
(VERVOLG) VLIEGENONDERZOEK 

Onderzoek naar (oorzaak) overlast van vliegen 

Opdracht 

Op verzoek van de heer P.A. Muilwijk, gemeente Rotterdam, heeft het Kennis- en 

Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen een (vervolg) vliegenonderzoek gedaan 

naar de ( over)last van vliegen in de directe omgeving van de Heijplaat te Rotterdam. 

Bewoners uit de omgeving van SUEZ, van Gansewinkel en de Kinderboerderij klagen over 

grote overlast van vliegen. 

De heer Middelkoop heeft op 9 mei jl. samen met de heer Muilwijk de overlastlocatie, 

kinderboerderij en het volkstuinencomplex locatie bezocht. Op 18 mei jl. heeft de heer 

Middelkoop samen met de heer van Scheers SUEZ en van Gansewinkel bezocht. 


Aangetroffen situatie bewonersomgeving Koedoodstraat 

Rondom de woningen en op de parkeerplaats wemelde het van de vliegen. Deze zijn door het 
KAD gedetermineerd als zijnde kleine kamervliegen. Er zijn geen ontwikkelingsbronnen 
aangetroffen rondom de woningen. 

Aangetroffen situatie volkstuinen 

Volkstuinen zien er over het algemeen ordelijk uit en er zijn nauwelijks tot geen van de overlast 
gevende vliegen aangetroffen. Er zijn geen ontwikkelingsbronnen op het complex 
aangetroffen. 

Aangetroffen situatie kinderboerderij 

1. 	 Kippen lopen los en worden 's nachts niet opgehokt. Uitwerpselen van kippen liggen 
overal; ook buiten de bestrating om. 

2. 	 Mestafvoer van andere dieren is niet goed geregeld. Container is open en er wordt niet 
meer opgehaald door derde partij. 

3. 	 Hygiënische bedrijfsvoering is onvoldoende. Volgens de eigenaar is dit te wijten aan 
een tekort aan vrijwilligers. 

4. 	 Kleine kamervliegen en groene vleesvliegen zijn in grote getalen aanwezig en er is een 
overvloed aan uitwerpselen van kippen en overige boerderijdieren aangetroffen. 
(Kippen)mest is een uitstekende ontwikkelingsbron voor kleine kamervliegen. 
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Determinaties kinderboerderij 

1. 	 Aangetroffen vliegen betroffen kleine kamervliegen (Fannia canicularis L.) 
en groene vleesvliegen (familie Calliphoridae). 

2. 	 Meegenomen mest zit vol met larven en poppen van de kleine kamervlieg. 

Aangetroffen situatie SUEZ 

1. 	 Veel activiteit van kamervliegen tijdens het bezoek waargenomen in de gehele plant. 
Ook aan de buitenzijde activiteit van kamervliegen. 

2. 	 Er ligt veel restafval verspreidt door de gehele verwerkings- en opslag afdeling. 
3. 	 Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) ontbreekt in het logboek alsmede een gedegen 

Plaagdierbeheersplan, op basis van Integrated Pest Management (IPM). 
4. 	 Ter bestrijding van vliegenmaden wordt het bestrijdingsmiddel Neporex 2 sg 

toegepast. Dit middel is uitsluitend toegelaten ter bestrijding van vliegenlarven in mest 
en andere broedplaatsen in stallen en hokken. 

5. 	 Ter bestrijding van adults wordt K-otherine Sq.5 preventief toegepast. Het preventief 
toepassen van insecticide is niet toegestaan. K-otherine Sq.5 is een spuitmiddel (dus 
geen vernevelmiddel) dat op basis van IPM en conform het veiligheidsinformatieblad 
toegepast kan worden. 

6. 	 Gevangen vliegen en gemorst afval is meegenomen ter determinatie. 

Determinaties SUEZ 

Tijdens het onderzoek zijn diverse monsters verzameld en ter determinatie meegenomen naar 
het laboratorium van het KAD. De monsters zijn geregistreerd onder kenmerknummer 
KAD/0361/18/MB en betreffen het volgende: 

Monsternr. Bijzonderheden Determinatie-uitslag Bijlage 
1a Suez 1voor 

buiten (in buisje) 
- één volwassen exemplaar van de kamer-

vlieg (Musea domestica L.) 
- één volwassen roofvlieg (behorende tot de 

soort Ophyra sp.) 

KAD 1.14 

* 

1b Suez 2 voor 
buiten (in buisje) 

- één volwassen exemplaar van de kamer-
vlieg (Musea domestica L.) 

2 Suez SF >2-2 

(in buisje) 
- één volwassen exemplaar van de kamer-

vlieg (Musea domestiea L.) 

3 insectenlamp 
verwerking 
(in zak) 

- ca. 60 volwassen exemplaren van de 
kamervlieg (Musea domestica L.) 

