
Egels zijn nachtdieren en worden vaak ‘s
avonds rondscharrelend gezien in de
tuin. Ze zijn welkome gasten, omdat ze
de voor ons schadelijke dieren eten
zoals slakken, rupsen, kevers, jonge
muizen en aas. (In onze tuin ervaren wij
deze dieren als ‘schadelijk’, omdat ze de
planten aanvreten) 

Waar wonen egels?
Egels houden van lage begroeiing, 
rommelige, verborgen hoekjes en veel
bladafval. Daar vindt hij zijn natuurlijke
voedsel en materiaal om een slaapnest
van te maken. Zij slapen ook graag in
composthopen op een beschutte plaats.

Een egelslaapplaats
U kunt zelf een geschikte slaapplaats
voor de egel maken met een berg tuin-
afval.

Dat kan ook door een houten (geen
betonnen) egelhuis neer te zetten dat u
vult met hooi of droog blad en wat oude
kranten.

Egels voeren
Er is geen enkel bezwaar tegen om
egels te voeren, zolang het maar bijvoe-
ren is. Egels die in augustus, september
geboren worden, hebben met wat extra
voedsel meer kans om voldoende vetre-
serves op te bouwen om de winterslaap
te overleven.

Wat kunt u bijvoeren?
Geef kattenvoer en -brokken, rijp fruit en
meelwormen. Zorg voor een bakje water,
géén melk. Zet het eten onder een
omgekeerd kistje met een klein gat erin,
zodat katten er niet bij kunnen maar de
egel wel.

Egels in uw tuin

Gevaren voor egels
• Een egel gaat dood als hij vergiftigde

slakken eet. Gebruik andere manieren
om van uw slakken af  te komen!

• Egels kunnen goed zwemmen maar
tegen gladde of steile randen van bijv.
tuinvijvers kunnen zij niet op. Zorg
voor een ruwe rand of verlaag de rand
plaatselijk.

• Rondslingerende jampotten, ijzerdraad
of blikjes kunnen een gevaar zijn.
Ruim ze liever op.

• Laat een net dat over fruit gehangen
wordt, minstens 30 cm boven de
grond hangen; een
egel kan er dan niet
in verward raken.

• Een egel moet niet
alleen in maar ook
weer uit uw tuin kun-
nen. Zorg voor kleine
openingen onder
schuttingen of dichte
heggen.

Een ‘egelvriendelijke tuin’
Maak van uw tuin een ‘egelvriendelijke
tuin’ door goed op alle gevaren te letten.
U zult jarenlang plezier hebben van uw
bewoner die als dank uw slakken opeet!
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