
 

Weekrapportage onderzoek vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam

Datum : 12-06-2019 (week 24)

Inspecteurs : 

Weersomstandigheden: zwaar bewolkt, zware regenval, extreem nat, koud (13℃), WNW wind (2.3

m/s)

__________________________________________________________________________________

 

Bevindingen 

Waarnemingen in de omgeving 

- De vangst per val verschilt. Bepaalde vallen hebben relatief grote aantallen vlees-/aasvliegen, 

andere veel minder. 

 

- Door het slechte weer zijn er tijdens het legen van de vallen geen vliegen in de omgeving 

waargenomen. 

 

- Er is een inspectie uitgevoerd op het adres Waarderstraat. Zo’n 15 vliegen zowel aan binnen- 
als buitenkant van de ramen, ondanks het slechte weer. Ook bij buurvrouw 

langs geweest. Hier slechts 1 vlieg gezien; weinig vangsten t.o.v. Waardestraat. Bij beide huis-

houdens zijn geen sub-bronnen gevonden. Achterlangs zijn de omliggende achtertuinen be-

keken. Veelal betegeld, weinig tot geen mogelijke bronnen gezien. De tuin op het adres

Guldelandstraat is de enige tuin in de rij met veel begroeiing. Uit inspectie blijkt dat de be-

woonster echter meer overlast ervaart van aas/vleesvliegen. Op de adressen Waarderstraat 

worden vooral kamervliegen aangetroffen. Meerdere monsters zijn verzameld op het adres 

Waarderstraat. Eén van de monsterbuisjes bevat vliegen die zich massaal op straat 

(Waarderstraat/Elimstraat) verzamelden. Het lijken geen kamer- of vleesvliegen te betreffen. 

Uit de determinatieresultaten blijkt dat dit bloemvliegen betreffen. (familie Anthomyiidae).

 

 

Naast de bovenstaande adressen is ook het adres Elimstraat bezocht. Deze bewoonster

ervaart veel overlast van kamervliegen binnen. Er zijn twee plakstrips meegenomen ter

determinatie. Ook buiten ervaart deze bewoonster overlast van vliegen. Er wordt niet meer

buiten gegeten of koffie gedronken. Haar woongenot wordt er negatief door beïnvloed.

 

De bewoonster van het adres Deijfelsestraat blijkt de dochter van de bewoonster op het

adres Elimstraat te zijn. Overdag is zij altijd aan het werk, vandaar de afwezigheid bij

afgelopen pogingen tot zoeken van contact. Zij zal binnenkort plakstrips met vliegen

aanleveren.

Informatie van spreekuur (bewoners)

- Bewoonster van Waarderstraat geeft aan dat ze vanuit de gemeente een rapport verwacht

voor bewoners/betrokkenen. Volgens haar zouden zij maandelijks een rapport ontvangen.



 

- Bewoonster van Courzandseweg geeft aan dat haar buurman een container vol gebruikte

frisdrankautomaten had. Nu is de container weg en staan de automaten buiten in de tuin

gestald. Ze vermoed dat (bijv.) gelekte limonade een potentiële bron kan zijn. Ook heeft de

buurman vaak kattenvoer buiten staan.

- Bewoner van Guldelandstraat nodigt ons van harte uit om bij warm weer ter plaatse te

komen kijken naar de overlast. Hij heeft vooral last van vlees-/aasvliegen.

- Bewoonster van Victorieuxstraat levert een monster in. Zij geeft aan dat haar ouders

(Hoenderhoekstraat) dit weekend veel vliegen binnen hadden, ondanks horren. Er wordt

gesproken van een dertigtal in anderhalf uur. Mevrouw gaat proberen vliegen te vangen en

de volgende keer in te leveren op het spreekuur.

- Twee bewoonsters van de Streefkerkstraat ervaren veel overlast van vliegen binnen. Zo’n 

20-30 per keer.

Aantal monsters (bewoners)

Er zijn 7 bewoners op het inloop spreekuur geweest met monsters. Daarnaast enkele monsters

ontvangen tijdens de inspecties in de Waarderstraat en omgeving. In totaal zijn 10 monsters

ontvangen.



