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Factsheet 
Uitheemse 
Eekhoorns

Grijze Eekhoorn  
Siberische grondeekhoorn       

Pallas’ eekhoorn  
Amerikaanse- of  

voseekhoorn 

Grijze eekhoorn:
(Foto boven)

Vormt een bedreiging voor de inheemse rode 
eekhoorn. De grijze eekhoorn is drager van de 
(voor rode eekhoorns dodelijke) para-pokken. 
Hierdoor is in Engeland 2/3 van de inheemse  
populatie verdwenen. Ook kunnen grijze eek-
hoorns het voor mensen gevaarlijke West-nijl 
virus overbrengen. 

Grijze eekhoorns kunnen door het schillen van de 
bast schade aanrichten aan bomen.

Voor zover bekend zijn er geen gevestigde  
populaties in Nederland. In Flevoland zijn er in 
2020 losse waarnemingen van enkele individuen 
geweest in een woonwijk in Almere. 

Siberische grondeekhoorn:
(Foto rechts)

Opvallend gestreepte soort. Vormt mo-
gelijk een bedreiging voor andere eek-
hoornsoorten, maar zeker een bedreiging 
voor bodembroeders. Drager van ziektes 
en parasieten.  Er zijn twee bekende po-
pulaties in Tilburg en Weert

In 2018 zijn er een aantal losse waarnemingen 
gemeld in het Voorsterbos (NOP).



Pallas’ eekhoorn:
In Frankrijk is aangetoond 
dat de rode eekhoorn 
verdween nadat de pal-
las’ eekhoorn zich enkele 
jaren had gevestigd. Ook 
in Weert werd een sterke 
afname gezien. In Nederland zijn geen popu-
laties meer aanwezig. De populatie in Weert is 
weggevangen. De kosten daarvan bedroegen 
ongeveer €200.000,-.

In Flevoland zijn geen meldingen bekend

Amerikaanse- of Voseekhoorn:
Lijkt op de grijze eekhoorn maar is aanzienlijk 
forser. Waarschijnlijk negatief effect op rode 
eekhoorn, maar dat is (nog) niet aangetoond. 

In Nederland zijn geen populaties bekend, er 
zijn wel af en toe incidentele waarnemingen 
van individuen. 

Mogelijke bestrijding:
• Opdracht 3.18 Wnb (afschot)
• Wegvangen (in stedelijk gebied)
• Proeven met Gen technologie (WUR) 

Meer info:  
Factsheet Grijze 
eekhoorn NVWA
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eekhoorn NVWA
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