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Links het oude logo van De Egelopvang, rechts het nieuwe logo.

In November 
1984 kruiste een 

halfwas egeltje mijn pad op 
de Sportlaan. Ik bracht hem bij 

Til de Groot, die de opvang van zieke 
en gewonde vogels bij haar thuis had. Zij had 

geen plaats voor dit egeltje, ik bracht hem (met haar 
instructies) bij mij thuis groot. Hij kreeg de naam Frederik. 

Een week later droeg Til nog een volwassen egel aan mij over. 
Deze noemde ik Johannes. Beiden werden door mij gezond en wel in 

april 1985 vrijgelaten in het Vogelreservaat Ockenburg. 
Kort daarna nam ik alle zorg voor de egels over in mijn huis. Dit werd de geboorte 

van de huidige Haagse Egelopvang. Al snel stonden mijn bijkeuken, 
gang en schuurtje vol egelhokken. Elk jaar nam het aantal op te vangen 
egels schrikbarend toe. Gelukkig meldden zich ook wat vrijwilligers 
voor de verzorging van egels en zo hoefden we nooit egels te weigeren. 
En er kwam  hulp van de Haagse Dierenbescherming  in de vorm van 
jaarlijkse donaties voor voedsel en een donatie voor de zo nodige 
35 egelkooien. Mede dankzij hun secretaris, Paule Giel, die ons 
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Egelopvang Den Haag” worden opgericht en een start gemaakt met 
donateurs werven. In  maart 1987 zijn we  naar het gangetje in de 
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Ziekenboeg en Ontvangst van nieuwe egels bleef bij mij thuis. Een 
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In 1988 kwam Piet Roeleveld, rayonchef bij de Plantsoenendienst, 
met  hun aanbod tot huur en gebruik van een deel van het huidige 
gebouwtje van de Plantsoenendienst  in de duinen.

Kiek Vermeulen, lid van onze werkgroep en ik, zijn dit gebouwtje gaan bezichtigen en waren enthousiast. 
De verbouwing kon direct starten door een zeer gewaardeerde verbouwingsdonatie van de Haagse 
+PLYLUILZJOLYTPUN��0U�5V]LTILY�� ���^LYK�VUaL�LNLSVW]HUN�LLU�:[PJO[PUN��VɉJPLLS�PUNLZJOYL]LU�IPQ�2]2��
Door deze vorm werd de Stichting een rechtspersoon en kon er ook  een verzekering worden afgesloten  
voor de vrijwilligers en voor onze inventaris. 

Noor Gietema-Morsink

25 JAAR  

EGELOPVANG 

DEN HAAG

 1984. Noor Gietema begint met het opvangen 

van egels in haar keuken en achtertuin.

 Egelopvang in een gang van  de keet van 
=VNLSHZPLS�+L�>\SW�

 Kiek Vermeulen haalt een egel uit een van 
de kooien van de keet.
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 Hokken waarin de egels nu in de egelopvang 
worden verzorgd.



 Eerst in de keet 
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  De buitenkant is 
regelmatig veranderd.

 De muren werden door 
vrijwilligers geverfd, en de kastjes 
werden in elkaar gezet.

 De egels konden gelukkig elders 
worden ondergebracht en door de 
vrijwilligers verzorgd worden.

 Rogier zorgt voor alle electra.  Opening van het verbouwde 
asiel door Koos Smakman van 
Omnigroen, onze buurman 
waar we jaren lang een goede 
samenwerking mee hebben.

  De oude, metalen egelhokken zijn bij 
de verbouwing vervangen door hokken 
die beter schoon te maken zijn.

 Aan de achterkant 
werden de egels eerst 
in oude hondenhokken 
(van de honden van de 
boswachters) verzorgd. 
Deze zijn afgebroken 
en er is een nieuwe 
buitenruimte gebouwd.

 Bij de verbouwing in 2004 
werden alle oude wanden en 
muurtjes afgebroken en nieuwe 
wanden opgetrokkenen aan de 
achterkant een keuken, wc en 
buitenkooi gebouwd.

GEBOUWEN

HISTORIE

 Vanaf 1988 werden de egels in 
metalen kooien verzorgd.

 Administratie gebeurde aan een tafel 
bij de ingang.

 Hanneke werd als laborante gevraagd 
om microscopisch onderzoek te doen 
van de ontlasting van de egels en ook 
anderen dit te leren.

 Noor Gietema neemt in 1999 
afscheid van de Egelopvang met 
een toespraak.

 Verkoop winkel spullen bij het 20 
jarig bestaan.

 Er waren regelmatig 
tentoonstellingen bij de 
dierenbescherming.