Datum is datum van ontvangst lijmplaten KAD kantoor
Kinderboerderij=Oostbroekweg

Datum 13-06-2019  KAD/0407/19/MB Heijplaat Suez=Waalhavenweg

Meetpunt Locatie  Calliphoridae en Sarcophagidae Fanniidae Musca domestica L.
 Vleesvliegen/dambordvliegen/bromvliegen/aasvliegen  kleine kamervliegen de kamervlieg

1 Kinderboerderij, boven aanrecht 130 46 3
2 Kinderboerderij, achterin bij pauwen 121 45 0
3 Struik naast flat, Koedoodstraat 149 12 0
4 Struik bij speelveld, naast kinderboerderij 169 34 0
5 Tuin Elimstraat nr. 5 84 3 0
6 Suez, achter naast Unipoort 143 4 11
7 Suez, in hal naast gereed product 0 1 0
8 Suez, voorkant parkeerplaats 15 3 3
9 Struik langs Waalhavenweg 103 15 0

10 Boom tegenover café Courzand 9 15 0
11 Achtertuin naast café Courzand, huisnr 41 33 2 1
12 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 318 116 0
13 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 222 56 0
14 Quarantainegebied, Quarantainteweg 1-D4 44 28 0
15 Rondolaan tegenover nr 59-61 36 28 0
16 Unipoort 86 7 0
17 Suez, in hal 1 0 1
18 Vierhavenstraat 93 17 0
19 Keilezijweg 123 3 0
20 Zuidkant naast Renewi 315 4 0
21 Keileweg 26 (gemeentegebouw) 60 22 0
22 X (val ontbreekt)
23 Waalhaven noordzijde Charlois (Sluisjesdijk) 3 0 0
24 Woonwijk Pernis 4 1 0
25 Kinderboerderij de Molenwei 1 14 0

Kenmerk Monsters bewoners
KAD/408/19 Elimstraat (plakstrip) 0 0 34
KAD/409/19 Elimstraat 1 0 4
KAD/410/19 Waarderstraat 2 0 0
KAD/411/19 Waarderstraat (9 monsterbuisjes, ca. 1 per dag) 209
KAD/412/19 Courzandseweg 0 0 4
KAD/413/19 Streefkerkstraat 0 0 36
KAD/414/19 Streefkerkstraat 0 0 11
KAD/415/20 Rondolaan (plakstrip in plastic, lastig te determineren) 0 0 50
KAD/416/20 Victorieuxstraat 0 0 2
KAD/417/20 Guldelandstraat 1 0 4
KAD/418/20 Seniorenflat Courzandseweg 0 0 4
KAD/419/21 Seniorenflat Courzandseweg 0 0 7
KAD/420/22 Seniorenflat Courzandseweg 0 0 4
KAD/421/23 Seniorenflat Courzandseweg 1 0 1
KAD/422/24 Victorieuxstraat 2 0 2



Determinatie-uitslag (Bewoners Heijplaat) dtv EvG 
 
Tijdens het spreekuur op 12 juni jl. hebben de heren monsters van bewoners aangenomen en 
ter determinatie meegenomen naar het laboratorium van het KAD. De monsters zijn ge-
registreerd onder kenmerknummers KAD/0408/19/MB/WB t/m KAD/0422/19/MB/WB en 
bevatten het volgende:
 

Betrokkene Kenmerk monster Determinatie-uitslag 

Elimstraat  
(plakstrip) 
 

0408/19/MB/WB - 34 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.)  
 

Elimstraat  0409/19/MB/WB - 4 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- één vleesvlieg (familie Calliphoridae) 
- één beschadigde (en daarom niet nader te 

determineren) vlieg 
 

Waarderstraat  0410/19/MB/WB - 2 vleesvliegen (familie Calliphoridae) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waarderstraat  

0411a/19/MB/WB 
(05-06-2019)  

- 13 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.)  
 

0411b/19/MB/WB 
(06-06-2019)  

- 14 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.)  
 

0411c/19/MB/WB 
(07-06-2019)  

- > 20 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) en veel larven van de kamer-vlieg 
(vliegen beschadigd) 
 

0411d/19/MB/WB 
(08-06-2019)  
 

- 62 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.)  

0411e/19/MB/WB 
(09-06-2019)  

- 46 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.)  
 

0411f/19/MB/WB 
(10-06-2019)  

- 24 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.)  
 

0411g/19/MB/WB 
(11-06-2019)  

- buisje binnen: 53 exemplaren van de  kamer-
vlieg (Musca domestica L.) 

