
 

      
 

 

  

 

 

 
 

  

  

 

__________________________________________________________________________________ 

Weekrapportage onderzoek vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam 

Datum : 28 augustus 2019 (week 35) 
Inspecteurs : 
Weersomstandigheden : ’s ochtends regen, vanaf eind van de ochtend zonnig, half bewolkt, benauwd 
en warm 21-25ᵒC, zwakke WZW wind (2.9 m/s) 

Bevindingen 

Waarnemingen in de omgeving 

- Weinig vliegende insecten waargenomen in de omgeving, ondanks het mooie weer. Ook op de 
kinderboerderij troffen wij wederom weinig vliegen aan. 

- De vangsten in de vallen lijken hoger te liggen dan vorige week. 

- In de hal van Suez stonden minder geperste balen opgeslagen dan gebruikelijk. Volgens een 
medewerker van Suez was er sprake van een storing in de persmachine. 

Uitgevoerde inspecties 

- Inspectie Uniport: Op het kantoor van Uniport is gesproken met de manager over de 
vliegenoverlast. Overal op het terrein wordt overlast ondervonden, ook op het kantoor. Hier 
zijn Elektrische Insecten Vangers (EIV’s) geplaatst. In de kantine op de terminal wordt de 
meeste overlast ondervonden. Hier vertelt een medewerker over de overlast, welke vorig jaar 
als erger werd ervaren. Dit is volgens meneer en zijn collega’s dit jaar minder, naar eigen 
zeggen omdat bij de afvalverwerking van het naastgelegen bedrijf minder afval buiten de 
hallen wordt geplaatst. 
De kantine van Uniport grenst direct aan het terrein van de afvalverwerker, nabij de locatie 
van KAD-val nr. 8. Ondanks dat er in vergelijking met vorig jaar minder overlast ervaren wordt, 
is het aantal vliegen nog regelmatig hoog. Er zijn dagen waarop ze amper rustig hun boterham 
kunnen eten. Dit kan per dag heel erg verschillen. In de kantine hangen EIV’s, plakstrips en 
Eco-busters (een spuitmiddel op basis van pyrethrum en piperonylbutoxide). Een plakstrip met 
vliegen is meegenomen ter determinatie. 
Ook in de garage, naast de kantine, is veel vliegenoverlast. Wanneer de deur gesloten is, zit de 
buitenkant vol met vliegen. Als deze dan geopend wordt komen zij massaal naar binnen. Er 
staan enkele open en gesloten afvalcontainers nabij de kantine. Deze worden geleegd 
wanneer de vliegenoverlast hoog is. Advies is verstrekt om de containers frequenter te legen, 
om overlast tijdig te voorkomen. Er is ook overlast van fruitvliegjes. Men is zich er van bewust 
dat het vaker legen van de afvalbakken binnen de garage deze overlast zou kunnen beperken. 

- Inspectie Seamen’s Centre Heijplaat: Rondom het Centre is een visuele inspectie uitgevoerd. 
Het betreft een antikraakpand met veel achterstallig groenonderhoud. Rondom het pand 
staan metershoge braamstruiken, welke een aantrekkingskracht hebben op insecten en 
sommige vliegensoorten. Daarnaast ligt er veel afval tussen de struiken, waar ook vliegen op 



 

    
 

  

  

 

  
   

  

 

af kunnen komen. Omdat het net geregend had, waren er weinig vliegen zichtbaar. Toch zijn 
enkele vliegen op de bramen waargenomen en gefotografeerd. 
Naar aanleiding van de melding over het Centre, hebben wij een bezoek gebracht aan de 
melder in de Koedoodstraat. Bij meneer troffen we enkele vliegen aan in de portiek van de 
flat. Naar eigen zeggen stikt het van de vliegen wanneer hij de deur open laat staan. Tevens 
wordt er voor de deur een kat gevoerd. Op het natte voer zaten een tiental verschillende 
vliegen. Advies is verstrekt om de deur zo veel mogelijk gesloten te houden en geen kattenvoer 
te laten liggen. 

