
 

 

Tips plaatsing egelhuis Palazzo 

 

Gefeliciteerd! Jij bent de trotse bezitter van een egelhuis. Niet zomaar een egelhuis, maar een egel 

Palazzo. Een kwalitatief hoogstaand paleiswaardig egelhuis. Niet alleen gefeliciteerd, maar ook 

bedankt! Bedankt dat je egels hiermee helpt, zij kunnen dit zeker gebruiken. 

 

Plaatsing en onderhoud 

 

Dit egelhuis is bijzonder gebruiksvriendelijk. Je hoeft het niet in elkaar te zetten. Zet het egelhuis op 

een beschutte plek neer, liefst (half) in bossages. Vul het egelhuis met bladeren, mos of gras. Dit kan 

simpelweg door het dak er even af te halen. Zorg er in ieder geval voor dat het nestmateriaal droog 

is, dit voorkomt schimmel. Plaats de ingang het liefst in de buurt van de schutting en/of begrenzing 

van je tuin en verstop het door middel van takken of bladeren. 

Nu is het wachten op de egel(s). 

 

We raden aan in het voorjaar als het niet meer zou koud is, het egelhuis schoon te maken. Dit kan 

door het verwijderen van het dak. Doe dit bij voorkeur in de avond, egels zijn dan vaak niet thuis! 

Rond mei begint het paarseizoen, vanaf dat moment is het niet meer aan te raden om het egelhuisje 

schoon te maken.  

  



Egels komen voor in nagenoeg geheel Nederland. Ze wonen zowel in woonwijken als op het 

platteland als in steden. Iedere tuin is geschikt voor een egelhuisje, op voorwaarde dat de egel er in 

en uit kan. Zelfs als je tuin omgeven is door een schutting zal de egel nog kans zien er in te komen, 

mits er kleine vuistgrote openingen zijn om je tuin in te komen. 

 

Het kan heel verleidelijk zijn om af en toe te gluren of er een bewoner is die jouw egelhuisje 

gevonden heeft. Dit moet je echter absoluut niet doen in de winter! Egels raken snel verstoort. Een 

egel die tijdens zijn winterslaap gestoord wordt kan verhongeren en een verstoord nest met jonge 

egels kan verlaten worden. Wil je toch weten of er iemand thuis is? Je kunt letten op uitwerpselen of 

pootafdrukken, of plaats dan een wildcamera. Je kunt ook een takje voor de ingang leggen. Is deze 

verplaatst? Dan weet je dat er activiteit is. 

 

Wanneer plaatsen 

Egelhuisjes komen altijd van pas voor egels, niet alleen voor de winterslaap maar ook als 

onderkomen in elk jaargetijde: 

Van maart-september hebben vrouwtjesegels een veilige plek nodig om hun jongen groot te 

brengen. 

Van december-februari hebben egels zonder jongen een veilige schuilplaats nodig voor dagelijks 

onderkomen of voor de winterslaap. 

Sommige egels wisselen bijvoorbeeld in februari nog van nestplaats als ze de huidige nestplaats niet 

meer veilig genoeg vinden. 

 

Bedankt! 

Dankjewel voor je order bij Dokkodo! Nogmaals veel plezier met je egelhuis! 

 

 