- buisje buiten: 24 bloemvliegen (familie 
Anthomyiidae) 

 

0411h/19/MB/WB 
(12-06-2019) 

- 24 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.)  
 

Courzandseweg 0412/19/MB/WB 
 

- 4 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.)  

 

 



 

Betrokkene Kenmerk monster Determinatie-uitslag 

Streefkerkstraat  0413/19/MB/WB - 36 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.)  

- één fruitvlieg (familie Drosophilidae) 
 

Streefkerkstraat  0414/19/MB/WB - 11 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.)  
 

Rondolaan  
 

0415/19/MB/WB - > 50 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) (plakstrip in plastic zakken = heel 
lastig) 
 

Victorieuxstraat  0416/19/MB/WB - 2 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 
 

Guldelandstraat  0417/19/MB/WB - 4 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- één vleesvlieg (familie Calliphoridae) 
 

Courzandseweg  
 

0418/19/MB/WB - 4 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 
 

Courzandseweg  
 

0419/19/MB/WB - 7 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 
 

Courzandseweg  
 

0420/19/MB/WB - 4 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 
 

Courzandseweg  
 

0421/19/MB/WB - 7 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 
 

Victorieuxstraat  0422/19/MB/WB - 2 vleesvliegen (familie Calliphoridae) 
- 2 exemplaren van de kamervlieg (Musca 

domestica L.) 
- één roofvlieg (behorende tot het genus 

Hydrotaea sp.) 
 

 
 



 

Weekrapportage onderzoek vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam

Datum : 19 juni 2019 (week 25)

Inspecteurs : 

Weersomstandigheden: ’s ochtends zware regenval (alles nat), geheel bewolkt, drukkend benauwd,

 warm (19-25ᵒC), WZW wind (2.9 m/s)

__________________________________________________________________________________

 

Bevindingen 

 

Waarnemingen in de omgeving 

- De vangst per val verschilt wederom. Bepaalde vallen hebben relatief grote aantallen vlees-

/aasvliegen, andere veel minder. Onder andere bij Suez buiten en op het terrein van het 

voormalige zwembad, zijn veel vlees-/aasvliegen in de vallen aangetroffen. 

 

- Op het terrein van het voormalige zwembad werden enkele vliegen gesignaleerd in de 

struiken. Op andere locaties niet. 

 

Informatie van spreekuur (bewoners) 

- De bewoners die monsters hebben ingeleverd, zijn beiden nieuwe melders. 

 

- De bewoners van de Heysekade ervaren niet veel overlast; zij vonden het echter wel belangrijk 

om vliegen in te leveren. Thuis houden ze vaak de deur dicht; vooral bij warm weer willen er 

wel eens vliegen binnenkomen. De vliegen blijven bijna altijd op de benedenverdieping; weinig 

tot geen vliegen boven. De bewoners gaven aan nog wel buiten te kunnen eten. 

 

Tevens kwam het geringe aanbod van afvalcontainers voor de nieuwbouwwijk ter sprake.  

Afval wordt vaak naast de aanwezige containers gezet, waardoor het meeuwen en ander 

ongedierte aantrekt. 

 

Daarnaast sprak een bewoner over de afvalophoping in de punt van de Heysehaven 

(tegenover café Courzand). Het vermoeden bij deze bewoner bestond, dat het afval en de  

drab dat zich hier ophoopt wel eens een bron zou kunnen zijn.  

Tijdens het legen van een val in de buurt, is er tijdens de inspectie niets bijzonders 

aangetroffen.  

 

Aantal monsters (bewoners) 

Er zijn 2 bewoners langs geweest met monsters. In totaal 5 monsters ontvangen. 



Datum is datum van ontvangst lijmplaten KAD kantoor
Kinderboerderij=Oostbroekweg

Datum 19-06-2019  KAD/0448/19/MB Heijplaat Suez=Waalhavenweg

Meetpunt Locatie  Calliphoridae en Sarcophagidae Fanniidae Musca domestica L.
 Vleesvliegen/dambordvliegen/bromvliegen/aasvliegen  kleine kamervliegen de kamervlieg

1 Kinderboerderij, boven aanrecht 238 13 9
2 Kinderboerderij, achterin bij pauwen 298 46 0
3 Struik naast flat, Koedoodstraat 193 34 0
4 Struik bij speelveld, naast kinderboerderij 225 137 0
5 Tuin Elimstraat nr. 5 59 12 0
6 Suez, achter naast Unipoort 355 22 2
7 Suez, in hal naast gereed product 1 0 1
8 Suez, voorkant parkeerplaats 430 8 0
9 Struik langs Waalhavenweg 119 84 0

