Inrichten en plaatsen van een egelhuis
Stap 1. Bedek de bodem met een flinke laag kranten.
Stap 2. Maak een opstaand randje door de kranten een stukje om te vouwen.
Stap 3. Vul het huisje tot ruim driekwart op met kurk droog blad of een mengsel
van hooi en stro. Het hooi stro mengsel maak je door om en om een hand hooi
en een hand stro in het huisje te doen.
Stap 4. Plaats het huisje op stenen. Dit voorkomt rotting van het hout en het
huisje blijft droger, wat voor de egel van levensbelang is.
Stap 1. Kranten op de bodem

Stap 5. Zet het huis op een donkere, beschutte en rustige plek in de struiken, ver
van menselijke activiteit. Ook is het belangrijk dat de ingang van het egelhuis uit
de wind staat.
Leg af en toe wat blad of stro in de buurt van het huisje, zodat de egels hun nest
weer kunnen aanvullen.
Stap 6. Contoleer regelmatig of het egelhuis niet lekt. Vooral na een harde
regenbui is dit raadzaam. Door uw wijsvinger in de ingang te steken, kunt u
voelen of alles nog droog en in orde is.

Stap 2.Opstaand randje vouwen

Stap 7. Zorg voor een veilige, droge, ‘katvrije’ voederplek. De voederplek mag in
het zicht staan zodat u zelf ook van de egels in de tuin kunt genieten.
! Er zijn veel egelhuizen in omloop. Het is van levensbelang dat aan de bovenzijde
onder dakrand ventilatie is, zodat vocht kan verdampen. Maak indien nodig extra
gaten of zet de deksel een halve cm open! Koop geen
huisjes die afgedekt zijn met plastic.

Stap 3. ¾ vullen met mengsel

Een omgekeerd sinaasappelkistje, overdekt met
plastic tegen de regen, is ideaal om het voer onder te
zetten. In de smalle wand maakt u een egelpoortje
met een sluis en een zware steen op het dakje, dit
voorkomt dat katten uit de buurt bij het voer komen.
Voorbeeld voederplek, droog en ‘katvrij’
Pas tegen het invallen van de avond het voer
neerzetten. Dit is voor egels in de vrije natuur hun
etenstijd. Een kant-en-klaar voederhuis voor egels is verkrijgbaar bij
www.vivara.nl.
Winterslaap

Stap 4. Plaats huis op tegels

Als het kouder wordt begint volwassen egel meestal minder te eten. Dit is het
teken dat hij toe is aan zijn winterslaap. Het aanbod van voer kan echter pas
worden verminderd als de egel echt niets meer eet. Wel dient er dan ALTIJD
water en kattenbrokjes in het eethuis te staan. Het komt voor dat de egel, ook in
de winter, bij warmere dagen zijn slaap onderbreekt om te eten. Geef hem dan de
normale portie en vang hem even om te kunnen wegen.
Wanneer de egel is ontwaakt uit zijn winterslaap moet het huis worden
schoongemaakt en opnieuw voorzien van schoon en kurkdroog blad. De beste
tijd hiervoor is mei.

Kijk voor meer informatie op www.egelbescherming.nl
Stap 5. Huisje op beschutte plek

