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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding en doel 

In juni 2020 is door It Fryske Gea gemeld dat er een Amerikaanse rode eekhoorn (Tamiasciurus 
hudsonicus) is waargenomen in het Rysterbosk in Gaasterland. Het betrof één exemplaar nabij het 
bedrijfsgebouw De Wildtskuorre van It Fryske Gea. Hoewel deze soort (nog) niet op de Unielijst (lijst 
met invasieve exoten) is geplaatst, wil de provincie Fryslân graag op de hoogte blijven van de 
aanwezigheid van deze soort in de provincie. Bij navraag omtrent deze waarneming bleek dat er in het 
recente verleden mogelijk sprake is geweest van voortplanting van deze soort in een houthok in 
Oudemirdum. Gezien de recente vondst van een zogend vrouwtje in 2019 in het Kralingse Bos is de 
kans op voortplanting in Nederland reëel (De Baerdemaeker 2019). Het gaat hierbij om dieren die uit 
gevangenschap zijn ontsnapt of losgelaten en in het wild een bedreiging kunnen vormen voor de 
inheemse rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) en mogelijk andere flora en fauna.  
 
Vanuit de taak van het bevoegd gezag om de inheemse rode eekhoorn en zijn leefgebied in de 
provincie te beschermen, heeft de Provincie Fryslȃn de Zoogdiervereniging gevraagd een advies op te 
stellen hoe om te gaan met de Amerikaanse rode eekhoorns.  
 
Voor het formuleren van het advies is een bureaustudie uitgevoerd naar de aanwezigheid en 
ontwikkeling van de inheemse en de Amerikaanse rode eekhoorn in de bossen van Gaasterland (figuur 
1). Bij het opstellen van deze notitie is informatie betrokken van D. Venema (Staatsbosbebeer, SBB) en 
G. van der Burg (It Fryske Gea, IFG). We willen hen graag bedanken voor de prettige samenwerking. 
Ook zijn de voor zover bekende houders van Amerikaanse rode eekhoorns in en nabij Gaasterland 
benaderd. 
 

 

1.2 Leeswijzer 

In deze notitie is een korte beschrijving opgenomen van de ecologie van de Amerikaanse rode 
eekhoorn en de verspreiding in Nederland. Aan de hand van aangeleverde informatie en gevalideerde 
data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en waarneming.nl is in hoofdstuk 2 de 
verspreiding van de soort en het verloop van de aantallen in Gaasterland beschreven. Ook wordt 
ingegaan op de aanwezigheid van de inheemse eekhoorn in Gaasterland (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 
word de mogelijke risico’s van de vestiging van de Amerikaanse rode eekhoorn beschreven. De notitie 
wordt afgerond met een advies.  
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Figuur 1. Overzicht van het onderzoeksgebied (bossen) in Gaasterland. 
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2 Amerikaanse rode eekhoorn 

2.1 Habitat en leefwijze 

De Amerikaanse rode eekhoorn komt van oorsprong voor in grote delen van Canada en Noord-Amerika 
en wordt in Nederland relatief veel gehouden in gevangenschap. De soort gebruikt in zijn natuurlijke 
omgeving bij voorkeur een boomholte of een bol van twijgen en bladeren tussen de takken als 
verblijfplaats, maar bij gebrek aan beter kan een holte in een stapel houtblokken of stenen ook als 
verblijfplaats dienen. De Amerikaanse rode eekhoorn wordt gekenmerkt door een sterke 
territoriumdrift waarbij andere eekhoorns, gaaien of kraaien, worden weggejaagd. In het gebied van 
oorsprong doet de soort niet onder voor de aanzienlijk grotere grijze eekhoorn. De Amerikaanse rode 
eekhoorn is een stuk kleiner, maar compenseert dat in felheid. De soort wordt gemiddeld niet ouder 
dan 3 jaar en ongeveer 70% van de jongen overleeft de eerste winter niet. In gevangenschap kunnen 
ze echter wel 12 jaar worden. Door onderzoekers zijn in Canada de afstanden onderzocht die jonge 
Amerikaanse rode eekhoorns afleggen om zelf een territorium te vestigen. Hoewel er afstanden 
gedetecteerd werden tot 900 m, vestigden de jongen zich tot maximaal 323 m van het territorium 
waar ze werden geboren (Larsen & Boutin, 1994). 
 
