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Een weekje bungalow
park in een  bosrijke 
omgeving is vaak de 
eerste  kennismaking van 
kinderen (en volwas
senen) met eekhoorns. 
Eekhoorns weten het 
daar aangeboden voer 
goed te vinden. Door
dat ze vooral overdag 
actief zijn laten ze zich 
goed bekijken. Als je in 
een geschikte,  beboste 
omgeving woont kun 
je je eigen tuin ook 
eekhoornvriendelijk 
inrichten. 
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Eekhoorns
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Eekhoorns komen vooral in 
beboste streken op de zandgron-
den en langs de duinrand voor. De 
verspreidingskaart laat dat mooi 
zien. Ook in buitenwijken en stads-
parken met voldoende geschikte 
bomen kun je ze soms tegenkomen. 
Dat ze overdag actief zijn maakt het 
makkelijker om ze te zien. Boven-
dien zijn het tot de verbeelding 
sprekende dieren, die ook volop in 
prentenboeken figureren, waardoor 
ze geliefd zijn bij jong en oud.

Oude bomen
Op de verspreidingskaart lijkt het 
alsof eekhoorns dik gezaaid zijn.
Toch kom je ze lang niet over-
al tegen. Dat heeft verschillende 
oorzaken. Allereerst zijn lang niet 
alle plekken met bomen geschikt. 
Eekhoorns hebben een uitgespro-
ken voorkeur voor oudere bomen. 
Naaldbomen worden pas geschikt 
vanaf een jaar of 20 en loofbomen 
tellen mee vanaf een jaar of 40, 
maar liefst nog ouder, van 60-80 
jaar. Bovendien leven ze een groot 
deel van het jaar alleen en hebben 

ze een behoorlijk groot territorium, 
afhankelijk van het voedsel leeft er 
gemiddeld 0,5 -1,5 eekhoorn per 
 hectare.  Dat maakt de trefkans 
kleiner.

Veilig oversteken
Voor een eekhoorn is het een hele 
kunst om veilig nieuw leefgebied te 
bereiken, daardoor wordt niet elk 
geschikt leefgebied ook bewoond. 
Van de ene boom naar de andere 

komen gaat vaak via de grond. Op 
dat moment zijn ze kwetsbaar voor 
het verkeer. Regelmatig worden 
eekhoorns doodgereden. Op diverse 
plaatsen zijn dan ook ‘eekhoorn-
bruggen’ gemaakt over (snel-)wegen 
heen om een veilige oversteek 
mogelijk te maken. Een dik touw 
tussen de bomen gespannen wordt 
ook wel gebruikt. Open plekken 
groter dan enkele tientallen meters 
vormen een belemmering om over 

Er zijn talloze eekhoornprentenboeken

Verspreidingskaart 
eekhoorn

Een eekhoornbrug (Foto: Geert Timmermans)


