
Soortbeschrijving 

Kenmerken 

Synoniemen: Amerikaanse voseekhoorn, voseekhoorn 
Herkomst: oosten en centrum van de Verenigde Staten (geïntroduceerde 
populaties in stedelijke gebieden in het westen van de VS), Canada en Mexico  
Habitat in native range: gemengde bossen, naaldbossen en loofbossen, par-
ken en ruraal gebied, vaak in door de mens beïnvloede landschappen.  
Problematiek: De impact van deze soort in de EU is niet gedocumenteerd. De 
Nederlandse risicoanalyse van uitheemse eekhoorns acht het risico op ver-
drukking van de inheemse rode eekhoorn Sciurus vulgaris reëel. De soort zou 
in dezelfde voedselniche als rode eekhoorn voorkomen. In het herkomstge-
bied is de soort in open bossen competitiever dan grijze eekhoorn, waarmee 
ze overlapt. Nestelt in boomholtes . De soort verbreidt zich relatief sneller 
dan andere uitheemse eekhoorns (tot 6,8 km per jaar) en heeft geen proble-
men om zich via boomloze (landbouw)gebieden te verplaatsen. Wordt in 
Amerika gelinkt met afname van verschillende inheemse eekhoornsoorten 
zoals Tamiasciurus douglasii en Sciurus aberti. Kan vraatschade veroorzaken 
aan naaldbomen en aan boomgaarden door het eten van boomknoppen, za-
den en bloemen, gewassen (maïs, tomaten), tuinen en knaagschade aan ge-
bouwen, bekabeling en telefoonlijnen. In sommige gebieden staat de soort 
bekend als een landbouwpest. Kan drager zijn van West-Nijlvirus.  
Status: De soort heeft (nog) geen ISEIA score. De Nederlandse risicoanalyse 
van uitheemse eekhoorns beoordeelt de potentiële ecologische impact als 
hoog. De soort mag in België zonder vergunning niet als huisdier gehouden 
worden. Nog niet in België waargenomen.  

Zwarte eekhoorn Sciurus niger 

Grootste en zwaarste Noord-Amerikaanse boomeekhoorn (kop-
romp 260-370 mm, staart 200-330 mm, gewicht 0,5-1,4 kg) waar-
van een tiental ondersoorten beschreven zijn in de VS. Vaak oran-
jebruin (kleur als vos) maar zeer veel lokale en regionale variatie in 
pelskleur. Rugzijde variabel, bij een groep ondersoorten grijsachtig 
met rode, oranje of geelbruine schijn. Meestal met bruinrode 
franje aan staart. Buikzijde witachtig tot kaneelkleurig, maar 
meestal met roodachtige tint. Een andere groep ondersoorten 
heeft een zilverkleurige, grijze of grauwe pels met roodachtige 
tinten op de kop, heupen en poten, een grijze staart en bleke buik.  
 
Er worden twee kleurgroepen onderscheiden: een groep met 
zwarte koptekening, witte of grijze neus en witte oren en/of poten 
en een kleurgroep zonder witte oren, neus en/of poten. In beide 
kleurgroepen komt melanisme voor. Op basis van grootte te on-
derscheiden van grijze eekhoorn S. carolinensis maar overlapt 
soms in grootte. Heeft in tegenstelling tot grijze eekhoorn geen 
pinvormige eerste molaar. Vaak waargenomen op voedertafels. 
Geen seksueel dimorfisme bekend.  
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Gelijkende soorten 
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meer info: 
- herkenningsfiche andere exotische eekhoorns http://
waarnemingen.be/exo/be/nl/27179.pdf  
- Thaise eekhoorn http://waarnemingen.be/soort/info/82206 
- Pallas’ eekhoorn http://waarnemingen.be/soort/info/29113 
- Grijze eekhoorn http://waarnemingen.be/soort/info/27179 
- Rode eekhoorn http://waarnemingen.be/soort/info/389 
- Prevosteekhoorn http://waarnemingen.be/soort/photos/82213 
- meer foto’s op www.jeffpippen.com/mammals/mammals.htm 
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De zwarte eekhoorn is aanzienlijk groter dan de eekhoorns die hier beschreven worden maar 

overlapt wel overlap in lengte en gewicht met andere soorten. Sommige ondersoorten 
zijn kleiner, waardoor ook op basis van grootte het onderscheid moeilijk kan zijn. 

 

Pallas’ eekhoorn 
Uitheems 
Kleur variabel, buik gelig tot oranjerood en rug olijfgroen tot 
bruin. Staart licht gebandeerd naar het einde. 

Noord-Amerikaanse grijze eekhoorn 
Uitheems 
Witte buik, voornamelijk grijze  rug,  soms met roestrode 
accenten op kop, poten, rug en flanken. Kop-romp 200-315 
mm, staart 150-250 mm, gewicht 300-710 g  

Euraziatische rode eekhoorn 
Inheems  
Witte buik. Pelskleur rood over bruin tot zwart. Uitzonderlijk 
ook grijs of zandkleurig. In wintervacht opvallende oor-
pluimen, soms met grijze flanken. Kop-romp gem. 216 mm.  

Prevosteekhoorn 
Uitheems 
Opvallende roodwitte flanken 

Thaise eekhoorn 
Uitheems 
Opvallende witte buik en flanken 
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