Eekhoorns op hol!
Noten & Zaden verzamelen:
Door Zebrarups Natuureducatie met dank aan Marjan Wagenaar en Stichting Oase

Na de zomer leggen eekhoorns, maar ook Vlaamse gaaien, een wintervoorraad aan. In
de winter is er geen vers voedsel te vinden. Door het aanleggen van voorraden, kunnen
de dieren aan eten komen. Eekhoorns krijgen geen extra vetlaag in de herfst en kunnen
hierdoor geen winterslaap houden. Ze slapen veel wanneer het koud is, maar af en toe
moeten ze uit hun nest komen om te eten. Eekhoorns verstoppen noten en zaden in
boomholten en ze begraven hun voorraad. Maar de eekhoorn vergeet wel wat
verstopplekken. Soms worden deze gevonden door andere dieren en soms kan er op die
plek een nieuwe hazelaar of eik of beuk groeien.
Wij gaan nu net als de eekhoorns onze wintervoorraad verstoppen. Zorg dat je onthoudt
waar je de voorraad verstopt! Maar verstop ze wel goed, want anders peuzelt een ander
dier jouw voorraad op.
Je krijgt 6 pinda’s mee om te verstoppen, dit zijn je “eikels” (zo kun je ze niet verwarren
met de eikels die al in het bos liggen), je hebt 7 minuten (ongeveer, hangt af van de
hoeveelheid bomen) de tijd om ze te verstoppen.

Je mag zelf weten hoeveel verstopplaatsen je kiest. Alle “eekhoorns” komen op een
fluitsignaal terug.
Spelbegeleider gaat verder met een verhaaltje; 1) Het wordt december en het wordt
koud. De eekhoorn kruipt de boom in, naar zijn holletje om lekker te gaan slapen. Maar
dan wordt hij wakker; zijn maag knort. Tijd om een voorraadje op te zoeken! Lukt dit
niet, dan heb je honger en ben je af. Stuur de eekhoorns op pad om 2 pinda’s terug te
vinden en mee terug te nemen naar de beginplek.
Zoek de verstopplaatsen van jezelf en neem de pinda’s mee. (een paar minuten). Kom
weer bij elkaar en laat zien of je voldoende pinda’s hebt gevonden. Kinderen die geen 2
pinda’s kunnen laten zien, zijn af. Alle pinda’s moeten ingeleverd of opgegeten worden.

Spelbegeleider vervolgt het verhaal: 2) De eekhoorn heeft z’n buikje rond gegeten en
gaat weer lekker slapen. Het wordt januari en het is berenkoud. De eekhoorn moet toch
uit zijn nest komen, want hij heeft honger.
Stuur opnieuw de kinderen er opuit om 2 pinda’s te verzamelen. Procedure herhaalt zich.
Tenslotte vertel je: 3) Het wordt februari, misschien komt er zelfs een Elfstedentocht;
brrrrr. De eekhoorn moet wel opstaan. Herhaal de spelstappen nog 1 keer. Als het goed
is, zijn alle pinda’s gevonden.

Tijdens het spel zal je merken dat het ene kind in z’n enthousiasme alle pinda’s op
dezelfde plek verstopt, en het andere kind juist zorgvuldig verstopplekken uitkiest. Dat
zijn mooie verschillen. Zeker als kinderen een beetje baldadig zijn, zullen ze op het idee
komen pinda’s van elkaar te stelen. Dat is een leuk element; het laat zien waarom het
raadzaam is meerdere verstopplekken te hebben. Je kunt dit stimuleren door kinderen
hiertoe een hint te geven. De brutaalste kinderen zullen dit oppikken en er voor zorgen
dat hun vriendjes snel af zijn! Teveel is echter ook weer niet handig, want dan moet je zo
veel plaatsen onthouden!
Gelukkig hebben eekhoorns een hele goede neus, als ze zijn vergeten waar hun voorraad
precies ligt, kunnen ze het lekkers ruiken. Eekhoorns verstoppen hun wintervoorraad
vaak op plekken die wat verder uit elkaar liggen. Ontdekt een ander dier waar een deel
van het eten ligt, dan zal die niet zo snel de rest van het verstopte voedsel vinden. Als de
plekken dicht bij elkaar liggen, is dit makkelijker te vinden voor een “dief”.
Aantal: minimaal 5, en max. 30. Met een schoolklas kan het dus ook. Kinderen moeten
een stukje van het pad af mogen. Tijdsduur: als je een grote groep hebt ben je al snel 30
minuten druk, zeker omdat je 3 x de kinderen erop uit stuurt en weer terug moet zien te
krijgen. Wel afspreken dat ze niet te ver gaan. Aantal pinda’s (of kastanjes, of walnoten)
per persoon: 6! Wel handig om de kinderen van te voren op het idee te brengen niet
alles op dezelfde plek te verstoppen, verder kun je het vrij laten.
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