
Onvoorstelbaar en ongelofelijk in Onderbanken… 
 
In “Platteland in uitvoering” editie 24 staat de alleszins verrassende oproep 
van het IKL: “Vliegend hert gezocht in Limburg” 
“Het IKL nodigt bewoners in Limburg uit, om waarnemingen van vliegende 
herten door te geven. IKL spant zich in Limburg in voor de verbetering van 
de leefgebieden van deze grote kever. Om gericht maatregelen te treffen is 
het van belang dat IKL een goed beeld krijgt van de soort” Einde citaat. 
Vervolgens volgt er nog een omschrijving van de grootste kever van 
Nederland en een “oproep” de waarnemingen door te geven aan ikl@ikl-
limburg.nl  
  
Let wel: u wordt niet vriendelijk verzocht, nee u wordt opgeroepen!. U moet 
dus kennelijk ontwaken! Het IKL heeft zelf jaren zitten slapen en nu moeten 
de burgers hun waarnemingen doorgeven opdat het IKL gerichte 
maatregelen kan treffen om de soort te beschermen. Welke soort? De 
vliegende herten of het IKL? 
Als ik de truttige, bureaucratische, betuttelende taal van deze oproep goed 
aanvoel, is het superieure  en alomtegenwoordige IKL bezig met een 
inhaalslag als antwoord op de recentelijk verschenen artikelen in de pers. 
Men kon nu niet achterblijven! 
Mosterd na de maaltijd dus.  
Of zat het IKL de laatste tijd op een andere planeet?  Niets van gemerkt na 
de rigoureuze kaalkap, juist in het leefgebied van het vliegend hert, van 
afgelopen winter. 
 
De belerende toon van het artikel maakt duidelijk dat het IKL weer de 
zoveelste instantie is die zich manifesteert als een machinerie, ontdaan van 
enige echt warme interesse, moedeloos reagerend op de waan van de dag. 
Je zou zeggen; Het heilig vuur is eruit!   
Het lijkt wel of de oproep met lange tanden geschreven is, maar wel met het 
superioriteitsgevoel van een monopolist.  
 
IKL, ik zou zeggen: U hoeft geen vliegend hert te zoeken in Limburg. Het is 
er al! In Onderbanken nog wel en dat sinds mensenheugenis! Zelfs ondanks 
overdreven bomenkap, zelfs ondanks onafgesloten holle wegen, ja ondanks 
alles! 
Mocht u echte belangstelling hebben, mocht u werkelijk van zins zijn uw 
verantwoordelijkheid te nemen, dan kunnen uw medewerkers, die 
ongetwijfeld menselijke trekken hebben, contact opnemen met de gemeente 
Onderbanken en een hele hoop schrijvers, sympathisanten en opmerkzame 
echte natuurliefhebbers. 
Onder het motto “beter laat dan nooit” bent u ongetwijfeld van harte 
welkom! 
 
Pierre Lindner 
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