
 
 
“Egels, onze natuurlijke buren”. Een uniek 

lesprogramma voor groep 6-8, inclusief het 

bezoek van een gastdocent in de klas. Indien 

gewenst, kan worden deelgenomen aan een 

Doe Evenement en Rondleiding bij de 

Egelopvang in Haarlem.  

 

Inleiding 

De egel is een interessant zoogdier en een van 

de weinig wilde inheemse diersoorten die dicht 

bij de mensen woont. Dit bijzondere, 

prehistorische dier wordt met uitsterven bedreigd 

en is daarom een beschermde diersoort. 

Er valt veel te ontdekken aan egels. Helaas is de 

eerste kennismaking van een kind met een egel 

vaak een dood exemplaar. Aangereden door een 

auto, verdronken in een vijver of omgekomen 

door gif. Om egels te behouden moeten we ons 

best doen om te zorgen voor een meer 

natuurlijke leefomgeving. Dat begint met kennis 

over de egel.  

 

l  

 

Inhoud lesprogramma 

Gestart wordt met een korte introductie en het 

ophalen van voorkennis bij de leerlingen. 

Daarna bespreekt de gastdocent de diverse 

aspecten van de egel, zoals zijn specifieke 

kenmerken, leefwijze, leefomgeving en zijn rol in 

de voedselketen. Ook komt aan bod welke 

bedreigingen er voor de egels zijn, hoe de egel 

behouden kan worden en wat de Egelopvang 

daaraan bijdraagt. Door middel van opdrachtjes 

ontdekt de leerling wat er zelf aan gedaan kan 

worden om de egel als buur te behouden.   

 

                                                                           

 

Het lesmateriaal omvat o.a. filmmateriaal, een 

opgezette egel, een interactieve presentatie, 

werkbladen met opdrachten en een toets. 

Aanvullend kan worden ingeschreven op een 

Doe evenement en Rondleiding bij de 

Egelopvang. 

 

Leerdoelen 

Na de gastles kunnen leerlingen beschrijven hoe 

een egel eruitziet en hoe het dier is aangepast 

aan zijn omgeving (winterslaap, stekels, 

uitstekend gehoor en reukvermogen etc.). Ze 

weten waar en hoe de egel leeft en welke plaats 

de egel in de voedselketen inneemt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dat er door de Egelopvangcentra hard wordt 

gewerkt om zieke en gewonde egels na 

revalidatie weer terug te plaatsen in de natuur.  

 

Tenslotte beseffen de leerlingen dat wij mensen 

als “buren” medeverantwoordelijk zijn voor het 

behoud van de egel en zijn leefomgeving en op 

welke wijze daaraan zelf kan worden 

bijgedragen. De leerdoelen sluiten o.a. aan bij 

kerndoelen 39, 40 en 41. Hierbij oriënteren de 

leerlingen zich op dieren en planten en hun rol in 

de natuur. 

 

Informatie en kosten 

Reserveren kan via 

egelopvanghaarlem@gmail.com  

De kosten bedragen € 30 per gastles, in de vorm 

van een donatie aan de Egelopvang. 

Voor meer informatie over dit lesprogramma kunt 

u contact opnemen met Thecla Wolfs, telefoon 

06 - 81 17 23 78.  

 

Mede mogelijk gemaakt door: 

         

mailto:egelopvanghaarlem@gmail.com