- Vanwege het aantal klachten van enkele dagen geleden, is er een inspectie uitgevoerd rondom 
de Heysedijk / Streefkerkstraat. Op de hoek staat veel groen, waaronder bloeiende planten die 
een aantrekkingskracht hebben. Hier werden enkele vliegen op waargenomen. In de directe 
omgeving troffen wij geen bronnen aan. 
Mochten er in het vervolg uit deze hoek melders langskomen op het spreekuur, of mochten er 
vanuit de gemeente klachten worden doorgezet, dan zullen wij pogen bij mensen thuis een 
inspectie uit te voeren. 

- Getracht een inspectie uit te voeren bij een melder in de Waarderstraat; er was niemand thuis. 
Er werden tijdens een korte inspectie rondom de huizen in aanliggende straten geen bronnen 
aangetroffen. 

Informatie van spreekuur (bewoners) 

- De bewoner kwam monsters brengen van een bejaarde vrouw uit de flat op de punt van 
Heijplaat (Courzandseweg). Volgens meneer heeft mevrouw voornamelijk last van vliegen bij 
mooi weer. De overlast ervaart zij op het balkon en wisselt van dag tot dag. 

- Tijdens een inspectie een bewoner van de Courzandseweg gesproken die zijn honden uitliet. 
Meneer ervaart dit jaar minder overlast dan vorig jaar. 

Aantal monsters (bewoners) 

Tijdens het spreekuur is er een bewoner langs geweest met 3 monsters. Tevens is er uit de kantine bij 
Uniport een plakstrip meegenomen. 



Determinatie-uitslagen (bewoners Heijplaat) 

Tijdens het spreekuur op 28 augustus jl. hebben de heren 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/0840/19/MB/WB 
t/m KAD/0841/19/MB/WB en bevatten het volgende: 

Betrokkene Kenmerk 
monster 

Determinatie-uitslag 

Courzandseweg KAD/0840a/19 - één vleesvlieg (Calliphora sp.) 
- één exemplaar van de kamervlieg (Musca 

domestica L.) 

KAD/0840b/19 - 2 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

KAD/0840c/19 - één exemplaar van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

Zaltbommelstraat KAD/0841/19 
(plakstrip) 

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



Datum is datum van ontvangst lijmplaten KAD kantoor 
Kinderboerderij=Oostbroekweg 

Datum 28-08-2019 KAD/0838/19/MB 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 13 8 
2 Kinderboerderij, achterin bij pauwen 188 54 8 
3 Struik naast flat, Koedoodstraat 217 36 0 
4 Struik bij speelveld, naast kinderboerderij 125 24 0 
5 Tuin Elimstraat nr. 5 12 4 0 
6 Suez, achter naast Unipoort 384 6 28 
7 Suez, in hal naast gereed product 0 0 0 
8 Suez, voorkant parkeerplaats 159 1 17 
9 Struik langs Waalhavenweg 94 93 0 

10 Boom tegenover café Courzand 51 66 0 
11 Achtertuin naast café Courzand, huisnr 41 14 11 0 
12 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 131 82 0 
13 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 177 93 0 
14 Quarantainegebied, Quarantainteweg 1-D4 31 196 0 
15 Rondolaan tegenover nr 59-61 19 25 0 
16 Unipoort 57 36 0 
17 Suez, in hal 1 0 0 
18 Vierhavenstraat 176 68 0 
19 Keilezijweg 178 21 0 
20 Zuidkant naast Renewi 296 7 15 
21 Keileweg 26 (gemeentegebouw) >500 ? 0 ? 0 
22 X (val ontbreekt) 



23 Waalhaven noordzijde Charlois (Sluisjesdijk) 263 14 0 
24 Woonwijk Pernis 152 24 2 
25 Kinderboerderij de Molenwei 1 44 0 

