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Jaarverslag 2020 

Stichting Egelopvang Haarlem en omstreken.  

 

1.  INLEIDING 

Dit is het jaarverslag over 2020 van de Stichting Egelopvang Haarlem en omstreken en daarmee ook 

het negende jaarverslag. 

 

De doelstellingen van onze Stichting zijn: 

•  Egels die door ziekte, verwonding of verwezing, tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen 

overleven tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren met als doel ze op een verantwoorde 

wijze zo spoedig mogelijk te laten terugkeren in de natuur. We proberen altijd onnodige stress te 

voorkomen.  

•  Waar mogelijk voorlichting geven over de wilde flora en fauna en het actief uitdragen, in het 

bijzonder aan personen die egels ter opvang aanbrengen, dat de inheemse flora en fauna en de 

daarbij behorende natuurlijke processen niet verstoord mogen worden. 

• Het in stand houden en beschermen van het leefgebied van de egel. 

 

Voor het realiseren van de doelstellingen en daarmee het behoud en bescherming van de egels en 

hun leefgebied moeten diverse werkzaamheden op verschillende gebieden worden uitgevoerd en 

verder ontwikkeld.  

Hierbij is samenwerking bijvoorbeeld door informatie-uitwisseling met andere egelopvangcentra 

zowel nationaal als internationaal en met de Landelijke Egelwerkgroep een factor van belang.  

 

 

2.  Corona Crisis 
2020 was voor iedereen een bijzonder jaar, door de Coronacrisis moesten we ons aanpassen. 

Er werd met zo min mogelijk mensen tegelijkertijd gewerkt, dus soms in verschillende ploegen. 

Mondkapjes, handschoenen , alcohol ontsmetting van alle oppervlaktes en deurgrepen, kranen en 

dergelijke spreken voor zichzelf. Ook hebben we geprobeerd het aantal egels op de Opvang zelf zo 

laag mogelijk te houden. Natuurlijk zonder het belang en de gezondheid van de egels in gevaar te 

brengen. Het uitzetten van de egels, dat normaal door meerdere mensen wordt gedaan, is nu door 

éen persoon gedaan. Dat viel niet mee, het waren ruim 200 egels die in het voorjaar weer zijn 

teruggeplaatst in de natuur. 

http://www.egelopvanghaarlem.nl/
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Alle vrijwilligers hebben keihard gewerkt. Wij zijn hier erg dankbaar voor en hebben veel respect 

voor de enorme inzet.  

Ook zijn veel van onze activiteiten niet doorgegaan. Zoals lessen op basisscholen, rondleidingen, 

Open dag, de egelstand op allerlei evenementen, vrijwilligersbijeenkomst en zo voort. 

Ook onze collectes konden niet doorgaan, dat is een financiële tegenvaller. 

 

3. OPGEVANGEN EGELS/HULPVERLENING 

De laatste jaren zien we een gestage toename van de hoeveelheid opgenomen egels. In 2020 is dat 

wat anders, iets minder egels opgenomen dan voorgaande jaar. De Coronacrisis en lockdown zouden 

daar een reden voor kunnen zijn. Trends kunnen pas over meerdere jaren beoordeeld worden, dus 

het is even afwachten. 

 

Het totaal aantal egels dat wij dit jaar hebben opgevangen was 422, daarvan zijn er 93 overleden en 

43 geëuthanaseerd.  

Hieronder twee grafieken waarin de opname van de egels wordt weergeven. 
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Hierbij aantal gegevens over de opgevangen egels naar geslacht, leeftijd en de regio’s waar ze 

gevonden zijn, vergeleken over meerdere jaren. 
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Hieronder volgen enkele afbeeldingen die de vindlocatie van de opgenomen egels in beeld brengen. 
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Er wordt een  gedetailleerde administratie gevoerd over de binnengebrachte egels. Hiermee kunnen 

wij jaarlijks rapporteren aan de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord en gebruiken bij aanvragen 

voor financiële ondersteuning bij gemeenten en andere belanghebbenden en te gebruiken voor onze 

eigen analyses. 