 Beeld van een reiger, ter 
herinnering aan de grote erfenis 
van Mw. De Vries, die we in 
1999 kregen, waardoor we de 
opvang in 2004 konden laten 
verbouwen en ook nog enige 
reserve over hielden.
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de eerste twee asielhoudsters. 
De opvang kreeg toen de naam 
Egelantier.

 Bij de cursus wormen  
herkennen leerde ook  
de jongste vrijwilliger  
omgaan met de  
microscoop.



EGELS IN 

DE OPVANG

 Als moederegel niet voor haar baby’s kan zorgen, worden deze in thuiszorg door gespecialiseerde vrijw
illig

ers verzorgd. 

Als ze zelf kunnen eten gaan ze naar de opvang en daarna kort n
aar een tuin met extra voorzie

ningen. Ook oudere egels, 

die nog niet vrijgelaten kunnen worden verblijven een tijd
je in een zorgtuin.
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 Eerst wordt de egel 

goed bekeken.

 Egels worden 

dagelijks gewogen.

 Een bange egel rolt 

zich op. Deze egel wordt 

gesprayed tegen vlooien. 

 Veel egels worden door 

de Dierenambulance 

gebracht.

 Soms zijn
 andere 

medicijnen nodig, die per 

injectie worden gegeven.

 Soms is een badje 

nodig voor vuile wonden 

of schimmel.
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ens de dagelijkse schoonmaak 

wachten de egels even in een doos. 

 Soms heeft een egel een 

lelijke wond, bv. d
oor een gras-

maaier of als hij is aangereden.

 Bij verzw
akte egels 

kan je veel teken en 

vlooien zie
n.

 Een egel met schurft k
rijgt een spitse, kale 

snuit en wordt kaal. Rufus is helemaal genezen. 

Na zijn
 winterslaap zag hij er weer normaal uit.

 Egels kunnen ook 

schimmel krijgen.

  Voorbereidingen: van oude 
kranten ‘matrassen’ maken, 
snippers en puntmutsen 
vouwen voor in de hokken.

 Eten klaarmaken voor alle 
aanwezige egels: blikvoer voor 
katten gemengd met geraspte 
appel en meelwormen en 
brokjes.
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nacht een rommeltje van hun hok. 
De poep zit tot tegen de wanden.

 De poep wordt onderzocht op 
wormen en andere aanwijzingen 
voor ziektes.

 Het hok moet worden 
schoongemaakt en ontsmet.

 De egels worden 
dagelijks gewogen en 
goed bekeken.

 Medicijnen 
klaarzetten.

  Zo nodig wordt er 
NLZWYH`LK��LLU�IHK�LU�
of injecties gegeven.

   Egel terug zetten in zijn 
schone hok met eten en vers water.

  Soms wordt een egel verplaatst 
naar een hok in een andere 
afdeling of de buitenren.

 Tot slot moeten de vloeren 
geveegd en gedweild worden en 
de matten uitgeklopt.

 Eerst worden de logboeken 
gelezen, wat er de afgelopen 
dagen is gebeurd en 
afgesproken.

  Egels die weer zijn opgeknapt, worden 
\P[NLaL[�PU�NYV[L�NYVLUNLIPLKLU�WHYRLU�
of de wijk waar ze vandaan zijn gekomen. 
De Gemeente Den Haag heeft op een 
aantal plekken voor egels speciale bruggen 
gemaakt, waardoor ze onder een weg door 
naar het volgende groene gebied of groene 
oever kunnen komen.

WERKEN 

IN HET ASIEL 

EN UITZETTEN



PROMOTIE 
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Bij open dagen worden er 

veel egelartikelen verkocht.

 Informatieborden worden 

in de loop der jaren 

regelmatig vernieuwd.

 Ook wordt er in de opvang naast 

de gewone bezoekers bijzo
nder 
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en in 2012 de Partij v
oor de Dieren.

 Onze jaarverslagen zijn
 een 

belangrijk middel voor het op de 

hoogte houden van onze donateurs.

 Op de website 

www.egelopvangdenhaag.nl  

staat informatie over de 

egelopvang en over egels 

in het algemeen.

 Bij het knutselen 

zijn
 egels kleien 

en kleurplaten  

kleuren erg 

populair.

 Er worden regelmatig rondleidingen 

gegeven in het asiel, bijvoorbeeld op de 

open middagen, tijd
ens de Duinenmars 

en de speurtocht van de scouting.

 Jaarlijk
s worden egel-

kerstkaarten naar de 

relaties gestuurd.

EGELS HET  
HELE JAAR DOOR

Hun winterslaap brengen 
egels door op een goed 
beschutte geïsoleerde plek, 
onder struiken, 
in een composthoop of 
in een schuur.

