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Kamervliegen in het buitengebied
vliegen naar binnen
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In oktober 2006 is het weer raak. Er komen meerdere vliegenklachten binnen. Alle veehouderijbedrijven en burgerwoningen in hetzelfde buitengebied worden door het KAD, op verzoek van de
gemeente, met een onaangekondigd bezoek vereerd.
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OP ZOEK NAAR DE WARMTE

NA DE VOGELPEST

En inderdaad. Op meerdere plaatsen worden, onder andere
tegen de buitengevels, grote aantallen kamervliegen aangetroffen. Omdat het buiten kouder begint te worden, zoeken de kamervliegen de warmte op van (de muren van)
gebouwen, maar ze gaan ook naar binnen. De overlast is
deze keer niet rechtstreeks afkomstig vanuit de stallen,
maar indirect. Eén van de pluimveebedrijven heeft mest
op zijn akker uitgereden. De mest is al ondergewerkt, zodat
het directe bewijs niet meer kan worden geleverd. Het ligt
echter voor de hand dat de in de mest aanwezige larven en
poppen zich alsnog tot kamervlieg hebben ontwikkeld en
zijn uitgevlogen.

In het voorjaar van 2003 wordt vogelpest in dit gebied
vastgesteld. Alle pluimveebedrijven in de regio worden
geruimd en staan leeg tot ver in september. Bewoners kunnen deze zomer buiten zitten zonder gehinderd te worden
door vliegen. Dat in 2003 geen klachten binnengekomen
zijn, geeft wel aan dat de vliegenproblemen voornamelijk
hun oorsprong vinden op de pluimveebedrijven.

De problemen stammen al van begin 2000 en waarschijnlijk van ver daarvoor. In 2001 wordt door de bewoners een
voorlichtingsavond belegd waar iedereen bereid lijkt om
de juiste maatregelen te treffen. Er wordt op dat moment
bij de veehouderijbedrijven vooral op aangedrongen om
gezamenlijk een extern bestrijdingsbedrijf in te schakelen.

ONDERZOEK
Een jaar later wordt het KAD door gemeente benaderd om
alle woningen en bedrijven in de buurt, in een straal van
ca. 500 m te onderzoeken. Er zijn in deze cirkel 4 grote (A
t/m D) en enkele kleinere pluimveebedrijven actief, terwijl
op grotere afstand ook andere intensieve veehouderijbedrijven zijn te vinden. De bedrijven A en C hebben
scharrellegkippen, bedrijf B heeft zowel legkippen als
opfokdieren, terwijl bedrijf D bestaat uit batterijstallen
met ca. 70.000 legkippen. Hier wordt de mest in de winter
wekelijks en in de zomer om de 5 dagen afgedraaid en
direct afgevoerd . Vliegen komen hier niet tot nauwelijks
tot ontwikkeling.
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Bedrijven A, Ben C houden scharrelkippen op een rooster
waar de mest doorheen valt. De mest blijft ruim een jaar of
langer onder de roosters liggen. De vochtige bovenlaag van
de mest is zeer geschikt voor de ontwikkeling van kamervliegen. Bedrijf B houdt ook nog opfokdieren op de grond
en op de batterij. De batterijmest wordt afgedraaid in een
mestkelder. Onder de roosters zijn duidelijk vliegen
aanwezig en ook in de batterijstal van bedrijf B zijn veel
vliegenpoppen zichtbaar. Het is duidelijk dat een groot
deel van de vliegenklachten is toe te schrijven aan deze
3 bedrijven (A, Ben C). Ook bij een tweede bezoek in 2002
luidt de conclusie dat de 3 bedrijven de voornaamste bron
vormen voor de klachten.

In mei 2004 doet de gemeente opnieuw een beroep op het
KAD. De gemeente heeft een serviceovereenkomst met het
KAD voor meerdere onderzoeken per jaar. Bedrijf A en C
zi jn van eigenaar veranderd. De nieuwe eigenaren zeggen
hun medewerking toe. Bij bedrijf B ligt dit wat moeilijker.
In de stallen zijn maar weinig vliegen te zien, ondanks dat
zich hier vliegen in de mestkelder en onder de roosters
ontwikkelen. Het bedrijf ziet daarom de noodzaak van
intensieve bestrijding niet in. Het feit dat de omgeving
overlast heeft, maar op de bedrijven zelf weinig of geen
vliegen te zien zijn, is en blijft een probleem om het bedrijf
ervan te overtuigen te investeren in een intensieve
vliegenbestrijding.

SPANNING LOOPT OP
De vliegenproblemen zijn inmiddels ook doorgedrongen
tot de provinciale radio en televisie en de spanningen
lopen 's zomers hoog op. Zowel de gemeente als de bewoners verlangen op dat moment erg naar de winter. Bedrijf
A heeft een bestrijdingsbedrijf ingeschakeld dat 6 keer per
jaar een behandeling uitvoert tegen vliegenmaden. Er is
geen logboek aanwezig, zodat niet duidelijk wordt wat
deze behandelingen inhouden. In de stallen van C worden
geen levende vliegen waargenomen, maar op de mest
lopen wel enkele exemplaren. Als je dit aantal vermenigvuldigt met het aantal vierkante meters van de stal, komt
er toch een hoog aantal uit. In bedrijf B zijn in een oude
stal larven en poppen te vinden. In de overige stallen lijkt
het rustig. Ook worden alle andere opstallen in de buurt
weer onder de loep genomen. De verdenking gaat opnieuw
sterk in een bepaalde richting. De in de stallen aanwezige
scharrelkippen maken een uitgebreid onderzoek van de
mest niet goed mogelijk. De dieren schrikken nogal snel
van onverwachte bewegingen, gaan fladderen en op een
kluitje zitten.