 

Door gebrek aan opvang buiten onze regio krijgen we steeds vaker egels van buiten ons werkgebied 

aangeboden. Wij zullen die egels nooit weigeren maar het drukt wel op onze financiering Omdat we 

voor deze egels sowieso geen subsidie ontvangen zijn ze voor ons erg duur. 

Ook hebben we , zoals elk jaar, de medische behandelingen en het uitzetbeleid  kritisch bekeken en 

aangepast. Elk jaar passen we onze protocollen aan. 

Een optimalisering van de zorg/behandeling van de egels van binnenkomst tot uitzetten dmv studie, 

onderzoek, samenwerking met andere egelopvangcentra zowel nationaal (zie o.a. lidmaatschap 

Egelwerkgroep Nederland) als internationaal. Dit alles heeft geresulteerd in een efficiëntere en 

kortere behandelingsmethode (incl. verblijf in de uitwentuinen) met als resultaat het eerder kunnen 

uitzetten in de natuur en een grotere overlevingskans.   

 

Dat leidt altijd wel tot verhoging van de kosten, maar heeft betere en snellere resultaten, zodat een 

egel niet langer dan strikt noodzakelijk  in opvang is en zo snel mogelijk weer in de natuur terug kan. 

 

Het belang om de met uitsterven bedreigde egel te behouden en te beschermen wordt ook nog eens 

benadrukt door het oprichten in 2018 van een landelijk Egelwerkgroep Nederland, die onderdeel is 

gaan uitmaken van De Zoogdiervereniging. 

De missie van Egelwerkgroep Nederland is om een platform te vormen waar wetenschap, 

opvangcentra en het brede publiek met elkaar samenwerken ten behoeve van het behoud en 

bescherming van de egel en zijn leefgebied. 

Door het lidmaatschap van deze Werkgroep en deelname aan de diverse landelijke ( digitale) 

bijeenkomsten draagt de Egelopvang Haarlem e.o. bij aan dit doel. 

 

Medische ondersteuning 

Wij worden op het  terrein van de medische zorg en behandeling ondersteund door Birgit Verdouw 

en Stefanie Verschuren van Dierenkliniek Aerdenhout, als onze vaste dierenartsen. 

Uitzetbeleid 

Doel van het uitzetbeleid is een zo optimaal mogelijke verdere kans voor de egel om na de opvang in 

de natuur te kunnen overleven. Het uitzetten gebeurt in fases: 

 

Een uitwentuin. Het vanuit de uitwenruimte in de Opvang plaatsen in een uitwentuin is een 

noodzakelijke en onmisbare tussenfase op weg naar de vrije natuur.  Een uitwentuin wordt aan de 

hand van diverse criteria, zoals hoeveelheid groen, grootte; afscherming etc. geselecteerd., 

Tijdens het verblijf in de uitwentuin kan dan worden nagegaan of de egels niet terugvallen in hun 

herstel. 

Ook gaat het om jonge onervaren egels, die als baby-egel (vaak als wees) zijn binnengekomen. 

De egels die in de herfst/winter in een gesloten tuin zijn geplaatst overwinteren hier tot in de lente 
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totdat ze weer voldoende gewicht hebben opgebouwd en er weer voedsel in de natuur beschikbaar 

is.  

Voor wat betreft de uitwentuinen beschikken wij door onze wervingsactiviteiten over een ruim 

aanbod 

Uitzetgebieden. Bij het uitzetten in de vrije natuur wordt gebruik gemaakt van natuurgebieden, 

landgoederen en zgn. open tuinen. De open tuinen bevinden zich in verkeersluwe heel ruime groene 

woonwijken met veel schuilplekken; het liefst aan de rand van een loofbos. De tuineigenaar voert de 

eerste dagen de egels  bij en zorgt dat er altijd water is. 

