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Figuur 1. Locaties van meldingen van Amerikaanse rode eekhoorn 
(Tamiasciurus hudsonicus) in Nederland, in de periode 2007 – 16 
januari 2014 (groen; gevalideerde waarnemingen, zwart; ongevali-
deerde waarnemingen).

Figuur 2. Het aantal meldingen en exemplaren van de Amerikaanse 
rode eekhoorn (Tamiasciurus hudsonicus) in Nederland in de peri-
ode 2007 – 16 januari 2014
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Hoewel al vaker aandacht is besteed aan uitheemse eek-
hoorns, willen we toch nog een keer aandacht schenken 
aan de Amerikaanse rode eekhoorn (of Hudson’s eekhoorn, 
Tamiasciurus hudsonicus). De soort wordt namelijk relatief 
veel als huisdier gehouden en dat is terug te zien aan het 
aantal meldingen in het wild (figuur 1 en 2). 

Verspreiding
Deze eekhoorn wordt verspreid over Nederland gemeld, 
zelfs op Texel. Na de eerste melding in 2007 bleef het nog 
relatief rustig, maar na 2010 is het aantal meldingen be-
hoorlijk toegenomen. Meestal wordt slechts één exemplaar 
gemeld, maar in toenemende mate worden twee dieren 
tegelijk gezien. In 2008 werden bij Exloo zelfs drie exem-
plaren gemeld, maar helaas hebben we niet duidelijk kun-
nen krijgen of het hier werkelijk om de Amerikaanse rode 
eekhoorn gaat. In 2012 werden twee individuen gemeld bij 
Duiven en bij Alkmaar. In 2013 wederom twee individuen 
bij Alkmaar, maar ook bij Bussum en Rijen. Als het daarbij 
gaat om een paartje, dan is het een kwestie van tijd, voordat 
er meer dieren zullen rondspringen.

Invloed handel via Marktplaats 
Om een beeld te krijgen van het aantal dieren dat wordt 
verhandeld, is gekeken wat er in de eerste helft van januari 
2014 op Marktplaats werd aangeboden. 
De peildatum is 16 januari 2014 en het is niet bekend hoe-
veel aanbod in januari al na een afgesloten deal van Markt-
plaats is verwijderd, maar gezien de korte periode zal dat 
niet veel zijn. 
Alleen al in de eerste 16 dagen van dit jaar werden 23 aan-
biedingen gedaan van uitheemse eekhoorns, verdeeld over 
7 soorten (figuur 3). Opvallend daarbij is dat de Ameri-
kaanse rode eekhoorn met 9 aanbiedingen fier bovenaan 
staat. Dat beeld blijft zo, als gekeken wordt naar het aantal 
aangeboden dieren.
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Amerikaanse rode eekhoorn. (Foto: Pim Julsing,  waarneming.nl)

Figuur 3. Het aantal aanbiedingen (blauw) en het aantal aangebo-
den individuen van uitheemse eekhoorns (rood), weergegeven per 
soort, op Marktplaats, in de periode 1 januari 2014 – 16 januari 
2014 (peildatum 16 januari) 
Am rode=Amerikaanse rode eekhoorn; Jap=Japanse eekhoorn; 
Chin=Chinese boomeekhoorn; Sib=Siberische grondeekhoorn; 
suik=suikereekhoorn; prev=prevosteekhoorn; 
rood=roodstaart eekhoorn.

Positieflijst 
Vorig jaar is er voor zoogdieren een positieflijst ge-
presenteerd. Op de lijst van soorten die zonder voor-
behoud gehouden mogen worden staan geen eek-
hoorns. 

Op de lijst van soorten die onder bepaalde voor-
waarden gehouden mogen worden, staan nog acht 
eekhoornsoorten: Chinese boomeekhoorn (Tami-
ops swinhoei), Thaise dwergstreepeekhoorn (Tami-
ops mcclellandii), prevost eekhoorn (Callosciurus 
prevostii), zwartneusklappereekhoorn (Callosciurus 
notatus), Finlayson klappereekhoorn (Callosciurus 
finlaysonii), grote gevlekte boomeekhoorn (Sciurus 
variegatoides),  Afrikaanse grondeekhoorn (Xerus 
erythropus) en Richardson grondeekhoorn (Sper-
mophilus richardsonii). Alle andere soorten mogen 
niet meer gehouden en verhandeld worden. 

Dit is een hele vooruitgang in de bescherming van 
onze inheemse eekhoorn. Voor eigenaren van ver-
boden soorten zal waarschijnlijk een overgangsrege-
ling in werking treden. Eigenaren mogen de dieren 
behouden die ze op dat moment hebben, als ze deze 
laten steriliseren. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de positief-
lijst op 1 januari 2014 in werking zou treden. Nu is 
de streefdatum 1 juli 2014. We verwachten dat het in 
werking treden van de positieflijst een toename van 
waarnemingen in het wild tot gevolg zal hebben. Het 
is namelijk niet ondenkbaar dat een deel van de ei-
genaren hun dieren loslaat om ervan af te zijn. 

Oproep 
We roepen daarom iedereen op om alert te zijn op 
de mogelijkheid dat er vanaf de tweede helft van 
2014 mogelijk meer uitheemse eekhoorns op gaan 
duiken. 

Geef uw waarnemingen door op
Telmee.nl of Waarneming.nl


