
Uiterlijk 
 De egel is goed herkenbaar 
door de stekels op de rug en de 
bovenzijde van de kop. 
Een volwassen egel heeft ongeveer 
7000 - 8000 stekels van 2 tot 3 cm 
lang. Waar stekels ontbreken, is de 
huid bedekt met vrij stugge haren 
die op de buikzijde geelwit tot bruin 
zijn. 
Een stekel gaat ongeveer een jaar 
mee. Daarna valt hij uit en wordt hij 
vervangen.Typisch voor de egel is 
de spier waarmee hij zich bij gevaar 
in enkele seconden tot een bolletje 
kan oprollen en zijn stekels overeind 
kan zetten

 

Leefgebied 
 

 In onze streken leven de egels 
bijna overal, maar in sommige ge-
bieden zijn ze echter algemener dan 
in andere. 
Tuinen, bosranden, struweel en loof-
bos, liefst met ondergroei, zijn 
goede leefgebieden. Egels komen 
ook in steden voor, zolang er maar 
groen en schuilplaatsen aanwezig 
zijn. Landbouwgebieden vinden zij 
echter minder leuk; zij worden er 
dikwijls gestoord en de insecten die 
zij er vinden zitten vol pesticiden.

Winterslaap

Van zodra de temperatuur onder de 
10° daalt begint de egel aan het 
maken van een winternest. Een 
groot deel van het jaar (november 
/december tot april/mei) is de egel 
in winterslaap, waaruit hij af en toe 
wakker kan worden. Tijdens de win-
terslaap daalt zijn lichaamstemper-
atuur van circa 35° tot circa 10 °C. 
Een goed nest gemaakt van veel 
isolerend materiaal is dus erg be-
langrijk.  Ook verliest hij ongeveer 
30% van zijn gewicht. Dat wordt in 
het voorjaar echter weer ruim-
schoots ingehaald. 

Gedrag
 
 

Egels zijn meestal alleen op stap en 
vormen geen vaste paartjes.  Soms 
delen zij een nest, maar niet voor 
lang. Als je dan toch een groepje 
egels ontdekt bestaat het meestal 
uit de  moeder met haar jongen. 
Ze hebben min of meer een vast 
'leefgebied' maar ze hebben geen 
echt' territorium' dat ze moeten-
verdedigen . 

Het nest
 

Soms, maar niet altijd worden slaap-
nesten gebouwd met losse 
bladeren. 
Een nest voor de jongen ligt op een 
goed verborgen plek zoals in een 
compost-, takken- of puinhoop. 
Winternesten worden meestal in de 
grond gemaakt, tegen een schut-
ting aan, in een schuur of bijgebouw 
of in een takken- of composthoop.
De afmetingen van het winternest 
zijn soms wel een halve meter in 
doorsnee. 
Het egelhuisje dat jullie maken met 
licht uitgegraven bed benadert erg 
goed het natuurlijk nest.

De baby-egel
 

Egels zijn zoogdieren.
Tussen juni en oktober werpt het 
vrouwtje gemiddeld ruim vijf soms 
zelf tien jongen.  De jongen zijn dan 
nog onbehaard en blind.
Al na enkele uren verschijnen echter 
witte stekels. Binnen enkele weken 
worden deze vervangen door een 
tweede en derde generatie bruin-
crème-kleurige stekels. 

Na twee weken gaan de oogjes en 
oortjes open.  De zorg en opvoe-

ding voor deze baby is de ex-
clusieve taak van de moeder. 

De jongen

 Na drie weken verlaten de jongen het nest en gaan ze met moeder op stap. Op een leeftijd van 
± 6 weken worden ze zelfstandig. De jongen blijven bij elkaar om te overwinteren in het nest waarin 
ze zijn geboren. 
Egels brengen  in onze streek niet meer dan één nest per jaar groot.  Dan brengen zij 5, ja soms zelf 
10 jongen ter wereld
Het mannetje bemoeit zich niet met het grootbrengen van de jongen. De mannetjesegel is een 
echte �iere�uiter en bewandelt een veel groter gebied.  want ‘meneerke’ brengt dan bezoek aan 
verschillende vrouwtjes 

 

Bedreiging 
& bescherming
 
 De egel is  een beschermde 
diersoort; er is maar heel weinig 
nodig om hem te doen uitsterven.
Typisch is dat hij zich bij gevaar 
oprolt en niet vlucht. Juist daarom is 
de egel dikwijls het  slachto�er van      
ons verkeer. Maar ook door het 
maaien en bewerken van landbou-
wgronden.
Dikwijls ook wordt hij vergiftigd  
door pesticide, slakkengif dat wij 
onbedachtzaam gebruiken.
Al deze sto�en hopen zich via het 
voedsel op in de egel, die er vervol-
gens dood aan kan gaan.
 

Egels in de tuin
 

Egels in de tuin hebben is  zeer gun-
stig omdat zij kevers, rupsen en slak-
ken eten.  Zij zijn  een noodzakelijke 
diersoort in de voedselketen.  
Per nacht eten zij meer dan 40 
slakken, rupsen en spinnen en 
beletten dat er teveel van die 
ongewenste dieren zouden zijn.
Je kan vaker bezoek van egels ver-
wachten als u uw tuin wat toegan-
kelijker is gemaakt (kleine doorgan-
gen in afscheidingen). Zo blijven 
egels vrije dieren  en niet  gevangen 
in je tuin. 

Wij en de egels 
 
 

Egels passen zich makkelijk aan en 
zijn voor niemand bedreigend. 
Hun voorkomen is lief en vriendelijk. 
Er zijn maar weinig mensen die nog 
nooit een egel hebben gezien. 
Op mooie zomeravonden kan je met 
een beetje geluk een egel zien rond-
scharrelen. De egel verraadt zich 
vaak door geritsel en gesnuif. 
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lichaamsbouw
 

 Het lijkt alsof een egel korte 
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Je zou het  niet verwachten, maar egels 
zijn dus  verassend snel en lenig. Ze 

kruipen door nauwe spleten en kunnen 
prima zwemmen.. Als zij het willen en zich 

daarvoor inspannen kunnen zij heel wat 
plaatsen bereiken.
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terslaap daalt zijn lichaamstemper-
atuur van circa 35° tot circa 10 °C. 
Een goed nest gemaakt van veel 
isolerend materiaal is dus erg be-
langrijk.  Ook verliest hij ongeveer 
30% van zijn gewicht. Dat wordt in 
het voorjaar echter weer ruim-
schoots ingehaald. 