Het klimaat, leefgebied en voedsel in het gebied van oorsprong zijn vergelijkbaar met de situatie in 
Nederland. Tot 2008 was de soort alleen bekend in Nederland, tegenwoordig wordt de Amerikaanse 
rode eekhoorn ook op een aantal locaties aangetroffen in België en Duitsland (www.observado.org). 
 

2.2 Nederland 

De soort is de afgelopen dertig jaar verspreid in Nederland waargenomen (figuur 2). De laatste vijf jaar 
is de Amerikaanse rode eekhoorn vooral aanwezig in het westen van Nederland. In het noorden zijn 
vier bekende clusters met waarnemingen aanwezig. Het gaat hier om locaties in Assen, Leeuwarden, 
Rouveen en Gaasterland.  
 
 

 
 
Figuur 2. Waarnemingen van de Amerikaanse rode eekhoorn in Nederland in de periode 1990 - 2020 (bron NDFF). 
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Figuur 3. Aantal waarnemingen van Amerikaanse rode eekhoorn in Gaasterland in de periode 2010-2020 (bron NDFF, overige 
waarnemingen bron D. Venema 2020). 

 

2.3 Gaasterland 

Aantal waarnemingen 
De eerste mogelijke waarnemingen van de Amerikaanse rode eekhoorn zijn afkomstig van het 
Rysterbosk (figuur 4), hier is de soort in 2010 waargenomen (med. B.B. - Venema 2020). In 2012 wordt 
de soort hier wederom gezien. De eerste waarnemingen van de Amerikaanse rode eekhoorn uit de 
NDFF betreffen twee waarnemingen rond half januari 2011 in Oudemirdum (figuur 3). In dit jaar wordt 
de Amerikaanse rode eekhoorn regelmatig in en rond deze plaats aangetroffen. In de jaren 2010, 2011 
en 2012 werden regelmatig Amerikaanse rode eekhoorns waargenomen in de woonwijk, grenzend aan 
vakantiepark Fonteinbos.  
 
Uit de aanvullende informatie van de heer J.T. (naam bekend bij de auteur) blijkt dat de Amerikaanse 
rode eekhoorn (Tamiasciurus hudsonicus) een langere periode aanwezig was in het houthok van de 
beheerder van het Fonteinbos. Hier is ook voortplanting van de Amerikaanse rode eekhoorn 
vastgesteld. De beheerder van het vakantiepark heeft aangegeven dat er vier nakomelingen zijn 
gezien. Op een andere locatie in Oudemirdum is in 2012 onder het dak van een huis een nest met 
minimaal 2 jongen van de Amerikaanse rode eekhoorn aangetroffen. Het is onduidelijk of nesten op 
deze locaties succesvol waren. Op basis van het verloop van de waarnemingen lijkt dit niet het geval 
te zijn. 
 
In de periode tot 2014 neemt het aantal waarnemingen af. In de jaren hierop (2016 tot 2018) worden 
rond Oudemirdum mogelijk enkele Amerikaanse rode eekhoorns op korte afstand van elkaar 
waargenomen (Venema 2020). Na bijna twee jaar wordt in het najaar van 2019 een Amerikaanse rode 
eekhoorn waargenomen langs de Luts, ter hoogte van het oude grasdrogerijterrein bij Kippenburg. In 
het voorjaar van 2020 is deze soort hier wederom aanwezig (Venema 2020) en wordt ook door andere 
waarnemers hier gezien (www.NDFF.nl). 
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Figuur 4. Waarnemingen NDFF van Amerikaanse rode eekhoorns in Gaasterland in de periode 2010-2020 (bron NDFF). 
 
In mei 2020 wordt een exemplaar weer zuidelijker waargenomen in de buurt van Oudemirdum. Ook 
in het houthok van het Fonteinbos is een exemplaar aanwezig. Verder is er een waarneming van een 
exemplaar in juni 2020 op een voederplank bij de fotohut van IFG in het Rysterbosk. Waarschijnlijk 
gaat het hier om het dier uit Oudemirdum. Dit exemplaar is 3-4 weken bij de kapschuur aanwezig 
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geweest en is daarna niet meer waargenomen. Dit is de laatst bekende waarneming van deze soort in 
Gaasterland. Op basis van de aanwezige kennis verwachten wij dat er in december 2020 tussen nul en 
twee dieren aanwezig zijn in Gaasterland.  
 
