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‘H et was een grote keiler’, vertelt Bart aan 
zijn broer Ruud, die al bersend het bos 
doorkruist. Samen met Gijs en John 
heeft Bart de avond doorgebracht op 
hoogzitten in het bos en langs de 

maisvelden van de Witrijt, een buurtschap dat wordt omsloten 
door de Brabantse dorpen Eersel, Luyksgestel en Bergeijk.  
‘Het grote beest verraste mij enigszins. Plots stond ie vlak  
onder mijn hoogzit, waardoor ik mij nog amper kon verroeren. 
Toen de wind eronder kwam, was het gebeurd; de keiler was 
sneller weg dan ie kwam.’  

Aantrekkelijk
Het aanzitten in de avond is voor Ruud van Montfort (38)  
de bekroning op het jagerswerk dat hij overdag verricht. Als 
zelfstandig boomverzorger is hij tussen zijn werkzaamheden 
door geregeld in zijn jachtveld te vinden. ‘ Ik wil continu weten 
wat er leeft en speelt.’  Zijn 71-jarige vader Nol van Montfort is 
niet minder betrokken, al is hij meer van het kleinwild en de 
reeën. ‘Vroeger miegelde het hier van de konijnen. Nu zijn het 
de wilde zwijnen die de dienst uitmaken.’ Ruud vertelt dat ze 
vanaf 2012 heel sterk zijn toegenomen. ‘Toen werden er binnen 
onze WBE Zuidoost Kempen vier stuks geschoten over het 
gehele jaar. Dit jaar hebben we vanaf 1 april er al 46 geschoten. 
Vanuit België hebben de varkens het grondgebied van de 
gemeente Bergeijk gevonden. Eerder hadden we alleen 
rondom Valkenswaard en in het oostelijk gedeelte van onze 
WBE wilde zwijnen. Maar ook hier is het een zeer aantrekkelijk 
gebied voor de varkens, nog aantrekkelijker dan de Veluwe. 
 Ze hebben genoeg dekking, water, rust en volop eten. De 
afgelopen jaren was er heel veel mast en waren er erg zachte 
winters, dan groeit de populatie navenant.’ 

De smartphone van Ruud van Montfort bliept. Het app-berichtje 
licht de boel op in het aardedonkere bos van de Witrijt, vlakbij  
de Belgische grens. ‘Onze Bart heeft pech. Er was een varken 
binnen vijf meter van hem, maar die was hem te slim af.  
Die baalt joh, deze gebeurtenis gaat hij vannacht nog  
honderd keer herbeleven: 0-1 voor de varkens.’

Wilde zwijnen 
rukken op in  
de  Kempen

Volop voedsel, dekking 
en rust in grensgebied

Fotobijschrift bij deze foto Luptae. Solut ut utemostist sit vel.
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Nuloptie
Met de Jeep hobbelen vader en zoon over de zanderige 
bosweggetjes van de Brabantse Kempen. Ze bevoorraden  
de lokplaatsen en checken of de hoogzitten er goed bijstaan.  
‘Zo heel af en toe worden de hoogzitten door onverlaten 
omgetrokken. Tja, je hebt van die mensen…’, glimlacht Nol 
zuurtjes. Ruud legt uit dat in hun wildbeheereenheid – waar  
hij ook als bestuurder actief is – het hele jaar door gejaagd  
mag worden op wilde zwijnen: de zogenoemde nuloptie is van 
kracht. ‘En ja, de varkens richten schade aan aan de landbouw. 
Voor een boer is het niet leuk als zijn aardappelveld wordt 
omgeploegd. En vergeet niet dat de verkeersveiligheid in 
het geding komt. Er zijn dit jaar al acht ongelukken met wilde 
zwijnen in het Faunaregistratiesysteem opgenomen. Maar wat 
misschien nog wel dieper zit bij de mensen hier, is de angst 
voor veterinaire ziektes, zoals de varkenspest. Er zijn hier veel 
varkensbedrijven die zich de ramp van 1997 maar al te goed 
herinneren. Bij ieder varken dat we schieten nemen we bloed 
en wat weefsel af. Dat wordt onder andere getest op het  
varkenspestvirus.’  