Gedrag
 
 

Egels zijn meestal alleen op stap en 
vormen geen vaste paartjes.  Soms 
delen zij een nest, maar niet voor 
lang. Als je dan toch een groepje 
egels ontdekt bestaat het meestal 
uit de  moeder met haar jongen. 
Ze hebben min of meer een vast 
'leefgebied' maar ze hebben geen 
echt' territorium' dat ze moeten-
verdedigen . 

Het nest
 

Soms, maar niet altijd worden slaap-
nesten gebouwd met losse 
bladeren. 
Een nest voor de jongen ligt op een 
goed verborgen plek zoals in een 
compost-, takken- of puinhoop. 
Winternesten worden meestal in de 
grond gemaakt, tegen een schut-
ting aan, in een schuur of bijgebouw 
of in een takken- of composthoop.
De afmetingen van het winternest 
zijn soms wel een halve meter in 
doorsnee. 
Het egelhuisje dat jullie maken met 
licht uitgegraven bed benadert erg 
goed het natuurlijk nest.

De baby-egel
 

Egels zijn zoogdieren.
Tussen juni en oktober werpt het 
vrouwtje gemiddeld ruim vijf soms 
zelf tien jongen.  De jongen zijn dan 
nog onbehaard en blind.
Al na enkele uren verschijnen echter 
witte stekels. Binnen enkele weken 
worden deze vervangen door een 
tweede en derde generatie bruin-
crème-kleurige stekels. 

Na twee weken gaan de oogjes en 
oortjes open.  De zorg en opvoe-

ding voor deze baby is de ex-
clusieve taak van de moeder. 

De jongen

 Na drie weken verlaten de jongen het nest en gaan ze met moeder op stap. Op een leeftijd van 
± 6 weken worden ze zelfstandig. De jongen blijven bij elkaar om te overwinteren in het nest waarin 
ze zijn geboren. 
Egels brengen  in onze streek niet meer dan één nest per jaar groot.  Dan brengen zij 5, ja soms zelf 
10 jongen ter wereld
Het mannetje bemoeit zich niet met het grootbrengen van de jongen. De mannetjesegel is een 
echte �iere�uiter en bewandelt een veel groter gebied.  want ‘meneerke’ brengt dan bezoek aan 
verschillende vrouwtjes 

 

Bedreiging 
& bescherming
 
 De egel is  een beschermde 
diersoort; er is maar heel weinig 
nodig om hem te doen uitsterven.
Typisch is dat hij zich bij gevaar 
oprolt en niet vlucht. Juist daarom is 
de egel dikwijls het  slachto�er van      
ons verkeer. Maar ook door het 
maaien en bewerken van landbou-
wgronden.
Dikwijls ook wordt hij vergiftigd  
door pesticide, slakkengif dat wij 
onbedachtzaam gebruiken.
Al deze sto�en hopen zich via het 
voedsel op in de egel, die er vervol-
gens dood aan kan gaan.
 

Egels in de tuin
 

Egels in de tuin hebben is  zeer gun-
stig omdat zij kevers, rupsen en slak-
ken eten.  Zij zijn  een noodzakelijke 
diersoort in de voedselketen.  
Per nacht eten zij meer dan 40 
slakken, rupsen en spinnen en 
beletten dat er teveel van die 
ongewenste dieren zouden zijn.
Je kan vaker bezoek van egels ver-
wachten als u uw tuin wat toegan-
kelijker is gemaakt (kleine doorgan-
gen in afscheidingen). Zo blijven 
egels vrije dieren  en niet  gevangen 
in je tuin. 

Wij en de egels 
 
 

Egels passen zich makkelijk aan en 
zijn voor niemand bedreigend. 
Hun voorkomen is lief en vriendelijk. 
Er zijn maar weinig mensen die nog 
nooit een egel hebben gezien. 
Op mooie zomeravonden kan je met 
een beetje geluk een egel zien rond-
scharrelen. De egel verraadt zich 
vaak door geritsel en gesnuif. 
 

Verspreiding
 

De egel komt bijna overal voor in 
Europa. Van het hoge Noorden tot 
het Zuiden. 
Daarom ook bevat zijn latijnse naam 
het woord Europa:
‘Erinaceus europaeus’. 
In die zeer verschillende gebieden is 
zijn levenswijze  wat aangepast. 
Zo zal de egel in Noorwegen een 
veel langere winterslaap doorbren-
gen dan deze in het Zuiden, en is ook 
het voedsel dat hij eet  anders.
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Uiterlijk 
 De egel is goed herkenbaar 
door de stekels op de rug en de 
bovenzijde van de kop. 
Een volwassen egel heeft ongeveer 
7000 - 8000 stekels van 2 tot 3 cm 
lang. Waar stekels ontbreken, is de 
huid bedekt met vrij stugge haren 
die op de buikzijde geelwit tot bruin 
zijn. 
Een stekel gaat ongeveer een jaar 
mee. Daarna valt hij uit en wordt hij 
vervangen.Typisch voor de egel is 
de spier waarmee hij zich bij gevaar 
in enkele seconden tot een bolletje 
kan oprollen en zijn stekels overeind 
kan zetten

 

Leefgebied 
 

 In onze streken leven de egels 
bijna overal, maar in sommige ge-
bieden zijn ze echter algemener dan 
in andere. 
Tuinen, bosranden, struweel en loof-
bos, liefst met ondergroei, zijn 
goede leefgebieden. Egels komen 
ook in steden voor, zolang er maar 
groen en schuilplaatsen aanwezig 
zijn. Landbouwgebieden vinden zij 
echter minder leuk; zij worden er 
dikwijls gestoord en de insecten die 
zij er vinden zitten vol pesticiden.

Winterslaap

Van zodra de temperatuur onder de 
10° daalt begint de egel aan het 
maken van een winternest. Een 
groot deel van het jaar (november 
/december tot april/mei) is de egel 
in winterslaap, waaruit hij af en toe 
wakker kan worden. Tijdens de win-
terslaap daalt zijn lichaamstemper-
atuur van circa 35° tot circa 10 °C. 
Een goed nest gemaakt van veel 
isolerend materiaal is dus erg be-
langrijk.  Ook verliest hij ongeveer 
30% van zijn gewicht. Dat wordt in 
het voorjaar echter weer ruim-
schoots ingehaald. 

Gedrag
 
 

Egels zijn meestal alleen op stap en 
vormen geen vaste paartjes.  Soms 
delen zij een nest, maar niet voor 
lang. Als je dan toch een groepje 
egels ontdekt bestaat het meestal 
uit de  moeder met haar jongen. 
Ze hebben min of meer een vast 
'leefgebied' maar ze hebben geen 
echt' territorium' dat ze moeten-
verdedigen . 