In het kader van deze rapportage zijn twee eekhoornhouders geïnterviewd. Tijdens de interviews is 
aangegeven dat ongeveer 15 jaar geleden is gestart met het houden van de Amerikaanse rode 
eekhoorn. Het is mogelijk dat in de periode tussen 2000 en 2010 waarnemingen van deze soort niet 
goed zijn gedetermineerd, maar als inheemse eekhoorn zijn aangegeven in waarneming.nl en 
telmee.nl. De eerste gedocumenteerde waarneming met bewijsmateriaal is van 2011. 
 
Verspreiding 
Op basis van de waarnemingen kan grofweg worden uitgegaan van drie clusters waar de soort is 
waargenomen (figuur 2). Deze komen overeen met de bekende locaties waar de Amerikaanse rode 
eekhoorn als huisdier in volières wordt gehouden. Uit het interview met eekhoornhouders bleek dat 
er geen andere locatie met Amerikaanse eekhoorns bekend is in Gaasterland. 
 
In Oudemirdum zijn twee locaties bekend waar Amerikaanse rode eekhoorns worden gehouden in 
volières. Door deze eigenaren is aangegeven dat het aantal ontsnappingen beperkt is geweest. Naast 
de ontsnapping in het najaar van 2013 tijdens een storm zijn na deze periode geen andere dieren 
ontsnapt, behalve een jong albino exemplaar in de zomer van 2020 (Venema 2020; mond med. 
eekhoornhouder). Dit exemplaar is niet waargenomen door andere waarnemers dan de 
eekhoornhouder zelf en naar verwachting doodgegaan.  Uit figuur 3 blijkt dat  de meeste 
waarnemingen in deze omgeving uit 2011 stammen en dus al eerder ontsnappingen moeten hebben 
plaatsgevonden.  
 
De clusters in de omgeving van Rijs en Kippenburg hangen samen met een andere eekhoornhouder 
die op beide locaties met tussenpozen Amerikaanse rode eekhoorns in een buitenvolière heeft 
(gehouden). Uit informatie van D. Venema blijkt dat in Rijs enkele exemplaren zijn ontsnapt (2010) en 
dat deze dieren ook in (de bosrand van) het Rysterbosk verbleven. Bij navraag blijkt dat ook in 2019 
enkele dieren zijn ontsnapt uit een buitenvolière van dezelfde eigenaar in de omgeving van 
Kippenburg. Deze dieren zijn hier in de loop van 2019 en 2020 gezien. Mogelijk betreffen de 
waarnemingen bij Oudemirdum en in het Rijsterbos ook deze exemplaren. 
 
Op basis van dispersieafstanden uit de literatuur wordt een beperkte verspreiding van de soort 
verwacht, tot 900 meter. Er zijn aanwijzingen dat eekhoorns de opgegeven dispersie afstanden soms 
overschrijden (med. V. Dijkstra). Op basis van eerdere waarnemingen uit 2010 blijkt dat deze 
exemplaren 1,4 kilometer hebben afgelegd tussen de volière en de locatie van de waarneming. Naar 
verwachting is de Amerikaanse rode eekhoorn die in 2020 is waargenomen in het Rysterbosk afkomstig 
uit het houthok bij Het Fonteinbos bij Oudermirdum (med. J.T). Hierbij hebben deze dieren ongeveer 
een afstand afgelegd van 2,5 km.  
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3 Eekhoorn 

3.1 Habitat en leefwijze 

De inheemse eekhoorn komt, net als de Amerikaanse rode eekhoorn, voor in loofbos, naaldbos of 
gemengd bos maar ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos. De voorkeur van de 
eekhoorn gaat uit naar ouder bos (naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder dan 40-80 jaar) 
omdat daar meer voedsel en nestgelegenheid is. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit boomzaden 
zoals eikels, noten en kegels van naaldbomen. Ook eten ze als aanvulling daarop (afhankelijk van het 
jaargetijde) knoppen, bladeren, bessen, schors, paddenstoelen, insecten, rupsen, vogeleieren en jonge 
vogels. De populatiegrootte is sterk afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig voedsel. Na een matige 
zomer en herfst sterven vele eekhoorns in de winter. Ook neemt de vruchtbaarheid het jaar daarna 
aanzienlijk af waardoor de populatie nog meer afneemt en langzaam over meerdere jaren pas hersteld. 
Slechts een kwart van de jongen haalt het eerste levensjaar en slechts 1% van alle eekhoorns wordt 5 
jaar of ouder. De soort is gevoelig voor verschillende (virus)ziekten waaronder toxoplasmose en een 
parapokken-virus (www.zoogdiervereniging.nl). 
 
