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Grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis). (Foto: Edwin Giesbers)

De aanwezigheid van populaties exotische eekhoorns 

Ellen van Norren, Zoogdiervereniging

Nederland is een koploper in het houden van uitheemse eekhoorns. Bij ontsnapping kan 
een populatie in het wild ontstaan, zoals in het Verenigd Koninkrijk. Daar verdringt de grijze 
eekhoorn de inheemse eekhoorn. Invasieve exoten blijken één van de belangrijkste bedreigingen 
voor de biodiversiteit wereldwijd. Het houden van bepaalde soorten is daarom verboden. 

De meest waarschijnlijke manier waarop exotische eekhoorns in het wild een populatie kunnen vormen, 
is dat enkele dieren in stedelijk gebied ontsnappen of worden losgelaten en daar eerst een lokale 
populatie vormen in een parkrijke omgeving. De net ontsnapte dieren houden zich in leven met voer van 
voederplankjes in tuinen, en van daaruit kunnen zij uitbreiden naar natuurgebieden. Hoe voorkomen we 
dat populaties exotische eekhoorns ontstaan?

• Verbieden van het houden van bepaalde eekhoorns. Omdat invasieve exoten één van de belangrijkste 
bedreigingen zijn voor de biodiversiteit hebben de landen van de Europese Unie de handen 
ineengeslagen om het houden van en handelen in bepaalde invasieve soorten te verbieden. Deze zijn 
op de Unielijst van Invasieve Exoten gezet. Voor de eekhoorns gaat het om de grijze eekhoorn (Sciurus 
carolinensis), Pallas’ eekhoorn (Callosciurus erythraeus), Siberische grondeekhoorn (Eutamias sibiricus) en 
Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger). De Thaise eekhoorn (Callosciurus finlaysonii) is voorgedragen 
voor de Unielijst. Het lijkt erop dat het verbod om deze dieren te houden helpt. Van deze soorten zijn 
namelijk in 2020 geen bevestigde meldingen gedaan, behalve van de Siberische grondeekhoorn. 

• Voorkomen van ontsnappingen. Een eigenaar is verplicht te zorgen dat gehouden dieren niet kunnen 
ontsnappen, dit staat in het ‘Besluit houders van dieren’ op www.rvo.nl. Eigenaren kunnen hun 
volière bouwen van een metalen constructie (in plaats van hout), om ontsnappingen door knagen te 
voorkomen. Een dubbele deur (sluis) voorkomt ontsnappingen via de deur. 

• Vroegtijdige signalering van ontsnappingen. Als een dier toch is ontsnapt is het belangrijk dat er veel 
ogen meekijken om zo’n dier te melden, en dat mensen weten waarop te letten. Meer informatie over 
het herkennen van exotische eekhoorns staat op www.zoogdiervereniging.nl/exoten. Mensen die een 
uitheemse eekhoorn zien worden gevraagd hun waarneming met foto’s, datum en locatie in te voeren 
in de NDFF Invoer app, op waarneming.nl, of naar info@zoogdiervereniging.nl te mailen. 

Voorbeelden van ontsnappingen en vestiging

Grijze eekhoorn Verenigd Koninkrijk. 
Deze heeft in tweederde van het Verenigd 
Koninkrijk de inheemse eekhoorn 
verdrongen door het overdragen van 
een ziekte. Doordat de uitheemse grijze 
eekhoorn nu zeer wijd verbreid is, wordt 
wegvangen heel moeilijk of onbetaalbaar. 
Het plan is nu om anticonceptie toe te 
dienen via een lokstof waarmee alleen 
grijze en geen rode eekhoorns worden 
gelokt. 
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Pallas’ eekhoorn (Callosciurus erythraeus). 

(Foto: J. Patrick Fischer, Wikipedia)

Pallas’ eekhoorn Nederland (Weert) en Vlaanderen. 
De Pallas’ eekhoorn had zich rond 2000 bij 
Weert gevestigd en verspreidde zich invasief. 
Na ontsnapping van ongeveer 12 dieren bij een 
dierenhandelaar zijn tot 2014 zo’n 250 dieren 
gevangen, waarna de populatie helemaal was 
weggevangen. Ook in Vlaanderen is een populatie van 
zo’n 250 Pallas’ eekhoorns weggevangen rond 2011. 

Siberische grondeekhoorn (Eutamias sibiricus).(Foto: Erik Korsten)

Siberische grondeekhoorn Tilburg en Weert. Deze 
dieren verblijven in Tilburg in het Wandelbos en de 
Warande, en verspreiden zich niet invasief en niet 
ten koste van de inheemse eekhoorn. Er zijn daarom 
geen plannen om de dieren daar weg te vangen.

Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger). (Foto: Ingrid Taylar)

Amerikaanse voseekhoorn Nederland. De Ameri-
kaanse voseekhoorn is zo’n 10 jaar geleden wel 
in Nederland ontsnapt, maar heeft zich toen niet 
gevestigd. Vestiging is ook nog niet elders in Europa 
opgetreden.

Thaise eekhoorn Italië. In Italië is op twee plekken 
een groep Thaise eekhoorns ontsnapt. De soort 
verspreidt zich daar razendsnel.

Thaise eekhoorn (Callosciurus finlaysonii).

(Foto: Thai National Parks,  Wikipedia)