Het nest
 

Soms, maar niet altijd worden slaap-
nesten gebouwd met losse 
bladeren. 
Een nest voor de jongen ligt op een 
goed verborgen plek zoals in een 
compost-, takken- of puinhoop. 
Winternesten worden meestal in de 
grond gemaakt, tegen een schut-
ting aan, in een schuur of bijgebouw 
of in een takken- of composthoop.
De afmetingen van het winternest 
zijn soms wel een halve meter in 
doorsnee. 
Het egelhuisje dat jullie maken met 
licht uitgegraven bed benadert erg 
goed het natuurlijk nest.

De baby-egel
 

Egels zijn zoogdieren.
Tussen juni en oktober werpt het 
vrouwtje gemiddeld ruim vijf soms 
zelf tien jongen.  De jongen zijn dan 
nog onbehaard en blind.
Al na enkele uren verschijnen echter 
witte stekels. Binnen enkele weken 
worden deze vervangen door een 
tweede en derde generatie bruin-
crème-kleurige stekels. 

Na twee weken gaan de oogjes en 
oortjes open.  De zorg en opvoe-

ding voor deze baby is de ex-
clusieve taak van de moeder. 

De jongen

 Na drie weken verlaten de jongen het nest en gaan ze met moeder op stap. Op een leeftijd van 
± 6 weken worden ze zelfstandig. De jongen blijven bij elkaar om te overwinteren in het nest waarin 
ze zijn geboren. 
Egels brengen  in onze streek niet meer dan één nest per jaar groot.  Dan brengen zij 5, ja soms zelf 
10 jongen ter wereld
Het mannetje bemoeit zich niet met het grootbrengen van de jongen. De mannetjesegel is een 
echte �iere�uiter en bewandelt een veel groter gebied.  want ‘meneerke’ brengt dan bezoek aan 
verschillende vrouwtjes 

 

Bedreiging 
& bescherming
 
 De egel is  een beschermde 
diersoort; er is maar heel weinig 
nodig om hem te doen uitsterven.
Typisch is dat hij zich bij gevaar 
oprolt en niet vlucht. Juist daarom is 
de egel dikwijls het  slachto�er van      
ons verkeer. Maar ook door het 
maaien en bewerken van landbou-
wgronden.
Dikwijls ook wordt hij vergiftigd  
door pesticide, slakkengif dat wij 
onbedachtzaam gebruiken.
Al deze sto�en hopen zich via het 
voedsel op in de egel, die er vervol-
gens dood aan kan gaan.
 

Egels in de tuin
 

Egels in de tuin hebben is  zeer gun-
stig omdat zij kevers, rupsen en slak-
ken eten.  Zij zijn  een noodzakelijke 
diersoort in de voedselketen.  
Per nacht eten zij meer dan 40 
slakken, rupsen en spinnen en 
beletten dat er teveel van die 
ongewenste dieren zouden zijn.
Je kan vaker bezoek van egels ver-
wachten als u uw tuin wat toegan-
kelijker is gemaakt (kleine doorgan-
gen in afscheidingen). Zo blijven 
egels vrije dieren  en niet  gevangen 
in je tuin. 

Wij en de egels 
 
 

Egels passen zich makkelijk aan en 
zijn voor niemand bedreigend. 
Hun voorkomen is lief en vriendelijk. 
Er zijn maar weinig mensen die nog 
nooit een egel hebben gezien. 
Op mooie zomeravonden kan je met 
een beetje geluk een egel zien rond-
scharrelen. De egel verraadt zich 
vaak door geritsel en gesnuif. 
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Uiterlijk 
 De egel is goed herkenbaar 
door de stekels op de rug en de 
bovenzijde van de kop. 
Een volwassen egel heeft ongeveer 
7000 - 8000 stekels van 2 tot 3 cm 
lang. Waar stekels ontbreken, is de 
huid bedekt met vrij stugge haren 
die op de buikzijde geelwit tot bruin 
zijn. 
Een stekel gaat ongeveer een jaar 
mee. Daarna valt hij uit en wordt hij 
vervangen.Typisch voor de egel is 
de spier waarmee hij zich bij gevaar 
in enkele seconden tot een bolletje 
kan oprollen en zijn stekels overeind 
kan zetten

 

Leefgebied 
 

 In onze streken leven de egels 
bijna overal, maar in sommige ge-
bieden zijn ze echter algemener dan 
in andere. 
Tuinen, bosranden, struweel en loof-
bos, liefst met ondergroei, zijn 
goede leefgebieden. Egels komen 
ook in steden voor, zolang er maar 
groen en schuilplaatsen aanwezig 
zijn. Landbouwgebieden vinden zij 
echter minder leuk; zij worden er 
dikwijls gestoord en de insecten die 
zij er vinden zitten vol pesticiden.

Winterslaap

Van zodra de temperatuur onder de 
10° daalt begint de egel aan het 
maken van een winternest. Een 
groot deel van het jaar (november 
/december tot april/mei) is de egel 
in winterslaap, waaruit hij af en toe 
wakker kan worden. Tijdens de win-
terslaap daalt zijn lichaamstemper-
atuur van circa 35° tot circa 10 °C. 
Een goed nest gemaakt van veel 
isolerend materiaal is dus erg be-
langrijk.  Ook verliest hij ongeveer 
30% van zijn gewicht. Dat wordt in 
het voorjaar echter weer ruim-
schoots ingehaald. 

Gedrag
 
 

Egels zijn meestal alleen op stap en 
vormen geen vaste paartjes.  Soms 
delen zij een nest, maar niet voor 
lang. Als je dan toch een groepje 
egels ontdekt bestaat het meestal 
uit de  moeder met haar jongen. 
Ze hebben min of meer een vast 
'leefgebied' maar ze hebben geen 
echt' territorium' dat ze moeten-
verdedigen . 

Het nest
 

Soms, maar niet altijd worden slaap-
nesten gebouwd met losse 
bladeren. 
Een nest voor de jongen ligt op een 
goed verborgen plek zoals in een 
compost-, takken- of puinhoop. 
Winternesten worden meestal in de 
grond gemaakt, tegen een schut-
ting aan, in een schuur of bijgebouw 
of in een takken- of composthoop.
De afmetingen van het winternest 
zijn soms wel een halve meter in 
doorsnee. 
Het egelhuisje dat jullie maken met 
licht uitgegraven bed benadert erg 
goed het natuurlijk nest.

De baby-egel
 

Egels zijn zoogdieren.
Tussen juni en oktober werpt het 
vrouwtje gemiddeld ruim vijf soms 
zelf tien jongen.  De jongen zijn dan 
nog onbehaard en blind.
Al na enkele uren verschijnen echter 
witte stekels. Binnen enkele weken 
worden deze vervangen door een 
tweede en derde generatie bruin-
crème-kleurige stekels. 

