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RAPPORTAGE  ONDERZOEK 
 
 

 
 
Aanleiding 
 
Recent heeft de gemeente Rotterdam relatief veel meldingen van overlast van vliegende 
insecten ontvangen, in de omgeving van de Kuip. In deze regio is niet eerder overlast van 
vliegende insecten ervaren in deze mate. Men vermoedde dat de overlast veroorzaakt 
werd door de aanwezigheid van drie duwbakken bij het eiland van Brienenoord. In deze 
duwbakken zou plastic afval opgeslagen zijn. De eigenaar van het plastic afval is onder 
andere gevestigd op de locatie Heijplaat te Rotterdam, waar al meerdere jaren sprake is 
van vele meldingen van overlast van vliegende insecten.  
 
 
Opdracht 
 
De gemeente Rotterdam heeft het KAD opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren, 
met als doel aan te tonen of de duwbakken mogelijk de overlast van vliegende insecten 
hebben kunnen veroorzaken.  
 
 
Objecten 
 

De onderzoeksobjecten betroffen drie duwbakken die ‘geparkeerd’ lagen in het Hollandsch 
Diep. Deze duwbakken lagen eerst aangemeerd aan het eiland van Brienenoord, maar zijn 
op verzoek van de gemeente Rotterdam verplaatst naar het Hollandsch Diep. De 
duwbakken zijn voor een leek vrijwel gelijkwaardig. Dat wil zeggen, ze hebben een 
geschatte afmeting van 50x8x4 meter inhoud en worden aan de bovenzijde afgesloten 
door over elkaar schuivende dekdelen. De duwbakken lagen tegen elkaar aan afgemeerd.  
 
 
Onderzoek 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door de heer H.C.M. van Gestel, werkzaam als adviseur 
dierplagen bij Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen. Het 
onderzoek is uitgevoerd op 6 juni 2019. Bij de uitvoering van het onderzoek waren de heer 
P.A. Muilwijk en mevrouw A.M.J. van den Elzen van de gemeente Rotterdam aanwezig, 
evenals een medewerker van het afvalverwerkingsbedrijf en twee medewerkers 
behorende bij de boot die ons naar de duwbakken bracht.  
 
Tijdens het onderzoek is gezocht naar alle stadia van vliegende insecten, te weten: eitjes, 
poppen, larven en volwassen insecten. Hiervoor zijn alle drie de duwbakken op twee 
plaatsen geopend en is in het plastic afval steekproefsgewijs gezocht naar deze stadia van  
vliegende insecten. De steekproef vond telkens plaats aan het kopse eind van een duwbak 
en in het midden. Tijdens het onderzoek zijn diverse monsters genomen van diverse stadia 
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van meerdere soorten vliegende en kruipende insecten. De daadwerkelijke inspectie op 
de duwbakken heeft circa een uur in beslag genomen.  
 
 
Bevindingen 
 
Tijdens de inspectie zijn de volgende bevindingen gedaan: 

• Bij aankomst bij de duwbakken vlogen er meerdere boerenzwaluwen boven de 
duwbakken.  

• Bij aankomst op de duwbakken werden zeer veel (duizenden) kleine vliegjes 
aangetroffen op en in de duwbak. Enkele van deze vliegjes zijn meegenomen ter 
determinatie. 

• Bij aankomst op de duwbakken en bij opening van de luiken werden zeer veel 
(honderden) kevertjes aangetroffen op en in de duwbak. Enkele van deze kevertjes 
zijn meegenomen ter determinatie.  

• In de eerste duwbak werden poppen en larven aangetroffen. De poppen bevonden 
zich met name tussen de zakken van het plastic afval (waar het droog was) en de 
larven werden aangetroffen in vochtige plastic zakken met rottende residuen van 
(vermoedelijk) levensmiddelen.  

• In de eerste duwbak werden volwassen vliegende insecten aangetroffen. Dode 
exemplaren, die tussen het plastic lagen, zijn meegenomen ter determinatie.  

• De tweede duwbak vertoonde een vergelijkbaar beeld ten opzichte van de eerste 
gecontroleerde duwbak, op het feit na dat de plekken waar de steekproef werd 
genomen in duwbak twee, meer vochtig rottend materiaal bevatte en daardoor meer 
larven van insecten bevatte.  

• De laatste gecontroleerde duwbak vertoonde een afwijkend beeld ten opzichte van 
de andere twee duwbakken. Het plastic materiaal lag dieper in de duwbak en was 
aan de oppervlakte een stuk droger. Naar mate men dieper in het plastic ging 
graven, werd het materiaal op sommige plaatsen vochtiger en werden dieper de 
larven en poppen aangetroffen.  