In Groot-Brittannië is de (Europese rode) eekhoorn in vele gebieden vrijwel geheel verdwenen en 
‘teruggedrongen’ naar gebieden met naaldbossen door de Grijze eekhoorn (exoot uit Noord-Amerika 
en drager van het parapokken-virus (Dijkstra & Dekker 2008).  
 

3.2 Nederland 

De eekhoorn komt in grote delen van Nederland voor, vooral in Drenthe, Overijssel, Utrecht, 
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Ook in de duinen van Noord- en Zuid-Holland komen 
eekhoorns voor (figuur 5).  
 

 
 
Figuur 5. Verspreiding van eekhoorn in Nederland in de periode 1990 - 2020 (bron NDFF) 
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3.3 Gaasterland 

Tot het einde van de 18de eeuw was in het zuidwesten van Fryslân weinig bos aanwezig. Voor de 
eekhoorn was er eertijds zeer waarschijnlijk geen geschikt leefgebied aanwezig. In de loop van de 18de 
en in de 19de eeuw zijn in Gaasterland en rond Sint Nicolaasga en Joure bossen aangelegd. Deze 
bosgebieden lagen echter geïsoleerd en waren daardoor niet of nauwelijks op natuurlijke wijze 
bereikbaar voor eekhoorns. Omstreeks 1860, of mogelijk reeds eerder, zijn er eekhoorns ingevoerd in 
Gaasterland. Vermoedelijk werden ze door de toenmalige heer Van Swinderen uitgezet, of ze 
ontsnapten uit de menagerie bij Huize Rijs (Venema 2020; Bijlsma 1992). In eerste instantie waren de 
dichtheden van deze soort in Gaasterland nog laag. Pas na de Tweede Wereldoorlog, waarschijnlijk 
door de veroudering en ontwikkeling van de aangeplante bossen, was er sprake van een sterke 
toename van de eekhoorn in Gaasterland. De aantallen waren in 1953 zo hoog dat de soort in het 
Rysterbosk werd bejaagd om schade te voorkomen (Leeuwarder Courant, 1953). In de jaren 60 werd 
de Gaasterlandse populatie, net als de landelijke populatie, getroffen door een ziekte waardoor het 
aantal sterk terugloopt. Door Bijlsma (1992) wordt aangegeven dat het waarschijnlijk ging om een 
epidemie van een aan het myxomavirus verwant parapokkenvirus. Deze ziekteverwekker zorgde voor 
de decimering van de Europese rode eekhoorn in het Verenigd Koninkrijk (Thomas et al. 2003).  
 
In de jaren daarna nam de populatie weer toe, waarbij in de jaren ‘70/’80 van de 20ste eeuw in 
Gaasterland een geïsoleerde populatie aanwezig was, die als levensvatbaar werd aangeduid (Bijlsma 
1992). Inheemse eekhoorns waren nog aanwezig in de jaren negentig en begin 2000 (Venema 2020). 
Na deze periode liep het aantal waarnemingen sterk terug (figuur 6). Vanaf 2010 zijn er geen 
‘betrouwbare’ waarnemingen van de inheemse eekhoorn uit Gaasterland bekend. Mogelijk is de soort 
nog eerder verdwenen uit Gaasterland, aangezien er maar weinig waarnemingen zijn die worden 
ondersteund met bewijsmateriaal (foto) en verwarring met uitheemse eekhoorns mogelijk is. 
 

 
Figuur 6. Aantal waarnemingen van (waarschijnlijk) inheemse eekhoorns in Gaasterland in de periode 1991-2020 (bron NDFF). 
 