Na twee weken gaan de oogjes en 
oortjes open.  De zorg en opvoe-

ding voor deze baby is de ex-
clusieve taak van de moeder. 

De jongen

 Na drie weken verlaten de jongen het nest en gaan ze met moeder op stap. Op een leeftijd van 
± 6 weken worden ze zelfstandig. De jongen blijven bij elkaar om te overwinteren in het nest waarin 
ze zijn geboren. 
Egels brengen  in onze streek niet meer dan één nest per jaar groot.  Dan brengen zij 5, ja soms zelf 
10 jongen ter wereld
Het mannetje bemoeit zich niet met het grootbrengen van de jongen. De mannetjesegel is een 
echte �iere�uiter en bewandelt een veel groter gebied.  want ‘meneerke’ brengt dan bezoek aan 
verschillende vrouwtjes 

 

Bedreiging 
& bescherming
 
 De egel is  een beschermde 
diersoort; er is maar heel weinig 
nodig om hem te doen uitsterven.
Typisch is dat hij zich bij gevaar 
oprolt en niet vlucht. Juist daarom is 
de egel dikwijls het  slachto�er van      
ons verkeer. Maar ook door het 
maaien en bewerken van landbou-
wgronden.
Dikwijls ook wordt hij vergiftigd  
door pesticide, slakkengif dat wij 
onbedachtzaam gebruiken.
Al deze sto�en hopen zich via het 
voedsel op in de egel, die er vervol-
gens dood aan kan gaan.
 

Egels in de tuin
 

Egels in de tuin hebben is  zeer gun-
stig omdat zij kevers, rupsen en slak-
ken eten.  Zij zijn  een noodzakelijke 
diersoort in de voedselketen.  
Per nacht eten zij meer dan 40 
slakken, rupsen en spinnen en 
beletten dat er teveel van die 
ongewenste dieren zouden zijn.
Je kan vaker bezoek van egels ver-
wachten als u uw tuin wat toegan-
kelijker is gemaakt (kleine doorgan-
gen in afscheidingen). Zo blijven 
egels vrije dieren  en niet  gevangen 
in je tuin. 

Wij en de egels 
 
 

Egels passen zich makkelijk aan en 
zijn voor niemand bedreigend. 
Hun voorkomen is lief en vriendelijk. 
Er zijn maar weinig mensen die nog 
nooit een egel hebben gezien. 
Op mooie zomeravonden kan je met 
een beetje geluk een egel zien rond-
scharrelen. De egel verraadt zich 
vaak door geritsel en gesnuif. 
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Leefgebied 

Egels zijn nachtdieren. 
Bij valavond en nacht kan je ze 
tegenkomen. In die periode is de 
kans dat zij hun prooidieren vinden 
het grootst. Hun zicht is niet zo 
bijster goed, maar zij hebben een 
bijzonder goed reukvermogen. 
Wormen die 5 cm onder de grond 
zitten kunnen zij nog steeds ruiken.



Uiterlijk 
 De egel is goed herkenbaar 
door de stekels op de rug en de 
bovenzijde van de kop. 
Een volwassen egel heeft ongeveer 
7000 - 8000 stekels van 2 tot 3 cm 
lang. Waar stekels ontbreken, is de 
huid bedekt met vrij stugge haren 
die op de buikzijde geelwit tot bruin 
zijn. 
Een stekel gaat ongeveer een jaar 
mee. Daarna valt hij uit en wordt hij 
vervangen.Typisch voor de egel is 
de spier waarmee hij zich bij gevaar 
in enkele seconden tot een bolletje 
kan oprollen en zijn stekels overeind 
kan zetten

 

Leefgebied 
 

 In onze streken leven de egels 
bijna overal, maar in sommige ge-
bieden zijn ze echter algemener dan 
in andere. 
Tuinen, bosranden, struweel en loof-
bos, liefst met ondergroei, zijn 
goede leefgebieden. Egels komen 
ook in steden voor, zolang er maar 
groen en schuilplaatsen aanwezig 
zijn. Landbouwgebieden vinden zij 
echter minder leuk; zij worden er 
dikwijls gestoord en de insecten die 
zij er vinden zitten vol pesticiden.

Winterslaap

Van zodra de temperatuur onder de 
10° daalt begint de egel aan het 
maken van een winternest. Een 
groot deel van het jaar (november 
/december tot april/mei) is de egel 
in winterslaap, waaruit hij af en toe 
wakker kan worden. Tijdens de win-
terslaap daalt zijn lichaamstemper-
atuur van circa 35° tot circa 10 °C. 
Een goed nest gemaakt van veel 
isolerend materiaal is dus erg be-
langrijk.  Ook verliest hij ongeveer 
30% van zijn gewicht. Dat wordt in 
het voorjaar echter weer ruim-
schoots ingehaald. 

Gedrag
 
 

Egels zijn meestal alleen op stap en 
vormen geen vaste paartjes.  Soms 
delen zij een nest, maar niet voor 
lang. Als je dan toch een groepje 
egels ontdekt bestaat het meestal 
uit de  moeder met haar jongen. 
Ze hebben min of meer een vast 
'leefgebied' maar ze hebben geen 
echt' territorium' dat ze moeten-
verdedigen . 

Het nest
 

Soms, maar niet altijd worden slaap-
nesten gebouwd met losse 
bladeren. 
Een nest voor de jongen ligt op een 
goed verborgen plek zoals in een 
compost-, takken- of puinhoop. 
Winternesten worden meestal in de 
grond gemaakt, tegen een schut-
ting aan, in een schuur of bijgebouw 
of in een takken- of composthoop.
De afmetingen van het winternest 
zijn soms wel een halve meter in 
doorsnee. 
Het egelhuisje dat jullie maken met 
licht uitgegraven bed benadert erg 
goed het natuurlijk nest.

De baby-egel
 

Egels zijn zoogdieren.
Tussen juni en oktober werpt het 
vrouwtje gemiddeld ruim vijf soms 
zelf tien jongen.  De jongen zijn dan 
nog onbehaard en blind.
Al na enkele uren verschijnen echter 
witte stekels. Binnen enkele weken 
worden deze vervangen door een 
tweede en derde generatie bruin-
crème-kleurige stekels. 

Na twee weken gaan de oogjes en 
oortjes open.  De zorg en opvoe-

ding voor deze baby is de ex-
clusieve taak van de moeder. 

