
 

 

__________________________________________________________________________________ 

Weekrapportage onderzoek vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam 

Datum : 31 juli 2019 (week 31) 
Inspecteurs : 
Weersomstandigheden : regenachtig, zwaar bewolkt, frisjes 18-22ᵒC, zware ZW wind (6.9-9 m/s) 

Bevindingen 

Waarnemingen in de omgeving 

- Binnen bij Suez worden nog rondvliegende vliegen aangetroffen. In de kantoren en dergelijke, 
wordt door medewerkers gesproken van veel overlast door vliegen. Onlangs is er binnen 
gespoten met een middel tegen de vliegen. 

Het plaatsen van de lijmvellen en lokstof gebeurt normaliter door dezelfde persoon van de 
gemeente Rotterdam. Voor een periode van twee weken, is dit overgenomen door een andere 
medewerker van de gemeente in verband met vakanties. Doordat deze vervanger het oude 
protocol heeft aangehouden, is voor deze week de volgorde van het legen van de vallen 
veranderd. Volgende week zal dit weer volgens de juiste volgorde plaatsvinden. 
De werkwijze en route is immers veranderd op het moment dat de vallen bij Suez door KAD 
worden geleegd en niet door personeel van Suez zelf. 

- De meeste vallen vertonen op het oog minder vliegen. 

- Vorige week waren er in val 20 (zuidkant van Suez) meer kamervliegen gevangen dan anders. 
Deze week is er ter plaatse een visuele inspectie uitgevoerd, op zoek naar een mogelijke 
verklaring. Daarbij is echter niets bijzonders waargenomen. 

Informatie van spreekuur (bewoners) 

Tijdens het spreekuur is één bewoner langs geweest met monsters afkomstig van twee adressen. 

Aantal ontvangen monsters (bewoners) 

In totaal zijn er tijdens het spreekuur twee monsters in ontvangst genomen. 



Determinatie-uitslag (bewoners Heijplaat) 

Tijdens het spreekuur op 31 juli jl. hebben onze adviseurs diverse monsters van bewoners 
aangenomen en ter determinatie meegenomen naar het laboratorium van het KAD. 
De monsters zijn geregistreerd onder kenmerknummers KAD/0741/19/MB/WB t/m 
KAD/0742/19/MB/WB en bevatten het volgende: 

Betrokkene Kenmerk 
monster 

Determinatie-uitslag 

Courzandseweg KAD/0741/19 - 2 exemplaren van de kamervlieg 
(Musca domestica L.) 

Courzandseweg KAD/0742/19 - één vleesvlieg (familie Calliphoridae) 
- 8 exemplaren van de kamervlieg 

(Musca domestica L.) 



Kinderboerderij=Oostbroekweg 
31-07-2019 KAD/0740/19/MB Datum Heijplaat Suez=Waalhavenweg 

Meetpunt Locatie Calliphoridae en Sarcophagidae 
Vleesvliegen/dambordvliegen/bromvliegen/aasvliegen 

Fanniidae 
kleine kamervliegen 

Musca domestica L. 
de kamervlieg 

1 Kinderboerderij, boven aanrecht >500 13 0 

2 Kinderboerderij, achterin bij pauwen >500 156 0 

3 Struik naast flat, Koedoodstraat 67 77 0 

4 Struik bij speelveld, naast kinderboerderij >500 66 0 

5 Tuin Elimstraat nr. 5 99 14 0 

6 Suez, achter naast Unipoort >500 2 2 

7 Suez, in hal naast gereed product 0 0 0 

8 Suez, voorkant parkeerplaats 408 0 1 

9 Struik langs Waalhavenweg 240 346 0 

10 Boom tegenover café Courzand 258 42 0 

11 Achtertuin naast café Courzand, huisnr 41 233 29 2 

12 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 498 63 0 

13 Braakliggende terrein, Oostbroekweg >500 83 3 

14 Quarantainegebied, Quarantainteweg 1-D4 147 62 0 

15 Rondolaan tegenover nr 59-61 23 46 0 

16 Unipoort 379 23 1 

17 Suez, in hal 0 0 0 

18 Vierhavenstraat 173 42 0 

19 Keilezijweg 269 15 0 

20 Zuidkant naast Renewi 378 5 5 

21 Keileweg 26 (gemeentegebouw) >500 17 0 

22 X (val ontbreekt) 0 0 0 

23 Waalhaven noordzijde Charlois (Sluisjesdijk) 259 5 0 

24 Woonwijk Pernis 133 71 0 

25 Kinderboerderij de Molenwei 0 72 0 

Kenmerk Monsters bewoners 
KAD/ 0741/19 Courzandseweg 0 0 2 

KAD/0742 /19 Courzandseweg 1 0 8 



  

