
De eekhoorn
De rode of gewone eekhoorn (Sciurus 
vulgaris) is de in Europa meest voor-
komende eekhoorn. Al doet de naam 
anders vermoeden, de kleur kan vari-
eren van zwart tot gelig, met allerlei 
tinten rood en bruin daartussen. Ge-
woonlijk zijn de dieren roodbruin met 
een witte buikzijde, 's winters meer 
grijzig donkerbruin. De kleur wordt 
ook grijsachtiger naarmate de eek-
hoorn ouder wordt. 

Met zijn lange, gekromde klau-
wen kan hij makkelijk in bo-
men klimmen en van tak naar 
tak springen. Tijdens een sprong 
spreidt hij zijn ledematen, waarbij 
de losse huid op de flanken het 

dier helpt in de lucht te blijven. De pluimstaart dient als roer, waarmee hij zijn sprong kan sturen. 
Ook kan hij goed zwemmen. 

Gedrag
De eekhoorn voedt zich het liefst met noten en zaden van sparren en pijnbomen. Verder eten ze 
knoppen, paddenstoelen, stukken boomschors, en soms dierlijk materiaal, als insecten, eieren en zelfs 
jonge vogels. Ook eten ze aarde voor mineralen. De eekhoorn eet dagelijks vijf procent van zijn 
lichaamsgewicht aan voedsel. Net als veel andere knaagdieren leggen eekhoorns wintervoorraden 
aan.
De eekhoorn is een dagdier, dat zich meestal vlak na zonsopgang al laat zien. Ze zijn voornamelijk 
na zonsopgang en voor zonsondergang actief. 's Winters laten ze zich alleen 's ochtends zien. De eek-
hoorn houdt geen winterslaap. In plaats daarvan houdt hij zich bij gure dagen in zijn nest verborgen, 
en bezoekt hij op betere dagen 's ochtends zijn wintervoorraad.

Nest
De eekhoorn maakt gebruik van meerdere nesten. Het nest is rond met een diameter van dertig 
centimeter in bomen, op minstens zes meter hoogte, vlakbij de boomstam. Soms maken ze ook een 
nest op een tak of in een holle boom. Buitenste zijde van het nest wordt gemaakt van twijgen, en de 
binnenzijde wordt bekleed met mos en gras. Nesten waarin de jongen worden geboren, zijn bekleed 
met een dikkere laag.

Levensverwachting
Eekhoorns worden zes tot zeven jaar in het wild, tot tien jaar in gevangenschap. De belangrijkste 
natuurlijke vijanden zijn marters, roofvogels en huishonden en -katten. Ook sterven dieren door 
verhongering en auto-ongelukken. Vooral in hun eerste jaar sterven veel dieren. Om aan zijn vijan-
den te ontkomen rent de eekhoorn spiraalsgewijs omhoog tegen een boom.

Sociaal gedrag en voortplanting
De woongebieden van eekhoorns overlappen elkaar. Vooral in de winter, waarin de woongebieden 
groter zijn, is er veel overlap tussen de woongebieden. Vrouwtjes wonen meer verspreid van elkaar 
dan mannetjes, waardoor overlap tussen de woongebieden van vrouwtjes minder voorkomt. In de 
paartijd jagen de mannetjes achter elkaar aan, mogelijk om een hiërarchie tussen de mannetjes vast 



te stellen en zo het recht om te mogen paren 
te verwerven.
De paartijd is op zijn hoogtepunt tussen ja-
nuari en maart. De draagtijd duurt 38 da-
gen. Tussen maart en mei worden meestal de 
jongen geboren, mits er voldoende goede 
dennenappels zijn. Anders worden de jon-
gen tussen juli en september geboren.

Per worp krijgt een vrouwtje één tot acht 
jongen (gemiddeld drie). De jongen zijn bij 
de geboorte tien tot vijftien gram zwaar. En-
kel het vrouwtje zorgt voor de jongen. Bij 
verstoring draagt het vrouwtje de jongen uit 

het nest. Na zeven tot acht weken begeven ze zich voor het eerst buiten het nest, en na zeven tot 
tien weken worden ze gespeend. Als de jongen tien tot zestien weken oud zijn, zijn ze onafhankelijk. 
De dieren zijn over het algemeen na tien tot twaalf maanden geslachtsrijp.

Verspreiding en leefgebied
De eekhoorn leeft voornamelijk in uitgestrekte naaldbossen en gemengde bossen waarin naaldbo-
men overheersen. Ook komen ze voor in parken en tuinen. Ze zijn minder algemeen in kleinere 
naaldbossen of in loofbossen. In de bergen komen ze voor tot op tweeduizend meter hoogte.

De grijze eekhoorn
De grijze eekhoorn komt voornamelijk voor in stadsparken, tuinen en loof- en gemengde bossen. 
Hij bewoont daar heggen en bomen, waar hij meerdere nesten maakt. In steden bouwt hij ook een 
nest in muren van huizen. 



Als Europeaan is de grijze eekhoorn tamelijk succesvol, en de mogelijkheid bestaat dat hij talrijker 
wordt dan de rode eekhoorn. De grijze eekhoorn is groter en sterker dan de rode eekhoorn. Hij gaat 
op een meer efficiënte manier om met zijn voedsel (zowel alvorens het te consumeren als daarna) 
en heeft betere overlevingskansen dan de rode eekhoorn. Bovendien is de grijze eekhoorn minder 
vatbaar voor het parapox-virus, waar de rode eekhoorn aan overlijdt maar waar de grijze eekhoorn 
niet onder schijnt te lijden, terwijl hij er wel drager van kan zijn.
De grijze eekhoorn past zich tamelijk snel aan een nieuwe omgeving aan. Zo zal hij sneller dan een 
rode eekhoorn wennen aan de aanwezigheid van mensen, en het overgebleven voedsel van natuur-
liefhebbers komen halen. 


