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Samenvatting 
Sinds enkele jaren ervaren inwoners van de wijk Heijplaat in Rotterdam ernstige vliegenoverlast. Vliegen 

kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het woonplezier aantasten. Sinds 2019 wordt door de  

Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) onderzoek gedaan naar de oorzaak en aard van de 

overlast. Dit onderzoek werd in 2020 in aangepaste vorm herhaald met de volgende doelstellingen:  

1) aangeven of overlast van kamervliegen of vleesvliegen/aasvliegen optreedt in het woongebied van 

Heijplaat; 2) aangeven of eventueel genomen maatregelen in het gebied effect hebben op de populatie 

kamervliegen en vleesvliegen/aasvliegen; 3) bepalen welke soort(-en) vliegende insecten de overlast 

veroorzakende soorten zijn in 2020.  

Het monitoringssysteem dat gehanteerd werd bestond uit een vangsysteem van 18 op en rond Heijplaat 

geplaatste vliegenvallen. Deze werden tussen van april tot en met oktober wekelijks gecontroleerd. 

Daarnaast bestond de monitoring uit door bewoners in hun woonsituatie verzamelde overlast 

veroorzakende vliegen. Deze werden door het KAD ingezameld en gedetermineerd.  

Vliegenvallen laten voor verschillende vliegensoorten verschillende aantrekkingskracht zien. Dat betekent 
dat per soort duidelijke conclusies te trekken zijn, maar dat vergelijking tussen aantallen van verschillende 
soorten niet zinvol is. In het vangsysteem werden in van week 15 tot en met week 42 in totaal 554 
exemplaren van de kamervlieg (Musca domestica) gevangen. De aantallen gevangen kamervliegen toont 
gedurende de meetperiode een golvend verloop met één sterke uitschieter in week 23 (3 juni) en enkele 
kleinere pieken. Het aantal gevangen kamervliegen is zeer waarschijnlijk een onderschatting van de 
werkelijk aanwezige populatie kamervliegen. Het aantal gevangen kamervliegen neemt significant toe 
naarmate het terrein van de afvalverwerker nabij het woongebied op Heijplaat wordt genaderd. De 9 
vallen die binnen een straal van 400 meter rond de afvalverwerker zijn geplaatst vangen 91% van het 
totaal aantal gevangen kamervliegen. 

Het vangsysteem toont dat zich op Heijplaat een grote populatie aasvliegen/vleesvliegen bevindt die een 
duidelijk geleidelijk seizoensgebonden patroon laat zien. In de monitoringsperiode werden in totaal 
63.505 exemplaren van uit de familie vleesvliegen/aasvliegen (Calliphoridae en Sarcophagidae) gevangen. 
Deze populatie neemt significant toe naarmate het afvalverwerkende bedrijf wordt genaderd. Voor de 
vleesvliegen geldt dat de 9 vallen die binnen een straal van 400 meter van de afvalverwerker staan 74% 
van het totaal op Heijplaat en omgeving betreft.  
Uit monsters die door inwoners bij het KAD ingeleverd konden worden blijkt dat de belangrijkste overlast 

veroorzakende vlieg de kamervlieg is, gevolgd door de familie vleesvliegen/aasvliegen.  

Ten opzichte van 2019 is de situatie in 2020 niet significant veranderd: de vliegenpopulaties zijn 

vergelijkbaar en laten een duidelijk en statistisch significant verband met een grootschalige bron zien: het 

terrein van een afvalverwerker. Eventueel getroffen maatregelen laten dan ook geen duidelijk effect zien, 

zowel op de vliegenpopulaties als op de meldingen van inwoners. Uit verschillende onderzoeken in 2019 

en 2020 blijkt het door de instelling gehanteerde plastic metaal en drankkartons (PMD) een uitstekende 

ontwikkelingsbron voor vliegen is. Vliegen verplaatsen zich gedurende hun levensduur doorgaans tot 

maximaal twee kilometer in de omtrek vanuit hun ontwikkelingsbron. De afstand tot het nabijgelegen 

woongebied is dusdanig klein, dat vliegen door actieve (door te vliegen) of passieve (met de wind) 

verplaatsing probleemloos vanuit de bron aangevoerd kunnen worden. De rol van eventuele deelbronnen 

in het woongebied op Heijplaat is hierbij niet anders dan in een gemiddelde woonwijk in Nederland waar 

geen sprake is van grootschalige langdurige vliegenoverlast.  

Maatregelen om overlast in het naburige woonwijk terug te dringen worden bij voorkeur gericht op het 

bronmateriaal: het verspreid over Nederland ingezamelde PMD afval. Vervolgens kunnen 

beheersmaatregelen zoals wering en bestrijding getroffen worden bij de afvalverwerker.  
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1. Inleiding 
 

Achtergrond vliegenoverlast. Sinds jaren ervaren bewoners van de wijk Heijplaat te Rotterdam overlast 
van vliegen. Vliegen kunnen op verschillende manieren schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen 
vliegen besmettelijke ziekten overbrengen, bijvoorbeeld via etenswaren. Hoe meer vliegen er in de 
woonomgeving zijn, des te groter is het risico op overdracht van besmettelijke ziekten. Verder kan 
overlast door vliegen kan als hinderlijk en stressvol worden ervaren. Het woongenot en positieve beleving 
van de leefomgeving kan bovendien worden aangetast. Zeker als de overlast vaak terugkerend is, kan dit 
leiden tot stress gerelateerde gezondheidseffecten, zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en 
vermoeidheid. In andere situaties waar milieufactoren stress veroorzaken is aangetoond dat de stress kan 
bijdragen aan verhoging van de bloeddruk en het ontstaan of verergeren van hart en vaatziekten. 

Ook kunnen door overlast van vliegen indirecte gezondheidsrisico’s ontstaan: als ramen en deuren 
gesloten worden tegen binnendringen van vliegen kan door gebrek aan ventilatie een ongezond 
binnenmilieu ontstaan. Mensen kunnen ook een negatiever beeld van hun woonomgeving krijgen, en 
komen mensen minder graag buiten. Naast dat mensen minder graag buiten komen, kan de overlast ook 
zorgen dat anderen minder graag op bezoek komen, of bewoners minder graag mensen uitnodigen. Ook 
bestaat er een risico dat bewoners voor consumenten beschikbare bestrijdingsmiddelen toepassen. Zeker 
bij onvoldoende ventilatie in huis kan dit bij intensief gebruik een gezondheidsrisico vormen. 

Betekenis verschillende vliegensoorten voor overlastervaring. Hoewel het geen scherpe verdeling is, kan 
in het algemeen onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vormen van overlast: vliegen die 
binnenshuis overlast veroorzaken, en vliegen die buitenshuis, bijvoorbeeld tijdens het genieten van een 
maaltijd in de tuin, overlast veroorzaken. Te verwachten is dat overlast in de buitenlucht vooral wordt 
ervaren tijdens zomerweer op vrije dagen en avonden, terwijl overlast binnenshuis meer continu van aard 
zal zijn doordat vliegen in huis opgesloten kunnen raken. In het algemeen heeft de kamervlieg een grotere 
neiging huizen binnen te dringen dan de vleesvlieg/aasvlieg (en andere soorten grote vliegen zoals 
bromvlieg e.d.). Kamervliegen hebben de neiging in de huiskamer of keuken rond te vliegen en op 
personen of voedsel te landen. Vleesvliegen/aasvliegen zijn meer doelgericht en voelen zich vooral 
aangetrokken tot voedsel en ontwikkelingsbronnen. Deze familie maakt ook een beduidend luider 
bromgeluid dan kamervliegen.  

