
De favoriete hoofdschotel van Asterix en Obelix: het wild zwijn  
of de Sus scrofa (voor de latinisten onder ons). 
 
Het wild zwijn, dat veelvuldig in onze streken voorkomt, is een groot en krachtig 
hoefdier. Het zwijn weegt ongeveer 130kg en de zeug doet met het met haar 120kg 
ook niet slecht. Het wild varken heeft een ruwe borstelige vacht die roodbruin tot 
donkergrijs kleurt. Van deze haren worden onder andere verfborstels gemaakt. De 
biggetjes hebben een geelbruin gestreepte vacht die op een pyjama lijkt. De man-
netjes hebben stevige, tot slagtanden uitgegroeide hoektanden. De snuit eindigt in 
een platte, schijfvormige neus en het reukorgaan is zeer goed ontwikkeld. Het zicht 
daarentegen is matig. Ze zien onscherp en het dieptezicht is miniem. Omdat het 
wild varken veel bejaagd wordt, hebben de jagers een aparte terminologie ontwik-
keld. Het mannelijk zwijn is een keiler, de zeug is een bagge en een eenjarig ge-
slachtrijp zwijn is een overloper. De jonge zwijntjes noemt men dan weer frislingen 
(niet te verwarren met de pasgeboren biggen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een wild zwijn in 
het dierenpark 
van Laroche. 

 
 
 
 
 

Wilde zwijnen eten makkelijk verteerbaar voedsel zoals eikels, beukennoten, kas-
tanjes, maïs en knollen. Afhankelijk van het seizoen wordt de maaltijd aangevuld 
met levende larven, regenwormen, kleine knaagdieren, konijnen, naaktslakken, 
amfibieën, kikkerdril, truffels… 
 
Het wild zwijn leeft voornamelijk in vochtige loofbossen maar komt ook voor in ou-
dere naaldbossen met dichte ondergroei. De eiken- en beukenbossen zijn een fa-
voriete plek omwille van de eikels en de beukennootjes. Van deze lekkernij veror-
beren ze soms tot 2kg per dag wat de helft van hun dagelijkse behoefte is. Wilde 
zwijnen zoeken hun voedsel ook in landbouwgebieden en brengen daardoor grote 
economische schade aan de landbouwer aan. Gewasschade kan ontstaan door 
vraatzucht, wroeten en vertrappelen van de gewassen. De meeste schade komt 
voor bij aardappelen, maïs en graan. Een vergoeding wordt soms uitgekeerd aan 
de landbouwer indien hij maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen 
of te beperken.  
 
 



Wilde zwijnen zijn sociale dieren. De zeugen en de frislingen leven meestal in  
groepen (rottes) van een tiental exemplaren. De keiler leeft solitair. 
Ze nemen regelmatig een modderbad (een zoel) om hun huid en vacht in een  
goede conditie te houden. Het laagje modder dat na het bad op de huid plakt, 
wordt verwijderd door tegen bomen aan te schuren. Tegelijk met de modder wor-
den ook de parasieten verwijderd. De schuurbomen staan vlakbij de zoelplaatsen, 
zijn ongeveer 50 cm boven de grond afgeschuurd en door het veelvuldig gebruik 
verkleurd en gepolijst.  

 
 
Een schuurboom in het  
domein van Massembre.  
De onderstam is helemaal  
wit geworden door de aan- 
wezige kalk in de bodem.  
 

 
 
De keilers en de baggen 
ontmoeten elkaar in de 
paartijd (de beentijd). Die 
valt in de herfst. Onder 
de keilers ontstaan soms 
hevige gevechten waarbij 
er doden kunnen vallen. 
De keilers proberen met 
de hoektanden mekaars 

flank open te rijten, die echter door de bijzonder dikke huid worden beschermd. 
Zeugen zijn geslachtsrijp vanaf een gewicht van 30 à 40 kg. Na de paring en een 
draagtijd van 110 à 120 dagen worden de jongen geboren, meestal in maart. Een 
worp bestaat gemiddeld uit zes biggen. Zij worden geboren in een door hun  moe-
der aangelegd nest (de ketel). In die ketel blijven ze de eerste week van hun leven 
samen met moeder. Na een week sluiten moeder en jongen zich terug aan bij de 
groep. Keilers worden in hun tweede levensjaar uit de rotte verdreven. Ze gaan op 
zoek naar een eigen stuk leefgebied en leggen daarvoor soms grote afstanden af. 
 
Overdag houden wilde zwijnen zich doorgaans schuil in hun nest (leger). Je kan  
ze meestal in de schemering of ’s nachts spotten. Niettegenstaande het schuwe 
dieren zijn, kom je ze de laatste tijd ook overdag regelmatig tegen.  
Ze verraden hun aanwezigheid door hun  loopsporen, zoelplaatsen, schuurbomen 
en wroetsporen.  
 
In gebieden waar het wild zwijn voorkomt is voorzichtigheid met de auto aangera-
den bij het vallen van de duisternis en s ’nachts. Een aanrijding met zulk een mas-
sieve brok levert meestal grote schade op. Beperk dus je snelheid! 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Moet je bang zijn van wilde  
varkens? 
 
Wilde zwijnen zullen je enkel aan-
vallen als ze zich bedreigd voelen. 
Zeugen met jonge biggen slaan  
normaal gesproken op de vlucht 
wanneer ze mensen bespeuren, 
maar in sommige gevallen worden 
ze agressief. Zij beschermen de  
jongen niet alleen tegen nieuwsgie-
rigen, maar vooral tegen de man-
netjes of keilers die de jongen naar 
het leven staan. Houd daarom altijd 
voldoende afstand en ga nooit tus-
sen het moederzwijn en haar biggen 
in staan. 

Gary Spaenenborgh 


