatroon niet verstoord kan een extra steuntje zeker geen kwaad. In het 

vroege najaar kan je ze helpen in het aandikken van hun vetreserves. Naast muesli, ei en spek lukt 

dat ook met kattenvoer uit blik of brokjes, fruit en meelwormen.  Je kan het eten afschermen van 

kat of hond door het onder een teil of kistje te plaatsen. Egels kunnen zich erg klein maken en 

hebben genoeg aan een kleine opening.   

Maak gaatjes in je haag  

Egels op stap volgen graag de beschutting van een hek of  haag. Als ze die volgen 

komen ze vaak op  straat terecht waar ze overreden worden. Moesten alle tuintjes met 

mekaar verbonden zijn, zou de egel niet meer zo snel op straat belanden. Onze tuintjes kunnen een 

groene, leefbare corridor vormen voor de egel en alle andere tuindieren. Overleg met je buren wat 

je kan doen. Enkele kleine openingen in je haag of een gangetje onder het tuinmuurtje kunnen 

voldoende zijn. Onthoud vooral dat de egel niet in één tuintje kan overleven én hou je egels van de 

straat. 

Laat wat tuinafval rondslingeren 

In de zomer slapen egels vaak op de grond, onder een dicht struikgewas, in holtes 

onder boomwortels, in composthopen of zelfs in konijnenholen. Soms maken ze al 

eens een nestje om in te slapen. Daar hebben ze losse bladeren voor nodig. Een nest jonge egeltjes 

ligt meestal verborgen in een composthoop, onder wat takken of bladeren. Wees lief voor heb, laat 

wat tuinafval rondslingeren! 
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Houd de egel uit de vijver 

Hoewel ze behoorlijk kunnen zwemmen, verdrinken veel egels in tuinvijvers met 

hoge randen of gladde, steile oevers. Leg een loopplankje in de vijver, zodat de egel 

er veilig uit kan klimmen. 

Zoek hulp voor zieke diertjes 

Vind je in de late herfst of winter een zieke of gewonde egel of een jonge diertje 

waarvan je zeker weet dat de moeder dood is, dan breng je hem best naar een 

dierenopvangcentrum. Egels zijn beschermde dieren, dus als je niet goed weet of en hoe je ze moet 

helpen, kan je best steeds een specialist van zo'n opvangcentrum contacteren. 

Dierenopvangcentra in de omgeving:  

VOC Brasschaat, F. Verbraekenlei 32, 2930 Brasschaat, 0473/48.48.97, www.voc-brasschaat.be 

Socio vzw, Lakborslei 282, 2100 Deurne, 03/325.26.70, www.sociovzw.be 

Dieren onder de Wielen 

Wanneer gels op straat of de weg terecht komen, loopt het vaak slecht af voor hen. 

Als je een dood of gewond dier aantreft op het Vlaamse wegennet, meldt dit dan via 

www.dierenonderdewielen.be 

 