Aanleiding onderzoek. Om de oorzaak van de jarenlange vliegenoverlast op Heijplaat te kunnen 
achterhalen en aanknopingspunten voor beheer te formuleren heeft de gemeente Rotterdam het Kennis- 
en Adviescentrum Dierplagen (KAD) sinds 2016 meerdere opdrachten verstrekt. Deze opdrachten waren 
van verschillende aard en omvang, maar het bleek tot 2018 niet mogelijk de oorzaak van de overlast van 
de vliegende insecten te achterhalen. Op basis van het voortschrijdend inzicht, verkregen uit de eerder 
uitgevoerde onderzoeken, heeft de gemeente Rotterdam het KAD in 2019 opdracht gegeven voor de 
uitvoering van een uitgebreider monitoringsonderzoek. Een overzicht van de eerder uitgevoerde 
opdrachten is te lezen in Bijlage 4 van de rapportage van het onderzoek uit 2019 (7 november 2019, met 
kenmerk KAD/2019/0293/EvG) en in Bijlage 9 van de onderhavige rapportage. 

Onderzoek 2019. Het doel van het onderzoek in 2019 was het vaststellen van de belangrijkste overlast 

veroorzakende vlieg, en het identificeren van bron(nen) van de overlast. Hiertoe werd een zeer uitgebreid 

vliegenvallen-netwerk opgezet in en rond Heijplaat, en werden bewoners betrokken in het verzamelen 

van informatie. Daarnaast werden verschillende inspecties uitgevoerd door medewerkers van het KAD. 

Bewoners werd de mogelijkheid geboden om monsters in hun thuissituatie te verzamelen en aan het KAD 

aan te bieden voor determinatie. De verschillende bevindingen uit het onderzoek uit 2019 laten duidelijk 

zien dat het terrein van een afvalverwerkend  bedrijf  als belangrijkste bron van de vliegenoverlast kan 

worden aangewezen ten opzichte van normale in iedere wijk aanwezige kleine deelbronnen.  
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Uit het onderzoek van 2019 komt ook naar voren dat de overlastervaring in huis met name wordt 

veroorzaakt door de gewone kamervlieg (Musca domestica) en in mindere mate ook  door de groep van 

de aasvliegen en vleesvliegen (hierna genoemd vleesvliegen/aasvliegen, voor details rond de biologie van 

de verschillende vliegensoorten wordt verwezen naar de rapportage van 2019 en de kennisbank op de 

website van het KAD, https://www.kad.nl/kennisbank/dierplagen/vliegen/). Op basis van de verschillende 

bevindingen werden algemene beheersmaatregelen voorgesteld die passen bij vliegenoverlast en een 

aanwijsbare (grootschalige) bron. De rapportage van 2019 wordt samengevat in Bijlage 1 van de 

onderhavige rapportage. 

Onderzoek 2020. Naar aanleiding van het onderzoek van 2019 werd het KAD opnieuw betrokken voor het 
uitvoeren van vliegenmonitoring op en rond Heijplaat. Hiertoe werd op 19 december 2019 een voorstel 
aan Gemeente Rotterdam aangeboden, waarin verschillende scenario’s met verschillende kostenposten 
werden aangeboden. Op 18 februari 2020 werden de werkzaamheden voor 2020 geaccordeerd. 

Het onderzoek van 2020 is meer gericht is op het monitoren van de twee (groepen) vliegen met de 
grootste verdenking voor het veroorzaken van overlast voor bewoners: de kamervlieg en in mindere mate 
de vleesvliegen/aasvliegen. Het bestaande netwerk van vliegenvallen uit 2019 werd aangepast om beter 
bij de doelstelling te passen en in te spelen op ontwikkelingen zoals nieuwbouw. Deze wijzigingen en de 
onderbouwing staan in Bijlage 2: Aanpassingen onderzoek 2020 ten opzichte van 2019. 

De specifieke doelstellingen voor 2020 luiden: 

1. Geef objectief, door middel van een monitoringssysteem aan, of overlast van kamervliegen 
en vleesvliegen/aasvliegen optreedt in het woongebied van Heijplaat.  

2. Geef objectief, door middel van een monitoringssysteem aan, of eventueel genomen 
maatregelen effect hebben op de populatie kamervliegen en vleesvliegen/aasvliegen in het 
woongebied van Heijplaat. 

3. Bepaal welke soort(-en) vliegende insecten de overlast veroorzakende soorten zijn in 2020. 

  

https://www.kad.nl/kennisbank/dierplagen/vliegen/
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2. Uitvoering 
 

COVID-19 Voorafgaand aan de beschrijving van de gehanteerde methode moet gemeld worden dat de 
werkzaamheden werden uitgevoerd ondanks de beperkingen die golden onder invloed van de COVID-19 
pandemie. Dit houdt onder andere in dat er in bepaalde fase beperkingen waren in bezoekmogelijkheden, 
en gebruik van openbare ruimtes. Tevens werd overleg waar mogelijk beperkt tot digitale 
overlegmomenten.  

Betrokkenheid inwoners Heijplaat. Door de pandemie werd ook het inzamelen van monsters van 
vliegende insecten door bewoners gehinderd. Dit kwam laat in het seizoen (week 23/24, begin juni) op 
gang. Door de bezoekbeperkingen bestond wel de mogelijkheid voor het KAD om de bewonersavonden 
met de gemeente Rotterdam, DCMR (Milieudienst Rijnmond) en de in de vertegenwoordigers van de 
bewoners (‘Het vliegenteam’) bij te wonen, zodat informatie kon worden uitgewisseld, gegevens konden 
worden toegelicht en de bewoners konden worden geïnstrueerd en gemotiveerd te blijven deelnemen in 
het project. De voortdurende inzet, het geduld en de kritische maar opbouwende houding van het 
vliegenteam wordt zeer gewaardeerd. Ook de inzet van stichting de Huiskamer 2.0 en Fresh Food Heijplaat 
wordt gewaardeerd. De resultaten van het monitoringssysteem werden wekelijks met de bewoners 
gedeeld en maandelijks besproken tijdens digitale overlegmomenten. 

2.1. Omschrijving vallensysteem en determinatie 2020 
Zoals omschreven in Bijlage 2: Aanpassingen onderzoek 2020 ten opzichte van 2019 werden in 2020 18 
vliegenvallen gebruikt. In Figuur 1 worden de vallen op een kaart van Heijplaat weergegeven. Het 
vallensysteem werd op vergelijkbare wijze als in 2019 behandeld. De vallen werden iedere dinsdag door 
een medewerker van Gemeente Rotterdam van een schoon lijmvel voorzien. Vervolgens werd de val de 
dag erna op woensdag gecontroleerd door een medewerker van het KAD. Tijdens deze controle werd het 
lijmvel met vastgeplakte vliegen met het valnummer en de datum gemarkeerd en ter determinatie 
meegenomen. Vervolgens werd de lokvloeistof ververst.  

