Onderzoek vliegenoverlast Heijplaat 2017
Op Heijplaat was in 2016 en 2017sprake van vliegenoverlast. De
gemeente gaf het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) opdracht
om onderzoek te doen naar de bron van de overlast.

Musca domestica L, foto: Wikimeda, Alves Gaspar
De eindrapportage van het onderzoek is verschenen en kunt u op de site
www.rotterdam.nl/dieren downloaden.

Locaties
Tijdens het onderzoek zijn de volgende locaties bezocht:
•
Woonstraten zoals Elimstraat, Streefkerkstraat, Rondolaan, Hoenderhoekstraat
•
Volkstuingebied
•
Kinderboerderij
•
Hondenuitlaatveld naast kinderboerderij
•
Afvalverwerkers Suez en Van Gansewinkel
Conclusies
•
Er is geen duidelijk 'overkoepelende' ontwikkelingsbron van larven aangetroffen;
•
er zijn wel kleine bronnen aangetroffen. Deze bevinden zich zowel bij bewoners (enkele
vieze minicontainers; planten in de tuin) als bij de gemeente (enkele te volle
restafvalcontainers). Maar ook hondenpoep in de buitenruimte en de kinderboerderij. Als
er in 2018 opnieuw overlast wordt ervaren, moet opnieuw onderzocht worden;

•

•
•
•

Er zijn tijdens de verschillende inspecties geen grote hoeveelheden vliegen aangetroffen.
Alleen in tuinen met bloeiende bonte ligusters zijn aantoonbaar meer vliegen
aangetroffen. Er kan volgens het KAD niet van een plaag gesproken worden;
Er is wel geconstateerd dat verschillende mensen overlast ervaren hebben in de
zomermaanden. De beleving verschilt van persoon tot persoon;
De meest frequent aangetroffen soorten tijdens de inspecties zijn kamervliegen (Musca
domestica L.) en kleine kamervliegen (Fannia canicularis L.);
Doordat er verschillende soorten vliegen zijn aangetroffen, kunnen er geen duidelijke
conclusies m.b.t. de relatie tussen de soorten en mogelijke ontwikkelingsbronnen
getrokken worden.

Aanbevelingen
Voor zowel bewoners, gemeente, DCMR als de bedrijven heeft het KAD aanbevelingen
geformuleerd. De aanbevelingen gaan vooral over het voorkomen van overlast:
•
Bewoners wordt aangeraden hun afval goed aan te bieden, minicontainers schoon te
houden en hondenpoep op te ruimen. En ook om de juiste informatie door te geven bij
een melding en op de juiste manier te bestrijden;
•
Er wordt onder andere aanbevolen een beheerplan vliegenoverlast op te stellen en te
registreren wat er aan maatregelen uitgevoerd wordt;
•
De gemeente krijgt het advies om volgend jaar op tijd te beginnen met monitoring. Ook
moet ze hier weer bewoners bij betrekken;
•
De gemeente kan ook onderzoeken waarom sommige containers (te) vol waren;
•
De gemeente kan bewoners informeren over de preventie van vliegenoverlast.
Vervolg
In 2018 vindt op een aantal momenten weer een monitoring plaats.
Bewoners worden dan weer betrokken bij het verzamelen van informatie, foto’s en monsters.
Het aantal klachten wordt goed gevolgd:
•
Schone Stad onderzoekt of er vaker sprake is van te volle afvalcontainers en
prullenbakken. En ook wat daarvan de oorzaak is. Ze neemt maatregelen om dit te
voorkomen;
•
In het voorjaar van 2018 gaat het gebied een actie organiseren om verschillende zaken
onder de aandacht te brengen. Denk aan: schoonhouden minicontainers, hoe om te gaan
met afval, opruimen hondenpoep.