10 Boom tegenover café Courzand 103 41 0
11 Achtertuin naast café Courzand, huisnr 41 110 8 0
12 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 204 106 0
13 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 219 52 0
14 Quarantainegebied, Quarantainteweg 1-D4 96 49 0
15 Rondolaan tegenover nr 59-61 98 10 0
16 Unipoort 189 9 0
17 Suez, in hal 81 4 14
18 Vierhavenstraat 128 30 0
19 Keilezijweg 302 11 0
20 Zuidkant naast Renewi 410 12 0
21 Keileweg 26 (gemeentegebouw) 196 33 0
22 X (val ontbreekt)
23 Waalhaven noordzijde Charlois (Sluisjesdijk) 165 12 0
24 Woonwijk Pernis 31 27 0
25 Kinderboerderij de Molenwei 15 26 3

Kenmerk Monsters bewoners
KAD/451/19 Heysekade 2 8
KAD/452/19 Streefkerkstraat 1 2



Determinatie-uitslag (Bewoners Heijplaat) dtv EvG 
 
Tijdens het spreekuur op 19 juni jl. hebben de heren monsters van bewoners aangenomen en 
ter determinatie meegenomen naar het laboratorium van het KAD. De monsters zijn ge-
registreerd onder kenmerknummers KAD/0451/19/MB/WB t/m KAD/0452/19/MB/WB en 
bevatten het volgende:
 

Betrokkene Kenmerk monster Determinatie-uitslag 

 
 Heysekade  
 

0451a/19/MB/WB 
(zakje) 

- één roofvlieg (genus Hydrotaea sp.) 
 

0451b/19/MB/WB 
(buisje) 

- 8 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- 2 vleesvliegen (familie Calliphoridae) 
 

 
Streefkerkstraat  

0452a/19/MB/WB 
(12-06-2019) 

- 4 snuitkevers (familie Curculionidae) 
- 8 bloemvliegen (familie Anthomyiidae) 
- één motje (orde Lepidoptera) 
- één roofvlieg (genus Hydrotaea sp.) 
- 2 exemplaren van de kamervlieg (Musca 

domestica L.) 
- één bladluis (familie Aphididae) 

 

0452b/19/MB/WB 
(16-06-2019) 

- één vleesvlieg (familie Calliphoridae) 
- 2 bloemvliegen (familie Anthomyiidae) 

 

0452c/19/MB/WB 
(16-06-2019) 

- 2 exemplaren van de gewone steekmug 
(genus Culex sp.) 
 

 

 



 

 

Weekrapportage onderzoek vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam

Datum : 26 juni 2019 (week 26)

Inspecteurs : 

Weersomstandigheden: geen regen, half tot zwaar bewolkt, warm (18-22ᵒC), noordelijke wind

 (4 m/s)

__________________________________________________________________________________

 

Bevindingen 

Waarnemingen in de omgeving 

- Veel vlees-/aasvliegen in de meeste vallen (waarschijnlijk te wijten aan het mooie weer). 

 

- In de hal bij Suez zitten flinke aantallen vliegen op het gereed product. 

 

- Weinig tot geen vliegen waargenomen in de omgeving. 

 

Informatie van spreekuur (bewoners) 

- De bewoners die monsters hebben ingeleverd, zijn bijna allen nieuwe melders.  

Veel monsters afkomstig van bewoners nieuwbouw aan de Heysekade. 

 

- De bewoner van de Vestastraat is bezocht, om de situatie ter plaatse te beoordelen. Er is, 

op enkele vliegen na, niets bijzonders aangetroffen. Bewoner gaf aan, dinsdag 25 juni 

tijdens het warme weer, vrijwel geen last van vliegen te gehad hebben. Hij ervaart de 

overlast als heel wisselend.

 

Aantal monsters (bewoners) 

Tijdens het spreekuur zijn 6 bewoners langs geweest met monsters;  ook waren er 2 monsters 

achtergelaten bij de Huiskamer. In totaal zijn er 11 monsters ontvangen. 