- 3 volwassen vleesvliegen (behorende tot de 
familie Calliphoridae) 

KAD 1.65 
KAD 1.57 
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- 2 volwassen roofvliegen (behorende tot de 
soort Ophyra sp.) 

- één volwassen exemplaar van de kleine 
kamervlieg (Fannia eanieu/aris L.) 

- meerdere fragmenten (en daarom niet 
nader te determineren) van vliegen 

Loods 4 - 23 volwassen exemplaren van de kamer
(in potje) 

4a 
vlieg (Musea domestiea L.) 

- ca. 20 lege vliegenpoppen, waarschijnlijk 
van de kamervlieg (Musea domestica L.) 
(de poppen zijn zeker niet van de kleine 
kamervliegen/of van vleesvliegen) 

Loods 4 - uitwerpselen van de bruine rat (Rattus KAD 2.34 
(in afvalzak) 

4b 
norvegieus Berkenhout) 

- uitwerpselen van duiven n.v.t . 
- veel lege poppen van waarschijnlijk de 

kamervlieg (Musea domestiea L.) 
- veel volwassen exemplaren van de kamer-

vlieg (Musea domestica L.) 
- meerdere volwassen roofvliegen 

(behorende tot de soort Ophyra sp.) 
- meerdere volwassen vleesvliegen 
(behorende tot de familie Calliphoridae) 

op zeil - enkele lege poppen en enkele volwassen 
(in afvalzak) 

5 
exemplaren van de kamervlieg (Musea 
domestiea L.) 

- enkele poppen van vleesvliegen 
(behorende tot de familie Calliphoridae) 

6 naast zeil - meerdere larven en poppen van vlees
(in afvalzak) vliegen (behorende tot de familie 

Calliphoridae) 
- enkele poppen en enkele volwassen 

exemplaren van de kamervlieg (Musea 
domestiea L.) 

* = aparte bijlage 
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Aangetroffen situatie van Gansewinkel Renewi 

Op deze locatie geen overlast gevende aantallen vliegen waargenomen of 
ontwikkelingsbronnen aangetroffen. 

Conclusie 

1. 	 De bewonersomgeving ondervindt op het moment van onderzoek overlast van kleine 
kamervliegen dat als zwaar hinderlijk bestempeld kan worden. Ook is er dan een 
verhoogde kans dat de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht. 

2. 	 De huidige situatie op de kinderboerderij, geeft kleine kamervliegen een uitstekende 
habitat om zich (door) te ontwikkelen, wat kan leiden tot een plaag voor de directe 
omgeving. 

3. 	 Dit wil niet zeggen dat de kinderboerderij de enige bron is van de overlastgevende 
vliegen. Wel is duidelijk dat de huidige status (hygiënische bedrijfsvoering) van de 
kinderboerderij, een groot positief effect heeft op de ontwikkeling van kleine 
kamervliegen en mogelijk groene vleesvliegen. 

4. 	 De huidige situatie bij SUEZ, geeft gewone kamervliegen vleesvliegen een uitstekende 
habitat om zich (door) te ontwikkelen, wat kan leiden tot overlast voor de omgeving. 

5. 	 Concluderend, de huidige situatie bij SUEZ, lijkt er in de eerste instantie niet op dat hier 
een ontwikkelingsbron van kleine kamervliegen plaats vindt. Determinatie van insecten 
en afvalmonsters hebben dit bevestigd. 

Aanbevelingen 

1. 	 Invulling geven aan een goede publieksvoorlichting (dus ook laten weten wat 
vermoedelijke overlast gevende bedrijven doen aan preventie). 

2. 	 Hygiënische bedrijfsvoering kinderboerderij laten aanscherpen (PRI) en 
plaagdierbeheersplan en vliegenbestrijdingsplan op laten stellen door een 
ervaringsdeskundige). 

3. 	 Voor SUEZ is het raadzaam om invulling van de huidige plaagdierbeheersing tegen het 
licht te houden. Een PRI en invulling geven aan een plaagdierbeheersplan op basis van 
IPM ligt hieraan ten grondslag. Hiermee is tevens een borging dat invulling en 
uitvoering van bestrijdingen met juiste toegelaten middelen en op de juiste wijze 
gebeurd. 

4. 	 Voor van Gansewinkel de tip om te bekijken of er een plaagdierbeheersplan aanwezig 
is en voldoet vanuit de IPM gedachte. 

5. 	 Monitoringssysteem opzetten op vermoedelijke overlast gevende locaties, met als 
doel de ontwikkeling van de vliegen (ook vleesvliegen) te volgen en zo mogelijk 
ontwikkelingsbronnen (locaties) uit te sluiten of aan te wijzen. 
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