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Interne zaken werkgroep: 

Het voornaamste doel van de Egelwerkgroep Nederland is om een verbinding te vormen tussen 

wetenschap, opvangcentra en het ‘brede’ publiek voor de bescherming van de egel in 

Nederland. Daarbij dient de Egelwerkgroep Nederland als platform voor het opdoen van kennis over 

de egel en zijn status, ecologie, kansen en knelpunten en verspreidt de Egelwerkgroep deze 

informatie middels wetenschappelijke publicaties/artikelen/rapportages/social 

media/presentaties en lezingen. Ons doel voor 2019 was om iedereen kennis te laten maken met de 

Egelwerkgroep en onze visie en missie te verspreiden. Dit wilden wij bereiken door een website te 

publiceren en verschillende media aan te spreken. Daarbij hadden wij de wens om in 2019 ons eerste 

(onderzoeks)project te starten. De Egelwerkgroep brengt minimaal 4x per jaar een nieuwsbrief uit 

(aanmelden via egelwerkgroep@zoogdiervereniging.nl). Actualiteiten, informatie en nieuws rondom 

de Egelwerkgroep zijn te vinden via de website, www.egelwerkgroep.com of de Social Media 

kanalen. 

 

 

Activiteiten in 2019 

2019 was het Jaar van de Egel. Exact tien jaar na het laatste Jaar van de Egel in 2009. Tevens het 

eerste jaar dat de Egelwerkgroep actief is. Het jaar mocht officieel van start gaan tijdens de 

Zoogdierdag 2019. Maar ook daarvoor, nog middenin de winter, ging het jaar achter de schermen al 

van start. De Egelwerkgroep was aanwezig tijdens the European Hedgehog Research Group 

Conference in Londen, waarbij egelonderzoekers uit heel Europa samenkomen. Naast de vele kennis 

konden wij hier ook veel inspiratie voor onderzoeken en projecten opdoen. Tijdens dit jaar zijn 

verschillende projecten van start gegaan. Zo werd er nieuw leven geblazen in de E-teams, die 

doodgereden egels in kaart brengen. Ook werd veel succes geboekt met het nieuwe project 

‘Egelsnelweg’, om tuinen open te stellen voor egels. Dit project was ook veel te zien in de landelijke 

media. Ook bij het Dutch Wildlife Health Center (DWHC) was de egel dit jaar speerpuntdier. Het doel 

hiervan was om meer inzicht te krijgen in doodsoorzaken bij egels, door middel van sectieonderzoek. 

Hiervoor werden vanuit verschillende locaties dode egels gemeld. Ook levende egels kon men 

doorgeven. En zoals ieder jaar werd ook dit jaar het Egel(tel)weekend georganiseerd. Het 

Egelweekend mocht dit jaar 10 kaarsjes uitblazen! Er werd massaal gehoor gegeven aan de oproep 

mee te tellen. Een recordaantal van 2088 egels werden geteld, zowel binnen als buiten de tuin. Een 
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ander hoogtepunt uit het Jaar van de Egel 2019 waren de Egeldagen op 16 en 17 november 2019. Op 

16 november konden alle egelliefhebbers luisteren naar verschillende interessante lezingen, 

waaronder van Hugh Warwick, Brits ecoloog en egelonderzoeker. Op 17 november werd een speciale 

dag georganiseerd voor egelopvangcentra, om kennis op te doen en uit te wisselen. Bijna alle 

Nederlandse egelopvangcentra waren aanwezig op deze dag. Een volledig verslag van het Jaar van de 

Egel 2019, inclusief resultaten van onderzoeksprojecten, is binnenkort te vinden via 

www.egelwerkgroep.com/jaarvandeegel.  

 

Extra vermelding verdient 

Wij zijn erg blij en trots dat wij als Egelwerkgroep het Jaar van de Egel 2019 hebben mogen 

organiseren. We zijn de Zoogdiervereniging erg dankbaar dat zij ons daarvoor de kans hebben 

gegeven. Tevens kijken we terug op een succesvol eerste (!) jaar van de Egelwerkgroep. 

 

 

 

Egelwerkgroep Nederland is een werkgroep van de Zoogdiervereniging. 

 


