
Eekhoorn speurtocht 
vragen en antwoorden:  
 
 
1. Een eekhoorn lust net als jij ook erg veel verschillende dingen. Naast 
allerlei noten en zaden eet hij bijvoorbeeld bessen, rupsen en 
eekhoorntjesbrood (dat is een paddenstoel). 
Een mens heeft mijn voedsel verstopt in deze zakjes. Weet jij welke drie 
dingen ik hiervan eet? Schrijf deze op het antwoordformulier. 
Wel: walnoten, beukennootjes, hazelnoten 
Niet: kiezels, takjes 
 
Nodig: 5 voelzakjes met bijvoorbeeld: walnoten, beukennootjes, hazelnoten, 
kiezels, takjes. 
 
2. In de winter, als het koud is, en de bomen kaal zijn, kan ik niet zo veel 
eten vinden. Daarom verstop ik in de zomer al veel nootjes. In de winter 
slaap ik veel, maar ik doe geen echte winterslaap. Ik sta iedere dag wel 
op en zoek ik de nootjes op die ik verstopt heb. Soms vergeet ik waar ik 
ze verstopt heb. In deze pot zitten de noten die ik afgelopen winter ben 
vergeten. Hoeveel hazelnoten denk je dat dit zijn? 
99 hazelnoten (fictief aantal) 
 
Nodig: glazen pot met hazelnoten (of bijvoorbeeld pinda’s of walnoten). 
 
3. Ik ben een rode eekhoorn, maar mijn haar kan heel veel mooie 
kleuren hebben. In de winter is mijn vacht donkerder en grijzer dan in 
de zomer. Kijk eens goed waar welke kleur op mijn lijf zit? 
Roodbruine haren zitten op mijn rug, kop, staart 
Waar zitten mijn grijze haren? bij mijn snuit 
En witte haren heb ik op mijn? Borst 
 
Nodig: een foto van een eekhoorn of een opgezet exemplaar. 
 
4. Ik kan goed rechtop zitten, dat is handig als ik wil eten. Met mijn 
voorpootjes houd ik mijn eten vast. De handjes aan mijn voorpoten 
lijken wel op jouw handen, vind je niet? Hoeveel tenen heb ik aan mijn 
voorpoten? En hoeveel aan mijn achterpoten? 
Hoeveel tenen heb ik aan mijn voorpoot? 4 
En hoeveel tenen aan mijn achterpoot? 5 
 
Nodig: afbeeldingen van prenten van de voor- en achterpoten, bijvoorbeeld uit 
een sporengids. 
 
  



5. Mijn achterpoten zijn veel langer dan mijn voorpoten en daarmee kan 
ik ver springen. Ik spring met gemak van de ene boomtak naar de 
andere boomtak. Soms wel drie meter ver. Maak een sprong als een 
eekhoorn. Hoe ver kun jij springen? 
Nodig: een meetlint of een meetlat. 
6. Ik kan heel ver springen van de ene naar de andere boomtak. Als ik 
zover spring moet ik wel goed kunnen sturen. Waarmee stuur ik in de 
lucht? 
Staart 
 
7. Ik laat verschillende sporen achter als ik ergens geweest ben. 
Bijvoorbeeld als ik gegeten heb. Daardoor weet je dat ik in de buurt 
woon. 
In deze doos liggen verschillende afbeeldingen van sporen van 
verschillende dieren. Welke zijn van mij? 
1. knaagspoor bever 
2. Knaagsporen dennenappels eekhoorn 
3. Molshoop mol 
4. Vogelnest merel 
5. Braakbal kerkuil 
6. Poepje egel 

Nodig: afbeeldingen van sporen of echte sporen in een doosje. 
 
8. Ik woon in de zomer en in de winter in een nest. Dit nest maak ik op 
een veilige plaats. Waar maak ik mijn nest? 
Hoog in een boom 

9. Ik wil droog en warm kunnen zitten in mijn nest. De meeste 
materialen in het bakje gebruik ik voor mijn nest. Eentje ervan niet. Wat 
is dit? 
Wel: takjes, mos, bladeren, wol 
Niet: rietstengels 
 
Nodig: plastic bakjes met daarin de materialen. 
 
10. Ik ben niet de hele tijd actief. Ik slaap graag op de tijden dat jij ook 
in bed ligt. Vooral in de vroege ochtend en namiddag ben ik wakker en 
ga ik op zoek naar eten.  
Dagdier 
 
11. Ik heb heel wat beroemde collega eekhoorns. Weet jij wie er op de 
foto’s staan? 
1. Knabbel en babbel 
2. Ice Age scrat & scrat-ina 
3. Alvin and the Chipmunks 
 
Nodig: afbeeldingen van beroemde eekhoorns. 



12. Mijn staart heeft een lange pluim en steekt als ik stilzit recht 
omhoog. Hiermee heb ik altijd mijn eigen parasol bij me. Ze noemen me 
dan ook wel ‘gewone schaduwstaart’. 
Er zijn nog meer zoogdieren met een lange pluimstaart, je ziet ze hier. 
Welke dieren hebben net zo’n pluimstaart? 
Vos 
Steenmarter 
 
Nodig: opgezette dieren met een pluimstaart of anders afbeeldingen ervan. 
 
 
 


