
 

Over een keiler en een bever - Leve de biodiversiteit! 
 
Ik zit op een bankje vlak bij de Dommel in Sint-Oedenrode als ik een man met ferme tred op mij af zie 
komen. 'Die kent mij', bedenk ik me meteen. "U bent toch De Groene Woudloper die in zijn column 
'Mijn verhaal over Het Groene Woud' schreef over het wilde zwijn dat tam bleek te zijn?", zegt de 
man als hij binnen gehoorsafstand van mij gekomen is. "Dat klopt", reageer ik wat terughoudend 
vanwege van de vele publiciteit over het wilde/tamme zwijn. "Nou dan heb ik goed nieuws", vervolgt 
de man met enige trots in zijn stem. "Hier in Sint-Oedenrode - ook Het Groene Woud! - is een keiler 
getraceerd en gesignaleerd."  "Een Keiler....?" Van mijn gezicht moet af te lezen zijn dat ik daar nog 
nooit van gehoord heb. "Ja! Een keiler is een volwassen mannelijk everzwijn. En omdat hij tot nu toe 
geheel alleen is gespot wordt zo'n keiler ook wel een pionier genoemd en gezien als een voorbode 
van de komst van meer wilde zwijnen." 
"Fantastisch!", reageer ik enthousiast . "Dus er is toch al een wild zwijn in Het Groene Woud. En weet 
je, voor dat nieuws zat ik helmaal niet op dit bankje. Ik hoopte eigenlijk dat ik hier sporen of signalen 
van de bever zou vinden. Die is waarschijnlijk ook terug in Het Groene Woud, want er is onlangs een 
volwassen vrouwtje van een meter lang en dertig kilo zwaar gevonden hier vlakbij in Nijnsel, dood 
langs de weg." "Dat laatste is jammer", zegt de man, maar aan de andere kant ook een mooi signaal 
dat ook de bever, die sinds 1826 niet meer in Nederland voorkwam, nu ook weer aanwezig lijkt in 
Het Groene Woud."  
"We zijn goed bezig met de biodiversiteit in Het Groene Woud", zo constateren we samen. Iedereen 
kan daar meer over lezen en vinden op onze website www.hetgroenewoud.com 
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