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En het carillon,
dat blijft stil
Half september 2006. Bij het KAD klinkt de tele-
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foon. De heer Krale, als dierplaagbestrijder in
dienst van de gemeente Meppel, meldt een overweldigende vliegenoverlast. De vliegen hebben
het carillon in de befaamde Meppeler toren het
zwijgen opgelegd.

IN MEPPEL MOET MUZIEK KLINKEN
Een zwij gend carillon past niet in Meppel. Het carillon
'speelt' namelijk een belangrijke rol in het Meppeler straatbeeld. Met nam e tijdens de zogeh eten 'Meppeler dagen '
wannee r veel toeristen naar Meppel komen om onder
andere de markt te bezoeken. Ook de plaatselijke pers h eeft
lucht van het vliegen probleem gekregen. Tijd om het KAD
te vragen om een goed advies .
Op het moment van deze melding komt via de website van
het KAD nog een melding binnen. Een particuli er heeft last
van vli egen in een fl atwoning. Al enkele jaren achtereen
heeft de bewoonster in het najaar last van vliegen. De
woningcorporatie onderneemt echter geen actie en legt de
ve rantwoordelijkheid terug bij de bewoonster. Reden voor
het KAD om een bezoek aan de gemeente te brengen.

openen van het kleine luikj e kom en zeer grote hoeveelheden vliegen de kamer binn engevlogen . Dat zou de bron wel
eens kunn en zi jn! In de schacht m oeten openingen bestaan
die een verbinding hebben naar buiten en waarlangs de
vli egen binnenkomen om te overwinteren.
Geadviseerd wordt om opnieuw con tact op te nemen met
de woningcorporatie om de openingen op te zoeken en
deze te dichten . Als noodscenario wordt de deur herm eti sch afgeplakt met tape, zodat in ieder geval geen vliegen
meer de wo ning kunnen binnendringen . De bewoonster
vertelt bovendien dat in haar woonkamer de vloerbedekking wordt 'opgegeten '. En inderdaad: de kal e plekken
blijken het werk van larven . Determinatie va n de larven
brengt on s op de tapijtkever.

CONCLUSIE
HERFSTVLIEGEN
Eerst een bezoek aan het appartement dat gelegen is op de
achtste, tevens hoogste verdieping. Eenmaal binnen gaat
de bejaa rde bewoonster ons voo r naar de sl aapkam er waar
het probleem zich bevindt. En inderdaad, we treffen zeer
vele vliegen (honderden) aan. Na determinatie van de vliegen blijkt het om de herfstvlieg Musea autumnalis Degeer
te gaan. De bewoonster heeft, zoals ze zelf dacht, er alles
aan gedaa n om de vli egen te we ren zoa ls het plaatsen van
een hor en het gesloten houden van de deuren .

Hier is sprake van een woningcorporatie die in gebre ke
blijft. En dat terwijl de oorzaak van deze overlast ligt bij
bouwkundige tekortkomingen van de woni ng waa rvoor
een wo ningcorporatie primair verantwoordelijk is. De jaa rlij ks terugkerende vliegenoverlast brengt ook met zich mee
dat de vele vliegen in het voorjaar de weg naa r buiten niet
meer kunnen vinden en dood ac hterblij ven in de leidingschacht. Tapijtkevers worden door deze dode vliegen aangetrokken en hebben daarbij ook het wollen tapijt in de
woonkam er ontdekt . Grote schade is het gevolg. Een
bestrijdingsactie is noodzakelijk na verwijdering va n alle
oude vliegen .

EN NU DE TOREN

Bij inspectie van de buitenzijde en het dak treffen we vele
vliegen aan tegen de gevel van de fl at. De gevel bestaat uit
beto nelementen die tegen de wand zijn gep laatst met tussen, en achter de elem enten ruimte die de vliegen graag
gebruiken als schuilplaats ter bescherming tegen de
komende winter. Terug naa r binnen voor verder onderzoek. Er moeten immers één (of meerdere) opening(en)
zijn waarlangs de vliegen kunnen binn endringen .

DE BRON IS DE METERKAST
Anders dan dat de bewoonster denkt, komen de vliegen
niet binnen via de open ramen en deuren . Nader onderzoek
wij st uit dat de vliegen massaal van onder de deur van de
meterkast in de hal, de ruimte binnenkomen . In de meterkast is een valse wa nd aangebracht met daarachter de
schacht met leidingen en kabels van de gehele flat . Op een
klein luikj e na is deze wand geheel gesloten. Direct bij het

In de Meppeler toren wordt de overlast eveneens veroorzaakt door herfstvliegen d ie een ove rwinteringsplek
zoeken . Als oplossing is hier gekozen om iedere keer, daags
voordat h et carillon bespeeld wordt, een bestrijdingsactie
uit te voeren met een residueel werkend middel. Dit heeft
ertoe geleid dat het overgrote deel va n de vliegen is gedood
en de overlast zo sterk is teruggedro ngen dat het carillon
in elk geval weer kan worden bespeeld.

EVEN WETEN: HERFSTVLIEGEN
Herfstvliegen ontwikkelen zich gedurende de zomer in
graslanden in uitwerpselen va n onder andere koeien . Ze
behoren, evenals gras- en klustervliegen, tot de groep va n
zogeheten overwinterende vliegen en gaan in het najaar
massaal op zoek naar een beschutte plaats om te overwinteren . Opmerkelij k: tussen de toren en het mogelij ke ontwikkelingsgebied (grasland) kan, mede gelet op de windrichting, een rechte lijn worden getrokken . Op dezelfde
lijn bevindt zich de fl at met overl ast!
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