 

Figuur 1 Locaties vliegenvallen op en rond Heijplaat, Rotterdam, 2020. Valnummer 22 (groen) in de nieuwbouwwijk 
te Heijplaat is nieuw voor 2020 
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De determinatie werd uitgevoerd door een in determinatie van insecten gespecialiseerd en ervaren 
bioloog. Determinatie geschiedde op soort (de kamervlieg: Musca domestica), of familie 
(aasvliegen/vleesvliegen: Calliphoridae en Sarcophagidae); de belangrijkste aan overlast gerelateerde 
vliegen zoals beschreven in de rapportage van 2019. 

2.2. Door bewoners ingestuurde monsters 
Door de beperkingen rond COVID-19 kwam de inname van monsters van bewoners vertraagd op gang 
(week 23/24, begin juni). Uiteindelijk werden de benodigde materialen (registratieformulieren, potjes en 
bakjes) waarmee bewoners zelf verzamelde vliegen kunnen indienen voor determinatie door het KAD 
verstrekt via de supermarkt ‘Fresh food Heijplaat’ en het buurtcentrum ‘De Huiskamer 2.0’. Monsters 
konden vervolgens ook weer ingeleverd bij De Huiskamer 2.0, of in enkele gevallen bij medewerkers van 
het KAD die wekelijks op Heijplaat aanwezig waren voor het inspecteren van de vallen. Bij het KAD werden 
de monsters gedetermineerd zoals beschreven in paragraaf 2.1. De resultaten werden wekelijks gedeeld 
met de Gemeente en DCMR en werden tijdens de overleggen met het Vliegenteam toegelicht. 
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3. Analyse 
 

In het volgende hoofdstuk wordt de analyse van de wekelijkse vangsten van de kamervliegen en familie 
vleesvliegen/aasvliegen beschreven in paragraaf 3.1. In paragraaf Resultaten per val in relatie tot afstand 
tot de in 2019 beschreven bron.3.2 wordt de relatie tussen het aantal vliegen en de in 2019 beschreven 
voornaamste bron, een afvalverwerker op Heijplaat beschreven. In paragraaf 3.3 volgt een analyse van 
de door de bewoners van Heijplaat ingediende vliegenmonsters. Ten slotte wordt in paragraaf 3.4 
verschillen tussen 2019 en 2020 geanalyseerd. Hierbij worden de vliegenvangsten in het meetsysteem, 
door bewoners ingeleverde monsters en meldingen bij DCMR gebruikt. De belangrijkste conclusies 
worden onderstreept. 
 

3.1. Vangsten in meetsysteem: kamervlieg en vleesvlieg in 2020 
In het algemeen laten insectenpopulaties een sterk seizoensgebonden patroon zien. Voor vliegen kunnen 
ook factoren zoals wind, temperatuur (temperatuursom over een bepaalde periode) en de hoeveelheid 
zonlicht een rol spelen in de ontwikkelingssnelheid (van ei tot volwassen) en de activiteit (hoeveel vliegen 
verlaten hun schuilplaats, hoe mobiel zijn deze vliegen).  
De mate waarin vliegen echter tot grote aantallen kunnen groeien wordt met name bepaald door de 
aanwezigheid van ontwikkelingsbronnen voor de larven. In deze paragraaf wort het populatieverloop van 
vliegen gedurende het seizoen beschreven. Verschillende meteorologische factoren (voor temperatuur, 
zie Bijlage 4: Meteorologische data KNMI) werden vergeleken met het verloop van de wekelijkse vangsten, 
maar laten geen duidelijke verbanden zien en worden om die reden verder niet beschouwd. 
 
Populatieverloop van de kamervlieg. In het vangsysteem van 18 vallen werden in de periode van week 
15 tot en met week 42 in totaal 554 exemplaren van de kamervlieg (Musca domestica) gevangen. Voor de 
volledige gegevens wordt verwezen naar Bijlage 3: Vliegenvangsten vangsysteemFiguur 2 toont het 
wekelijks verloop van het totaal gevangen aantal kamervliegen gedurende de registratieperiode.  
 

 
Figuur 2: Het wekelijkse totaal aantal kamervliegen (Musca domestica) dat in de 18 vliegenvallen in het 
meetsysteem werd gevangen tussen van week 16 t/m 42. Weken 15, 24 en 30 staan door (deels) ontbrekende 
gegevens niet in deze grafiek. 

 
In week 23 (3 juni) werden 312 kamervliegen gevangen , deze meting betreft 59% van het totaal aantal 
kamervliegen dat in 2020 werd gevangen. In dezelfde week is tevens een sterke stijging te zien in het 
aantal klachtenmeldingen dat bij DCMR werd gemeld (Bijlage 7: Meldingen vliegenoverlast bij DCMR). Het 
verloop van de metingen aan de kamervlieg toont gedurende de meetperiode een golvend verloop met 
één sterke uitschieter en enkele kleinere pieken in het aantal gevangen kamervliegen. 
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Zoals ook beschreven in de rapportage van 2019 heeft de lokstof in de vliegenvallen een minder sterke 
aantrekkingskracht tot kamervliegen dan tot vleesvliegen/aasvliegen. Om deze reden zijn de in het 
meetsysteem gevangen aantallen van de verschillende vliegensoorten niet onderling te vergelijken. Het 
meetsysteem is door dit verschil echter niet minder geschikt om het verloop in de vliegenpopulatie en de 
geografische verspreiding in kaart te brengen.  
De meetgegevens van week 15 (8 april) ontbreken in Figuur 2 omdat de KAD medewerker door 
omstandigheden geen toegang tot twee vallen kon krijgen. De gegevens van de overige vallen in week 15 
staan in Bijlage 3: Vliegenvangsten vangsysteem (er werden nul vliegen gevangen). Verder ontbreken 
gegevens voor week 24 (10 juni) en week 30 (22 juli) volledig doordat de vallen door omstandigheden 
onjuist voorbereid waren. 
 
Populatieverloop van de vleesvlieg/aasvlieg. In het vangsysteem van 18 vallen werden in de periode van 
week 15 tot en met week 42 in totaal 63.505 exemplaren van uit de familie vleesvliegen/aasvliegen 
(Calliphoridae en Sarcophagidae) gevangen. Voor de volledige gegevens wordt verwezen naar Bijlage 3: 
Vliegenvangsten vangsysteem. Figuur 3 toont het wekelijks verloop van het totaal gevangen aantal 
vleesvliegen/aasvliegen gedurende de registratieperiode. De meetgegevens van week 15 (8 april) 
ontbreken omdat de KAD medewerker door omstandigheden geen toegang tot twee vallen kon krijgen. 
De gegevens van de overige 16 vallen in week 15 staan in Bijlage 3: Vliegenvangsten vangsysteem. Verder 
ontbreken gegevens voor week 24 (10 juni) en week 30 (22 juli) doordat de vallen door omstandigheden 
onjuist voorbereid waren. De piek in week 23 zoals in Figuur 2 te zien is voor kamervliegen is niet op het 
zelfde moment zichtbaar voor de vleesvliegen/aasvliegen. Het populatieverloop van 
vleesvliegen/kamervliegen laat een meer geleidelijke seizoensgebonden patroon zien, waarbij in week 26 
(24 juni) een minder uitgesproken piek in vliegenaantallen te zien is van 6743 vliegen. Deze meting maakt 
11% uit van het totaal aantal gevangen vleesvliegen/aasvliegen gedurende de onderzoeksperiode.  
 