Eikels
De schemering begint in te vallen en Ruud maant zijn vader  
aan tot enige spoed: hij wil zich ervan vergewissen of er bij de 
lokplaatsen varkens zijn geweest. Bijvoeren mag absoluut  
niet, lokken wel. Onder een boomstam zitten de maïskorrels 
verstopt, met er bovenop een flinke kei. ‘Voor reeën is het te 
zwaar de boomstam om te kieperen. Varkens zijn een stuk 
lomper en sterker.’  De maïs is niet aangevreten. ‘Hier zet ik 
vanavond dus geen geweer neer.’ Een halve kilometer verderop 
is het wel raak. Op een ingezaaide akker heeft een varken flink 
gewroet. ‘Das nie misselijk wat-ie hier het uitgevrete’, klinkt  
het in plat Brabants. ‘ Zie je die eikenbomen? Daar vreten ze  
de eikels. Het barst ervan. Maar eikels bevatten veel looizuur  
dat ervoor zorgt dat eiwitten in het lichaam niet goed meer 
functioneren. Om dat te compenseren gaan ze in de bodem  
op zoek naar eiwitrijk dierlijk voedsel, zoals emelten, torren en 
engerlingen. Ze hebben zo’n sterk reukorgaan; muizennesten 
vinden ze ook zonder enige moeite.’ Een volgende hot spot 
wordt getest, een veld waar voorheen een boomgaard was, 
midden in het bos. Ruud: ‘In totaal hebben we minstens tien 
hoogzitten in ons gebied van 400 hectare. Vanavond hebben 
we twee geweren: onze Bart en jachtmaat Gijs. Ik zoek dus de 
beste twee spots uit.’  Het voormalige veld van de boomgaard 
gaat ‘m niet worden, ziet vader Nol al snel. ‘De wind staat 
verkeerd. Die beesten ruiken je van 300 meter afstand. Zinloos 
om hier te gaan zitten, of je moet de hoogzit verplaatsen naar 
de andere kant van het veld.’ Ruud pakt de bellenblaas voor 
een extra check, want het is haast windstil: ‘Pa heeft gelijk…’ 

Walhalla
Dat de wilde varkens het goed naar hun zin hebben in het bos 
van de Witrijt wordt bevestigd door de vele wissels die Nol en 
Ruud aanwijzen. En niet te vergeten: de zoel. Een waar 
hoogtepuntje. ‘We moeten wel even op safari om daar te 
komen’, glimt Ruud van oor tot oor. Een kapmes was handig 
geweest, maar gelukkig kent de inwoner van Luyksgestel de 
meest begaanbare route. Zijn eigen wissel, zeg maar. De 
bomenman is hier in zijn element. ‘Als jochie klom ik hier 
omhoog om jonge kauwtjes uit de holen van de beukenbomen 
te halen. Thuis kreeg ik ze binnen no-time mak. Ze vlogen dan 
een tijdje met mij op; ze zaten voorop mijn fietsstuur en 
bovenop mijn vishengel als ik op pad was.’ Ruud blijft aan een 
bramenstengel haken, wurmt zich verder, slaat een tak weg en 
mompelt dan het voor mij verlossende zinnetje: ‘Ik geloof dat 
we er zijn.’ Voor een kort moment staat de tijd stil. De herfstzon 
breekt door. Op de achtergrond kabbelt een beekje met de niet 
al te appetijtelijke naam de Goorloop, herfstbladeren ritselen. 
Ruud veegt een paar zweetdruppels van zijn voorhoofd: ‘Voor 
de wilde zwijnen moet dit het walhalla zijn. Zie je het voor je? 
Moeders de zeug die bij het ochtendgloren met haar kroost  
een lekker modderbad neemt? Na het badderen schuren  
ze de modder, samen met het ongedierte op de huid, af aan  
de bomen. Je ziet aan de modderranden welke bomen  
favoriet zijn.’ 

Plots stond ie vlak onder mijn hoogzit, 
waardoor ik mij nog amper kon verroeren

Goud
Op weg terug naar de jeep controleren Nol en Ruud de dubbele 
hoogzit. Deze geeft een prachtig uitzicht over het veld tussen 
twee ruige bosgebieden in. ‘Hier zitten ze altijd wel. Zoveel 
voedsel en zo’n goede dekking hebben de varkens op deze 
plek.’ Met opzet hebben Ruud en zijn vriend/jachtmaat  
Giel – die vanwege zijn kennis van wilde zwijnen ook wel 
‘Sauenmeister’ wordt genoemd – hier een dubbele hoogzit 
geplaatst. ‘ Er zijn vaak genoeg mensen die meewillen. Pas nog 
met mijn dochtertje Lonneke van vijf jaar. Kwam er een zeug 
met vijf biggen voorbij. ‘Ik voel mijn hartje, papa’, fluisterde  
zij mij toe. Dat is toch goud.’ Nol voegt daar aan toe dat je ook 
fantastisch kunt jagen zonder te schieten. ‘Vergelijk het met 
een mooie voetbalwedstrijd. Vooraf voel je al de spanning en 
natuurlijk vooral tijdens de wedstrijd, ook als die in 0-0 eindigt 
kun je er geweldig van genieten. Hetzelfde geldt voor de  
jacht. Zonder een schot te lossen, kun je een prima jachtdag 
hebben. Maar kom, genoeg gekletst, we gaan eerst een  
hapje eten.’  