Kenmerk Monsters bewoners 
KAD/0840a/19 Courzandseweg 1 0 1 
KAD/0840b/19 Courzandseweg 0 0 2 
KAD/0840c/19 Courzandseweg 0 0 1 
KAD/0841/19 Zaltbommelstraat 0 0 22 



 

 

 

    

__________________________________________________________________________________ 

Weekrapportage onderzoek vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam 

Datum : 4 september 2019 (week 36) 
Inspecteurs : 
Weersomstandigheden: hele dag zware regenval, koud 15-19ᵒC, zuidwestelijke wind (5.1 m/s) 

Bevindingen 

Waarnemingen in de omgeving 

- Tijdens het onderzoek zijn er geen vliegen waargenomen in de omgeving. 

- De persmachine bij Suez werkt weer, waardoor er weer een behoorlijk aantal plasticbalen 
stond opgestapeld. In de hal zijn een redelijk aantal vliegen waargenomen. 

- De meeste vallen vertonen weinig vliegen. Bij de kinderboerderij zagen wij wederom 
verschillen tussen de twee vallen, waar de vangsten voorheen redelijk gelijk lagen. Het aantal 
vliegen op deze twee vallen was daarentegen wel aanzienlijk lager dan tijdens de 
zomerperiode met warm weer. 

- Eén van de meldingen van vorige week kwam uit de Streefkerkstraat. Tijdens onze ronde 
hebben bij een bezoek gebracht aan het desbetreffende adres; helaas was er niemand thuis. 
Mede door het koude weer en de vele regen, hebben wij geen vliegen waargenomen in de 
omgeving. 

Informatie van spreekuur (bewoners) 

- De bewoonster met monsters van haar werklocatie geeft aan dat de overlast specifiek op 
donderdag 29 augustus jl. werd ervaren. In de gebouwen zijn vliegenplakstrips aanwezig, maar 
deze zijn niet opgehangen omdat de overlast maar een dag was. Naar eigen zeggen ervaren ze 
dit jaar op de locatie minder overlast van vliegen dan in voorgaande jaren. 
Mevrouw woont zelf op Heijplaat en ervaart de overlast thuis als zeer wisselend. Twee weken 
geleden had zij een melding gemaakt van vliegenoverlast en vorige week een melding van 
stankoverlast. Ook de overlast in de straat wisselt van dag tot dag. Soms hebben haar buren 
wel last en mevrouw niet, en vice versa. 

Aantal monsters (bewoners) 

Tijdens het spreekuur is 1 bewoner langs geweest met 2 monsters van haar werklocatie, net onder 
Heijplaat aan de Reeweg. 



Determinatie-uitslagen (bewoners Heijplaat) 

Tijdens het spreekuur op 4 september jl. heeft het KAD monsters van bewoners van de 
Heijplaat aangenomen en ter determinatie meegenomen naar het laboratorium van het 
KAD. 
De monsters zijn geregistreerd onder kenmerknummer KAD/0860/19/MB/WB en bevatten 
het volgende: 

Betrokkene Kenmerk 
monster 

Determinatie-uitslag 

RSC Inspectie (City 
Terminal) 

KAD/0860a/19 - 5 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 

KAD/0860b/19 - 5 exemplaren van de kamervlieg (Musca 
domestica L.) 



Datum is datum van ontvangst lijmplaten 
KAD kantoor 

Datum 04-09-2019 KAD/0861/19/MB Heijplaat 
Kinderboerderij=Oostbroekweg 

Suez=Waalhavenweg 

Meetpunt Locatie Calliphoridae en Sarcophagidae 

Vleesvliegen/dambordvliegen/bromvliegen/aasvliegen 

Fanniidae 

kleine kamervliegen 

Musca 
domestica L. 