 

 

Figuur 3 Het wekelijkse totaal aantal vleesvliegen/aasvliegen (Calliphoridae en Sarcophagidae) dat in de 18 
vliegenvallen in het meetsysteem werd gevangen tussen van week 16 t/m 42. Weken 15, 24 en 30 staan door 
(deels) ontbrekende gegevens niet in deze grafiek. 

 

3.2. Resultaten per val in relatie tot afstand tot de in 2019 beschreven bron. 
Om de verschillen in aantallen gevangen kamervliegen per val te analyseren, worden de weken waarin 
in 2020 alle vallen konden worden gecontroleerd (dus week 15, week 24 en week 30 uitgezonderd) bij 
elkaar opgeteld. Vervolgens kunnen de gegevens per val worden gerangschikt naar de nabijheid tot de 
in 2019 beschreven belangrijkste bron van vliegen op Heijplaat: het terrein van de afvalverwerkende 
instantie. De rangschikking staat weergegeven in Tabel 1, waarbij per vliegenval wordt weergegeven in 
welke mate deze bijdraagt aan het totaal aantal gevangen vliegen. 
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Tabel 1: Totaal over de onderzoeksperiode in 2020 gevangen vliegen (kamervliegen en vleesvliegen/aasvliegen) per 
individuele van (n=18) gerangschikt naar de afstand (in meter) tot de in 2019 beschreven voornaamste bron van 
vliegen in het onderzoeksgebied. Het percentage van het totaal aantal gevangen vliegen wordt gemarkeerd met 
een kleurcode van rood naar groen (gebruik makende van de functie ‘voorwaardelijke opmaak’ in Microsoft Excel). 
Deze kleurcode correspondeert met de figuren in Bijlage 5: Geografische spreiding vliegenvangsten 2020.  

Valnummer en locatie 

Afstand tot 
bron in 
meter 

(oplopend) 

Som 
Kamervlieg 
week 16-42 

2020 

Som 
vleesvlieg/aasvlieg 
week 16-42 2020 

Kamervlieg 
% van totaal 

Vleesvlieg/
aasvlieg % 
van totaal 

6, Afvalverwerker, achter naast 
Uniport 122 214 7153 39% 11% 

8, Afvalverwerker, voorkant 
parkeerplaats 146 122 7595 22% 12% 

12, Braakliggende terrein A, 
Oostbroekweg 190 19 6131 3% 10% 

16, Uniport 225 34 5008 6% 8% 

13, Braakliggende terrein B, 
Oostbroekweg 238 14 5378 3% 9% 

2, Kinderboerderij, achterin bij 
pauwen 308 5 3441 1% 5% 

1, Kinderboerderij, boven aanrecht 326 22 3613 4% 6% 

4, Struik bij speelveld, naast 
kinderboerderij 326 0 3437 0% 5% 

20, Zuidkant naast voormalig 
Renewi 329 74 5048 13% 8% 

9, Struik langs Waalhavenweg  409 14 2827 3% 4% 

3, Struik naast flat, Koedoodstraat 485 9 2445 2% 4% 

5, Tuin Elimstraat nr. 5 525 2 593 0% 1% 

22, Van Kinsbergenstraat 16, boom 
ernaast 807 21 3470 4% 5% 

15, Rondolaan tegenover nr 59-61 893 0 1322 0% 2% 

10, Boom tegenover café Courzand 972 0 1001 0% 2% 

23, Waalhaven noordzijde Charlois 
(Sluisjesdijk) 1537 3 2104 1% 3% 

14, Quarantainegebied, 
Quarantaineweg 1-D4 1644 1 1497 0% 2% 

24, Woonwijk Pernis 2520 0 1039 0% 2% 

 Totalen: 554 63102 100% 100% 

 

Relatie tussen aantal kamervliegen en afstand tot de bron. Voor kamervliegen geldt dat de 9 vallen die 
binnen een straal van 400 meter rond de afvalverwerker zijn geplaatst 91% van het totaal aantal gevangen 
kamervliegen opleverden. De twee vallen die het dichts bij de bron staan (vallen 6 en 8) vingen 61% van 
het totaal aantal gevangen kamervliegen over de 18 vallen in het vangsysteem. De geografische spreiding 
van de kamervliegenvangsten over 2020 wordt op de kaart van Figuur 1 getoond in Bijlage 5: Geografische 
spreiding vliegenvangsten 2020. 
De relatie tussen het totaal aantal gevangen vliegen per val en de afstand tot de bron kan statistisch 

worden onderzocht middels een regressieanalyse.  



 

11 
 

Een standaardprocedure hierbij is dat gegevens die bestaan uit tellingen waarbij veel nullen en enkele 

uitschieters aanwezig zijn worden getransformeerd door worteltrekking. De relatie tussen de afstand tot 

de bron en het totaal aantal kamervliegen blijkt significant (P<0,003).  

Er geldt dus: hoe dichter bij de afvalverwerker, hoe meer kamervliegen worden gevangen. 
 
Relatie tussen aantal vleesvliegen/aasvliegen en afstand tot de bron. Voor de vleesvliegen/aasvliegen 

geldt dat de 9 vallen die binnen een straal van 400 meter van de bron staan 74% van het totaal aantal 

gevangen vleesvliegen betreft. De twee vallen die het dichts bij de bron staan (val 6 en 8) vangen 23% van 

het totaal in de 18 vallen gevangen vliegen. De geografische spreiding van de kamervliegenvangsten over 

2020 wordt op de kaart van Figuur 1 getoond in Bijlage 5: Geografische spreiding vliegenvangsten 2020. 

Zowel de bovenstaande tabel als Bijlage 5: Geografische spreiding vliegenvangsten 2020 laten ook voor 

de vleesvliegen/aasvliegen te zien dat er een sterke relatie met de nabijheid tot de afvalverwerker is. Om 

uit te sluiten dat dit een toevalsbevinding betreft wordt dit statistisch onderzocht met een 

regressieanalyse. Deze wordt  vanwege de normale gegevens zonder transformatie uitgevoerd. De 

regressieanalyse toont aan de relatie tussen afstand en het totaal aantal gevangen vliegen significant is 

(p<0,003).  

Er geldt dus: hoe dichter bij de afvalverwerker, hoe meer vleesvliegen/aasvliegen worden gevangen.  
 