Fotobijschrift bij deze foto Luptae. Solut ut utemostist 
sit vel ipsae volore odit vendit aut ulliciae.

Fotobijschrift bij deze foto Luptae. Solut 
ut utemostist sit vel ipsae volore odit 
vendit aut ulliciae.
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Hart en verstand
De nabij gelegen herberg is gezegend met een naam die  
weinig aan de verbeelding overlaat: ‘In het wilde zwijn’.  
Het haardvuur knettert. De herfst gloort ook binnen in bruine 
kleuren en een warm welkom. In de hippe tent met nostalgisch 
karakter filosofeert Nol er lustig op los. Het imago van de jacht 
houdt hem volop bezig. ‘Als omnivoor is de mens van nature  
behept met jagersbloed. Het gen om te willen jagen kun je  
door opvoeding verder ontwikkelen, maar ook onderdrukken. 
Met beide is niets mis. Maar je moet elkaar er niet om 
veroordelen. Jagers moeten daarbij wel over voldoende 
zelfreflectie beschikken om de jacht met hart en verstand  
uit te voeren.’ Nol doopt zijn gehaktbal in een kuiltje jus en 
gluurt door de raampjes van de herberg naar buiten.  
De avondschemer heeft plaatsgemaakt voor de donkerte 
van het bos. Ruud belt de politie. Hij meldt hen dat zij  
vanavond in het veld zijn. Als faunacoördinator regelt hij  
voor de gehele WBE de benodigde ontheffingen. 

Nachtkijker
‘Met de komst van de wilde zwijnen in onze WBE zijn de 
investeringen voor de jagers flink toegenomen. Velen hebben 
een kogelgeweer moeten aanschaffen. Maar een net zo’n grote 
kostenpost is de nachtkijker. Die is onontbeerlijk om goed te 
kunnen aanspreken en schieten onder de vaak slechte 
lichtomstandigheden. Daar hangt wel een prijskaartje aan van 
enkele duizenden euro’s.’  Van de 10 varkens die sinds 1 april 
van dit jaar in dit jachtveld zijn geschoten, nam Ruud er drie 
voor zijn rekening. ‘ De varkensjacht is voor mij de meest 
spannende jacht die er is. De wilde zwijnen zijn onvoorspelbaar, 
hebben een enorm reukvermogen en zijn bijna niet te foppen. 
En het beest is enorm weerbaar, robuust. Als ik er een heb 
geschoten, loop ik er altijd met geladen geweer op af. Er zit 

Kalenderjaar  Afschot Valwild 

2012 6 2

2013 5 -

2014 6 3

2015 25 3

2016 43 5

2017* 67 7

*t/m 15-10-2017
Bron: Faunaregistratiesysteem

Afschot- en valwildcijfers WBE Zuidoost Kempen

Bij ieder varken dat we schieten 
nemen we bloed en wat  

weefsel af

zoveel kracht in dat beest; hij laait u op als je niet uitkijkt.’ 
Mocht er een nazoek nodig zijn, dan wordt ‘den hond van 
Wimke’ ingezet, een zweethond met een uitstekende reputatie. 
Gijs, John en ‘onze’ Bart hebben zich inmiddels aangesloten in 
de herberg met de fameuze naam. Bart is vanuit Woerden naar 
het diepe zuiden gekomen en profileert zich meteen met een 
strakke oneliner: ‘Ik ga ’t minst, maar schiet het meest. Nee joh, 
geintje. Het is heerlijk ontspannend. Lekker zitten en met de 
oogjes dicht luisteren naar de natuur. Het is wel eens 
voorgekomen dat ik in slaap ben gedommeld…’ •

De afgelopen jaren, met 
veel mast en zachte 

winters, is de populatie 
fors toegenomen
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