 
  

    
  

 

__________________________________________________________________________________ 

Weekrapportage onderzoek vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam 

Datum : 7 augustus 2019 (week 32) 
Inspecteurs : 
Weersomstandigheden: Afwisselend regen/zonnig, aangenaam warm (gemiddeld 19.3ᵒC, 

ZW wind (6.3 m/s) 

Bevindingen 

Waarnemingen in de omgeving 

- Vallen lijken minder vol dan voorgaande weken. Ook zijn er in de openbare ruimte visueel 
weinig vliegen waargenomen. 

- Op de kinderboerderij zijn opvallend weinig vliegen te zien. Kippenmest lijkt grotendeels van 
de grond verwijderd te zijn. Een mevrouw van Belangenvereniging Wijplaat, die in de loop van 
de dag nog enkele monsters in wilde komen leveren, gaf aan dat zij graag zou zien dat het KAD 
geregeld gerichte inspecties uit zou voeren op onder andere de mesthoop van de 
kinderboerderij, om te kijken of hier ontwikkeling van vliegen plaatsvindt. 

- Bewoners van het quarantainegebied hebben weinig last van vliegen. Naar eigen zeggen, door 
de omvang van het gebied. Wanneer de windrichting vanuit de afvalverwerking staat, claimen 
zij wel meer vliegenoverlast te ervaren. 

Informatie van spreekuur (bewoners) 

- Een bewoner uit de Vestastraat heeft wederom een volle vliegenzak meegenomen en vertelt 
dat hij buiten eigenlijk nooit vliegen ziet, tenzij hij voedsel buiten laat liggen; dan zitten er in 
no-time vliegen bij. Buiten alleen maar aasvliegen en binnen enkel kamervliegen. In week 33 
vindt er een inspectie bij deze bewoner thuis plaats. Daarin wordt tevens de situatie bij de 
buren meegenomen. 

- Een bewoner van de Courzandseweg brengt wederom monsters langs. Geen nieuwe 
informatie. 

- De bewoner van de Vestastraat komt nog een keer langs op het spreekuur en levert daarbij 
de vliegenzak van één van zijn buren in. 

Aantal ontvangen monsters (bewoners) 

- De vliegenzakken van de bewoner van de Vestastraat en zijn buurman zijn geopend. Uit elke 
zak is een monsterbuisje gevuld. Tevens zijn vliegenstrips ingeleverd. 

- Twee monsterbuisjes zijn ingeleverd door een veelvuldig bezoeker van het spreekuur, 
woonachtig op de Courzandseweg. 

- De mevrouw van Belangenvereniging Wijplaat gaf telefonisch aan dat zij het spreekuur niet 
ging redden. Zij heeft later op de dag nog twee monsterbuisjes afgegeven. 



Determinatie-uitslag (bewoners Heijplaat) 

Tijdens het spreekuur op 7 augustus jl. heeft het KAD diverse monsters van bewoners van 
de Heijplaat aangenomen en ter determinatie meegenomen naar het laboratorium van het 
KAD. De monsters zijn geregistreerd onder kenmerknummers KAD/0778/19/MB/WB t/m 
KAD/0781/19/MB/WB en bevatten het volgende: 

Betrokkene Kenmerk 
monster 

Determinatie-uitslag 

Courzandseweg KAD/0778a/19 - 8 vleesvliegen (familie Calliphoridae) 
- 4 exemplaren van de kamervlieg 

(Musca domestica L.) 
- sluipwespen (familie Ichneumonidae) 
- langpootmuggen (familie Tipulidae) 
- steekmuggen (familie Culicidae) 
- bloemvliegen (familie Anthomyiidae) 
- fragmenten (en daarom niet nader te 

determineren) van vliegen 

KAD/0778b/19 - 30 vleesvliegen (familie Calliphoridae) 
- één kleine kamervlieg (familie Fanniidae) 
- één steekmug (familie Culicidae) 

Vestastraat KAD/0779a/19 
(buisje) 

Natte drab + verrotte vliegen: 
- bijna allemaal (>50) vleesvliegen 

(genus Lucilia) 

KAD/0779b/19 
(plakstrips) 

- lastig, alles aan elkaar geplakt 
- >50 exemplaren van de kamervlieg 

(Musca domestica L.) 
- >100 kleine kamervliegen (familie 

Fanniidae) 

vriend van bewoner, 
van aan het 
Ancorplein (geen 
formulier ingevuld) 

KAD/0780/19 Natte drab + verrotte vliegen: 
- 26 vleesvliegen (genus Lucilia) 
- één exemplaar van de kamervlieg \ 

(Musca domestica L.) 