 

Wij werken voortdurend aan het vergroten van het aantal uitzetgebieden zodat we nooit het risico 

lopen teveel egels in een bepaald gebied te hebben uitgezet. Ook de verdeling man/vrouw wordt 

altijd nauwlettend in de gaten gehouden.  

 

4. ORGANISATIE  

Het bestuur  

In 2020 heeft geen bestuursverandering plaatsgevonden en bestond het bestuur uit: 

Dickie van Riemsdijk (voorzitter), Thecla Wolfs (secretaris), Sander Sonneveld (penningmeester). 

 

Wij beschikken sinds 11 april 2017 over een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming 

(artikel3-10 lid 2) via Omgevingsdienst Nood-Holland-Noord. 

Net als de eerder ontheffing is deze verstrekt voor een periode van 5 jaar. 

  

We hebben de ANBI status en zijn DierenLot beneficiant.  

Vrijwilligers 

Alle werkzaamheden door en voor de Egelopvang worden alleen door vrijwilligers uitgevoerd. De 

Egelopvang beschikt niet over vaste betaalde krachten  

De diverse taakgebieden zijn ondergebracht in functies zoals: 

* Egelverzorger in de opvang - Die werken in teamverband. De egels worden zeven dagen in de week 

verzorgd. 

* Medische 1ste hulpverlener –doet 24-uurs bereikbaarheidsdiensten en verzorgt 

 de 1ste hulp en opvang en stelt diagnose en een behandelplan op. Verricht de intensieve zorg incl. 

baby-egels en juvenielen. 

Er wordt gewerkt volgens protocol. Nieuwe medewerkers worden conform dit protocol opgeleid en 

ingewerkt. 

Naast de directe egelverzorging van binnenkomst t/m het uitzetten in de natuur zetten diverse 

vrijwilligers zich in voor de egels. Zo zijn er collectanten voor de drie collectes, vrijwilligers die de 

Egelinformatiestand bezetten op ca. 10 evenementen per jaar en kinderactiviteiten begeleiden, 

vrijwilligers die de website, facebook, Instagram verzorgen, nieuwsbrieven en persberichten 

schrijven, folders ontwerpen, administratie bijhouden, educatiemedewerkers die gastlessen op 

basisscholen en Buitenschoolse Opvang geven, vrijwilligers die desgevraagd lezingen geven over de 
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egel, die de egels van en naar uitwentuinen en uitzetgebieden brengen, vrijwilligers die allerlei hand- 

en spandiensten voor ons verzorgen.  

 

 

5. HUISVESTING 

Wij huren over een gebouw op het terrein van het Huisdierencentrum Haarlem van Natuur en Milieu 

Educatie (NME) gemeente Haarlem aan de Van Oosten de Bruijnstraat 64.  

In het gebouw beschikken we over 4 ruimtes, waaronder 1 als uitwenruimte. 

Daarnaast over een ruimte met wasmachines, droger, vrieskast en  koelkast.  

Het totaal aantal dierenverblijven is 51. In 2020  bleek dit aantal ook vanwege het toegenomen 

aantal opvangegels, net als al in 2019,  onvoldoende om alle egels te kunnen opvangen. Om toch 

,ook voor de toekomst over voldoende opvangplekken en plaats voor voorraad te hebben, huren we 

nu ook het aanpalende (vroegere hooi en stro hok, 35 m2) erbij. Dat is per 1 maart 2021 ingegaan. 

Voor de verbouwing van de extra toegewezen ruimte tot een adequate egelruimte zullen wij subsidie  

aanvragen bij Fondsen die dierenwelzijn in hun doelstelling hebben. 

Tevens zal het aantal egelverblijven worden uitgebreid, er komt een speciale kast met grote hokken 

om nesten en moeders met jongen adequaat te kunnen opvangen.  Daarnaast richten we een 

onderzoekhoek in om microscopisch onderzoek te kunnen doen naar verschillende soorten 

egelziektes. 

De uit te breiden en te vervangen egelverblijven, alsmede de nieuwbouw zijn  opgenomen in het 

Onderhoudsplan: Voorzieningen Groot Onderhoud. 

