SCHOOLPLEINCHECKLIST
Hoe egelvriendelijk is jullie schoolplein?

Wat ga je doen? Doorloop deze checklist en kijk of jullie schoolplein
(of de directe omgeving van het schoolplein) geschikt is voor egels!

1

Heeft iemand wel eens een egel op
jullie schoolplein gezien?
Ja? Wat gaaf!
Dat is een goed teken.

JA

2

NEE

7

Liggen er losse bladeren of takken
van planten, bomen of struiken?
De egel kan hier onder schuilen
en zijn voedsel vinden.

JA

Is er een plek waar de egel kan schuilen?
Egels zijn nachtdieren, overdag zoeken ze een
veilige plek om te slapen.

JA

NEE

NEE

8
Kan de egel voedsel op jullie schoolplein
vinden? Zoals bijvoorbeeld slakken, wormen, kevers,
en pissebedden?
Wist je dat een egel tot wel 40 slakken per nacht
eet? Iew!

JA

NEE

Is er water
voor de
egel om te
drinken?
Een waterbakje is in
de zomer ook fijn voor
andere dieren.

4

JA

NEE

WEINIG

3

Kan de egel veilig
op jullie plein
komen?
Zonder bijvoorbeeld de straat over
te hoeven steken? De
meeste egels gaan dood
doordat ze overreden
worden door een auto.

5

NEE

Kan de egel van jullie schoolplein ook doorlopen naar
andere tuinen of een parkje?
Een egel legt vele kilometers af om voedsel of om
een partner te vinden.

JA

NEE

6

JA

NEE

Zijn er egelpaadjes? Onder struiken door, of
tussen planten en bloemen?
Een egel houdt van beschutte plekjes, omdat
hier vaak voedsel aanwezig is.

JA

NEE

Kan de egel bij jullie
op schoolplein
een winterslaap
houden?
Van oktober tot april gaan egels
in winterslaap. Ze gaan op zoek
naar een rustige, droog plekje.

10

JA

9

Z Z ZZ Z Z

ZZ

JA

Is er een vijver vlakbij en kan de egel hier
uitklimmen als ie er in valt?
Een egel kan zwemmen, maar met z’n korte
pootjes moet ie wel ergens uit kunnen klimmen.

NEE

En? Is jullie schoolplein een fijne plek voor de egel? Of kun je er een fijne
plek van maken? Kijk samen wat je kunt doen en ga aan de slag!

