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Succesvol Egelweekend krijgt vervolg in 2010

Aangemoedigd door het enorme succes van het eerste Egelweekend komt er in 2010 een
tweede Egelweekend, opnieuw het derde weekend in september. Dat heeft
initiatiefnemer, de Zoogdiervereniging vandaag bekend gemaakt. Campagneleider Eric
van Kaathoven : ‘De egel blijkt enorm populair in Nederland en dit bijzondere zoogdier en
de mensen die zich voor hem inzetten, verdienen toch minstens een keer per jaar een
mooi podium.’

Het derde weekend van september werd dit jaar het eerste Egelweekend gehouden met onder
andere open dagen van egelopvangcentra, excursies en lezingen voor volwassenen en
kinderen. Tijdens het eerste Egelweekend waren er activiteiten over egels op diverse plekken in
het land. Het weekend werd een groot succes. Zo waren er druk bezochte open dagen van
egelopvangcentra, activiteiten voor kinderen, gaf TV-tuinman Lodewijk Hoekstra tips over
egelvriendelijk tuinieren en was de Engelse egelman, Hugh Warwick,in Nederland voor een
(uitverkochte) lezing onder het motto ‘Red de egel, red de wereld!’.

Ook werden massaal waarnemingen van egels doorgegeven op het Meldpunt van de
Zoogdiervereniging (www.jaarvandeegel.nl). Zo massaal dat er nog steeds hard gewerkt wordt
aan de verwerking van de data. De Zoogdiervereniging hoopt in de loop van december
conclusies te kunnen trekken over hoe het gaat met de egels in Nederland.
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In 2010 is het geen Jaar van de Egel meer maar wordt dus wel het Egelweekend voortgezet in
het derde weekend van september (18 en 19 september). Iedereen die dan iets wil organiseren
over egels kan zich bij dit evenement aansluiten. Doel is om tenminste een maal per jaar alle
aandacht aan de egels te geven en een platform te bieden voor onderzoekers, beschermers en
opvangers van egels. Bovendien wil de Zoogdiervereniging het weekend gebruiken om mensen
op te roepen wederom massaal hun waarnemingen van egels door te geven op het internet.

De Zoogdiervereniging zal net als dit jaar weer een website bijhouden waarop alle activiteiten
gemeld kunnen worden zodat geïnteresseerden op een centraal punt kunnen kijken wat er
allemaal te doen is. Voorlopig blijft in ieder geval ook de site www.jaarvandeegel.nl in de lucht,
met veel achtergrondinformatie en bijvoorbeeld ook talloze foto’s.

Welke zoogdiersoort de egel opvolgt als soort van het jaar 2010 maakt de Zoogdiervereniging
eind december bekend. De ‘Jaar van…’ campagne zal in 2010 wat minder grootschalig zijn als
het Jaar van de Egel. Dit jaar kon door bijdragen van het Ministerie van LNV en het Prins
Bernhard Cultuurfonds groots opgezet worden. Voor de nieuwe ‘Jaar van…’ campagne wordt
nog naar financiering gezocht.
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