Datum is datum van ontvangst lijmplaten KAD kantoor
Kinderboerderij=Oostbroekweg

Datum 26-06-2019  KAD/0495/19/MB Heijplaat Suez=Waalhavenweg

Meetpunt Locatie  Calliphoridae en Sarcophagidae Fanniidae Musca domestica L.
 Vleesvliegen/dambordvliegen/bromvliegen/aasvliegen  kleine kamervliegen de kamervlieg

1 Kinderboerderij, boven aanrecht 315 22 0
2 Kinderboerderij, achterin bij pauwen 339 51 0
3 Struik naast flat, Koedoodstraat 184 68 2
4 Struik bij speelveld, naast kinderboerderij 311 71 0
5 Tuin Elimstraat nr. 5 65 11 0
6 Suez, achter naast Unipoort 303 15 20
7 Suez, in hal naast gereed product 0 0 0
8 Suez, voorkant parkeerplaats 146 14 7
9 Struik langs Waalhavenweg 233 132 0

10 Boom tegenover café Courzand 236 74 0
11 Achtertuin naast café Courzand, huisnr 41 443 11 0
12 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 396 87 1
13 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 420 246 0
14 Quarantainegebied, Quarantainteweg 1-D4 135 47 0
15 Rondolaan tegenover nr 59-61 228 49 0
16 Unipoort 217 34 5
17 Suez, in hal 0 0 0
18 Vierhavenstraat 195 58 0
19 Keilezijweg 324 16 0
20 Zuidkant naast Renewi 334 41 15
21 Keileweg 26 (gemeentegebouw) 475 21 4
22 X (val ontbreekt)
23 Waalhaven noordzijde Charlois (Sluisjesdijk) 152 16 1
24 Woonwijk Pernis 188 46 2
25 Kinderboerderij de Molenwei 36 56 0

Kenmerk Monsters bewoners
KAD/0487/19 Heysekade 0 0 11
KAD/0488/19 Heysekade 0 0 2
KAD/0489/19 Heysekade 1 2 7
KAD/0490/19 Heysekade 0 1 5
KAD/0491/19 Heysekade 0 1 9
KAD/0492/19 Vestastraat 0 0 8
KAD/0493/19 Vestastraat 14 >30 >50
KAD/0494/19 Waarderstraat 5 0 25



Determinatie-uitslag (Bewoners Heijplaat) dtv EvG 
 
Tijdens het spreekuur op 26 juni jl. hebben de heren monsters van bewoners aangeno-
men en ter determinatie meegenomen naar het laboratorium van het KAD. De monsters
zijn geregistreerd onder kenmerknummers KAD/0487/19/MB/WB t/m KAD/0494/19/MB/
WB en bevatten het volgende:
 

Betrokkene Kenmerk monster Determinatie-uitslag 

Heysekade  
 

KAD/0487/19 
 

- 11 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 
 

Heysekade  
 

KAD/0488/19 
 

- 2 fruitvliegen (familie Drosophilidae) 
- 2 exemplaren van de kamervlieg (Musca 

domestica L.) 
- één beschadigde (en daarom niet nader te 

determineren) mot 
 

Heysekade  KAD/0489/19 
 

- 7 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- één vleesvlieg (familie Calliphoridae) 
- 2 kleine kamervliegen (familie Fanniidae) 
- rouwmuggen (familie Sciaridae) 
- fruitvliegen (familie Drosophilidae) 
- bochelvliegen (familie Phoridae) 

 

Heysekade  KAD/0490/19 
 

- 5 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- één kleine kamervlieg (familie Fanniidae) 
 

Heysekade  KAD/0491/19 
 

- 9 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- één kleine kamervlieg (familie Fanniidae) 
 

Vestastraat  KAD/0492/19 
(plakstrip) 

- ca. 8 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 
 

Vestastraat  KAD/0493a/19 
(buisje) 
 

- 14 vleesvliegen (familie Calliphoridae) 
 

KAD/0493b/19 
(plakstrip) 
 

- > 50 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- > 30 kleine kamervliegen (familie Fanniidae) 
 

 

 

 

 



Betrokkene Kenmerk monster Determinatie-uitslag 

 
 
 
 
Waarderstraat  

KAD/0494a/19 
(zakje) 
 

- 12 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- 4 vleesvliegen (familie Calliphoridae) 
 

KAD/0494b/19 
(buisje 15-06) 
 

- 9 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- één roofvlieg (genus Phaonia sp.) 
 