De jongen

 Na drie weken verlaten de jongen het nest en gaan ze met moeder op stap. Op een leeftijd van 
± 6 weken worden ze zelfstandig. De jongen blijven bij elkaar om te overwinteren in het nest waarin 
ze zijn geboren. 
Egels brengen  in onze streek niet meer dan één nest per jaar groot.  Dan brengen zij 5, ja soms zelf 
10 jongen ter wereld
Het mannetje bemoeit zich niet met het grootbrengen van de jongen. De mannetjesegel is een 
echte �iere�uiter en bewandelt een veel groter gebied.  want ‘meneerke’ brengt dan bezoek aan 
verschillende vrouwtjes 

 

Bedreiging 
& bescherming
 
 De egel is  een beschermde 
diersoort; er is maar heel weinig 
nodig om hem te doen uitsterven.
Typisch is dat hij zich bij gevaar 
oprolt en niet vlucht. Juist daarom is 
de egel dikwijls het  slachto�er van      
ons verkeer. Maar ook door het 
maaien en bewerken van landbou-
wgronden.
Dikwijls ook wordt hij vergiftigd  
door pesticide, slakkengif dat wij 
onbedachtzaam gebruiken.
Al deze sto�en hopen zich via het 
voedsel op in de egel, die er vervol-
gens dood aan kan gaan.
 

Egels in de tuin
 

Egels in de tuin hebben is  zeer gun-
stig omdat zij kevers, rupsen en slak-
ken eten.  Zij zijn  een noodzakelijke 
diersoort in de voedselketen.  
Per nacht eten zij meer dan 40 
slakken, rupsen en spinnen en 
beletten dat er teveel van die 
ongewenste dieren zouden zijn.
Je kan vaker bezoek van egels ver-
wachten als u uw tuin wat toegan-
kelijker is gemaakt (kleine doorgan-
gen in afscheidingen). Zo blijven 
egels vrije dieren  en niet  gevangen 
in je tuin. 

Wij en de egels 
 
 

Egels passen zich makkelijk aan en 
zijn voor niemand bedreigend. 
Hun voorkomen is lief en vriendelijk. 
Er zijn maar weinig mensen die nog 
nooit een egel hebben gezien. 
Op mooie zomeravonden kan je met 
een beetje geluk een egel zien rond-
scharrelen. De egel verraadt zich 
vaak door geritsel en gesnuif. 
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Uiterlijk 
 De egel is goed herkenbaar 
door de stekels op de rug en de 
bovenzijde van de kop. 
Een volwassen egel heeft ongeveer 
7000 - 8000 stekels van 2 tot 3 cm 
lang. Waar stekels ontbreken, is de 
huid bedekt met vrij stugge haren 
die op de buikzijde geelwit tot bruin 
zijn. 
Een stekel gaat ongeveer een jaar 
mee. Daarna valt hij uit en wordt hij 
vervangen.Typisch voor de egel is 
de spier waarmee hij zich bij gevaar 
in enkele seconden tot een bolletje 
kan oprollen en zijn stekels overeind 
kan zetten

 

Leefgebied 
 

 In onze streken leven de egels 
bijna overal, maar in sommige ge-
bieden zijn ze echter algemener dan 
in andere. 
Tuinen, bosranden, struweel en loof-
bos, liefst met ondergroei, zijn 
goede leefgebieden. Egels komen 
ook in steden voor, zolang er maar 
groen en schuilplaatsen aanwezig 
zijn. Landbouwgebieden vinden zij 
echter minder leuk; zij worden er 
dikwijls gestoord en de insecten die 
zij er vinden zitten vol pesticiden.

Winterslaap

Van zodra de temperatuur onder de 
10° daalt begint de egel aan het 
maken van een winternest. Een 
groot deel van het jaar (november 
/december tot april/mei) is de egel 
in winterslaap, waaruit hij af en toe 
wakker kan worden. Tijdens de win-
terslaap daalt zijn lichaamstemper-
atuur van circa 35° tot circa 10 °C. 
Een goed nest gemaakt van veel 
isolerend materiaal is dus erg be-
langrijk.  Ook verliest hij ongeveer 
30% van zijn gewicht. Dat wordt in 
het voorjaar echter weer ruim-
schoots ingehaald. 

Gedrag
 
 

Egels zijn meestal alleen op stap en 
vormen geen vaste paartjes.  Soms 
delen zij een nest, maar niet voor 
lang. Als je dan toch een groepje 
egels ontdekt bestaat het meestal 
uit de  moeder met haar jongen. 
Ze hebben min of meer een vast 
'leefgebied' maar ze hebben geen 
echt' territorium' dat ze moeten-
verdedigen . 

Het nest
 

Soms, maar niet altijd worden slaap-
nesten gebouwd met losse 
bladeren. 
Een nest voor de jongen ligt op een 
goed verborgen plek zoals in een 
compost-, takken- of puinhoop. 
Winternesten worden meestal in de 
grond gemaakt, tegen een schut-
ting aan, in een schuur of bijgebouw 
of in een takken- of composthoop.
De afmetingen van het winternest 
zijn soms wel een halve meter in 
doorsnee. 
Het egelhuisje dat jullie maken met 
licht uitgegraven bed benadert erg 
goed het natuurlijk nest.

De baby-egel
 

Egels zijn zoogdieren.
Tussen juni en oktober werpt het 
vrouwtje gemiddeld ruim vijf soms 
zelf tien jongen.  De jongen zijn dan 
nog onbehaard en blind.
Al na enkele uren verschijnen echter 
witte stekels. Binnen enkele weken 
worden deze vervangen door een 
tweede en derde generatie bruin-
crème-kleurige stekels. 

Na twee weken gaan de oogjes en 
oortjes open.  De zorg en opvoe-

ding voor deze baby is de ex-
clusieve taak van de moeder. 

De jongen

 Na drie weken verlaten de jongen het nest en gaan ze met moeder op stap. Op een leeftijd van 
± 6 weken worden ze zelfstandig. De jongen blijven bij elkaar om te overwinteren in het nest waarin 
ze zijn geboren. 
Egels brengen  in onze streek niet meer dan één nest per jaar groot.  Dan brengen zij 5, ja soms zelf 
10 jongen ter wereld
Het mannetje bemoeit zich niet met het grootbrengen van de jongen. De mannetjesegel is een 
echte �iere�uiter en bewandelt een veel groter gebied.  want ‘meneerke’ brengt dan bezoek aan 
verschillende vrouwtjes 

 

Bedreiging 
& bescherming
 
 De egel is  een beschermde 
diersoort; er is maar heel weinig 
nodig om hem te doen uitsterven.
Typisch is dat hij zich bij gevaar 
oprolt en niet vlucht. Juist daarom is 
de egel dikwijls het  slachto�er van      
ons verkeer. Maar ook door het 
maaien en bewerken van landbou-
wgronden.
Dikwijls ook wordt hij vergiftigd  
door pesticide, slakkengif dat wij 
onbedachtzaam gebruiken.
Al deze sto�en hopen zich via het 
voedsel op in de egel, die er vervol-
gens dood aan kan gaan.
 

