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Natuurweetje: de egel 
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De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo 
vaak iets bijzonders te zien. Maar….. je moet er oog voor hebben.  
IVN Bergeijk-Eersel helpt de lezers  om meer te zien, te horen en te beleven. 
Deze week …....de egel! 
(door Anny van Kessel, PR-vrijwilliger IVN-BE) 

Onze dochter heeft een huis in een nieuwbouwwijk gekocht en ze woont daar aan de rand van een 

landbouwakker. Twee weken geleden vertelde ze ons dat ze vroeg op de avond een beetje 

geschrokken was. Ze hoorde in haar achtertuin geritsel en er bewoog wat in de border met planten. 

Voor een muis was het geluid te hard. Wat zou dat toch zijn? Opeens rende een egel over haar 

verharde tuinpaadje, schoot onder de poort door en maakte zich uit de voeten in het plantsoentje 

voor haar huis.  

Nachtdier 

Ze vond het leuk en voor mij is het een aanleiding om hierover een Natuurweetje te schrijven. Weet 

je dat een egel wel 7.000 á 8.000 stekels heeft en dat hij zich oprolt tot een balletje bij dreigend 

gevaar? Binnenkort (vanaf eind oktober) gaan de egels in winterslaap. Dat doen ze het liefst op een 

plekje waar het een beetje rommelig is. Veel tuinen en parken zijn helaas te netjes. Het is goed om in 

je eigen tuin een hoek met dorre bladeren, gras, mos en houtjes te laten liggen. De kans is groot dat 

er dan een egel in jouw tuin komt logeren.  Daar kan hij namelijk voedsel en een goede slaap- en 

schuilplaats vinden. De egel is een nachtdier en dol op insecten, wormen en slakken. Ze eten soms 

wel 40 slakken per nacht. Daarom is het ook af te raden om slakkenkorrels te gebruiken. Laat de 

natuur zijn werk doen…..dat is tegelijkertijd ook biologisch. 

Geen melk 

Zet absoluut géén schoteltje melk neer, want het is een fabeltje dat dit door de egels gedronken 

wordt. Sterker, ze kunnen er zelfs diarree van krijgen. Het is wel goed om een schoteltje water neer 

te zetten, met een lage rand zodat ze er goed bij kunnen. Wij hopen dat er veel egels in de Bergeijkse 



en Eerselse tuinen komen logeren, want op straat worden nog altijd veel egels doodgereden. De auto 

is zijn grootste vijand.  

Info 
Elke twee weken wordt een natuurweetje gepubliceerd.  
Alle gepubliceerde natuurweetjes lezen? Kijk op onze website 
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes 
Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.  
Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/be of stuur een mailtje naar 
secretaris.ivnbe@gmail.com  
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