
Onbeschermd in Onderbanken Vliegend hert 
 
Het is maandag 1 juni 2009 om 21.35 uur als ik het eerste Vliegend Hert 
van dit seizoen aantref op het asfalt van de Maastrichterweg in Bingelrade. 
Deze Tweede Pinksterdag is zonnig en warm geweest en nodigt kennelijk het 
eerste kapitale mannetje, van zo’n acht centimeter lengte , uit dat te doen 
waarvoor het zich zes tot acht jaar ontwikkeld heeft, n.l. zich voort te 
planten. Ik pak het trage insect van boven af met twee vingers beet - uit 
ontzag voor zijn indrukwekkende kaken – en geef het een plaatsje in het 
kreupelhout van de graft.  Ironisch genoeg staat aan de overkant het door 
de gemeente geplaatste bord met het opschrift “Pas op! Vliegend hert” Ja,ja 
compleet met uitroepteken! Ik vraag mij af voor welke doelgroep deze 
waarschuwing geplaatst is. 
Op dat moment raast de eerste auto voorbij en ik ben blij dat ik het eerste 
exemplaar van dit zeldzame dier van een wisse dood gered heb. Voor hoe 
lang? Want inmiddels raast ook een tweede auto, overigens vriendelijk 
wuivend, richting bebouwde kom. Weten zij veel? Overduidelijk is het 
waarschuwingsbord voor deze categorie verkeersdeelnemers van nul en 
gener waarde. Voor wie dan wel? Voor het vliegend hert zelf? Ik kan mij 
voorstellen dat het beestje wel wat anders te doen heeft dan verkeersborden 
te lezen. Voor voetgangers en fietsers is het ook een min of meer overbodige 
waarschuwing, zij zullen zelden deze prachtkever schade toebrengen en voor 
kinderen is de aaibaarheid bepaald niet erg hoog. 
Deze borden kunnen dan ook gezien worden als “window dressing” of als een 
symbolisch teken van: “Kijk eens wat wij er al aan gedaan hebben om deze 
soort te beschermen!” Dat mag ook wel, want het Vliegend hert wordt 
genoemd in de Conventie van Bern en is opgenomen in de Europese 
Habitatrichtlijn. 

 
Maar biedt dit bord nu enige bescherming… ........ ? Kom nou! 

 
Een poosje geleden was men in diezelfde Maastrichterweg driftig aan het 
spuiten. Waarschijnlijk tegen de Eiken Processierups, die overigens in deze 
weg nog nooit gesignaleerd is. De, na de laatste sloopactie nog 
overgebleven, dertig eiken die ook nog eens her en der verspreid staan 
werden kennelijk preventief behandeld tegen een rups die vooral op 
aaneengesloten lanen van eikenbomen voor komt. Maar heeft men al 
onderzocht welke invloed dit spuiten heeft op soorten zoals het Vliegend 
Hert, de diverse insecteneters en andere species die, in natuurgebieden en 
andere gebieden met landschappelijke waarden, voorkomen? Heeft men zich 
al eens afgevraagd wat het cumulatieve effect is met andere insecticiden die 
–overigens noodzakelijkerwijze – over de aangrenzende akkers worden 
gesproeid? In natuurgebieden is spuiten tegen wat dan ook niet gewenst, 
echter een daadwerkelijke effectieve bescherming van één van de laatste 
zeldzame populaties van een bijzondere kever meer dan geboden! 
Een ding is zeker: Na vermelding op welke Europese lijst dan ook, na jaren 
van attenderen, ja zelfs na inspraak in de Raad van Onderbanken door 
diverse groeperingen en personen, is het Vliegend Hert in Onderbanken nog 
steeds onbeschermd! 
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