3.3. Door bewoners van Heijplaat Ingeleverde monsters  
De gegevens van de door de bewoners ingediende monsters staan weergegeven in Bijlage 6: Door 
bewoners ingeleverde monsters.  In 2020 werden door de bewoners in totaal 293 vleesvliegen/aasvliegen 
aangeleverd en 889 kamervliegen. Hoewel deze aantallen in absolute zin afhankelijk zijn van de  
inspanningen van de bewoners, is de onderlinge verhouding tussen de soorten bij deze methode wel 
relevant. Vastgesteld kan worden dat in 2020, net als in 2019 de kamervlieg (Musca domestica) als de 
belangrijkste overlast veroorzakende vlieg kan worden beschouwd. In paragraaf 3.4 worden deze 
aantallen vergeleken met de situatie in 2019.  
Hoewel de diversiteit vliegende insecten die werden ingediend groter is dan de in Bijlage 6: Door 
bewoners ingeleverde monsters weergegeven soorten en families, zijn dit eerder uitzonderingen op de 
regel. In de eerste weken van juni was een korte verheffing te zien in aantallen ingeleverde exemplaren 
van de familie der kleine kamervliegen (Fanniidae), maar deze stond niet in verhouding tot de aantallen 
ingediende kamervliegen gedurende de onderzoeksperiode. Fanniidae waren verder in het seizoen 
minimaal vertegenwoordigd in de monsters van bewoners.  

 

3.4. Vergelijking 2019-2020 
Om een beeld te krijgen van het verschil in het aantal vliegen dat op Heiplaat en omgeving aanwezig was, 
kan gekeken worden naar de som van alle gevangen vliegen over de vallen in het meetsysteem. Hierbij is 
het van belang dat rekening wordt gehouden met de vallen die zowel in 2019 als in 2020 werden gebruikt 
(zie Bijlage 2: Aanpassingen onderzoek 2020 ten opzichte van 2019). Voor deze vergelijking worden 
bovendien de weken beschouwd die in beide jaren werden gemeten: de periode vanaf week 22 t/m week 
42, exclusief de weken 24 en 30. 
  
Kamervliegen 2019-2020. Het totaal aantal in het vangsysteem gevangen kamervliegen per week (voor 
de vallen die zowel in 2019 als in 2020 werden gebruikt) staat weergegeven in Figuur 5. Op de piek in 
week 23 na is het verloop van de vangsten min of meer vergelijkbaar. In totaal werden in de vergelijkbare 
weken en vallen 308 kamervliegen in 2019 en 510 kamervliegen in 2020 gevangen (tabel XYZ). Het verschil 
tussen 2019 en 2020 wordt grotendeels verklaard door de piek in week 23 in 2020. Met een statistische 
test (t-test) is het verschil dan ook niet significant (p>0.1). Hoewel in absolute aantallen in 2020 meer 
kamervliegen werden gevangen dan in 2019, is dit verschil niet statistisch significant. 
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Figuur 4 Totaal aantal gevangen kamervliegen  per week in 2019 (blauwe lijn) vergeleken met 2020 (oranje lijn). 
Alleen de vallen die zowel in 2019 als in 2020 in gebruik waren zijn geïncludeerd in deze vergelijking. 

 
Vleesvliegen/aasvliegen 2019-2020. 
Het wekelijkse totaal aantal exemplaren uit de familie van de vleesvliegen/aasvliegen voor 2019 en 2020 
staat voor de vallen die in beide jaren gebruikt werden weergegeven in Figuur 5. Hoewel er in bepaalde 
weken een verschil te zien is tussen de aantallen in 2019 en 2020 is dit geen duidelijk verschil over het 
gehele jaar beschouwd.  
In 2019 werden in de vergelijkbare weken en vallen in totaal 49.399 vleesvliegen/aasvliegen gevangen, 
terwijl in 2020 53.904 vleesvliegen/aasvliegen werden gevangen. Een deel van de het grotere aantal in 
2020 vergeleken met 2019 kan verklaard worden door een verschil de determinatieprocedure (Bijlage 2: 
Aanpassingen onderzoek 2020 ten opzichte van 2019); wordt hiervoor gecorrigeerd door in de gegevens 
van 2020 maximaal 500 vliegen per lijmvel te rekenen waar deze feitelijk overschreden wordt, is het totaal 
51.223 (c.a. 5% lager). Bij statistische toetsing met een t-test blijkt dat het verschil tussen beide jaren voor 
zowel gecorrigeerde als niet gecorrigeerde gegevens niet significant is (p>0.09 voor de originele gegevens 
en p>0.4 voor de gecorrigeerde gegevens). Er is dus voor de vangsten van vleesvliegen/aasvliegen geen 
betekenisvol verschil tussen de jaren 2019 en 2020. 
 
Temperatuurverschil 2019-2020 
Voor de ontwikkeling van de vliegenpopulaties gedurende het jaar is naast de beschikbaarheid van 
ontwikkelingsbronnen en voedsel voornamelijk de temperatuur belangrijk. De meteorologische gegevens 
in Bijlage 4: Meteorologische data KNMI laten zien dat 2019 en 2020 vooral in de eerste maanden een 
vergelijkbaar temperatuurverloop hadden. De eerste weken van juli waren in beide jaren relatief koel ten 
opzichte van juni en augustus. Opvallend is de warme augustus 2020. De temperatuur gegevens geven 
geen duidelijke overeenkomst met het verloop van de vliegenpopulaties. Ook de windrichtingen gemeten 
bij het zelfde weetstation geven geen duidelijke verklaring voor het verloop van de vliegenvangsten. 
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Figuur 5 Totaal aantal gevangen vleesvliegen/aasvliegen per week in 2019 (blauwe lijn) vergeleken met 2020 (oranje lijn). 
Alleen de vallen die zowel in 2019 als in 2020 in gebruik waren zijn geïncludeerd in deze vergelijking. 

Relatie tussen de afstand tot de bron en aantallen vliegen in 2019. In aanvulling op de rapportage uit 
2019 werd door het KAD een statistische analyse uitgevoerd op de gegevens van 2019 (Bijlage 8: 
Statistische analyse vliegenvangsysteem 2019). Deze statistische toetsing laat net zoals in 2020 een 
statistisch significante relatie zien tussen het totaal aantal gevangen vliegen per val en de afstand tot het 
centrum van het terrein van het afvalverwerkende bedrijf. Met andere woorden: hoe dichter bij deze 
locatie, hoe meer vliegen worden gevangen. Deze relatie is voor 2019 statistisch significant voor zowel 
vleesvliegen/aasvliegen als voor de ook in 2019 als belangrijkste overlastoorzaak beschreven kamervlieg 
Musca domestica.  
 
Ingestuurde monsters door bewoners 2019-2020 
In totaal werden in 2019 door de bewoners 343 vleesvliegen/aasvliegen aangeleverd, tegen 1523 
exemplaren van de kamervlieg. In 2020 werden 293 vleesvliegen/aasvliegen aangeleverd tegen ruim 889 
kamervliegen. Door de door COVID-19 veroorzaakte beperkingen (logistiek, vertraagde start 
monsterinname) is een absolute vergelijking tussen 2019 en 2020 niet representatief. Beschouwen we de 
procentuele verhouding tussen beide vliegencategorieën is deze voor 2019 18% vleesvliegen/aasvliegen 
tegenover 82% kamervlieg. In 2020 ligt de verhouding  tussen de familie van vleesvliegen/aasvliegen en 
de kamervliegen vergelijkbaar op respectievelijk 25% en 75%. 
 