De buurt wordt in 2006 wederom door een gemeentelijk
schrijven uit de winterslaap gewekt met de boodschap om
per direct de vliegenbestrijding ter hand te nemen en de uitvoering hiervan te registreren in het logboek. Iedereen
wordt dringend verzocht om binnen een maand (alsnog)
een behandelingsplan in te dienen. De conclusie van een
eerste bezoek in het voorjaar is niet erg positief. Er is nog
maar één behandelingsplan ingediend en slechts in enkele logboeken zijn de uitgevoerde bestrijdingsmaatregelen
terug te vinden. En dan zijn er in oktober weer enkele
klachten en blijkt uitgereden kippenmest hiervan de oorzaak te zijn. Betekent dit nu dat, ondanks de jarenlange
inspanning van de gemeente en het KAD op het bedrijf
waarvan de mest afkomstig is, nog steeds geen vooruitgang
is geboekt?

MILIEUVERGUNNING STELT EISEN
AAN LOGBOEK
De gemeente wordt geadviseerd om de voorschriften in de
Milieuvergunning uit te breiden met de verplichting een
logboek bij te houden en een behandelingsplan op te stellen. Daarnaast is het van belang om, zodra de stallen leegkomen en de mest wordt afgevoerd, hierbij aanwezig te
zijn om de mest te onderzoeken op de aanwezigheid van
vliegenmaden. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in
de plek waar de meeste vliegen tot ontwikkeling komen,
zodat de bron beter kan worden aangepakt.
Alle bedrijven en semi-bedrijven worden gesommeerd om
ee n behandelingsplan op te stellen en een logboek bij te
houden. In het logboek dient bovendien per stal te worden
aangegeven: het behandelingsplan, de plattegrond, het
schema van de vliegenlampen, de plaatsing van kleefstrips/vangzakken, de data en methodes van behandeling,
de gebruikte bestrijdingsmiddelen, de aankoopbonnen
van deze middelen en de resultaten.

Nee natuurlijk niet! Op klachten van de bewoners wordt
door de gemeente snel gereageerd. Het KAD wordt hierna
direct ingeschakeld om de bron te traceren en de bedrijven
aan te sporen om maatregelen te treffen. Twee van de drie
pluimveebedrijven waar veel vliegen tot ontwikkeling
kunnen komen, hebben een bestrijdingsbedrijf ingeschakeld. Een aantal behandelingsplannen is ingediend en
langzamerhand worden de logboeken dan toch bijgehouden. Alleen het bedrijf dat regelmatig de meeste
problemen veroorzaakt, werkt nog niet erg mee, maar
omdat deze ondernemer nieuwe stallen bouwt met
nieuwe mestafvoersystemen (!) kan dit op den duur ook
veranderen.

COLLECTIEVE AANPAK BLIJFT UIT
In het voorjaar van 2005 dringt de gemeente er bij iedereen op aan om mee te werken aan de collectieve bestrijding. Iedereen ontvangt een logboek met toelichting. In
april zijn er geen klachten. Wel worden er op meerdere
plaatsen vliegen en vliegenlarven waargenomen.
Nog steeds is de conclusie dat er geen of onvoldoende
bestrijdingsmaatregelen worden getroffen op de diverse
bedrijven waar dit wel nodig is. In mei blijkt dat een aantal bedrijven het logboek weliswaar hanteert, maar een
enkeling is nalatig en blijft hardnekkig in zijn gedrag.
De bevindingen komen overeen met april. De gehele
zomerperiode komen er bij de gemeente geen klachten
binnen. Maar dan zorgen de gunstige weeromstandigheden in september alsnog voor een snelle vermeerdering
met de bekende gevolgen. Vliegen worden aangetroffen bij
bedrijf A, Ben C maar ook op andere locaties.

WAT NU?
Het afdwingen om afdoende maatregelen te treffen en de
vliegenproblemen daarmee een stap voor te zijn, blijkt in
de praktijk een moeizame bezigheid. Vaak ondervinden de
bedrijven die problemen veroorzaken, hiervan zelf maar
weinig overlast, zodat men de noodzaak van een goede
intensieve vliegenbestrijding niet inziet. Een goede intensieve bestrijding vergt veel tijd . Ook de uitvoerbaarheid in
stallen waar pluimvee aanwezig is, is niet eenvoudig,
omdat behandeling van de mest onder de roosters veel
onrust bij de dieren teweeg brengt. Daarnaast zijn de resultaten van de bestrijding van veel factoren afhankelijk.
Vliegenbestrijding in de agrarische sector is een specialistische bezigheid waarbij de opgedane ervaring met methoden en middelen een belangrijke rol speelt.
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