Courzandseweg KAD/0781a/19 - 27 exemplaren van de kamervlieg 
(Musca domestica L.) 

KAD/0781b/19 - 9 exemplaren van de kamervlieg 
(Musca domestica L.) 



Kinderboerderij=Oostbroekweg 
07-08-2019 KAD/0777/19/MB Datum Heijplaat Suez=Waalhavenweg 

Meetpunt Locatie Calliphoridae en Sarcophagidae 
Vleesvliegen/dambordvliegen/bromvliegen/aasvliegen 

Fanniidae 
kleine kamervliegen 

Musca domestica L. 
de kamervlieg 

1 Kinderboerderij, boven aanrecht 36 25 0 

2 Kinderboerderij, achterin bij pauwen 343 132 0 

3 Struik naast flat, Koedoodstraat 271 68 0 

4 Struik bij speelveld, naast kinderboerderij 231 136 0 

5 Tuin Elimstraat nr. 5 69 2 0 

6 Suez, achter naast Unipoort 533 6 0 

7 Suez, in hal naast gereed product 0 0 0 

8 Suez, voorkant parkeerplaats >500 0 5 

9 Struik langs Waalhavenweg 183 92 0 

10 Boom tegenover café Courzand 34 13 0 

11 Achtertuin naast café Courzand, huisnr 41 146 9 2 

12 Braakliggende terrein, Oostbroekweg >500 115 0 

13 Braakliggende terrein, Oostbroekweg >500 96 0 

14 Quarantainegebied, Quarantainteweg 1-D4 45 89 0 

15 Rondolaan tegenover nr 59-61 157 34 0 

16 Unipoort 142 12 1 

17 Suez, in hal 1 0 1 

18 Vierhavenstraat 395 44 1 

19 Keilezijweg 212 37 0 

20 Zuidkant naast Renewi 222 3 0 

21 Keileweg 26 (gemeentegebouw) >500 26 0 

22 X (val ontbreekt) 0 0 0 

23 Waalhaven noordzijde Charlois (Sluisjesdijk) 61 0 0 

24 Woonwijk Pernis 172 14 0 

25 Kinderboerderij de Molenwei 13 36 0 

Kenmerk Monsters bewoners 
KAD/ 0778/19 Courzandseweg 38 1 4 

KAD/0779/19 Vestastraat >150 0 >50 

KAD/0780/19 Ancorplein? 26 0 1 

KAD/0781/19 Courzandseweg 0 0 36 



  

 
 

  

  

__________________________________________________________________________________ 

Weekrapportage onderzoek vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam 

Datum : 14 augustus 2019 (week 33) 
Inspecteurs : 
Weersomstandigheden : Droog, temperatuur gemiddeld 16,4ᵒC, Z wind (4,6 m/s) 

Bevindingen 

Waarnemingen in de omgeving 

- Het aantal rondvliegen insecten in de hallen van Suez, is opmerkelijk hoger dan vorige week. 
- In val 17 in de hal van Suez, lijken nu meerdere vliegen aanwezig. Tijdens eerdere controles 

werden hier slechts enkele fruitvliegen aangetroffen. 
- Op de kinderboerderij zijn weinig vliegen gesignaleerd. Vooral opvallend waren de lage 

aantallen vliegen in beide vallen. 
- De val bij de sluisjesdijk is verplaatst. Deze hangt niet langer aan een van de naaldbomen, maar 

is verplaatst naar een van de jongere bomen; dichter bij het hek. Het is vooralsnog onduidelijk 
of deze val is verplaatst door een medewerker van de gemeente of een andere betrokkene. 
Dit wordt nog nader onderzocht. 

Informatie van spreekuur (bewoners) 

Inspectie bij bewoner uit de Vestastraat, die in week 32 vliegenzakken had ingeleverd. De tuin is deels 
betegeld en vrij weelderig begroeid. Een enkele plant zal aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op 
vliegen. Op deze planten worden ook veel vliegen waargenomen en bewoner geeft aan deze struik te 
gaan verwijderen. Er is een composthoop aanwezig, maar deze bestaat slechts uit bladeren en takken; 
geen groente- of fruitresten. Tevens is er een kat aanwezig, echter zijn er geen sporen van uitwerpselen 
aangetroffen. Geen eenduidige bron aanwezig. 