Meldingen DCMR 2019 en 2020 
In de rapportage van 2019 en in Bijlage 7: Meldingen vliegenoverlast bij DCMR worden de bij DCMR 
doorgegeven meldingen beschreven. Het totale aantal meldingen in 2019 betrof 325 in een periode van 
15 februari 2019  
t/m 27 september 2019. In 2020 was het aantal meldingen van vliegenoverlast 557, deze werden gemeld 
van 16 maart tot en met 27 september.  
Zoals te zien is in het figuur in Bijlage 7: Meldingen vliegenoverlast bij DCMR is er in 2020 tegelijk met de 
eerder beschreven piek in het aantal gevangen kamervliegen in de zelfde periode van enkele dagen een 
piek in het aantal meldingen bij DCMR: van 31 mei tot en met 3 juni werden 242 meldingen van 
vliegenoverlast gedaan. Wordt deze piek niet meegerekend, dan is het aantal meldingen met 315 
vergelijkbaar met de situatie in 2019. De overlastbeleving van inwoners van Heijplaat kan echter door de 
overlastpiek rond Pinksteren in 2020 groter zijn dan in 2019. 
 
Potentiële deelbronnen in 2019 en 2020 
Naast de in 2019 en 2020 beschreven belangrijkste bron van vliegen in het onderzoeksgebied, zijn ook 
potentiële kleinere deelbronnen te beschrijven. De rapportage van 2019 beschrijft dat dergelijk 
deelbronnen (zoals hondenpoep en een kinderboerderij) op Heijplaat vergelijkbaar zijn met andere 
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Nederlandse woonwijken, waar geen vliegenoverlast wordt gemeld. In 2020 is er geen indicatie dat er 
beduidende nieuwe deelbronnen op Heijplaat zijn ontstaan ten opzichte van 2019.  
Er werd bovendien door de gemeente extra toegezien op het legen van afvalbakken (kliko’s en 
rolcontainers), op de hygiëne rond ondergrondse afvalcontainers, en werden straatkolken gereinigd. Een 
bezoek van het KAD aan Heijplaat op 12 juni 2020 (Kenmerk KAD/2020/0136/FG/MBe) toont ook aan dat 
tijdens het bezoek geen substantiële deelbronnen voor de massale ontwikkeling van vliegen werden 
aangetroffen.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 

De drie voornaamste doelstellingen voor het onderzoek van 2020 luidden: 
1. Geef objectief, door middel van een monitoringssysteem aan, of overlast van kamervliegen 

en vleesvliegen/aasvliegen optreedt in het woongebied van Heijplaat.  
2. Geef objectief, door middel van een monitoringssysteem aan, of eventueel genomen 

maatregelen effect hebben op de populatie kamervliegen en vleesvliegen/aasvliegen in het 
woongebied van Heijplaat. 

3. Bepaal welke soort(-en) vliegende insecten de overlast veroorzakende soorten zijn in 2020. 
 
Onderstaand volgen de conclusies die ten aanzien van deze vragen getrokken kunnen worden: 
 
Monitoring vliegenpopulaties. De vliegenvallen laten voor verschillende vliegensoorten verschillende 
aantrekkingskracht zien. Dat betekent dat per soort duidelijke conclusies te trekken zijn, maar dat 
vergelijking tussen aantallen van verschillende soorten niet zinvol is. De aantallen gevangen kamervliegen 
toont gedurende de meetperiode een golvend verloop met één sterke uitschieter in week 23 (3 juni) en 
enkele kleinere pieken. Het aantal gevangen kamervliegen is zeer waarschijnlijk een onderschatting van 
de werkelijk aanwezige populatie kamervliegen. Het aantal gevangen kamervliegen neemt significant toe 
naarmate het terrein van de afvalverwerker nabij het woongebied op Heijplaat wordt genaderd. De 9 
vallen die binnen een straal van 400 meter rond de afvalverwerker zijn geplaatst vangen 91% van het 
totaal aantal gevangen kamervliegen. 

Het vangsysteem toont dat zich op Heijplaat een grote populatie aasvliegen/vleesvliegen bevindt die een 
duidelijk geleidelijk seizoensgebonden patroon laat zien. Deze populatie neemt significant toe naarmate 
het afvalverwerkende bedrijf wordt genaderd. Voor de vleesvliegen geldt dat de 9 vallen die binnen een 
straal van 400 meter van de afvalverwerker staan 74% van het totaal op Heijplaat en omgeving betreft.  

Overlast veroorzakende vlieg. Uit monsters die door inwoners bij het KAD ingeleverd konden worden 

blijkt dat de belangrijkste overlast veroorzakende vlieg de kamervlieg is, gevolgd door de familie 

vleesvliegen/aasvliegen. Doordat het meetsysteem van vliegenvallen minder gevoelig is voor 

kamervliegen dan voor vleesvliegen/aasvliegen (zie ook discussie in rapportage 2019), kan geen 

onderlinge vergelijking tussen populatiegroottes van beide soorten gemaakt worden. Wel is het duidelijk 

dat de familie vleesvliegen/aasvliegen gedurende het seizoen zeer sterk vertegenwoordigd is op Heijplaat. 

De eigenschappen van deze vliegen zorgen er echter voor dat ze minder makkelijk door bewoners worden 

gevangen. Deze vliegen vertonen namelijk minder de neiging om huizen in te vliegen ten opzichte van 

kamervliegen. De mate van vliegenoverlast in de buitenlucht (door beide groepen vliegen) raakt hierdoor 

lastig in beeld te brengen. Toch is de overlastbeleving juist dan heel sterk, omdat bewoners voor 

ontspanning of sociale activiteit in de buitenlucht komen. 

Het feit dat kamervliegen zich van nature binnenshuis ophouden en daar zichtbaar rondvliegen en landen 

op voedsel, oppervlaktes en mensen zorgt dat deze vlieg bewoners binnenshuis continu met de overlast 

confronteert. Deze mate van overlast kan op verschillende manieren gezondheidsrisico’s vormen en het 

woongenot aantasten. 

Verschil tussen 2019 en 2020 in relatie tot eventueel getroffen maatregelen Ten opzichte van 2019 is de 

situatie in 2020 niet significant veranderd: de vliegenpopulaties zijn vergelijkbaar en laten een duidelijk 

en statistisch significant verband met een grootschalige bron zien: het terrein van een afvalverwerker. 

Eventueel getroffen maatregelen  laten dan ook geen duidelijk effect zien, zowel op de vliegenpopulaties 

als op de meldingen van inwoners.  
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Rol van deelbronnen. De rol van eventuele deelbronnen in het woongebied op Heijplaat is niet anders 

dan in een gemiddelde woonwijk in Nederland waar geen sprake is van grootschalige langdurige 

vliegenoverlast. Uit het duidelijke geografische patroon van de vliegenvangsten blijkt dat het terrein van 

een nabij het woongebied van Heijplaat gesitueerde afvalverwerker significant meer vliegen aanwezig zijn 

ten opzichte van de rest van het onderzoeksgebied.  