Het is niet uitgesloten dat er in het verleden uitwisseling heeft plaatsgevonden met andere kleinere 
populaties in de omgeving van Gaasterland. Ongeveer 15 kilometer ten noordoosten van Gaasterland 
was de eekhoorn in het verleden een algemene verschijning in de Vegelin bossen rond Sint Nicolaasga 
(Landgoed Eisinga State). Tot ongeveer 2012 werden hier regelmatig exemplaren waargenomen, 
waaronder meerdere met jongen. Langs de zuidrand van Joure werd tot 2018 een eekhoorn 
waargenomen. Mogelijk kwam dit exemplaar uit de populatie in en rond Heerenveen.  
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De dichtstbijzijnde kerngebieden van de eekhoorn in de omgeving van Gaasterland zijn het Kuinderbos 
(op 20 km) en het landgoed Oranjewoud bij Heerenveen (op 25 km). Een groot deel van deze afstand 
betreft een zeer open landschap, die voor een soort als de eekhoorn lastig te overbruggen is. 
 
Een oorzaak voor de afname van de eekhoorn in Gaasterland valt lastig te duiden en is waarschijnlijk 
een gevolg van meerdere factoren. De populatie in de jaren 2000 in Gaasterland was klein en 
geïsoleerd. Hierdoor is er op termijn sprake van een afnemende genetische variatie binnen de 
populatie waardoor deze steeds kwetsbaarder is geworden, ondermeer voor ziekten. Ook een lokaal 
veranderde voedselsituatie in combinatie met de toenemende aanwezigheid van boommarters en/of 
toename van slachtoffers door verkeer kan mogelijk een rol hebben gespeeld in het verdwijnen van 
de eekhoorn in Gaasterland. Op basis van de waarnemingen en interviews wordt niet verwacht dat de 
ontsnapte Amerikaanse rode eekhoorns een rol hebben gespeeld in de afname van de eekhoorn, 
aangezien de afname al eerder speelde.  
 
In Nederland is sprake van een matige landelijke afname van de eekhoorn in de periode 1996-2019 
(Dijkstra et al., in voorbereiding). Dit geldt ook voor de aangrenzende provincie Drenthe. In de 
provincie Overijssel is de trend stabiel. Gezien deze ontwikkelingen en de afstand tot de kerngebieden 
is het niet te verwachten dat de eekhoorn in de huidige situatie de bossen in Gaasterland 
(her)koloniseert.  
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4 Risico’s vestiging Amerikaanse rode eekhoorn 

De risico’s rond de vestiging van Amerikaanse rode eekhoorns hangen samen met de volgende 
factoren: geschiktheid van het habitat, kans op overleving, ecologische schade, concurrentie met 
inheemse rode eekhoorn, schade aan overige soorten, economische schade en publieke opinie. Deze 
factoren worden in dit hoofdstuk beschreven.  
 
De Amerikaanse rode eekhoorn komt oorspronkelijk voor in een gematigd klimaat, overeenkomstig 
met het Nederlandse klimaat. Daarnaast is de dieetkeuze breed en vergelijkbaar met de Europese rode 
eekhoorn. In principe zijn daarmee alle bossen in Nederland een geschikt habitat. Door Dijkstra en 
Dekker (2008) wordt daarom geconcludeerd dat vestiging in Nederland op termijn mogelijk is. De 
vondst van een zogend vrouwtje in Rotterdam in de zomer van 2019 ondersteunt deze conclusie (De 
Baerdemaeker 2019). 
 
De bossen in Gaasterland lijken in eerste instantie geschikt leefgebied te bieden voor de Amerikaanse 
rode eekhoorn. De leeftijd van de bossen varieert, maar een aanzienlijk deel is minimaal 80 tot 100 
jaar oud. Gezien het verloop van de waarnemingen van de Amerikaanse eekhoorn over de afgelopen 
tien jaar is het de vraag of het bos in Gaasterland wel voldoende aansluit bij de eisen van deze exoot. 
Daarnaast gaat het om beperkte aantallen waar ook toeval en de genetische variatie een rol spelen. 
Dit zal ook hebben mee hebben gespeeld bij het verdwijnen van de inheemse eekhoorn. In Noord-
Amerika heeft de soort een tot twee worpen per jaar met een gemiddelde worpgrootte van vier 
jongen. Door de eekhoornhouders wordt aangegeven dat er regelmatig voortplanting plaatsvindt in 
de volières. Bij de exemplaren die in een volière worden gehouden zijn twee worpen eerder regelmaat 
dan uitzondering. De ontsnapping van een zwanger vrouwtje is hiermee ook reëel. Door de 
aanwezigheid van geschikt leefgebied en de mogelijkheid van voortplanting in het wild is de kans reëel 
dat Amerikaanse rode eekhoorns in Gaasterland in het wild kunnen overleven. 
 
