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‘Wild zwijn’ blijkt hangbuikzwijntje
WILBERT ELTING

OUDE WILLEM De ‘wilde zwijnen’ die
hardlopers van SV Friesland on-
langs in het Drents-Friese Wold za-
gen, zijn niet zo wild als gedacht.
Het waren hoogstwaarschijnlijk
tamme hangbuikzwijntjes.

Jan Kooistra uit Sint Jacobiparochie,
secretaris van SV Friesland, meende
op 2 juni tijdens de Hoeve aan den
Wegloop op het fietspad tussen Ou-
de Willem en Hoogersmilde een
wild zwijn tegen te zijn gekomen.
,,Het dier was niet bereid om voor
mij opzij te gaan”, zo schreef hij na
afloop in het wedstrijdverslag.

Deze krant en Dagblad van het
Noorden berichtten donderdag over
de ontmoeting van de hardlopers en
de wilde dieren. Dat deed Pieter Stel-
ma uit Makkinga de wenkbrauwen

fronsen. Hij kwam een paar dagen
eerder ook een zwijn tegen, maar dat
was een tam hangbuikzwijn.

,,Uit de verte leek het een wild
zwijn maar toen ik dichterbij kwam,
zag ik duidelijk dat het een hang-
buikzwijntje was. Iemand zal het ge-
dumpt hebben in het bos denk ik.’’

Het zwijntje was bijzonder tam.
Het at brood uit de hand van Stelma
en liet zich uitgebreid fotograferen.
,,Ik vond het wel komisch. Ik heb
mijn vrouw er nog over verteld:
moet je kijken wat ik tegenkwam.’’

Jan Kooistra is bij nader inzien
toch niet zo zeker of hij wel een wild
zwijn gezien heeft. ,,Ik begin nou wel
te twivelen. Se waren loi wylst se nef-
fens de boswachter skúw binne.’’
Het beest was bovendien ontzettend
traag. ,,'t Waar arig dreeg om se fort
te jagen. Maar dat most wel. Om dat
‘potterke’ konnen wy niet hine.’’

Een zoekslag op Google deed hem
bovendien van gedachten verande-
ren. ,,At je ’t intikke sien je dat d’r wel
ferskil in sit. ’t Sil dochs wel ’n hang-
búkferken weze.’’

Ook boswachter Corné Joziasse
was het hangbuikzwijn al eens tegen
het lijf gelopen. ,,Een paar weken ge-
leden verschenen ze in de buurt van
Oude Willem. Vermoedelijk heeft ie-
mand ze daar losgelaten of ze zijn
ontsnapt.’’

Een hangbuikzwijn houdt het niet
lang vol in de natuur. ,,We proberen
ze daarom wel te vangen en naar een
opvang te brengen. Je lokt ze zo met
een beetje biks’’, vertelt Joziasse.

Wilde zwijnen komen wel voor in
de Nederlandse natuur maar dan op
de Veluwe en in Limburg. In het
Drents-Friese Wold zijn ze niet ge-
wenst. De provincie laat ze afschie-
ten, mocht er wel een opduiken.