Vliegenoverlast Heijplaat 
Uit de overlastmeldingen op Heijplaat en de door bewoners ingezonden monsters, en uit de reguliere 
overlegmomenten met het ‘Vliegenteam’ dat de bewoners van Heijplaat vertegenwoordigt blijkt dat de 
overlast in 2020 onverminderd voort heeft geduurd. De piek de vangsten van de belangrijkste overlast 
veroorzakende vlieg de kamervlieg in week 23 valt gelijktijdig met een piek in de meldingen van 
vliegenoverlast bij DCMR. Deze piek overlapt met het pinksterweekeind en draagt sterk bij aan de 
overlastmeldingen in 2020.  
 
Verspreiding naar en uit de omgeving. De geografische bronrelatie laat zien dat op het terrein van de 

afvalverwerker een zeer sterke bron aanwezig moet zijn. Uit verschillende onderzoeken in 2019 en 2020 

blijkt het door de instelling gehanteerde plastic metaal en drankkartons (PMD) een uitstekende 

ontwikkelingsbron voor vliegen is. Naast een ontwikkelingsbron (‘source’), kan dit ook een ‘sink’ zijn, waar 

van nature in de omtrek aanwezige vliegen (al dan niet eerder bij de afvalverwerker uitgevlogen) worden 

aangetrokken. Bij verstoringen verspreiden deze vliegen zich actief (door te vliegen) en mogelijk met hulp 

van de wind in de omgeving. Vliegen verplaatsen zich gedurende hun levensduur doorgaans tot maximaal 

twee kilometer in de omtrek vanuit hun ontwikkelingsbron. De afstand tot het nabijgelegen woongebied 

is dusdanig klein dat vliegen door actieve (door te vliegen) of passieve (met de wind) verplaatsing 

probleemloos vanuit de bron aangevoerd kunnen worden. Een van de eerste rustpunten en of luwten 

wordt geboden door de bosschages tussen de Oostbroekweg en de Waalhavenweg en rond de 

kinderboerderij. Daar worden dan ook grote aantallen vliegen waargenomen. Bij inspectie bleken hier 

echter geen substantiële ontwikkelingsbronnen aanwezig te zijn die de grote aantallen vliegen kunnen 

verklaren. 

Bronhypothese  
De meest waarschijnlijke bron op het terrein van het afvalverwerkende bedrijf bestaat uit het PMD afval. 
Verdere ontwikkelingsbronnen werden tijdens een bezoek van het KAD niet aangetroffen, mede door de 
hygiënemaatregelen die worden gehanteerd. Wel werden op verschillende plekken levende en dode 
vliegen aangetroffen en voor determinatie verzameld: grotendeels betrof dit de kamervlieg Musca 
domestica, maar ook enkele andere vliegensoorten.  
Een zeer aannemelijke hypothese is dat deze vliegen als vlieg, larve of eitje elders in de verwerkingsketen 
(bij burgers thuis, tijdens inzameling, tijdens tussentijdse opslag) in het afval terechtgekomen. Vervolgens 
voltooien deze hun ontwikkeling en komen vrij bij verwerking en verstoring van het materiaal. Aangezien 
de ontwikkelingssnelheid én de activiteit van vliegen sterk door de temperatuur en voedselaanbod wordt 
bepaald, is te verwachten dat de mate van het vrijkomen van vliegen uit het materiaal sterke fluctuatie in 
de tijd toont. Bij warm weer kan de levenscyclus van kamervliegen al binnen twee weken volbracht 
worden (Zie Bijlage 10: Ontwikkelingssnelheid vliegen). Als PMD in de keten langer dan c.a. 10 dagen 
onderweg is, of dit materiaal langer dan 10 dagen op het terrein van de afvalverwerker aanwezig is kunnen 
vliegen zich in warme periodes exponentieel vermeerderen. Doordat de eerste generaties vrijgekomen 
vliegen per vlieg honderden eitjes hebben kunnen leggen voldoende tijd krijgen om hun ontwikkeling te 
volbrengen kunnen opnieuw vrijkomende volwassen vliegen per individu weer honderden eitjes leggen. 
Dit kan leiden tot een grootschalig vrijkomen van volwassen vliegen. Mogelijk treedt dit incidenteel op bij 
de afvalverwerker en/of al eerder in de transportketen vóór het afvalverwerker bereikt. Het in 2019 
beschreven aanwezigheid van vliegen in een duwbaktransport met PMD is daar een goed voorbeeld van 
(rapport d.d. 6 juni 2019, 17 juni 2019, KAD/2019/0176/EvG/MBe). 
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Aanbevelingen beheersmaatregelen 

 De aanbevelingen rond preventieve en curatieve maatregelen uit de rapportage van 2019 (vanaf 
pagina 18) zijn nog steeds van kracht. Wel kan worden benadrukt dat aanpak en onderzoek van 
de bron de voorkeur heeft boven curatieve maatregelen. Maatregelen om overlast in het 
naburige woonwijk terug te dringen worden dus bij voorkeur gericht op het bronmateriaal: het 
verspreid over Nederland ingezamelde PMD afval. Vervolgens kunnen beheersmaatregelen zoals 
wering en bestrijding getroffen worden bij de afvalverwerker, zoals bestrijden van vliegen en het 
voorkomen van het ontsnappen van vliegen.  

 Op langere termijn kunnen curatieve maatregelen zoals het bevorderen van natuurlijke vijanden 
in de woonwijk Heijplaat een bijdrage leveren aan reductie van de overlast. Zo kan de reeds 
aanwezige populatie gierzwaluwen bevorderd worden en kunnen vleermuizenpopulaties worden 
gestimuleerd door bijvoorbeeld nestplaatsen aan te bieden. 

 Ook blijvende aandacht voor wering van vliegen in de woonsituatie, zoals plaatsing van horren in 
ramen en deuren, blijft belangrijk.  

 Blijvende aandacht voor hygiëne rond algemene kleinere deelbronnen zoals algemeen aanwezig 
in Nederlandse woonwijken blijft zinvol. Hierbij kan gedacht worden aan voortzetting van 
hygiënemaatregelen op kinderboerderijen, toezicht op hygiëne rond afvalinzameling en blijvende 
aandacht voor het opruimen van hondenpoep. 

 
Aanbevelingen onderzoek 

 Het in Nederland verzamelde PMD lijkt een grote rol te spelen in de overlast op Heijplaat. Er is 
weinig bekend over de transportketen ‘van burger tot eindverwerker’. Beter in kaart brengen van 
de herkomst en verblijftijd van het PMD in verschillende stadia van de keten kan bijdragen aan 
het sturen van beheersmaatregelen. Een beter beeld van de hoeveelheid en soortsamenstelling 
van insecten in het ingezamelde PMD kan hieraan ook een bijdrage leveren. 

 

 Voortzetting van de monitoring kan in de toekomst worden gericht op het verkrijgen van een 
drempelwaarde. Hierbij kan een vergelijking gemaakt worden tussen een ‘normale’ situatie 
waarbij geen sprake is van grootschalige overlast en een situatie waarbij sprake is van 
grootschalige overlast, zoals op Heijplaat. Het in het onderhavige onderzoek gehanteerde 
monitoringssysteem kan daarvoor ingezet worden om vliegen in de omgeving in kaart te brengen.  