De omringende tuinen zijn kort bekeken. Deze zijn ofwel grotendeels betegeld, of groen maar 
verzorgd. Hoogstens enkele planten met een natuurlijke aantrekkingskracht op vliegen, maar geen 
duidelijke ontwikkelingsbronnen. Volgens bewoner is het aantal vliegen afgenomen en heeft hij nu 
langere tijd binnen kunnen zitten, zonder keer op keer nieuwe plakstrips op te hangen. Bewoner hangt 
voorlopig ook geen vliegenzakken meer op. 

Aantal ontvangen monsters (bewoners) 

Deze week zijn er geen monsters door bewoners ingeleverd. 



Kinderboerderij=Oostbroekweg 
14-08-2019 KAD/0800/19/MB Datum Heijplaat Suez=Waalhavenweg 

Meetpunt Locatie Calliphoridae en Sarcophagidae 
Vleesvliegen/dambordvliegen/bromvliegen/aasvliegen 

Fanniidae 
kleine kamervliegen 

Musca domestica L. 
de kamervlieg 

1 Kinderboerderij, boven aanrecht 52 7 0 

2 Kinderboerderij, achterin bij pauwen 43 82 0 

3 Struik naast flat, Koedoodstraat 24 44 0 

4 Struik bij speelveld, naast kinderboerderij 49 36 0 

5 Tuin Elimstraat nr. 5 92 1 0 

6 Suez, achter naast Unipoort >500 3 0 

7 Suez, in hal naast gereed product 3 0 0 

8 Suez, voorkant parkeerplaats 363 0 0 

9 Struik langs Waalhavenweg 67 184 0 

10 Boom tegenover café Courzand 6 2 0 

11 Achtertuin naast café Courzand, huisnr 41 10 5 0 

12 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 261 57 6 

13 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 375 67 0 

14 Quarantainegebied, Quarantainteweg 1-D4 34 59 0 

15 Rondolaan tegenover nr 59-61 20 22 0 

16 Unipoort 234 7 0 

17 Suez, in hal 9 0 4 

18 Vierhavenstraat 352 29 0 

19 Keilezijweg 348 12 0 

20 Zuidkant naast Renewi 193 1 0 

21 Keileweg 26 (gemeentegebouw) 469 11 0 

22 X (val ontbreekt) 0 0 0 

23 Waalhaven noordzijde Charlois (Sluisjesdijk) 16 1 0 

24 Woonwijk Pernis 56 10 0 

25 Kinderboerderij de Molenwei 2 92 0 

Kenmerk Geen monsters door bewoners ingeleverd 
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Weekrapportage onderzoek vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam 

Datum : 21 augustus 2019 (week 34) 
Inspecteurs : 
Weersomstandigheden : droog, half bewolkt, warm 17-22ᵒC, zwakke zuidelijke wind (2.4 m/s) 

Bevindingen 

Waarnemingen in de omgeving 

- De meeste vallen vertonen (veel) minder vliegen; enkele vallen zelfs opvallend weinig 
(bijvoorbeeld de vallen op de kinderboerderij). Enkele vallen rondom Suez en de vallen in 
Nieuw-Mathenesse (dakpark, gemeentewerf en naast de Roteb) vertonen de meeste vliegen. 

- Er is een inspectie uitgevoerd bij een adres in de Turbiniastraat. Mevrouw heeft met mooi 
weer vaak de keukendeur en het woonkamerraam openstaan. Beiden zijn voorzien van een 
hor, toch heeft ze vaak gemiddeld 13 vliegen binnen. Haar kat vangt ze bijna allemaal weg, dus 
heeft ze geen monsters om in te leveren. 
In de tuin is er een lichte mate van beplanting, welke geen overdreven aantrekkingskracht voor 
vliegen heeft. Er zijn geen bronnen aangetroffen. 
Mevrouw gaf aan bij overlast te blijven melden en liet ons weten dat een adres aan de overkant 
van de straat ook vast last ervaart van vliegen. Wij zullen opletten of er meer meldingen of 
monsters uit deze straat komen. 