Egels in de tuin
 

Egels in de tuin hebben is  zeer gun-
stig omdat zij kevers, rupsen en slak-
ken eten.  Zij zijn  een noodzakelijke 
diersoort in de voedselketen.  
Per nacht eten zij meer dan 40 
slakken, rupsen en spinnen en 
beletten dat er teveel van die 
ongewenste dieren zouden zijn.
Je kan vaker bezoek van egels ver-
wachten als u uw tuin wat toegan-
kelijker is gemaakt (kleine doorgan-
gen in afscheidingen). Zo blijven 
egels vrije dieren  en niet  gevangen 
in je tuin. 

Wij en de egels 
 
 

Egels passen zich makkelijk aan en 
zijn voor niemand bedreigend. 
Hun voorkomen is lief en vriendelijk. 
Er zijn maar weinig mensen die nog 
nooit een egel hebben gezien. 
Op mooie zomeravonden kan je met 
een beetje geluk een egel zien rond-
scharrelen. De egel verraadt zich 
vaak door geritsel en gesnuif. 
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Uiterlijk 
 De egel is goed herkenbaar 
door de stekels op de rug en de 
bovenzijde van de kop. 
Een volwassen egel heeft ongeveer 
7000 - 8000 stekels van 2 tot 3 cm 
lang. Waar stekels ontbreken, is de 
huid bedekt met vrij stugge haren 
die op de buikzijde geelwit tot bruin 
zijn. 
Een stekel gaat ongeveer een jaar 
mee. Daarna valt hij uit en wordt hij 
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de spier waarmee hij zich bij gevaar 
in enkele seconden tot een bolletje 
kan oprollen en zijn stekels overeind 
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bijna overal, maar in sommige ge-
bieden zijn ze echter algemener dan 
in andere. 
Tuinen, bosranden, struweel en loof-
bos, liefst met ondergroei, zijn 
goede leefgebieden. Egels komen 
ook in steden voor, zolang er maar 
groen en schuilplaatsen aanwezig 
zijn. Landbouwgebieden vinden zij 
echter minder leuk; zij worden er 
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zij er vinden zitten vol pesticiden.
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/december tot april/mei) is de egel 
in winterslaap, waaruit hij af en toe 
wakker kan worden. Tijdens de win-
terslaap daalt zijn lichaamstemper-
atuur van circa 35° tot circa 10 °C. 
Een goed nest gemaakt van veel 
isolerend materiaal is dus erg be-
langrijk.  Ook verliest hij ongeveer 
30% van zijn gewicht. Dat wordt in 
het voorjaar echter weer ruim-
schoots ingehaald. 
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 De egel is  een beschermde 
diersoort; er is maar heel weinig 
nodig om hem te doen uitsterven.
Typisch is dat hij zich bij gevaar 
oprolt en niet vlucht. Juist daarom is 
de egel dikwijls het  slachto�er van      
ons verkeer. Maar ook door het 
maaien en bewerken van landbou-
wgronden.
Dikwijls ook wordt hij vergiftigd  
door pesticide, slakkengif dat wij 
onbedachtzaam gebruiken.
Al deze sto�en hopen zich via het 
voedsel op in de egel, die er vervol-
gens dood aan kan gaan.
 

Egels in de tuin
 

Egels in de tuin hebben is  zeer gun-
stig omdat zij kevers, rupsen en slak-
ken eten.  Zij zijn  een noodzakelijke 
diersoort in de voedselketen.  
Per nacht eten zij meer dan 40 
slakken, rupsen en spinnen en 
beletten dat er teveel van die 
ongewenste dieren zouden zijn.
Je kan vaker bezoek van egels ver-
wachten als u uw tuin wat toegan-
kelijker is gemaakt (kleine doorgan-
gen in afscheidingen). Zo blijven 
egels vrije dieren  en niet  gevangen 
in je tuin. 

Wij en de egels 
 
 

Egels passen zich makkelijk aan en 
zijn voor niemand bedreigend. 
Hun voorkomen is lief en vriendelijk. 
Er zijn maar weinig mensen die nog 
nooit een egel hebben gezien. 
Op mooie zomeravonden kan je met 
een beetje geluk een egel zien rond-
scharrelen. De egel verraadt zich 
vaak door geritsel en gesnuif. 
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Uiterlijk 
 De egel is goed herkenbaar 
door de stekels op de rug en de 
bovenzijde van de kop. 
Een volwassen egel heeft ongeveer 
7000 - 8000 stekels van 2 tot 3 cm 
lang. Waar stekels ontbreken, is de 
huid bedekt met vrij stugge haren 
die op de buikzijde geelwit tot bruin 
zijn. 
Een stekel gaat ongeveer een jaar 
mee. Daarna valt hij uit en wordt hij 
vervangen.Typisch voor de egel is 
de spier waarmee hij zich bij gevaar 
in enkele seconden tot een bolletje 
kan oprollen en zijn stekels overeind 
kan zetten

 

Leefgebied 
 

 In onze streken leven de egels 
bijna overal, maar in sommige ge-
bieden zijn ze echter algemener dan 
in andere. 
Tuinen, bosranden, struweel en loof-
bos, liefst met ondergroei, zijn 
goede leefgebieden. Egels komen 
ook in steden voor, zolang er maar 
groen en schuilplaatsen aanwezig 
zijn. Landbouwgebieden vinden zij 
echter minder leuk; zij worden er 
dikwijls gestoord en de insecten die 
zij er vinden zitten vol pesticiden.

Winterslaap

Van zodra de temperatuur onder de 
10° daalt begint de egel aan het 
maken van een winternest. Een 
groot deel van het jaar (november 
/december tot april/mei) is de egel 
in winterslaap, waaruit hij af en toe 
wakker kan worden. Tijdens de win-
terslaap daalt zijn lichaamstemper-
atuur van circa 35° tot circa 10 °C. 
Een goed nest gemaakt van veel 
isolerend materiaal is dus erg be-
langrijk.  Ook verliest hij ongeveer 
30% van zijn gewicht. Dat wordt in 
het voorjaar echter weer ruim-
schoots ingehaald. 