KAD/0494c/19 
(buisje 16-06) 
 

- 4 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- één vleesvlieg (familie Calliphoridae) 
- één roofvlieg (genus Hydrotaea sp.) 

 

 

 



 

Weekrapportage onderzoek vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam

Datum : 3 juli 2019 (week 27)

Inspecteurs : 

Weersomstandigheden: geen regen, zonnig, half bewolkt, 15-20ᵒC, noordelijke wind (3.3 m/s)

__________________________________________________________________________________

 

Bevindingen 

Waarnemingen in de omgeving 

- Veel vliegen rondom het pand van Suez; voornamelijk aangetroffen in de zon. 

 

- Ditmaal ook kamervliegen zonnend aangetroffen op het terras van de kinderboerderij. 

Daarnaast weer vlees-/aasvliegen aanwezig op de kippenpoep. 

 

- Vorige week werd er gesproken over veel vliegen (soort onbekend) bij het strandje van het 

Quarantainegebied; waar ze afkwamen op de groene algen laag op de aanwezige stenen.  

Tijdens een inspectie ter plaatse is echter niets aangetroffen. Het lijkt geen ontwikkelingsbron 

te zijn. 

 

- Bij de gemeentewerf gevestigd aan de Keileweg, wordt met het mooie weer veel overlast 

ervaren. Zij vermoeden dat de vliegen afkomstig zijn van de Roteb; daar wordt afval op boten  

verzameld, voor het naar verbrandingsovens gaat. 

 

Informatie van spreekuur (bewoners) 

- Wederom veel nieuwe melders, met wisselende ervaringen. Velen ervaren weinig overlast, 

anderen veel meer. 

 

- Een bewoner van de Elimstraat ervaart in het weekend minder overlast dan doordeweeks.  

Naar eigen zeggen, omdat Suez dan gesloten is. Bewoner geeft aan, het aantal vliegen 

verschrikkelijk te vinden. 

 

- De eigenaresse van de kinderboerderij ervaart dit jaar, tot nog toe, minder overlast dan vorig 

jaar. 

 

- Een bewoner van de Koedoodstraat heeft veel vliegen, óók in de slaapkamer. Er is vorig jaar 

op dit adres een inspectie uitgevoerd in het appartement, waarbij destijds geen bronnen zijn 

aangetroffen. Tijdens de inspectie waren er enkele vliegen aanwezig, maar er was geen sprake 

van grote aantallen zoals waar over gesproken werd. 

De bewoner vermoedt dat het Seamens’ Centre Heijplaat een bron van de vliegen is. Rondom 

dit vervallen pand staan veel bloeiende braamstruiken, die aantrekkingskracht kunnen hebben 

op bepaalde vliegensoorten. 



 

 

Aantal monsters (bewoners) 

Tijdens het spreekuur zijn 9 bewoners langs geweest met monsters; tevens was er een monster 

achtergelaten bij de Huiskamer. In totaal 13 monsters ontvangen. 



Datum is datum van ontvangst lijmplaten KAD kantoor
Kinderboerderij=Oostbroekweg

Datum 03-07-2019  KAD/0495/19/MB Heijplaat Suez=Waalhavenweg

Meetpunt Locatie  Calliphoridae en Sarcophagidae Fanniidae Musca domestica L.
 Vleesvliegen/dambordvliegen/bromvliegen/aasvliegen  kleine kamervliegen de kamervlieg

1 Kinderboerderij, boven aanrecht 279 156 17
2 Kinderboerderij, achterin bij pauwen 298 338 0
3 Struik naast flat, Koedoodstraat 171 73 1
4 Struik bij speelveld, naast kinderboerderij 176 256 0
5 Tuin Elimstraat nr. 5 263 25 0
6 Suez, achter naast Unipoort >500 12 19
7 Suez, in hal naast gereed product 0 0 0
8 Suez, voorkant parkeerplaats >500 0 3
9 Struik langs Waalhavenweg 237 295 0

10 Boom tegenover café Courzand 236 67 0
11 Achtertuin naast café Courzand, huisnr 41 285 21 2
12 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 378 54 2
13 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 278 147 0
14 Quarantainegebied, Quarantainteweg 1-D4 281 108 0
15 Rondolaan tegenover nr 59-61 122 79 0
16 Unipoort 469 9 0
17 Suez, in hal 34 2 13
18 Vierhavenstraat 403 62 0
19 Keilezijweg 176 24 0
20 Zuidkant naast Renewi 489 7 11
21 Keileweg 26 (gemeentegebouw) 403 36 2
22 X (val ontbreekt)
23 Waalhaven noordzijde Charlois (Sluisjesdijk) 265 9 0
24 Woonwijk Pernis 159 88 1
25 Kinderboerderij de Molenwei 22 31 0

