
 

Verstoorde dromen... voorlopig dan! 
 
Recht tegenover het oude Natuurtheater Oisterwijk zit ik op een bankje in de ochtendzon wat weg te 
dromen over prachtige voorstellingen als Ciske de Rat en The Lion King, als een automobiliste mij vanuit 
haar auto toeroept: "Hebt u dat wilde zwijn hier net ook gezien?" Ik schrik er 'wakker' van en antwoord 
verbaasd: "Een wild zwijn? Hoe komt u daarbij, die zijn er nog niet in Het Groene Woud!" "Nou," zegt ze, 
"ik heb er net een gezien, rustig scharrelend in de berm van de weg." Dat nieuws wil ik eigenlijk meteen 
van de daken schreeuwen. "We hebben weer wilde zwijnen in Het Groene Woud!" Het is een belangrijk 
streven om nog meer (bio)diversiteit in Het Groene Woud terug te krijgen. Daar past zeker ook het wilde 
zwijn bij, dat net als het edelhert en de wolf vroeger vast en zeker ook in dit gebied heeft geleerd.  
Maar ook deze dagdroom wordt verstoord wanneer boswachter Frans aan komt lopen en wij hem over 
het wilde zwijn vertellen. Hij begint te lachen en haalt zijn mobieltje uit zijn zak. Na enig zoeken toont hij 
een foto en vraagt: "Is dit misschien de dader?" Ons 'wilde' zwijn blijkt een tam varkentje te zijn dat 
eigenlijk thuis hoort bij het natuurtheater maar regelmatig 'op stap gaat' in het mooie bossen- en 
vennengebied. 
"Het beestje maakt dus een beetje 'theater' in de natuur! ", constateer ik grinnikend. Toch ben ik ook 
teleurgesteld. Wat was het mooi geweest om nu al het wilde zwijn in Het Groene Woud te verwelkomen, 
in de wetenschap dat dat op korte termijn toch gaat gebeuren. Net als we nu al weten dat het edelhert in 
2016 ook weer terug is in dit gebied en de wolf op termijn hier ook wel weer te spotten zal zijn. Je kunt 
daar dan over lezen op www.hetgroenewoud.com en zeker ook in deze column! 
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