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Aan de bewoners van Heijplaat

Geachte bewoners van Heijplaat,
De afgelopen drie jaar hebben meerdere bewoners vliegenoverlast in de buitenruimte en hun
huizen ervaren en gemeld bij de DCMR en de gemeente. Vorig jaar zijn er op een vijftal dagen
met verschillende weersomstandigheden brononderzoeken uitgevoerd door het Kennis- en
Adviescentrum Dierplagen (KAD) in opdracht van de gemeente Rotterdam . De DCMR heeft
onderzoek ingesteld bij de afvalverwerkers.
Daaruit bleek dat er geen duidelijke bron te vinden was van de vliegenoverlast. Er zijn toen
aanbevelingen geformuleerd voor zowel gemeente, de afvalverwerkers, bewoners en de
kinderboerderij .
Sinds een paar weken is de overlast weer groot. Er zijn tussen eind april en 18 mei ruim 85
meldingen binnengekomen bij de DCMR. In mei zijn er nieuwe onderzoeken in het gebied
gedaan. In deze brief informeren wij u over de resultaten.
De rapportage van het KAD wordt vandaag op de website www.rotterdam.nl/wonen-en
leven/vliegen gepubliceerd .
Onderzochte locaties
Het KAD, de DCMR en de gemeente Rotterdam hebben op de volgende locaties onderzoek
gedaan : woonomgeving Koedoodstraat, kinderboerderij de Heij, Volkstuinvereniging Heijplaat
en de bedrijven SUEZ en Renewi.
Resultaten
Omgeving Koedoodstraat
Rondom de woningen en op de parkeerplaats zijn zeer veel vliegen waargenomen. Dit waren
vooral kleine kamervliegen. Er zijn geen ontwikkelingsbronnen aangetroffen rondom de
woningen.
Volkstuinvereniging Heijplaat
Er zijn weinig overlast gevende vliegen waargenomen. Er zijn geen ontwikkelingsbronnen
van vliegen aangetroffen.
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Kinderboerderij
•
Er zijn in groten getale vliegen waargenomen . Uit determinatie blijkt dat het gaat om
kleine kamervliegen en groene vleesvliegen . In de mest zijn veel larven en poppen van de
kleine kamervlieg aangetroffen .
•

Er is veel (kippen)mest op het terrein; dit is een uitstekende ontwikkelingsbron van kleine
kamervliegen .

Suez
•
Er is veel activiteit van gewone kamervliegen waargenomen op het terrein van Suez,
vooral in de hallen en nauwelijks buiten.
•
Er is restafval op het terrein aanwezig , waarin veel maden en poppen zijn aangetroffen.
•
Een gedegen plaagdierbeheersingsplan ontbreekt.
•
Ter bestrijding van maden en van volwassen vliegen worden twee verschillende
bestrijdingsmiddelen ingezet.
Renewi
Er zijn weinig vliegen waargenomen of ontwikkelingsbronnen aangetroffen .
Conclusie
Het onderzoek bevestigt dat er grote overlast is vliegen. Er is vastgesteld dat dit gaat om
kleine kamervliegen en dat de mest op de kinderboerderij daar de belangrijke bron van is.
De huidige situatie op de kinderboerderij geeft de vliegen een uitstekende omgeving om zich
te ontwikkelen , wat kan leiden tot een plaag .
De aangetroffen situatie bij Suez is niet de oorzaak van de huidige overlast van de kleine
kamervlieg . De situatie bij Suez verdient echter nadrukkelijke aandacht om te voorkomen dat
daar een nieuwe bron van overlast ontstaat.
Aanbevelingen en maatregelen
•
De kinderboerderij moet de hygiënische bedrijfsvoering verbeteren en een
vliegenbestrijdingsplan opstellen en moeten uitvoeren. De mest zal vaker moeten worden
afgevoerd .
De gemeente en DCMR zijn hierover al in gesprek met de kinderboerderij. Inmiddels
heeft de DCMR een controle uitgevoerd en zijn er acties afgesproken . De DCMR
controleert of deze uitgevoerd worden .
•
De plaagdierbeheersing (incl. bestrijdingsplan) van Suez moet verbeterd worden. DCMR
zal Suez hier op aanspreken en op de uitvoering toezien.
•

•

•

Er komt een monitoringssysteem op alle vermoedelijke overlast gevende locaties, met als
doel de ontwikkeling van vliegen te volgen en bronnen te kunnen aanwijzen of uitsluiten.
De gemeente werkt hiervoor samen met het KAD.
De gemeente blijft bewoners informeren. Op de website www.rotterdam .ni/wonen-en
leven/vliegen komt de volgende informatie: de verslagen van het KAD, bewonersbrieven,
achtergrondinformatie over vliegensoorten , informatie over preventie.
Het belangrijkste bij vliegenoverlast is het wegnemen van de bron, om verdere
ontwikkeling van vliegen te voorkomen . Daarmee wordt voorkomen dat de overlast
aanhoudt. Dit zal enige tijd nemen.

Blad:
Datum:

3/3
24 mei 2018

Hoe kunt u ook zelf bijdragen aan vermindering van de overlast?
Om overlast en verdere ontwikkeling van vliegen te voorkomen, wordt u geadviseerd om:
•
uw afval goed aan te bieden en minicontainers schoon te houden;
•
hondenpoep op te ruimen;
•
een volière of kippenren goed schoon te houden;
•
dode vliegen in huis zo snel mogelijk te verwijderen;
•
de gebruiksaanwijzing van vliegenvangers goed op te volgen, aangezien dode vliegen
nieuwe vliegen aantrekken.
•
horren of andere wering aan te brengen;
•
goede informatie door te geven bij het melden van overlast, via www.dcmr.nl/melding
maken.
Zo kunt u een melding maken
Als u overlast ervaart van vliegen, meld dat dan bij DCMR via de website:
www.dcmr.nl/melding-maken. Zij registreren deze klachten en kunnen onderzoek doen naar
omliggende bedrijven. DCMR deelt de klachten met de gemeente, die deze informatie gebruikt
bij het monitoringsonderzoek.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, verzoek ik u vriendelijk mij te
mailenviamj.denhollander@rotterdam.nl.

