
Vliegenvallen
Het KAD gebruikt op Heijplaat 18 vliegenvallen. De gevangen vliegen worden elke 

week op soort en aantal geanalyseerd in een laboratorium. Dit onderzoek wordt 

zo uitgevoerd als in 2020. We willen namelijk de nieuwe onderzoeksresultaten uit 

2021 kunnen vergelijken met die uit 2020. De resultaten van 2020 bevestigden al 

het beeld van 2019. Uit de onderzoeken in 2019 en 2020 blijkt dat het PMD-afval 

bij het bedrijf Suez de belangrijkste bron is waar de vliegen vandaan komen. 

Met het onderzoek in 2021 willen we ook de effectiviteit van de inmiddels 

genomen maatregelen bij Suez toetsen.

In april starten er twee 

vliegenonderzoeken in Rotterdam. 

Voor het ene onderzoek worden, net 

als voorgaande jaren, vliegenvallen 

geplaatst op Heijplaat. Voor het 

andere nieuwe onderzoek gebeurt 

dat in andere wijken van Rotterdam. 

Beide onderzoeken zijn opgezet om 

te kunnen bepalen wat de populatie 

vliegen is en of genomen maatregelen 

helpen. De onderzoeken lopen tot 

oktober 2021.

Het Kennis- en Adviescentrum 

Dierplagen (KAD) voert de onderzoeken 

uit in opdracht van DCMR Milieudienst 

Rijnmond (DCMR), provincie Zuid-

Holland en gemeente Rotterdam. 

Regie en coördinatie ligt bij DCMR.

TWEE VLIEGEN
ONDERZOEKEN 
VAN START

Onderzoek in andere wijken
Het KAD gebruikt in de andere wijken, waar geen meldingen van overlast 

bekend zijn, zo’n twintigtal vallen. Het onderzoek is hetzelfde als dat op 

Heijplaat. Zo kan het KAD de gegevens vergelijken. In het plaatje zie je de 

wijken waar de vallen worden opgehangen. Met dit nieuwe onderzoek kunnen 

we aantallen en typen gevangen vliegen vergelijken met aantallen en typen 

gevangen vliegen op Heijplaat. Deze informatie is belangrijk omdat provincie 

Zuid-Holland en DCMR een norm willen stellen; hoeveel vliegen is normaal. 

Zo’n norm bestaat nu nog niet in Nederland. Zo’n norm kan dan worden 

gebruikt bij toezicht en handhaving.

Onderzoek 
op Heijplaat
Er zijn vier onderzoeksvragen 

opgenomen in de onderzoeken.

 1. Maak een inschatting van het aantal 

kamer- en vleesvliegen op Heijplaat en 

waar ze zich bevinden.

 2. Geef objectief, met een 

monitoringssysteem, aan of de 

genomen maatregelen hebben geholpen 

het aantal kamervliegen en vleesvliegen 

in het woongebied van Heijplaat terug

 te dringen.

 3. Bepaal, op basis van 

monitoringssystemen, hoe de 

aantallen waargenomen kamervliegen 

en vleesvliegen op Heijplaat zich 

verhouden tot andere woon- en 

leefgebieden in Rotterdam.

 4. Bepaal welke soort(en) vliegen de 

overlast veroorzakende soorten zijn op 

Heijplaat in 2021.



Oproep aan bewoners: 

help mee vliegenmonsters 
verzamelen!
Met de vliegenmonsters kunnen we ook dit jaar vaststellen welke 

vliegensoorten de overlast veroorzaken. We kunnen dan specifiek naar 

die soorten kijken in de vliegenvallen, die in de openbare ruimte op 

Heijplaat en in de andere wijken zijn opgehangen.

Daarom vragen we bewoners van Heijplaat ook dit 

jaar weer om hulp. 

Gezamenlijk plan van aanpak
De twee vliegenonderzoeken maken onderdeel uit van een groter 

gezamenlijk plan van aanpak. Het doel is te komen tot een aanpak, 

waarmee de geur- en vliegenoverlast tot een aanvaardbaar niveau 

wordt gebracht. In de aanpak staat wat de betrokken organisaties, 

DCMR, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en KAD 

gaan doen tegen de vliegenoverlast.

Lopende acties en maatregelen
Partijen hebben natuurlijk al de nodige acties en maatregelen genomen. 

Deze worden integraal onderdeel van dit plan. Denk hierbij aan het maken 

van een aangepaste vergunning voor Suez. Maar ook de flankerende 

maatregelen, zoals het extra schoonmaken van ondergrondse containers 

en straatkolken (putten) door de gemeente Rotterdam. De bedoeling is 

ook dat de maatregelen die het bedrijf Suez neemt in dit plan komen te 

staan. DCMR houdt de uitvoering van het plan strak in de gaten.

Meer informatie
Op www.dcmr.nl vindt u meer 

informatie onder dossiers. Hier kunt u 

binnenkort een samenvatting van het 

plan van aanpak lezen In de volgende 

editie van Heijplaat Post, juni aanstaande, 

verschijnt een update over de aanpak van 

de vliegenoverlast.

Zo maakt u een melding van vliegenoverlast
Als u overlast ervaart van vliegen, meld dat dan bij DCMR, via website www.dcmr.nl/overlast-melden, onder optie ‘ik zie’, 

ongedierte. DCMR registreert deze meldingen en kan onderzoek doen naar omliggende bedrijven. Vervolgens deelt DCMR 

de meldingen met de gemeente die deze meldingen ook in de gaten houdt.

De materialen voor het nemen van monsters zijn vanaf april verkrijgbaar bij Fresh Food Heijplaat, Rinus Groen, voorzitter 

namens de bewoners in de werkgroep Vliegenteam Heijplaat en De Huiskamer 2.0. KAD verzamelt de monsters voor hun 

onderzoek en zorgt ook voor terugkoppeling aan de deelnemende bewoners. Hulp van bewoners is echt nodig en wordt 

enorm gewaardeerd.

Fresh Food Heijplaat, Victorieuxstraat 84, 

open van maandag t/m zaterdag 08.00 tot 20.00 uur, 

zondag van 12.00 tot 20.00 uur.

Rinus Groen, Elimstraat 5.

De Huiskamer 2.0, Heysekade 1, is momenteel gesloten. 

Er staat een plastic bak aan de buitenzijde naast de entrée. 

Dit is een tijdelijke oplossing. 

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht, dan kunt u contact 

opnemen  met het communicatieteam van DCMR op 

telefoonnummer 010 246 8453 of via e-mail communicatie@dcmr.nl.
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