In de huidige situatie zijn er geen inheemse eekhoorns meer aanwezig, zodat er geen sprake is van 
verdringing van deze soort door de Amerikaanse rode eekhoorn. Op basis van de waarnemingen en 
interviews wordt niet verwacht dat de ontsnapte dieren een rol hebben gespeeld in de afname van de 
eekhoorn, aangezien dit al rond 2000/2001 speelde. Zoals aangegeven is pas rond 2005 de eerste 
Amerikaanse rode eekhoorn gehouden waarbij de eerste bekende waarnemingen van ontsnapte 
dieren van 2010 stammen.  
 
De belangrijkste risico's bij vestiging van een populatie Amerikaanse rode eekhoorns bestaan uit 
ecologische en economische schade. De ecologische schade wordt geschat als aanzienlijk (Dijkstra en 
Dekker 2008). Gezien de eigenschappen van deze soort (vergelijkbaar biotoop en dieet, agressie 
richting de grijze eekhoorn en dus waarschijnlijk ook richting de rode eekhoorn), is concurrentie met 
de inheemse rode eekhoorn mogelijk. Daarnaast is de soort ook agressief tegen andere soorten en zal 
daarmee ook een impact hebben op andere soorten en het ecosysteem in het bos. Daarnaast is deze 
soort mogelijk wel resistent tegen het parapox-virus of mogelijk drager hiervan, analoog aan de grijze 
eekhoorn. 
 
Amerikaanse rode eekhoorns veroorzaken verder in het oorspronkelijke verspreidingsgebied 
aanzienlijke economische verliezen (Ruff and Wilson, 1999; Steele, 1998). Daarnaast worden bomen 
direct beschadigd door het eten van knoppen en het verwijderen van schors. Eekhoorns veroorzaken 
ook schade aan menselijke eigendommen door in huizen te nestelen en aan huishoudelijke artikelen 
te knagen. Van de omvang van deze economische- en sociale schade in Nederland wordt verwacht dat 
deze gering zal zijn (Dijkstra en Dekker 2008). 
 
  



  
 

  

Advies over Amerikaanse rode eekhoorn in Gaasterland 

14 | 17 

Het risico van een voortplantende populatie Amerikaanse rode eekhoorns in de bossen van 
Gaasterland bestaat uit de volgende factoren:  

 
 Ontsnappingen kunnen ertoe leiden dat mensen het leuk gaan vinden dat er weer eekhoorns in 

het gebied voorkomen en zelfs dieren gaan bij zetten. Dit is op een andere locatie in Nederland al 
eens het geval geweest (Dijkstra & Dekker 2008). Uit ervaringen met de Siberische grondeekhoorn 
(Eutamias sibiricus) blijkt dat hoe langer de dieren aanwezig zijn hoe kleiner het draagvlak is om 
wegvangacties uit te voeren.  

 De Amerikaanse rode eekhoorn neemt op Europese schaal toe, waardoor de kans toeneemt dat 
de soort alsnog op de Unielijst komt en dat hoge kosten en grote inspanning nodig zijn om de 
dieren alsnog weg te vangen. 

 In de omgeving van Oudermirdum is op twee locaties voortplanting buiten de volières vastgesteld. 
Hoewel deze nesten naar verwachting niet succesvol waren, valt een herhaling op voortplanting 
in de huidige situatie niet uit te sluiten. De kans bestaat dat bij een groeiende populatie op enig 
moment sprake zal zijn van dispersie waarbij de soort zich mogelijk via de oude stapstenen Sint 
Nicolaasga en Joure richting Heerenveen kan verplaatsen en in het leefgebied van de inheemse 
eekhoorn komt. 

 Verder zal een groeiende populatie van deze soort een negatieve impact hebben op de andere 
soorten die in bossen voorkomen. 