de kamervlieg 
1 Kinderboerderij, boven aanrecht 39 7 1 
2 Kinderboerderij, achterin bij pauwen 108 126 0 
3 Struik naast flat, Koedoodstraat 26 62 0 
4 Struik bij speelveld, naast kinderboerderij 26 48 0 
5 Tuin Elimstraat nr. 5 4 1 0 
6 Suez, achter naast Unipoort 398 8 1 
7 Suez, in hal naast gereed product 0 0 0 
8 Suez, voorkant parkeerplaats 423 0 1 
9 Struik langs Waalhavenweg 65 111 0 

10 Boom tegenover café Courzand 3 15 0 
11 Achtertuin naast café Courzand, huisnr 41 4 3 0 
12 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 193 161 0 
13 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 209 170 0 
14 Quarantainegebied, Quarantainteweg 1-D4 28 24 0 
15 Rondolaan tegenover nr 59-61 11 41 0 
16 Unipoort 60 3 0 
17 Suez, in hal 2 0 1 
18 Vierhavenstraat 14 19 0 
19 Keilezijweg 84 15 0 



20 Zuidkant naast Renewi 187 1 0 
21 Keileweg 26 (gemeentegebouw) 297 30 0 
22 X (val ontbreekt) 0 0 0 
23 Waalhaven noordzijde Charlois (Sluisjesdijk) 35 0 0 
24 Woonwijk Pernis 9 18 0 
25 Kinderboerderij de Molenwei 0 10 0 

Kenmerk Monsters bewoners 
KAD/0860/19 0 0 10 



 

__________________________________________________________________________________ 

Weekrapportage onderzoek vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam 

Datum : 11 september 2019 (week 37) 
Inspecteurs : 
Weersomstandigheden : geheel bewolkt, regenachtig, koud 16-18ᵒC, stevige zuidwestelijke wind 

(5.7 m/s) 

Bevindingen 

Waarnemingen in de omgeving 

- Tijdens het onderzoek zijn geen vliegen waargenomen in de omgeving. 

- Alle vallen vertonen minder vliegen. De meesten zelfs zeer weinig. 

- Bij Suez lag aan de kade een duwbak aangemeerd. Tijdens onze ronde zagen wij dat deze werd 
uitgeladen met behulp van een grijper. Ook een gemeentemedewerkster heeft de duwbak zien 
liggen. 

Informatie van spreekuur (bewoners) 

-

Aantal monsters (bewoners) 

Tijdens het spreekuur zijn geen bewoners langs geweest. Er zijn geen monsters ingeleverd. 



Datum is datum van ontvangst lijmplaten KAD kantoor 
Kinderboerderij=Oostbroekweg 

01-09-2019 KAD/0890/19/MB Suez=Waalhavenwe 
Datum Heijplaat g 

Meetpunt Locatie Calliphoridae en Sarcophagidae 

Vleesvliegen/dambordvliegen/bromvliegen/aasvlie 
gen 

Fanniidae 

kleine 
kamervliegen 

Musca 
domestica 
L. 
de 
kamervlie 
g 

1 Kinderboerderij, boven aanrecht 6 1 0 
2 Kinderboerderij, achterin bij pauwen 4 9 0 
3 Struik naast flat, Koedoodstraat 26 3 0 
4 Struik bij speelveld, naast kinderboerderij 41 8 0 
5 Tuin Elimstraat nr. 5 1 0 0 
6 Suez, achter naast Unipoort 241 1 0 
7 Suez, in hal naast gereed product 0 0 0 
8 Suez, voorkant parkeerplaats 231 0 0 
9 Struik langs Waalhavenweg 9 31 0 

10 Boom tegenover café Courzand 12 24 0 
11 Achtertuin naast café Courzand, huisnr 41 10 3 0 
12 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 94 58 0 
13 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 189 65 0 
14 Quarantainegebied, Quarantainteweg 1-D4 17 6 0 
15 Rondolaan tegenover nr 59-61 18 7 0 
16 Unipoort 48 4 0 
17 Suez, in hal 0 0 0 
18 Vierhavenstraat 7 4 0 
19 Keilezijweg 28 12 0 
20 Zuidkant naast Renewi 247 0 0 