Informatie van spreekuur (bewoners) 

- De eigenaresse van de Huiskamer had voor het eerst last van veel vliegen in de tuin. Deze 
komen af op de pruimen uit haar boom. Ze zitten veel op planten en ’s avonds op de muren. 

- De bewoonster van de Victorieuxstraat heeft op zolder 2 vliegen gevangen, terwijl er voorheen 
nooit overlast was van vliegen in deze ruimte. Zij geeft aan dat de buurt na 
graafwerkzaamheden last heeft van een muizenplaag. Er zijn meerdere verdelgers geweest. 
Mogelijk ligt er ergens op zolder een dode muis, wat de aanwezigheid van de vliegen kan 
verklaren. 

- Een bewoner van het Quarantainegebied liet ons weten dat de overlast van vliegen vroeger, 
toen er varkens werden gehouden, aanzienlijk hoger lag dan nu. De laatste paar weken is 
volgens meneer het aantal vliegen in dit gebied laag te noemen. Er wordt geen overlast 
ervaren. 

- Volgens een medewerker van de gemeente heeft er bij Suez vorige week weer een duwbak 
gelegen. Wij hebben deze week niks waargenomen. 

Aantal monsters (bewoners) 

Tijdens het spreekuur zijn 2 bewoners langs geweest. Tevens was er 1 monster (2 buisjes) 
achtergelaten bij de Huiskamer. In totaal 4 monsters ontvangen. 



Determinatie-uitslagen (bewoners Heijplaat) 

Tijdens het spreekuur op 21 augustus jl. hebben de adviseurs van het KAD diverse 
monsters van bewoners van de Heijplaat aangenomen en ter determinatie meegenomen 
naar het laboratorium van het KAD. De monsters zijn geregistreerd onder 
kenmerknummers KAD/0817/19/MB/WB t/m KAD/0819/19/MB/WB en bevatten het 
volgende: 

Betrokkene Kenmerk 
monster 

Determinatie-uitslag 

Courzandseweg KAD/0817a/19 - 5 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

KAD/0817b/19 - 37 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- één vleesvlieg (Lucilia sp.) 

Letostraat KAD/0818/19 - één exemplaar van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

- één vleesvlieg (Calliphora sp.) 

Victorieuxstraat 
(geen formulier 
monsterinname 
ingevuld) 

KAD/0819/19 - één vleesvlieg (Lucilia sp.) 
- één vlieg (Phaonia sp.) 



Kinderboerderij=Oostbroekweg 
21-08-2019  KAD/0816/19/MB 

Datum Heijplaat Suez=Waalhavenweg 

Meetpunt Locatie Calliphoridae en Sarcophagidae 

Vleesvliegen/dambordvliegen/bromvliegen/aasvliegen 

Fanniidae 

kleine kamervliegen 

Musca domestica L. 

de kamervlieg 

1 Kinderboerderij, boven aanrecht 7 2 1 

2 Kinderboerderij, achterin bij pauwen 77 22 0 

3 Struik naast flat, Koedoodstraat 19 4 0 

4 Struik bij speelveld, naast kinderboerderij 74 46 0 

5 Tuin Elimstraat nr. 5 21 1 0 

6 Suez, achter naast Unipoort 410 6 2 

7 Suez, in hal naast gereed product 0 0 0 

8 Suez, voorkant parkeerplaats >500 0 0 

9 Struik langs Waalhavenweg 43 12 0 

10 Boom tegenover café Courzand 10 8 0 

11 Achtertuin naast café Courzand, huisnr 41 5 3 0 

12 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 219 72 2 

13 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 283 45 0 

14 Quarantainegebied, Quarantainteweg 1-D4 38 18 0 

15 Rondolaan tegenover nr 59-61 31 32 0 

16 Unipoort 240 9 0 

17 Suez, in hal 22 0 3 

18 Vierhavenstraat 119 31 0 

19 Keilezijweg 219 8 0 

20 Zuidkant naast Renewi 325 2 0 

21 Keileweg 26 (gemeentegebouw) 281 8 0 

22 X (val ontbreekt) 0 0 0 

23 Waalhaven noordzijde Charlois (Sluisjesdijk) 9 2 0 

24 Woonwijk Pernis 26 4 0 

25 Kinderboerderij de Molenwei 0 6 0 

Kenmerk Monsters bewoners 

KAD/0817/19 Courzandseweg 1 0 42 

KAD/0818/19 Letostraat 1 0 1 

KAD/0819/19 Victorieuxstraat 1 0 0 
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