
HELP DE EGELS
EN HELP JEZELF

MAAK JE HELE BUURT 
EGELVRIENDELIJK

Wil je een stapje verder gaan of heb je zelf geen 
tuin? Tover dan de boomspiegel (stukje grond rond 
een boom) in je straat om tot een boomtuintje, leg 
een geveltuin aan voor je huis of flat of leg samen 
met je buren een heuse bijenidylle aan. Meer 
informatie vind je op arnhem.nl/groenebuurt.

De gemeente Arnhem helpt ook mee door minder 
vaak te maaien. Dit ziet er wilder uit dan je gewend 
bent, maar zorgt voor veel voedsel en beschutting 
voor egels en andere dieren.

Wil je dat de gemeente in jouw buurt ook minder 
komt maaien? Stem het met je buren af en meld 
dit in het online systeem Fixi (fixi.nl/arnhem). 
Iemand van de gemeente neemt contact op om de 
mogelijkheden te bekijken.  

WAT GOED IS VOOR EGELS, 
IS OOK GOED VOOR JOU!

Een groene tuin zorgt er voor dat je minder last 
hebt van klimaatverandering. Groen zorgt voor 
verkoeling in de zomer en neemt regenwater op. 

TIP! Kijk hoe jij je tuin klimaatbestendig maakt met 
fleurige borders, regentonnen, groene daken en nog 
veel meer op arnhemklimaatbestendig.nl.

TIP! Op vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin krijg jij 
tips afgestemd op jouw tuin om deze geschikt te 
maken voor de vogels, vlinders en vleermuizen in 
jouw buurt.

TIP! Kijk voor inspiratie en verkooppunten van 
biologische planten op arnhemzoemt.nl. Schrijf je 
ook gelijk in voor de nieuwsbrief!

We zijn benieuwd hoe jij met deze tips aan de slag 
bent gegaan. Upload foto’s of filmpjes van het 
resultaat met @anderearnhemmers of gebruik 
#anderearnhemmers op instagram, facebook of 
twitter, dan maken wij een mooie verzameling om te 
delen.

Waar in Arnhem je nu ook bent, je bevindt je midden 
in de biodiverse stadsnatuur. Andere Arnhemmers 
brengt de menselijke- en niet-menselijke inwoners 
met elkaar in contact door het vertellen van verhalen 
en het creëren van ervaringen. 

Meer informatie op anderearnhemmers.nl.
Samen bouwen aan een  

groene stadsnatuurDeze brochure is mogelijk gemaakt door:

Andere Arnhemmers
Gemeente Arnhem
Groen Arnhem
Natuurcentrum Arnhem
De Stadskeuken

Bloei in Arnhem
Arnhems Peil
Arnhem Klimaatbestendig
Arnhem Zoemt



MAAK JE TUIN GROEN

Egels zijn dol op kevers, regenwormen, spinnen, 
slakken en rupsen. Deze lok je naar je tuin door tegels 
weg te halen en bloemen en struiken te planten die 
van nature in Nederland groeien (inheemse soorten). 
Kies planten die bloeien op verschillende momenten 
van het jaar. Dan kunnen de egels het hele jaar door 
insecten vangen in je tuin.

VERROMMEL JE TUIN

Een opgeruimde tuin is geen fijn thuis voor egels. Ze 
moeten zich kunnen verstoppen en nestjes bouwen onder 
een haag, stapel takken, composthoop of rommelhoekje. 
Laat in de herfst de blaadjes maar op een hoopje liggen, 
daar doen egels graag een winterslaap in.

TIP!

Heb jij een egel in jouw tuin of buurt gezien? 
Geef dit dan door op waarneming.nl. De 
gemeente kan dan zien waar de egels wel 
en niet kunnen komen. Op basis daarvan 
kunnen ze hun beleid aanpassen.

WIST JE DAT... 

Je met een insectenvriendelijke 
tuin bijdraagt aan het bestrijden 
van de eikenprocessierups?

TIP!

Maak van weggehaalde tegels 
een stapelmuurtje. Deze trekken 
veel insecten aan. Leuk om met 
kinderen te doen!

MAAK EEN EGELSNELWEG

Egels scharrelen per nacht wel een paar kilometer 
van tuin naar tuin. Door een egelgangetje te maken 
(13x13 cm groot) tussen jouw tuin en die van de 
buren bouw je mee aan een egelsnelweg.

ZORG VOOR WAT TE DRINKEN

Het is steeds vaker langere tijd droog. Zet dus een 
schaaltje vers, schoon water (geen melk!) neer voor de 
egels. Hier help je ook vogels en insecten mee. Doe voor 
insecten wel wat takjes of steentjes in het water zodat 
ze niet verdrinken. 