21 Keileweg 26 (gemeentegebouw) 154 0 0 
22 X (val ontbreekt) 
23 Waalhaven noordzijde Charlois (Sluisjesdijk) 11 3 0 
24 Woonwijk Pernis 10 5 0 
25 Kinderboerderij de Molenwei 0 1 0 

Kenmerk Monsters bewoners 

KAD/0891/1 
9 

mest monster - 1 mestvliegje 
Sphaeroceridae en 1 pop waarschijnlijk van 
dezelfde 0 0 0 

KAD/0892/1 
9 

mest monster - 1 roofmijt (verder niet 
gedetermineerd) geen vliegen of sporen 
daarvan 0 0 0 



 

__________________________________________________________________________________ 

Weekrapportage onderzoek vliegenoverlast Heijplaat, Rotterdam 

Datum : 18 september 2019 (week 38) 
Inspecteurs : 
Weersomstandigheden : zwaar bewolkt, koud 12.6-17.6ᵒC, zwakke noordelijke wind (2.2 m/s) 

Bevindingen 

Waarnemingen in de omgeving 

- Tijdens het onderzoek zijn er zeer weinig vliegen waargenomen in de omgeving. 
Enkele vliegen zaten her en der op bloeiende planten en struiken. 

- In de meeste vallen zaten weinig vliegen. 

- De kinderboerderij ziet er netjes en verzorgd uit. De laatste tijd wordt het plein goed schoon 
gehouden en lopen de kippen niet meer vrij rond. 

- Wederom lag bij Suez aan de kade een duwbak aangemeerd welke geleegd werd. Op het 
moment van de inspectie waren de kleppen gesloten en lag het werk rondom de duwbak stil. 
Bij openen van de duwbak werden er volgens een Suez medewerker geen opvallende aantallen 
vliegen waargenomen. In februari is deze duwbak gevuld. 

Informatie van spreekuur / aantal monsters (bewoners) 

Tijdens het spreekuur zijn geen bewoners langs geweest; geen monsters ingeleverd. 



Datum is datum van ontvangst lijmplaten KAD kantoor 
Kinderboerderij=Oostbroekweg 

Datum 18-09-2019 KAD/0923/19/MB Heijplaat Suez=Waalhavenweg 

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

Fanniidae 
kleine kamervliegen 

Musca domestica 
L. 
de kamervlieg 

1 Kinderboerderij, boven aanrecht 2 3 0 
2 Kinderboerderij, achterin bij pauwen 32 11 0 
3 Struik naast flat, Koedoodstraat 2 23 0 
4 Struik bij speelveld, naast kinderboerderij 41 10 0 
5 Tuin Elimstraat nr. 5 5 14 0 
6 Suez, achter naast Unipoort 412 0 0 
7 Suez, in hal naast gereed product 0 0 0 
8 Suez, voorkant parkeerplaats 461 0 0 
9 Struik langs Waalhavenweg 46 18 0 

10 Boom tegenover café Courzand 5 9 0 
11 Achtertuin naast café Courzand, huisnr 41 2 2 0 
12 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 241 66 0 
13 Braakliggende terrein, Oostbroekweg 89 59 0 
14 Quarantainegebied, Quarantainteweg 1-D4 47 29 0 
15 Rondolaan tegenover nr 59-61 18 19 0 
16 Unipoort 249 3 0 
17 Suez, in hal 1 0 0 
18 Vierhavenstraat 3 12 0 
19 Keilezijweg 26 0 0 
20 Zuidkant naast Renewi 468 0 0 
21 Keileweg 26 (gemeentegebouw) 137 3 0 



22 X (val ontbreekt) 0 0 0 
23 Waalhaven noordzijde Charlois (Sluisjesdijk) 12 3 0 
24 Woonwijk Pernis 2 1 0 
25 Kinderboerderij de Molenwei 0 4 0 

Kenmerk Monsters bewoners 
Geen monsters door bewoners ingeleverd 
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