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 1. De eekhoorn 

In dit boek lees je over de rode eekhoorn.  
Deze eekhoorn zie je vaak in ons land. 
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Waar leeft de eekhoorn? 
 Wat zijn knaagdieren? 

 Wat is het verschil tussen de winter– en zomer-
jas van de eekhoorn? 

 Welke vijanden heeft de eekhoorn? 
 Hoe houdt de eekhoorn een vijand voor de gek? 
 Wat eet een eekhoorn? 
 Hoe ziet het nest van een eekhoorn eruit? 
 Wat is er bijzonder aan de jongen van een 

eekhoorn? 
 Welke andere soorten eekhoorns zijn er nog 

meer? 



 2. Bossen en parken 

Van tak naar tak 
Eekhoorns kun je vinden in bossen 
en parken.  
Daar voelt een eekhoorn zich thuis. 
Hij springt van tak naar tak. 
En van boom naar boom. 
Dat  springen doet hij razendsnel. 
 
 
 
 
 
De pluimstaart 
Met zijn scherpe klauwtjes houdt hij 
zich vast (1). 
Zo valt hij niet van de takken. 
Daar springt hij door de lucht. 
De grote pluimstaart is zijn stuur (2). 
Hij komt op de goede tak terecht. 
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 3. Knagen 

Scherp 
De eekhoorn heeft vier scherpe tanden. 
Twee tanden boven. 
En twee tanden onder. 
Het zijn vier scherpe mesjes.  
De eekhoorn houdt zijn tanden scherp. 
Dat doet hij door te knagen. 
 
 
Knaagdier 
De eekhoorn knaagt op takken. 
Hij knaagt op noten. 
Er slijt een stukje van de tanden. 
Zo blijven ze sterk. 
De tanden blijven groeien. 
Daarom moet dit knaagdier knagen. 
De rat (1), de hamster (2) en de muis (3) 
zijn ook knaagdieren. 
Ze hebben ook scherpe tanden. 
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 4. Zomer en winter 

Zomer (1) 
In de zomer is de eekhoorn rood-
bruin van kleur. 
De buik is wit. 
Winter (2) 
In de winter wordt de kleur anders. 
Dan is de vacht een beetje grijs en 
donkerbruin. 

In het bos loeren vijanden op een 
lekker hapje. 
De marter (1) en de uil (2) jagen op 
de eekhoorn. 
Een eekhoorn op de grond moet ook 
oppassen. 
Daar ligt de vos (3) de loer. 

 5. Vijanden 
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 6. Op de vlucht 

De vijand 
Is dat een vijand? 
Daar beweegt iets. 
De eekhoorn vertrouwt het niet. 
Hij vlucht langs de stam de boom in. 
De eekhoorn zoekt altijd de achterkant 
van de stam op 
Daar kan de vijand hem niet meer zien. 
 
 
Rondjes 
Soms maakt de eekhoorn zijn vijand in 
de war. 
Hij gaat in rondjes rond de stam omhoog. 
Snel weg over een tak. 
Hoog in de boom is de eekhoorn veilig. 
 



 7. Voedsel 

Van alles wat 
Eekhoorns eten graag zaden en noten. 
Ook smullen ze van knoppen aan bomen en 
planten. 
In de herfst eten ze graag paddenstoelen (1).  
Het ei van een vogel vindt hij ook lekker. 
Hij steelt ze uit een nest. 
En soms eet hij een jonge vogel uit het nest 
op. 
 
 
 
De winter 
In de winter zijn er geen zaden en noten 
meer. 
Toch heeft de eekhoorn geen honger. 
In de herfst zijn er heel veel noten. 
Veel te veel om op te eten.  
De eekhoorn verstopt ze in de grond (2). 
Hij onthoudt zijn geheime plekken. 
In de winter zoekt hij de noten weer op (3). 
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 8. Het nest 

In de boom 
De eekhoorn maakt een nest 
Het nest zit hoog in de boom. 
Het zit klem in de hoek tussen twee 
takken. 
Ook zit het in de buurt van de stam. 
Zo kan de eekhoorn goed naar binnen. 
 
 
Bouwen 
De eekhoorn bouwt eerst de buiten-
kant van takjes. 
Aan de binnenkant komen blaadjes, 
mos en haren. 
Zo is het nest lekker zacht. 
Soms gebruiken eekhoorns ook het 
nest van een specht (1). 
Het is een gat in een boom. 
De specht woont er niet meer. 
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 9. Jonge eekhoorns 

Kaal, doof  en blind 
In het nest van de eekhoorn zitten 
drie jongen. 
De jongen zijn kaal, doof en blind (1). 
Ze drinken melk bij de moeder. 
Na 21 dagen krijgen ze al een beetje 
haar (2).  
Ook zijn dan hun ogen open. 
En nu  kunnen ze ook horen. 
 
 
Naar buiten 
Na 7 weken gaan ze soms uit het nest. 
Ze zoeken nu zaden en noten. 
Ze zijn speels (3). 
Zo leren ze goed klimmen en springen 
De jongen zijn 10 tot 16 weken oud.  
Ze wonen niet meer in het nest. 
Ze zorgen nu voor zichzelf. 
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 10.. Nog meer eekhoorns 

De rode eekhoorn is niet de enige eekhoorn. 
Over de hele wereld kun je bijna driehonderd 
verschillende soorten eekhoorns vinden.   
Hier zijn er een paar: 
1.  De grijze eekhoorn 
2.  De roodbuikeekhoorn 
3.  De vliegende eekhoorn 
4.  De alpenmarmot 
5.  De siesel  
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 11. Filmpje 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-
klokhuis-eekhoorn/#q=eekhoorn 

Het Klokhuis 
Eekhoorn 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-eekhoorn/#q=eekhoorn
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-eekhoorn/#q=eekhoorn






 Bronnen 

en.wikipedia.org/wiki/Red_Squirrel  

nl.wikipedia.org/wiki/Eekhoorn_(dier)  

www.de-natuur.be/pages/eekhoorn.html  



 Colofon en voorwaarden 
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