• In alle geïnspecteerde delen werden larven, poppen en volwassen vliegende 
insecten aangetroffen. Larven waren in sommige gevallen in grote aantallen 
aanwezig (voorbeeld >100 in een vleesverpakking voor broodbeleg; zie foto’s). 

• Tijdens de inspectie zijn foto’s genomen. Deze zijn opgenomen in bijlage 1. 
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Determinatieresultaten 
 
Tijdens de inspectie zijn meerdere monsters genomen van diverse stadia van insecten  
ter bevestiging van de soorten. Deze monsters zijn in het laboratorium van Stichting 
Kennis- en Adviescentrum Dierplagen gedetermineerd. Onderstaand volgen de 
determinatieresultaten: 
 

Omschrijving Locatie Determinatie-uitslag 

één los 
monsterbuisje 
 

Op rand van 
duwbak 

- 2 exemplaren van de roodpootkoprakever 
(Necrobia rufipes Degeer) 

- één bodemwants (familie Lygaeidae) 
- één niet nader te determineren wants 

10 buisjes in 
één zakje 

Tussen materiaal 
uit  duwbakken 

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

- één lege pop van een fruitvlieg (familie 
Drosophilidae) 

- 11 lege poppen van bochelvliegen (familie 
Phoridae) 

- 5 bochelvliegen (familie Phoridae), één exem-
plaar van de roodpootkoprakever (Necrobia 
rufipes Degeer), 2 vliegenlarven 
(waarschijnlijk van bochelvliegen (familie 
Phoridae). 

-  één lege pop van een bochelvlieg (familie 
Phoridae) en 3 lege poppen van 
kamervliegen (Musca domestica L.) 

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

- 2 lege poppen van vleesvliegen (familie 
Calliphoridae) en 2 lege poppen van  
kamervliegen (Musca domestica L.) 

- één bochelvlieg (familie Phoridae) 
- 7 lege poppen van kamervliegen (Musca 

domestica L.) 
- veel larven van bochelvliegen (familie 

Phoridae) 

vuilniszak Verzameld plastic 
materiaal uit 
duwbakken 

- 2 lege poppen van kamervliegen en 3  
exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- heel veel larven en poppen van bochelvliegen 
(familie Phoridae) 
 

 



 

KAD/2019/0176/EvG/MBe                        Rapportage onderzoek d.d. 6 juni 2019 4 

Analyse 
 
Uit de steekproef die genomen is in de drie duwbakken blijkt, dat er ontwikkeling plaats 
vindt van diverse soorten vliegende (en kruipende) insecten in de duwbakken. Slechts een 
heel klein deel van de inhoud van de duwbakken is onderzocht en daarbij worden veel 
poppen, larven en insecten aangetroffen. Het feit dat zwaluwen aanwezig waren, duidt ook 
op grote aantallen vliegende insecten. De periode waarin het onderzoek is uitgevoerd, 
betreft normaliter de periode dat zwaluwen jongen hebben en één zwaluwjong heeft circa 
150.000 vliegende insecten nodig om groot te worden gebracht. Men kan daardoor 
aannemen dat zich in de duwbakken zeer veel ontwikkeling plaats heeft gevonden en nog 
vindt van vliegende insecten. De vliegende insecten die zijn aangetroffen, kamervlieg, 
vleesvlieg en bochelvlieg ontwikkelen zich allen in vochtig, rottend organisch materiaal. Dit 
vochtige, rottende organische materiaal was in voldoende mate aanwezig. De inspectie 
heeft op dit moment alleen maar oppervlakkig plaatsgevonden, maar men mag aannemen 
dat de vochtigheidsgraad in de duwbakken hoger wordt, naar mate men dieper in het 
plastic gaat graven. Het onderzoek in de laatst gecontroleerde duwbak bevestigt dit. Zeer 
waarschijnlijk is het plastic in de laatste duwbak het langst aanwezig geweest in de 
duwbak, waardoor het waarschijnlijk is ingeklinkt en aan de oppervlakte droger was.  
Kamervliegen, vleesvliegen, bochelvliegen en roodpoot koprakevers ontwikkelen zich allen 
in rottend organisch materiaal, waarbij de vleesvliegen, bochelvliegen en roodpoot 
koprakevers de voorkeur geven aan dierlijk organisch materiaal. Het rottend, vochtige 
dierlijk materiaal is relatief veel in het plastic aanwezig in de vorm van restanten in 
vleesverpakkingen, yoghurt pakken, melkverpakkingen, drinkyoghurt flesjes en dergelijke. 
 
 
Conclusie 
 
De opdracht luidde: ga na of de duwbakken overlast van vliegende insecten kunnen 
hebben veroorzaakt.  
 
