
 

Eekhoorn speurtocht 
 
Ga op eekhoorn speurtocht. Verspreid over het terrein staan 14 
houten eekhoorns. Bij iedere eekhoorn staat een vraag. Er zijn 
in totaal dus 14 vragen om te beantwoorden. Het maakt niet uit 
in welke volgorde je de speurtocht doet. 
 
Noteer de antwoorden op dit antwoordvel. 
 
Vraag 1. De volgende drie dingen uit de voelzakjes eet de eekhoorn: 

1. …………………………………………………… 
2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 
 
Ben je klaar? Doe de voorwerpen weer terug in de zakjes en maak deze ook weer dicht. 

 

Vraag 2. Ik denk dat de eekhoorn ……………… hazelnoten is vergeten. 
 

Vraag 3. Roodbruine haren zitten op mijn …………………………. 

Waar zitten mijn grijze haren ………………………………………… 

En witte haren heb ik op mijn ………………………………………… 
 

Vraag 4. Ik heb …… tenen aan mijn voorpoten en …… tenen aan mijn 
achterpoten. 
 

Vraag 5. Ik kan …… cm ver springen. 
 
Vraag 6. Ik stuur met mijn: zet een kruisje bij het juiste antwoord. 
 

     Voorpoten 
 

     Staart 
 

     Achterpoten 
 

     Oren 
 
     
Vraag 7. Zet hieronder een kruisje van het spoor dat van de eekhoorn is.  
 
1. 2.  3.      4.      5.      6.  
 
 
 



Vraag 8. Waar kun je mijn zelfgemaakte nest vinden? Zet een kruisje bij het juiste 
antwoord. 
 

     Onder de grond 
 

     Hoog in een boom 
 

     Op het dak van een huis 
 

     Tussen het gras 
 

 
Vraag 9.  

Ik gebruik geen ……………………………… voor het maken van mijn nest. 
 
Ben je klaar? Doe de doosjes met de materialen weer dicht en leg ze terug in het bakje. 

 
Vraag 10. Wat denk je is de eekhoorn daarmee een dagdier of een 
nachtdier? Zet een kruisje bij het juiste antwoord. 
 

     een dagdier               een nachtdier 
 
Vraag 11. Mijn beroemde collega eekhoorns zijn: 

1. ……………………………… 
2. ……………………………… 
3. ……………………………… 
 
Vraag 12. De twee andere soorten met een pluimstaart die je hier naast de 
eekhoorn ziet zijn: 

1. ……………………………… 
2. . ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deze speurtocht is samengesteld door de Zoogdiervereniging in het kader van de Eekhoorndag. Kijk voor meer 
informatie op www.jaarvandeeekhoorn.nl. 


