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Werkblad
De eekhoorn

De eekhoorn is een zoogdier, behorende tot de familie van de eekhoorns. 
Voor een eenvoudiger onderscheid van andere soorten, zoals de Kaukasische 
eekhoorns of grijze eekhoorns, wordt het ook wel de Europese eekhoorn ge-
noemd.

Kenmerken:
De eekhoorn heeft een gewicht van ca. 200 tot 400 gram en zijn lichaam is 
aangepast aan een klimmende levenswijze. Wat je zeker al vaker hebt waargenomen, is dat ze in 
een boom klimmen of van een boom naar beneden komen.
De staart dient als balanceerhulp. Hij is ongeveer 15 tot 20 cm lang. Als je ooit een eekhoorntje 
heel goed observeert, let daarbij dan op hun staart, deze houden ze bij het lopen namelijk altijd 
in de lucht.
De vachtkleur van eekhoorntjes varieert van lichtrood tot bruin/zwart. Wat de eekhoorn zo 
schattig maakt, is het buikvel. Het is wit of crèmekleurige en netjes gescheiden van de rugvacht. 
Zoals bij bijna alle dieren, is de wintervacht veel dikker dan de zomervacht. Ook de kleur is in de 
winter meestal donkerder.

Voedsel:
Eekhoorns behoren tot de omnivoren. Afhankelijk van het seizoen varieert hun voedsel.
Ze geven de voorkeur aan bessen, noten, zaden en andere vruchten. Daarnaast eten ze ook schors, 
knoppen, paddenstoelen, fruit en wormen, of vogeleieren, insecten, slakken en larven.
In de herfst leggen ze voorraden aan voor de winter. Daarbij is het heel belangrijk dat ze genoeg 
voedsel vinden, zodat ze in de winter niet verhongeren. Meestal begraven ze hun voedsel in de 
bodem in de buurt van boomwortels of in boomholtes.

Vijanden:
Een van de natuurlijke vijanden van de eekhoorn is de boommarter. Deze klimt bijna net zo be-
hendig als een eekhoorn. Daar deze echter door zijn lichte gewicht een voordeel heeft, verrast 
de boommarter (een nacht actief dier) hem graag in zijn slaap.
Bovendien zijn ook de wilde kat, uil, havik en buizerd natuurlijke vijanden van de kleine eekhoornt-
jes.

Nadat je de tekst aandachtig door hebt gelezen, kun je de volgende vragen zeker gemakkelijk 
beantwoorden. Beantwoord ze met goed of fout!

De eekhoorn klimt niet graag.

Eekhoorns zijn alleseters.

Hun favoriete eten zijn grote muizen.

Ze hebben in de winter een dikkere huid dan in de zomer.

Eekhoorns vinden ook in de winter voldoende voedsel.

Ze hebben een wit tot gebroken wit buikvel.
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