 
Het is daarom niet wenselijk dat er een levensvatbare populatie van de Amerikaanse rode eekhoorn 
in Gaasterland ontstaat. 
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5 Advies 

In de vorige hoofdstukken is geconcludeerd dat het mogelijk is dat anno december 2020 enkele 
Amerikaanse rode eekhoorns in Gaasterland aanwezig zijn en om welke ecologische en 
kostentechnische redenen het ongewenst is dat er Amerikaanse rode eekhoorns leven in de bossen 
van Gaasterland. Op basis van deze informatie is onderstaand advies opgesteld waarbij dit in eerste 
instantie voor Gaasterland wordt geformuleerd maar ook kan worden doorvertaald naar een 
provinciebreed advies. 
 
We adviseren om gericht actie te ondernemen om de dieren weg te vangen om de eerder genoemde 
risico's uit te sluiten. Bij het uitblijven van acties, wordt de aanwezigheid van deze exoot toegestaan 
wat kan leiden tot ongewenste situaties en hoge kosten. Na het wegvangen kunnen de dieren operatief 
worden gesteriliseerd en gecastreerd of worden geëuthanaseerd. De laatste optie ligt over het 
algemeen gevoelig en hiervoor is in de huidige situatie geen maatschappelijk draagvlak. Na de 
sterilisatie en castratie zijn er mogelijkheden voor terugplaatsen en opvang. Uit ervaringen met andere 
eekhoornsoorten (Pallas’ eekhoorn) blijkt dat terugplaatsen na sterilisatie geen blijvende oplossing is. 
In een aantal gevallen is hier toch weer voortplanting geconstateerd. Het opvangen van de dieren en 
uitplaatsen bij dierentuinen brengt beperkte kosten met zich mee en is definitief. 
 
Het advies is daarom om bij een waarneming van enkele dieren (>1 ex.) te zorgen voor wegvangen, 
operatieve sterilisatie en castratie en opvangen van de soort, dus het voeren van een nulbeleid. Voor 
het kunnen wegvangen van dieren zijn recente waarnemingen nodig, waarvoor vrijwilligers kunnen 
worden ingezet. Daarnaast adviseren wij het aantal ontsnappingen te minimaliseren. Deze punten 
worden in deze paragraaf uitgewerkt. 
 

5.1 Minimaliseren ontsnappingen 

De waarnemingen van de Amerikaanse rode eekhoorn van de afgelopen tien jaar betreffen ontsnapte 
dieren van bekende locaties. Om de aanvoer van nieuwe dieren te voorkomen, stellen we voor om 
contact op te nemen met eekhoornhouders en deze personen voor te lichten over de mogelijke 
effecten van de ontsnappingen en de houders aan te spreken op de huisvesting van eekhoorns.  
 
Door het ministerie van LNV worden namelijk algemene regels ten aanzien van de huisvesting en 
verzorging van huisdieren voorgeschreven. Hierbij wordt ook aangegeven dat de ruimte voor 
huisvesting zo dient te worden gemaakt dat de dieren niet kunnen ontsnappen (www.rvo.nl - Besluit 
houders van dieren). Deze regels bieden de provincie Fryslân een handvat om de eigenaren van de 
Amerikaanse rode eekhoorns aan te spreken op gebrekkige huisvesting en aanvullende maatregelen 
voor huisvesting te bespreken. De eekhoornhouders dienen de volières zodanig aan te passen dat 
verdere ontsnappingen worden voorkomen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een constructie van 
metaal (of het houtwerk aan de binnenkant met gaas afdoende beschermen) en is het nodig om het 
verblijf van een sluis te voorzien. Bovendien is genoemd besluit een grond voor de provincie Fryslân 
om de eekhoornhouders te vragen hun dier terug te vangen als het onverhoopt is ontsnapt. Door de 
voorgeschreven maatregelen voor de volières en de verplichting om de dieren terug te vangen, zal de 
aanvoer van nieuwe dieren flink worden beperkt. 
 