Kenmerk Monsters bewoners
KAD/0538/19 Koedoodstraat 1 0 0
KAD/0539/19 Courzandseweg 18 0 1
KAD/0540/19 Courzandseweg 1 0 0
KAD/0541/19 Heysekade 2 1 5
KAD/0542/19 Victorieuxstraat 2 0 12
KAD/0543/19 Heysekade 2 0 3
KAD/0544/19 Heysekade 1 1 10
KAD/0545/19 Vestastraat (plakstrip) 0 >50 >30
KAD/0546/19 Courzandseweg 1 0 7
KAD/0547/19 Ampenanstraat (zwaarbeschadigd nat/verrot) 2 0 >30



Determinatie-uitslag (Bewoners Heijplaat) dtv EvG 
 
Tijdens het spreekuur op 3 juli jl. hebben de heren diverse monsters van bewoners 
aangenomen en ter determinatie meegenomen naar het laboratorium van het KAD. 
De monsters zijn geregistreerd onder kenmerknummers KAD/0538/19/MB/WB t/m 
KAD/0547/19/MB/WB en bevatten het volgende:

Betrokkene Kenmerk monster Determinatie-uitslag

 
 
 Koedoodstraat  
 

KAD/0538a/19 
 

- één exemplaar van de blauwe vleesvlieg 
(Calliphora vicina Robineau-Desvoidy) 
 

KAD/0538b/19 
 

- één vlieg (familie Muscidae); géén kamer-
vlieg 
 

Courzandseweg  
 

KAD/0539/19 
 

- 18 exemplaren van de blauwe vleesvlieg 
(Calliphora vicina Robineau-Desvoidy) 

- één exemplaar van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- één langpootmug (familie Tipulidae) 
- 2 vliegen (familie Muscidae); géén kamer-

vliegen 
 

Courzandseweg  
 

KAD/0540/19 
 

- één groene vleesvlieg (genus Lucilia) 
 

Heysekade  KAD/0541/19 
 

- één groene vleesvlieg (genus Lucilia) 
- één exemplaar van de blauwe vleesvlieg 

(Calliphora vicina Robineau-Desvoidy) 
- 5 exemplaren van de kamervlieg (Musca 

domestica L.) 
- één kleine kamervlieg (familie Fanniidae) 

 

Victorieuxstraat  KAD/0542/19 
 

- één groene vleesvlieg (genus Lucilia) 
- één exemplaar van de blauwe vleesvlieg 

(Calliphora vicina Robineau-Desvoidy) 
- 12 exemplaren van de kamervlieg (Musca 

domestica L.) 
 

Heysekade  
 

KAD/0543/19 
 

- 2 exemplaren van de blauwe vleesvlieg 
(Calliphora vicina Robineau-Desvoidy) 

- 3 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- 2 fruitvliegen (familie Drosophilidae) 
 

 

 

 

 



Betrokkene Kenmerk monster Determinatie-uitslag 

 
 
 
Heysekade  
 
 
 

KAD/0544a/19 - 4 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- één kleine kamervlieg (familie Fanniidae) 
 

KAD/0544b/19 
 

- 6 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- één vleesvlieg (familie Calliphoridae) 
 

Vestastraat  
 

KAD/0545/19 
(plakstrip) 
 
 

- > 50 kleine kamervliegen (familie Fanniidae) 
- > 30 exemplaren van de kamervlieg (Musca 

domestica L.) 
 

Courzandseweg  
(geen formulier 
ingevuld) 

KAD/0546a/19 
 

- één exemplaar van de blauwe vleesvlieg 
(Calliphora vicina Robineau-Desvoidy) 
 

KAD/0546b/19 
 

- 7 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 
 

Ampenanstraat  
(geen formulier 
ingevuld) 
 

KAD/0547/19 
(in potje met 
daarop vermeld: 
”diverse dagen, 
binnen gevangen”) 

- ca. 30 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) in zeer slechte staat/verrot 

- 2 vleesvliegen (familie Calliphoridae) in zeer 
slechte staat/verrot 

 

 