�>HRRLY�NL^VYKLU�TVL[LU�
ze eerst veel eten voordat ze 
op vrijersvoeten gaan.

 Na een zwangerschap van 
ongeveer 35 dagen krijgt het 
]YV\^[QL���[V[���QVUNLU��KPL�KVVM�
en blind zijn.

 De eerste dagen zijn de 
stekels nog zacht

  Dan krijgt de baby bruine, 
hardere stekels. 

 Als de ogen en oren na 3 weken open zijn, gaan de jongen mee met moeder om de weg te leren, 
wat ze wel en niet kunnen eten en wat moeder ze nog meer leert.

Zes tot acht weken na de 

geboorte gaat moeder weg, 

de jongen wegen dan ongeveer 

300 gram. Ze blijven meestal de eerste 

winter bij elkaar. Een volwassen egel weegt 

tussen de 800 en 1300 gram, is 20 tot 30 cm. 

lang, heeft een klein staartje en duizenden stekels. 

Egels leven solitair en hebben een groot territorium: 

tussen de 10 en 30 hectare. In heel Den Haag komen 

egels voor, maar vooral in de grote groengebieden, 

parken, wijken met veel groene tuinen met struiken en 

bodembedekkers. Egels eten kevers, rupsen, wormen, 

slakken, oorwurmen, jonge muisjes.

Afhankelijk van de buitentemperatuur, daglengte, hun 

gewicht en conditie gaan ze in winterslaap. Dan daalt 

de hartslag van 190 naar 20 per minuut, de temperatuur 
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VRIJWILLIGERS

 1999 - Overleg en gezellige High Tea met de vrijwilligers
 2005 - Etentje bij Pier 32

 2005 - Eten bij de 
Haagse Beek
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eten in de Boerderij 
Meyendell

 2007 - Rondleiding door 
Sorghvliet gegeven door 
Hetty Mos, boswachter.  

 2009 - Varen door Den 
Haag met de Ooievaart

 2010 - Rondleiding 
KVVY�OL[�>LZ[IYVLRWHYR�
door Liesbeth Verster 
(KMTP) en er na wokken.

 2011 - Bezoek met 
YVUKSLPKPUN�IPQ�+L�>\SW�

 2012 - Hofjes 
wandeling.

 2013 - Bezoek aan 
de Dierenambulance 
Den Haag

 Jaarlijkse nieuwjaars-
bijeenkomst van 
het bestuur met de 
vrijwilligers.

ZILVEREN EGEL 
DRAGERS

 De tweede is voor 
Kiek Vermeulen

 In 2007 is het zilver voor 
Carin Stegeman bij haar 
vertrek naar Suriname.

 2011 Doreen Saunders 
ontvangt haar zilveren egel.

 In 2008 komt wethouder 
Baldewsingh bij het 20 jarig 
bestaan Rogier Mos de 
stadsspeld van de Gemeente 
Den Haag opspelden voor 
zijn vele vrijwilligerswerk 
bij de Egelopvang, het 
Vogelasiel en de YMCA.

 In 2005 krijgt Astrid Siegerist, 
medewerkster van het eerste 

uur, haar zilveren egel.

 2011 Hanneke Richter 
ontvangt haar zilveren egel.

 Hr. en Mw. Remmerswaal; 
hebben jaren egels in hun tuin 
opgevangen en hebben daarna 

voor een grote hoeveelheid 
‘snippers’ gezorgd.

 In 2012 is Tinus Habich de 
gelukkige. Hij werkt al jaren 2x 
per week in het asiel en helpt 

regelmatig bij klussen e.d.

 Begin 2009 krijgt  
Tinus Habich de Lemstra 
prijs uitgereikt.

 2011 Nell de Vries 
ontvangt haar zilveren egel.

 In 2013 wordt Sylvia 
Schootman ‘gedecoreerd’ 
voor haar jarenlange inzet.

�>PSTH�.YPQaLU�PZ�UPL[�IPQ�
deze gelegenheid aanwezig 
en krijgt haar zilveren egel 

later opgespeld.

 Koos Smakman, de 
buurman van Omnigroen, 

krijgt de derde.

In 2004 is de Zilveren Egel ingesteld voor mensen die 
veel voor de Egelopvang Den Haag hebben betekend.

1x per jaar organiseert het 

bestuur een gezellige dag voor de 

vrijwilligers als dank voor hun inzet.

 De eerste zilveren egel 
is voor Noor Gietema



ING bank: NL98 INGB 0004 5951 83 ten name van: Stichting Egelopvang Den Haag te Den Haag
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beschermde diersoorten te mogen verzorgen en is door de belastingdienst als ANBI erkend. 

300

250

200

150

100

50

0 ‘85 ‘86 ‘87 ‘88 ‘89 ‘90 ‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12