Gedrag
 
 

Egels zijn meestal alleen op stap en 
vormen geen vaste paartjes.  Soms 
delen zij een nest, maar niet voor 
lang. Als je dan toch een groepje 
egels ontdekt bestaat het meestal 
uit de  moeder met haar jongen. 
Ze hebben min of meer een vast 
'leefgebied' maar ze hebben geen 
echt' territorium' dat ze moeten-
verdedigen . 

Het nest
 

Soms, maar niet altijd worden slaap-
nesten gebouwd met losse 
bladeren. 
Een nest voor de jongen ligt op een 
goed verborgen plek zoals in een 
compost-, takken- of puinhoop. 
Winternesten worden meestal in de 
grond gemaakt, tegen een schut-
ting aan, in een schuur of bijgebouw 
of in een takken- of composthoop.
De afmetingen van het winternest 
zijn soms wel een halve meter in 
doorsnee. 
Het egelhuisje dat jullie maken met 
licht uitgegraven bed benadert erg 
goed het natuurlijk nest.

De baby-egel
 

Egels zijn zoogdieren.
Tussen juni en oktober werpt het 
vrouwtje gemiddeld ruim vijf soms 
zelf tien jongen.  De jongen zijn dan 
nog onbehaard en blind.
Al na enkele uren verschijnen echter 
witte stekels. Binnen enkele weken 
worden deze vervangen door een 
tweede en derde generatie bruin-
crème-kleurige stekels. 

Na twee weken gaan de oogjes en 
oortjes open.  De zorg en opvoe-

ding voor deze baby is de ex-
clusieve taak van de moeder. 

De jongen

 Na drie weken verlaten de jongen het nest en gaan ze met moeder op stap. Op een leeftijd van 
± 6 weken worden ze zelfstandig. De jongen blijven bij elkaar om te overwinteren in het nest waarin 
ze zijn geboren. 
Egels brengen  in onze streek niet meer dan één nest per jaar groot.  Dan brengen zij 5, ja soms zelf 
10 jongen ter wereld
Het mannetje bemoeit zich niet met het grootbrengen van de jongen. De mannetjesegel is een 
echte �iere�uiter en bewandelt een veel groter gebied.  want ‘meneerke’ brengt dan bezoek aan 
verschillende vrouwtjes 

 

Bedreiging 
& bescherming
 
 De egel is  een beschermde 
diersoort; er is maar heel weinig 
nodig om hem te doen uitsterven.
Typisch is dat hij zich bij gevaar 
oprolt en niet vlucht. Juist daarom is 
de egel dikwijls het  slachto�er van      
ons verkeer. Maar ook door het 
maaien en bewerken van landbou-
wgronden.
Dikwijls ook wordt hij vergiftigd  
door pesticide, slakkengif dat wij 
onbedachtzaam gebruiken.
Al deze sto�en hopen zich via het 
voedsel op in de egel, die er vervol-
gens dood aan kan gaan.
 

Egels in de tuin
 

Egels in de tuin hebben is  zeer gun-
stig omdat zij kevers, rupsen en slak-
ken eten.  Zij zijn  een noodzakelijke 
diersoort in de voedselketen.  
Per nacht eten zij meer dan 40 
slakken, rupsen en spinnen en 
beletten dat er teveel van die 
ongewenste dieren zouden zijn.
Je kan vaker bezoek van egels ver-
wachten als u uw tuin wat toegan-
kelijker is gemaakt (kleine doorgan-
gen in afscheidingen). Zo blijven 
egels vrije dieren  en niet  gevangen 
in je tuin. 

Wij en de egels 
 
 

Egels passen zich makkelijk aan en 
zijn voor niemand bedreigend. 
Hun voorkomen is lief en vriendelijk. 
Er zijn maar weinig mensen die nog 
nooit een egel hebben gezien. 
Op mooie zomeravonden kan je met 
een beetje geluk een egel zien rond-
scharrelen. De egel verraadt zich 
vaak door geritsel en gesnuif. 
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Uiterlijk 
 De egel is goed herkenbaar 
door de stekels op de rug en de 
bovenzijde van de kop. 
Een volwassen egel heeft ongeveer 
7000 - 8000 stekels van 2 tot 3 cm 
lang. Waar stekels ontbreken, is de 
huid bedekt met vrij stugge haren 
die op de buikzijde geelwit tot bruin 
zijn. 
Een stekel gaat ongeveer een jaar 
mee. Daarna valt hij uit en wordt hij 
vervangen.Typisch voor de egel is 
de spier waarmee hij zich bij gevaar 
in enkele seconden tot een bolletje 
kan oprollen en zijn stekels overeind 
kan zetten

 

Leefgebied 
 

 In onze streken leven de egels 
bijna overal, maar in sommige ge-
bieden zijn ze echter algemener dan 
in andere. 
Tuinen, bosranden, struweel en loof-
bos, liefst met ondergroei, zijn 
goede leefgebieden. Egels komen 
ook in steden voor, zolang er maar 
groen en schuilplaatsen aanwezig 
zijn. Landbouwgebieden vinden zij 
echter minder leuk; zij worden er 
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/december tot april/mei) is de egel 
in winterslaap, waaruit hij af en toe 
wakker kan worden. Tijdens de win-
terslaap daalt zijn lichaamstemper-
atuur van circa 35° tot circa 10 °C. 
Een goed nest gemaakt van veel 
isolerend materiaal is dus erg be-
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30% van zijn gewicht. Dat wordt in 
het voorjaar echter weer ruim-
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Egels zijn meestal alleen op stap en 
vormen geen vaste paartjes.  Soms 
delen zij een nest, maar niet voor 
lang. Als je dan toch een groepje 
egels ontdekt bestaat het meestal 
uit de  moeder met haar jongen. 
Ze hebben min of meer een vast 
'leefgebied' maar ze hebben geen 
echt' territorium' dat ze moeten-
verdedigen . 
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Soms, maar niet altijd worden slaap-
nesten gebouwd met losse 
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compost-, takken- of puinhoop. 
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grond gemaakt, tegen een schut-
ting aan, in een schuur of bijgebouw 
of in een takken- of composthoop.
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nog onbehaard en blind.
Al na enkele uren verschijnen echter 
witte stekels. Binnen enkele weken 
worden deze vervangen door een 
tweede en derde generatie bruin-
crème-kleurige stekels. 

Na twee weken gaan de oogjes en 
oortjes open.  De zorg en opvoe-

ding voor deze baby is de ex-
clusieve taak van de moeder. 

