
 

Het everzwijn 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Woonplaats: 

Ik leef vooral in _________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

 

Voedsel: 

 

 

 

 

 
 

Ik eet zowel planten als vlees. 

Ik ben een 

_______________________ 

 

 

 

  

Ik ben een     __________________ ,  

familie van de __________________. 

De mannetjes noemen we keilers of beren. 

 

 

 

 

De vrouwtjes noemen we zeugen of baggen. 

 

 

 

De jongen noemen we biggen. 

Uiterlijk: 

Ik word geboren met ______________ om me te 

beschermen. Na 3 tot 5 maanden verdwijnen ze. 

In de winter heb ik een __________________en 

__________________ vacht maar in de zomer 

heb ik een _______________ en 

________________ vacht. Het heeft vaak een 

bruine en zwarte kleur. Ik heb een stevig lichaam  

en kan tot _________ kg wegen. Mijn poten 

hebben ________________. Ik heb kleine ogen 

en een ________________ sterke neus.  Een 

mannetje heeft 2 grote __________________en 

een vrouwtje heeft ___________________ .  

 

Weetjes: 

✓ ’s Nachts -> passief/actief 

✓ Leven in groep/leven alleen. 

✓ Kunnen slecht zien/goed zien. 

✓ Ze nemen een waterbad/ 

modderbad. 

✓ Van hun haren maken ze 

verfborstels/verfrollen. 

✓ De biggen worden in maart 

geboren in een nest met 6-8/ 

alleen. 

Vijande

n: 

In België 

 

 

 

Elders in Europa 

 



 

 

                    Fiche 1: Wie is het everzwijn? 

                 

 

Het everzwijn wordt soms ook het wilde zwijn genoemd. Het leefde al in de tijd van de 

mammoeten. Het is een zoogdier en behoort tot de familie van de varkens. Hun jongen of biggen 

worden levend geboren.  Daarna wordt het big door de moeder gezoogd met welk. Daar komt de 

naam zoogdier vandaan.  

 

Het everzwijn behoort tot de evenhoevigen. Dit wil 

zeggen dat ze een even aantal tenen hebben en aan de 

twee middenste tenen zitten hoeven. De twee buitenste 

tenen zijn simpel en niet ontwikkeld.  

Een everzwijn is een nachtdier. De kans 

dat je dan dit nachtdier tegenkomt 

overdag is klein. 

 

 

Het everzwijn is een vaste personage in de strips van de avonturen van Asterix de Galliër.    
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                        Fiche 2: Wat eet het everzwijn?  
 

De everzwijnen zoeken meestal met de hele familie naar eten. Het everzwijn heeft een dikke 

vetlaag nodig om de winter te kunnen overleven en moet daarom veel eten. Hij eet bijna alles wat 

hij tegenkomt. Het meeste eten vindt het everzwijn onder de grond. Daarvoor heeft hij een 

speciale neus. Met die neus kunnen ze het voedsel erg goed ruiken. Hij wordt omwille van zijn 

goede neus ook veel gebruikt door de mensen om truffels te zoeken. 

    

Wilde zwijnen zijn alleseters of omnivoren. Dit wil zeggen dat het dier zowel planten als vlees eet. 

Ze eten het liefst eikels, beukennootjes, kastanjes, knollen, truffels, varens, grassen, bladeren, 

wortels en vruchten zoals bessen. Het dierlijk voedsel (vlees) wat ze zoeken zijn: aas (dode 

dieren), naaktslakken, regenwormen, jonge konijnen, muizen, kikkers, salamanders, vogels en 

insectenlarven. De biggen drinken melk bij hun moeder en eten wormen die de moeder heeft 

gevangen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     Fiche 3: Waar leeft een everzwijn? 
 
Het everzwijn leeft al tienduizenden jaren in Europa en 

liep samen met de mammoet rond. Het leeft 

voornamelijk in de bossen van Europa. Het komt ook 

voor in delen van Azië en Noord- Afrika.  Ze zijn 

ingevoerd in o.a. Noord-Amerika en Australië.  

•  

Het everzwijn leeft voornamelijk in vochtige tot natte loofbossen (met eik, beuk, es en els) maar 

komt ook voor in oudere naaldbossen met dichte ondergroei.         

