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De toestand was uitermate kritiek
Net zoals kippen kunnen ontsnappen, kunnen ook andere dieren, ja zelfs mensen, ontsnappen.
Nu heb ik een verhaal gehoord van een goede bekende die dagelijks met zijn elektrische fiets
door de omgeving fietst. Het betreft hier een geval van in de nabije omgeving. Heeft u ook al
een elektrische fiets? Ik nog niet. Ik heb mijn laatste fiets in Groningen gekocht bij de
overburen. Een oude maar zeer degelijke fiets. De verkoper liet mij weten dat mijn aangekochte
fiets The best bike in town was. Inderdaad dat ding is onverwoestbaar en niemand zal het
stelen want het rijwiel ziet er niet uit. Er zitten wat roestplekjes op maar het fietst als een
tierelier. Ooit een tierelier zien fietsen? Ik zou het verhaal vertellen van die goede bekende.
M.R. fietste van zijn huis naar het Koninginnepad. U weet wel, dat fietspad dat ooit werd
geopend door koningin Juliana. Zij mocht als eerste over dit fietspad fietsen. Aldaar
aangekomen was het een drukte van belang. Hij schrok nogal want er stond allemaal politie.
Met drie politieauto’s waren ze uitgerukt. Hij werd tot stilstaan gemaand. Er was een
levensgevaarlijke situatie ontstaan. De toestand was uitermate kritiek. Er waren koeien uit de
wei ontsnapt en het gevaar bestond dat deze dieren de snelweg A 28 op zouden lopen. Een
toerist had de politie gebeld toen deze de zwart-wit gevlekte dieren zag lopen in het
Terhorsterzand. Op verschillende plekken liepen de koeien die een gevaar vormden voor de
omgeving en zichzelf. De A 28 zou moeten afgesloten worden. Hiervoor zou net een aanwezige
agent contact gaan leggen met Rijkswaterstaat en andere instanties die hierover gingen. Totdat
M.R. de agenten er op wees dat die beesten al jaren door het Terhorsterzand liepen om het
gras kort te houden. Vaak laten ze schapen grazen en geregeld ziet u ook van de Schotse
Hooglanders grazen in de natuur. Minder vaak komt het voor dat er gewone zwart wit bonte
koeien lopen te grazen. Vandaar dat die toerist de politie had gebeld. De agenten waren niet op
de hoogte van de vee roosters. Hier kunnen die koeien niet overheen. De rest van het
natuurgebied was gewoon omheind dus ze waren niet ontsnapt maar hoorden daar gewoon
thuis. Het was me wat geweest als M.R. hier niet langs gefietst was. Dan was er een file van
hier naar Tokio ontstaan en een klopjacht op de nietsvermoedende koeien. De gehele
politiemacht is hierop afgedropen en heeft zich verplaatst naar waar ze nodig waren. Later
bleek dat ze net op tijd bij een supermarkt in Midden-Drenthe konden zijn waar een pak melk
was gevallen bij de uitgang.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