De jongen

 Na drie weken verlaten de jongen het nest en gaan ze met moeder op stap. Op een leeftijd van 
± 6 weken worden ze zelfstandig. De jongen blijven bij elkaar om te overwinteren in het nest waarin 
ze zijn geboren. 
Egels brengen  in onze streek niet meer dan één nest per jaar groot.  Dan brengen zij 5, ja soms zelf 
10 jongen ter wereld
Het mannetje bemoeit zich niet met het grootbrengen van de jongen. De mannetjesegel is een 
echte �iere�uiter en bewandelt een veel groter gebied.  want ‘meneerke’ brengt dan bezoek aan 
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diersoort; er is maar heel weinig 
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Typisch is dat hij zich bij gevaar 
oprolt en niet vlucht. Juist daarom is 
de egel dikwijls het  slachto�er van      
ons verkeer. Maar ook door het 
maaien en bewerken van landbou-
wgronden.
Dikwijls ook wordt hij vergiftigd  
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onbedachtzaam gebruiken.
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beletten dat er teveel van die 
ongewenste dieren zouden zijn.
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diersoort; er is maar heel weinig 
nodig om hem te doen uitsterven.
Typisch is dat hij zich bij gevaar 
oprolt en niet vlucht. Juist daarom is 
de egel dikwijls het  slachto�er van      
ons verkeer. Maar ook door het 
maaien en bewerken van landbou-
wgronden.
Dikwijls ook wordt hij vergiftigd  
door pesticide, slakkengif dat wij 
onbedachtzaam gebruiken.
Al deze sto�en hopen zich via het 
voedsel op in de egel, die er vervol-
gens dood aan kan gaan.
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Egels in de tuin hebben is  zeer gun-
stig omdat zij kevers, rupsen en slak-
ken eten.  Zij zijn  een noodzakelijke 
diersoort in de voedselketen.  
Per nacht eten zij meer dan 40 
slakken, rupsen en spinnen en 
beletten dat er teveel van die 
ongewenste dieren zouden zijn.
Je kan vaker bezoek van egels ver-
wachten als u uw tuin wat toegan-
kelijker is gemaakt (kleine doorgan-
gen in afscheidingen). Zo blijven 
egels vrije dieren  en niet  gevangen 
in je tuin. 

Wij en de egels 
 
 

Egels passen zich makkelijk aan en 
zijn voor niemand bedreigend. 
Hun voorkomen is lief en vriendelijk. 
Er zijn maar weinig mensen die nog 
nooit een egel hebben gezien. 
Op mooie zomeravonden kan je met 
een beetje geluk een egel zien rond-
scharrelen. De egel verraadt zich 
vaak door geritsel en gesnuif. 
 

Egels in de stad
 

Egels zijn wilde dieren die zich goed 
hebben aangepast aan de 
menselijke leefomgeving. 
Een bordje droog kattenvoer en zo 
lusten ze wel, maar dit is niet echt 
nodig. Ze zijn uitstekend in staat om 
voor zichzelf te zorgen. Ook in onze 
meer verstedelijkte omgevingen 
kunnen zij leven.
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Een afspraak met jou
 

Ofwel blijven wij maar gif strooien en 
spuiten  in de tuin, en verdelgen wij slak-
ken, rupsen en die ongewenste dieren, 
maar dan doden  wij meteen ook de egel.
 Ofwel bieden wij de egel  een leef-
bare plek en  bergen al dat gif voor goed 
op; wij geven de egel een veilige plek en 
laten hem dat vervelend ongedierte  
voor ons en hemzelf opruimen. 
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Leerplandoelen bij het egelhuisje 
bouwen 
Leerplan Wereldoriëntatie, net: VVKBaO (2010)

Overkoepelende doelstellingen
0.1 Kinderen willen meer te weten komen over de wereld in al z’n 
dimensies, hier en elders, vroeger en nu.
0.2 Kinderen uiten hun verwondering over het (on)(be)grijpbare, het 
goede, het mooie, het mysterieuze, het verrassende … in de wereld.
0.4 Kinderen leven waardegericht
0.8 Kinderen ontwikkelen tot autonome leerders.
0.10 Kinderen kunnen vragen stellen waarvan de antwoorden onder-
zoekbaar of opzoekbaar zijn.

6. Mens en techniek
6.13 Kinderen kunnen een constructieactiviteit of een bereiding 
correct uitvoeren.
Dat houdt in dat ze:
- een eenvoudig visueel voorgesteld plan zelfstandig uitvoeren,
- zich bereid tonen om veilig om te gaan met materialen en gereedsc-
hap van de klas,
- aan de hand van een al dan niet zelfgemaakte , eenvoudige werk-
tekening of een handleiding het geschikte materiaal en gereedschap 
kiezen en daarmee de constructieactiviteit of de bereiding stap voor 
stap juist en veilig uitvoeren. 

6.15 Kinderen kijken kritisch naar een zelfgemaakt product of berei-
ding.
Dat houdt in dat ze: 
- controleren of een zelfgemaakt product voldoet aan de zelf vooro-
pgestelde eisen.

7. Mens en natuur
Instandhouding van het individu en de soort

7.7 Kinderen zien in dat organismen aangepast zijn aan een leefwijze in 
een bepaald milieu.
Dat houdt in dat ze:
- ervaren en bese�en dat dat milieufactoren een invloed hebben op 
mensen, dieren en planten,
- bij organismen kenmerken kunnen aangeven waaruit blijkt dat ze 
aangepast zijn aan hun omgeving,
- een verband kunnen leggen tussen de kenmerken van een dier of 
plant en de leefwijze in een bepaald milieu.

7.9 Kinderen ontdekken en zien in dat elke mens, elk dier en elke plant 
Een ontwikkeling doormaakt. 
Dat houdt in dat ze:
- bese�en dat een mens, een dier en een plant verschillende stadia 
doorloopt in wisselwerking met zijn omgeving.

Interacties tussen mens, dier en plant
7.10 Kinderen ontdekken en zien in dat veel mensen de aanwezigheid 
van organismen in hun omgeving waarderen en/of beïnvloeden.
Dat houdt in dat ze:
- vaststellen dat menselijke activiteiten de natuur (soms) vernietigen,
- vaststellen dat mensen de aanwezigheid van planten of dieren 
trachten te beheersen.

7.12 Kinderen kunnen illustreren dat er verschillende soorten relaties 
bestaan tussen mens, dier en plant.
Dat houdt in dat ze:
- volgende relaties vaststellen en kunnen illustreren:
• voedselrelaties
• bescherming

7.13 Kinderen maken een bewuste keuze voor het behoud van het 
leven in hun directe omgeving.
Dat houdt in dat ze:
- de aanwezigheid van planten en dieren in hun omgeving waarderen, 
- destructief gedrag tegenover dieren of planten vermijden en 
afkeuren.