Het antwoord hierop is: Ja, het is zeer aannemelijk dat de inhoud van de duwbakken, de 
oorzaak is van vliegenoverlast. 
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Aanbevelingen 
 
Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek, adviseren wij u het volgende: 

• Zeer waarschijnlijk vindt de grootste ontwikkeling van vliegende insecten dieper in 
het plastic plaats. Daar is het vochtiger. Op het moment dat de duwbakken worden 
geleegd, zullen de grootste aantallen larven en poppen onder in de duwbak 
aanwezig zijn. Om dit na te gaan kan een inspectie plaatsvinden van de duwbakken 
na lediging. Het is daarbij van het grootste belang dat de duwbakken niet schoon 
worden gemaakt tijdens, of na de lediging. 

• De inhoud van de duwbakken betreft hetzelfde materiaal, dat op de locatie Heijplaat 
door de afvalverwerker wordt verwerkt. Door middel van dit onderzoek is 
vastgesteld dat het materiaal (de resten van levensmiddelen in het plastic) een 
ontwikkelingsbron is voor diverse soorten insecten, waaronder ook overlast 
veroorzakende vliegende insecten op Heijplaat, zoals de kamervlieg en 
vleesvliegen. In het kader van het onderzoek naar de overlast door vliegende 
insecten op Heijplaat, adviseren wij u het volgende: 

o Ga na of dergelijke duwbakken aan de kade bij de afvalverwerker aanwezig 
zijn. 

o Zo ja, ga na hoe lang dergelijke duwbakken aan de kade aanwezig zijn. 
o Ga na wat de daadwerkelijke doorloopsnelheid van alle stromingen van het 

plastic materiaal op de locatie Heijplaat is.  
o Op het moment dat alle stromingen van materiaal duidelijk zijn, kan een 

gericht onderzoek op deze locatie worden uitgevoerd naar de aanwezigheid 
van larven en poppen.  

o Zorg ervoor dat er een gedegen vliegenbeheersplan op deze locatie 
aanwezig is. Dit beheersplan dient minimaal te omvatten: 

- een vaststelling van een drempelwaarde  
- een monitoringsplan 
- een plan van preventieve maatregelen, waarbij doorloopsnelheid van 

het  materiaal een cruciaal onderdeel dient te vormen. 
- een bestrijdingsplan 
- een evaluatieplan 
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Bijlage 1: Foto’s van inspectie 
 

 
Afbeelding 1: Roodpoot koprakevers op plastic. 
 
 

 
Afbeelding 2: Dode en levende vliegende insecten op plastic. 
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Afbeelding 3: Dode vliegende insecten in plastic. 
 
 

 
Afbeelding 4: Vocht met larven uit plastic. 
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Afbeelding 5: Vliegend insect op duwbak. 
 
 

 
Afbeelding 6: Poppen van vliegende insecten in plastic. 
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Afbeelding 7: Pop van vliegend insect op plastic. 
 
 

 
Afbeelding 8: Poppen en larven van vliegende insecten op plastic. 
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Afbeelding 9: Rottend organisch materiaal met larven en een roodpoot koprakever. 
 
 

 
Afbeelding 10: impressie van de rand van de duwbak met veel roodpoot koprakevers. 
 



 

KAD/2019/0176/EvG/MBe                        Rapportage onderzoek d.d. 6 juni 2019 11 

 
Afbeelding 11: Poppen van vliegende insecten tussen plastic. 
 
 

 
Afbeelding 12: Poppen van vliegende insecten tussen plastic. 
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Afbeelding 13: Poppen van vliegende insecten tussen plastic. 
 
 

 
Afbeelding 14: larven en poppen van vliegende insecten (bochelvliegen) in 
vleesverpakking. 
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Afbeelding 15: Poppen van vliegende insecten tussen plastic. 
 
 

 
Afbeelding 16: Pop van vliegend insect tussen plastic. 
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Afbeelding 17: Poppen van vliegende insecten tussen plastic. 
 
 

 
Afbeelding 18: Impressie van oppervlak van plastic in duwbak. 
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Afbeelding 19: Eitjes van vliegende insecten in vleesverpakking. 
 
 

 
Afbeelding 20: Poppen van vliegende insecten tussen plastic. 
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Afbeelding 21: Larven en poppen van vliegende insecten (bochelvliegen) in 
vleesverpakking. 
 
 

 
Afbeelding 22: Diverse poppen van vliegende insecten tussen plastic. 
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Afbeelding 23: Roodpoot koprakevers op de wand van de duwbak. 
 
 

 
Afbeelding 24: Larven van vliegende insecten in het plastic. 


	Aanleiding
	Opdracht
	Objecten
	Onderzoek
	Bevindingen
	Determinatieresultaten
	Analyse
	Conclusie
	Aanbevelingen
	Bijlage 1: Foto’s van inspectie



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		Rapportage onderzoek vliegende insecten duwbakken Moerdijk_juni 2019kl.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		

		Bedrijf: 

		




[Voer uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens in via het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