 Het wild zwijn kom je niet alleen in deze bossen tegen maar ook in rietvelden en moerassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                Fiche 4: Hoe ziet een everzwijn eruit?  
 

 
Een everzwijn is een krachtig zoogdier, donker van kleur en heeft een zwarte vacht met 

borstelige haren. Mannetjes worden groter dan vrouwtjes. Het mannetje kan tot 230 kg wegen. 

Het lijkt veel op een varken. Het dier heeft een kort stevig lijf, een langwerpige kop met een 

afgeplatte sterke snuit. De 

neus eindigt in een wroetschijf. 

Hij heeft kleine ogen. De 

achterpoten zijn korter dan de 

voorpoten. De poten hebben hoeven. Volwassen 

dieren hebben een staart met een pluim.  

's Winters zijn de haren veel langer en donkerder dan in de zomer en heeft hij een dikke 

ondervacht. In de lente vallen de winterharen uit en krijgt hij een kortere en lichtere vacht.  

Jonge wilde zwijnen hebben een week na de geboorte een zwartbruin-goudgeel gestreepte 

vacht. Deze lopen van voor naar achter over 

de rug. Na zes maanden wordt de vacht 

donkerder.  

Het mannetje heeft twee 

grote hoektanden (slagtanden). Hoe 

ouder het mannetje is, hoe verder 

deze hoektanden naar boven 

uitsteken. Die slagtanden gebruiken ze om te vechten, 

maar ook om eten te zoeken. Ze kunnen er de grond mee 

omwoelen en stukjes van planten afsnijden. 

Het vrouwtje heeft verschillende tepels om haar jongen of biggen te voeden.  
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       Fiche 5: Wie zijn de vijanden van het everzwijn? 
 

 
 
Een aantal natuurlijke vijanden van het everzwijn zijn: beren, wolven, lynxen en oehoe's (uilen). In 

ons land zijn er geen natuurlijke vijanden, zodat ze zich makkelijk 

kunnen vermeerderen.  

 

Het everzwijn is ook een geliefde 

lekkernij. Er wordt ook op hun gejaagd 

door de mensen omdat ze veel schade 

aanbrengen op de akkers van de boeren.  

 

 

Door het vernielen van bossen, nemen we de woonplaats van het everzwijn af.   

In het verkeer kunnen everzwijnen voor problemen zorgen. Ze worden vaak in het donker 

overreden als ze de weg oversteken.   
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        Fiche 6: Algemene informatie over het everzwijn: 
 

• Zwijnen zijn sociale dieren en leven grotendeels in kleine groepen of rotten genaamd. 

Zo’n groep bestaat uit een aantal volwassen zeugen, jongen en tweejarige dieren (de 

overlopers).  

• Mannetjes everzwijnen vechten met elkaar voor de vrouwtjes. Een vrouwtjes everzwijn 

heeft een draagtijd van 110 à 120 dagen. Daarna worden de jongen geboren, meestal in 

maart. Een worp (bevalling) bestaat gemiddeld uit zes biggen. De jongen worden geboren 

in een nest gemaakt door de 

moeder. Dit nest noemt men 

de ‘ketel’. In dit nest blijven ze 

samen met hun moeder de 

eerste week van hun leven. Na 

een week sluiten moeder en 

jongen zich weer aan bij de 

oorspronkelijke groep.   

• Een everzwijn is een nachtdier. De kans dat je dan dit nachtdier tegenkomt overdag is 

klein. Everzwijnen kunnen goed horen en ruiken. Hij kan niet goed zien maar dat hoeft dan 

ook niet in het donker. Hierdoor kan je dichtbij komen. De wind moet dan wel goed staan, 

want ze kunnen je dus wel ruiken. Je moet erg stil zijn want ze verdwijnen al bij het minste 

onverwachte geluid. In de zomer heb je de meeste kans om de zeugen en de biggen te 

zien want dan zijn ze vaak op zoek naar 

eten.                                              

• Wilde zwijnen nemen vaak een modderbad 

om hun huid en vacht in een goede conditie 

te houden. Daarna schuren ze tegen bomen 

om het laagje modder weg te doen. Met de 

modder worden ook parasieten verwijderd.  

• De haren van een everzwijn worden vaak gebruikt voor verfkwasten. 

 

 

 

 

 

 