 

 

6.  EDUCATIE / VOORLICHTING 

Door de Covid maatregelen hebben we helaas niet veel kunnen doen op het gebied van educatie.  

Wel hebben we weer verscheidene kinderen geholpen met hun spreekbeurt door materiaal uit te 

lenen. 

Ook via facebook, instagram, website en publicaties hebben we geprobeerd veel informatie te geven. 

Verder geven wij halfjaarlijks een Nieuwsbrief uit aan bestaande contacten. Dat doen we digitaal. 

Voor degenen, van wie wij (nog) geen mailadres hebben, maar wel graag onze Nieuwsbrief willen 

ontvangen hebben wij een aangepaste versie die wij dan per post verzenden. 

De Nieuwsbrief wordt ook geplaatst op de website.  

(Ontwikkelen) promotie- en voorlichtingsmateriaal 

We maken gebruik van promotiemateriaal als een donateursfolder, diverse posters en 

informatiemateriaal voor (werving) donateurs, tuinen en vrijwilligers. Verder een verscheidenheid 

aan voorlichtingsmateriaal, zowel qua presentatie als inhoud en doelgroep.  
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6. PARTICIPATIE BIJ INRICHTING GROEN- EN BOUWPROJECTEN 
Het is te voorzien dat de komende jaren veel ingrepen in het groen zullen plaatsvinden o.a. door 

herinrichtings- en bouwprojecten Vanuit ervaring is gebleken dat het van essentieel( essentieel 

weglaten) belang is dat de egelopvang hierbij tijdig  betrokken wordt en overleg kan plaatsvinden 

over de wijze waarop het bedreigde leefgebied van de egelpopulatie kan worden beschermd. In 2020 

heeft Thecla Wolfs zich hiervoor enorm ingezet. 

 

 

7. FONDSENWERVING 
Voor het financieel resultaat over 2020 wordt verwezen naar het betreffende Financieel Jaarverslag.  

Ook in 2020 hebben we weer een structurele  subsidie mogen ontvangen van de gemeente Haarlem 

en Haarlemmermeer. Van de gemeentes Velsen, Bloemendaal en Heemstede krijgen we een 

financiële ondersteuning. 

 

Wij hebben in 2020 weer veel donaties mogen ontvangen. Het bedrag aan donaties is in 2020 tov 

2019 ongeveer gelijk gebleven. 

 

Om onze egelopvang draaiende te houden zijn deze donaties essentieel..  

Op de website is de mogelijkheid opgenomen om via de zgn. Geefknop direct geld te storten. 

 

Ook hebben we diverse acties gehouden, zoals een statiegeldactie bij supermarkten, collectebussen 

bij verschillende winkels en op het Spaarneveer, inzamelen van aluminium etc. 

Het is belangrijk voor de toekomst om onze inkomstenverwerving gevarieerd mogelijk te houden., 

zodat ook bij wegvallen van bepaalde inkomstenbronnen ) o.a. collectes bij corona) er voldoende 

flexibiliteit is om dat met andere methoden op te vangen. 

 

 

8. VOORUITBLIK 2021 
Plan van aanpak voor fondsenwervingsacties incl. het werven/aanstellen Fondsenwerver  
 
Samenwerking en informatie-uitwisseling/kennisdeling met collega OpvangCentra en de Landelijke 
Egelwerkgroep om zo optimaal mogelijk te zorgen voor het behoud en bescherming van de egels en 
hun leefgebied 
 
Het realiseren van uitbreiding huisvesting inclusief uitbreiding en vervang (aantal) egelverblijven. 
 
Verbeteren van  Educatieprogramma incl. lesmateriaal en de mogelijkheid  ontwikkelen tot volledige 
digitalisering lesprogramma. 
 
Ontwikkelen van een communicatieplan waarmee de Egelopvang Haarlem op een juiste wijze met de 
verschillende belangengroepen kan communiceren en middelen verwerven  
 
 
 