5.2 Waarnemingen door vrijwilligers 

Voordat een wegvangactie aan de orde is, moet er een concrete recente waarneming beschikbaar zijn. 
We stellen voor om hiervoor onder coördinatie van It Fryske Gea of Staatsbosbeheer een klein 
vrijwilligersnetwerk op te zetten dat wordt ingezet voor het verzamelen van waarnemingen en 
lokaliseren van Amerikaanse rode eekhoorns. Wij adviseren om bij een nieuwe waarneming te 
achterhalen waar deze dieren van afkomstig zijn (door contact met bekende eigenaren) en om hoeveel 
dieren het gaat. Tevens kunnen periodiek waarnemingen van de NDFF of waarneming.nl worden 
beoordeeld, zo kan voor deze soort in Gaasterland een vinger aan de pols worden gehouden. Hierbij 



  
 

  

Advies over Amerikaanse rode eekhoorn in Gaasterland 

16 | 17 

kunnen al bekende lokale waarnemers van de Amerikaanse rode eekhoorn worden betrokken. Deze 
vrijwilligers kunnen ook worden ingezet bij eventuele wegvangacties. De houders van eekhoorns 
kunnen worden gevraagd een vermiste eekhoorn te melden bij dit vrijwilligersnetwerk. 
 

5.3 Indien nodig: wegvangen en opvangen 

Wanneer er een recente waarneming beschikbaar is, adviseren wij het dier weg te vangen. Dieren van 
dit formaat worden gevangen met inloopkooien. Bij het wegvangen van deze soort is het 
maatschappelijk draagvlak voor deze maatregelen van groot belang. Voor een deel hangt dit samen 
met het natuurbeeld dat mensen hebben. Door hier rekening mee te houden in communicatie en 
beleid, kan eventuele maatschappelijke onrust beperkt worden (van den Born, & Verbrugge 2013). 
Vooraf aan het wegvangen kan een communicatieplan worden opgesteld waarin een strategie voor de 
informatievoorziening op regionaal en lokaal niveau wordt opgenomen. Hierbij kan gebruik worden 
gemaakt van regionale en lokale kranten en websites, beheerders SBB, IFG, NM, IVN en de provincie. 
Het is belangrijk om voldoende informatie te verstrekken over de effecten van de Amerikaanse rode 
eekhoorn en te benadrukken dat wegvangen het leefgebied van de inheemse eekhoorn beschermt.  
 
Na het vangen kan worden gekozen voor doden of steriliseren, castreren en opvangen. Hierbij zal voor 
het opvangen van de dieren meer draagvlak zijn en hiermee ook meer medewerking van het publiek 
worden bereikt. Dit blijkt uit de wegvangactie van de Pallas’ eekhoorn (Callosciurus erythraeus) in 
Limburg. Het levend vangen en herplaatsen van de eekhoorns heeft ervoor gezorgd dat ook in de 
bebouwde kom nagenoeg iedereen meewerkte aan het project (Dijkstra & La Haye 2017).  
 
Opvang en kosten 
De kosten voor het wegvangen zijn sterk afhankelijk van het aantal dieren en de grootte van het 
vanggebied. Als een populatie is gegroeid kunnen de kosten flink oplopen. Bij het wegvangen in 
Vlaanderen van de Pallas eekhoorn is in vijf jaar tijd € 200.000,- besteed (Adriaens et al. 2017). De 
kosten per eekhoorn bedroegen ongeveer € 800,-per stuk (250 ex.), maar bij lagere aantallen zal de 
kostprijs per eekhoorn aanzienlijk hoger kunnen liggen. De vangactie bij Weert heeft tegen 300.000 
euro gekost (250 ex. med. M. La Haye).  
 
Het wegvangen van 1-2 dieren kan voor een bedrag van rond €5000,- worden uitgevoerd. Bij de 
Zoogdiervereniging zijn kosteloos vangkooien beschikbaar. Daarnaast worden de kosten ook bepaald 
door de duur van de vangactie. Door inzet van vrijwilligers kunnen de kosten worden beperkt. Het 
castreren van een mannelijke eekhoorn kost tussen 75 en 100 euro, het steriliseren van een 
vrouwelijke eekhoorn kost tussen 150 en 200 euro.  
 
Door G. van der Burg (IFG) is aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor een tijdelijke opvang bij de 
beheerschuur in het Rysterbosk. Deze dieren kunnen later worden overgebracht naar De Fûgelhelling 
in Ureterp. Door deze organisatie wordt getracht de dieren te plaatsen in dierentuinen. De kosten voor 
deze opvang zijn beperkt, het gaat hier om €50,- per maand voor een half jaar. 
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