GASTCOLUMN
RIXT
MEINDERTSMA
In 2011 verlieten Rixt Meindertsma en Kerst Folkerts
Friesland om in het Noord-Duitse Wanna 120 koeien
te gaan melken. Samen hebben zij drie kinderen:
Esther, Jildau en Arjen.

‘Samenleven’
met de wolf
Het is prachtig om afgelegen te wonen tussen bossen en
een weids landschap, waar de reeën voor ons huis staan
te grazen en de fazant ons ’s ochtends groet. Dat samenleven met wild heeft ook een keerzijde. Niet alleen het
wilde zwijn is bezig met een opmars, ook de wolf laat zich
geregeld zien.
Het was in april 2017 dat bij ons in de ‘Nachbarschaft’
(buurt) een pink van de buurman aangevallen werd door
een wolf. Helaas bleef het niet bij een eenmalig incident.
In die zomer doodden wolven in onze Nachbarschaft zes
pinken en enkele schapen. Eén pink werd zelfs een paar
honderd meter van een woonhuis levend opgevreten.
Afschuwelijk!
Zo’n aanval van wolven is voor de rest van de kudde heel
ingrijpend. De pinken waren niet meer te benaderen en
braken door de afrastering heen. Onze buren besloten
om hun jongvee op stal te zetten, om ze eerst een veilige
omgeving te bieden.
De schrik zat er bij ons goed in. Ons jongvee liep direct
naast deze weiden op extensief hoogveen. Het grasland
dat we daar beheren, is slecht bereikbaar met de trekker
en strekt zich enkele kilometers uit. Afrastering plaatsen
zou voor ons te arbeidsintensief zijn en niet haalbaar. We
besloten een quad aan te schaffen om jongvee en melkkoeien beter in de gaten te kunnen houden en sneller ter
plekke te kunnen zijn. Enkele buren hingen zelfs koeienbellen uit de Alpen om de nek van een aantal pinken zodat
het lawaai de wolven af zou schrikken.
Gelukkig werden de incidenten na deze zomer in 2017
minder, al wordt de wolf nog wel regelmatig in onze omgeving gezien. Als de aanvallen in de toekomst ernstiger
worden, zullen we waarschijnlijk besluiten ons jongvee
en onze melkkoeien op stal te zetten. Met pijn in ons hart,
want we genieten van de weidegang van onze dieren en
ook de melkfabriek en burger zien de koe graag in de wei.
Eén ding staat vast: het onbezorgd koeien en jongvee
buiten laten weiden is voor ons voorgoed voorbij …
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