Vier schapen Jan Boomgaard slachtoffer wolf:

“Ik stop met de hobby”
In december 2019 zwierf er een wolf door Drenthe die doorliep tot in Friesland. Jan Boomgaard uit
Boornbergum kreeg een telefoontje van de veehouder bij Olterterp waar zijn 53 schapen in het land
liepen, dat er een dood schaap bij de dam lag. “Ik zag dat schaap vlak achter de sleufsilo’s liggen en
dacht: verrek, die heeft grote beten in de hals. Die is gepakt door de Rotweiler van de boer” Jan
sprak erover met de veehouder, die er flink van baalde en beloofde de hond in de gaten te houden
en vaker op te sluiten.
Jan legde het schaap bij de weg voor ophaling door Rendac. Maar toen hij de volgende dag bij
daglicht nog eens bij de schapen keek, vond hij nog twee schapen en een fokram met grote
halswonden en half aangevreten. “Een naar gezicht en ik baalde nog harder van die hond. De
veehouder kwam naar me toe en zei dat jagers het over een wolf hadden en dat er één in de buurt
rondzwierf. Toen viel bij mij het kwartje pas.” Boomgaard belde BIJ12, waarna er een taxateur kwam
en met DNA-onderzoek werd vastgesteld dat het inderdaad om een wolf ging. De schade kreeg hij
keurig vergoed.
Boomgaard vindt het geen prettig idee om schapen te houden in de wetenschap dat er zomaar
wolven op kunnen duiken en er weer schapen van hem worden gepakt. “Mijn koppeltje loopt nu
weer bij dezelfde boer, maar ik heb er geen rustig gevoel over.”
Hij heeft zijn moederdieren weggedaan en heeft alleen nog wat fokrammen en een koppel
ooilammeren van afgelopen jaar. “Ik twijfelde al een tijdje, want ik word 67 en heb ook nog andere
hobby’s. De wolf geeft mij het laatste zetje: het is mooi om schapen te houden, maar ik stop er nu
toch maar mee. De laatste dieren gaan dit voorjaar weg.”