 

 Om de overlastbeleving van burgers beter te objectiveren is een nieuwe methode gewenst 
waarbij het aantal vliegen in de woonsituatie beter in kaart gebracht kan worden. Verder is een 
beter begrip van de overlastbeleving en de gezondheidseffecten (mentaal en psychisch) 
gerelateerd aan vliegenoverlast gewenst. 
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Bijlage 1: Samenvatting onderzoek 2019 
 
Onderstaande samenvatting is overgenomen uit de rapportage van het onderzoek uit 2019:  
‘Rapport onderzoek’ met kenmerk KAD/2019/0293/EvG. 
 
Het monitoringsonderzoek in 2019 bestond uit een geheel van 24 vallen, waarin vliegende insecten 
werden gevangen. Wekelijks werden de gevangen vliegende insecten gedetermineerd. Het 
monitoringsonderzoek richtte zich op kamervliegen, aasvliegsoorten en soorten kleine kamervliegen. Ten 
opzichte van het monitoringsplan uit 2018 werden er elf vallen toegevoegd aan het monitoringsplan. Deze 
elf toegevoegde vallen dienden als verdichting van het meetnet, of ter referentie. Met de referentievallen 
werd getracht de ‘van nature’ aanwezige populatie vliegende insecten in het onderzoeksgebied vast te 
stellen. Na de uitvoering bleek dat er bruikbare gegevens zijn gegenereerd in de periode van week 22 t/m 
week 43.  
Naast de monitoring met vallen maakte een wekelijks inloopspreekuur deel uit van de opdracht. Tijdens 
dit inloopspreekuur konden inwoners advies inwinnen, eventueel een afspraak maken voor een 
huisbezoek en monsters inleveren van vliegende insecten waarvan zij overlast ervaarden. Bij voldoende 
ingeleverde monsters kon de overlast veroorzakende vliegensoort worden bepaald. De deelname van de 
bewoners aan het inloopspreekuur is van grote waarde gebleken voor de uitkomsten van dit onderzoek.  
 
Bij de analyse is gebruik gemaakt van de verzamelde meetgegevens van het monitoringsonderzoek, 
meldingen van inwoners bij DCMR, meteorologische gegevens en rapportages van eerder uitgevoerde 
onderzoeken. Uit de analyses blijkt het volgende:  
Vast is komen te staan dat de overlast veroorzakende vliegensoort in hoofdzaak de kamervlieg (Musca 
domestica) betreft en in mindere mate aasvliegsoorten (Calliphoridae en Sarcophagidae). Soorten kleine 
kamervliegen (Fanniidae) worden nauwelijks als overlast veroorzakende vlieg ervaren. De overlast wordt 
met name ervaren in het zuidelijke gedeelte van Heijplaat. Uit de monitoringsgegevens blijkt dat de 
hoogste aantallen kamervliegen en aasvliegen worden gevangen in de vallen op het terrein van een 
verwerker van plastic afval en in de directe omgeving ervan. Op deze locatie worden deze vliegensoorten 
ook constant in de tijd in hoge aantallen aangetroffen in de vallen. Uit een vergelijking van deze vangsten 
met de vangsten in de referentievallen, blijken de vangsten bij de verwerker van het plastic afval 
significant hoger te zijn. Daarnaast blijkt uit een aanvullend onderzoek naar de rol van duwbakken gevuld 
met PMD afval als mogelijke bron van vliegen, dat het plastic afval een zeer geschikte ontwikkelingsbron 
betreft voor de kamervlieg en aasvliegsoorten.  
 
Tijdens het onderzoek is ook gekeken naar mogelijke deelbronnen met betrekking tot de ontwikkeling van 
de kamervlieg en aasvliegsoorten. Vele kleine deelbronnen kunnen cumulatief voor grootschalige overlast 
zorgen. Kleine deelbronnen zijn aangetroffen, bijvoorbeeld in de vorm van ondergrondse afvalcontainers, 
composthopen en een kinderboerderij. Echter de aard en het aantal van deze kleine deelbronnen in de 
wijk Heijplaat wijkt niet af met de aanwezigheid ervan in andere wijken van vele steden in Nederland waar 
geen overlast wordt ervaren. Deze kleinere deelbronnen bepalen mede de ‘van nature’ voorkomende 
populaties in stedelijk gebied. Bij grootschalige overlast, zowel in aantallen als geografische verspreiding, 
zal een, voor de betreffende locatie unieke en van substantiële omvang zijnde bron aanwezig moeten zijn, 
die deze overlast kan veroorzaken.  
  
De combinatie van bovenstaande punten geeft aan dat de bron van de overlast veroorzakende 
vliegensoorten, bovenop de ‘van nature’ voorkomende vliegenpopulaties, gezocht moet worden in het 
plastic afval dat wordt verwerkt direct ten zuiden van het woon- en leefgebied Heijplaat.  
  
Op het moment dat de overlast veroorzakende vliegensoort(-en) en ontwikkelingsbron(nen) bekend 
is/zijn, kunnen beheersmaatregelen worden getroffen om overlast te voorkomen. Technisch zijn er vele 
beheersmaatregelen denkbaar. Beheersmaatregelen zijn op te delen in preventieve maatregelen en 
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curatieve maatregelen, met andere woorden voorkomen en bestrijden. De preventieve maatregelen 
grijpen in op de levenswijze en behoeften van het insect zodat het zich niet meer kan ontwikkelen, of op 
de wijze waarop het insect zich kan verplaatsen. Curatieve maatregelen vangen en/of doden de insecten.  
Een combinatie van meerdere beheersmaatregelen geeft vaak de beste resultaten. Bij het bepalen van de 
beheersmaatregelen dient rekening te worden gehouden met de verschillende stadia van het insect. In 
het rapport van 2019 worden de diverse beheersmaatregelen nader toegelicht. 
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Bijlage 2: Aanpassingen onderzoek 2020 ten opzichte van 2019 
 

Het monitoringssysteem is gebaseerd op het monitoringssysteem van 2019. Hierbij wordt van dezelfde 
monitoringsmethode, -frequentie, lokstoffen, materialen, locaties van vallen, referentievallen etc. 
gebruik gemaakt. Voor een uitgebreide beschrijving van de methodiek wordt dan ook verwezen naar de 
rapportage van 2019. Ten opzichte van het monitoringssysteem van 2019 werd het netwerk van vallen 
aangepast om beter bij de doelstellingen van 2020 te passen. In totaal wordt in 2020 gebruik gemaakt van 
18 vallen. Ten opzichte van de situatie in 2019 komen de onderstaande vallen te vervallen. De reden 
waarom deze vallen komen te vervallen wordt bij de betreffende val vermeld. 
 
Val 7 In hal afvalverwerkend bedrijf  
Reden: De concurrentiekracht van het aanwezige huishoudelijke plastic afval ten opzichte van de lokstof 
in de monitoringsval is te groot.  
  
Val 11 Bij horecagelegenheid Courzand  
Reden: Rondom deze locatie hangen drie vallen op relatief korte afstand van elkaar. Voor doelstellingen 
van 2020 zijn twee vallen voldoende.  
  
Val 17 In hal bij afvalverwerkend bedrijf  
Reden: De concurrentiekracht van het aanwezige huishoudelijke plastic afval ten opzichte van de lokstof 
in de monitoringsval is te groot.  
  
Val 18 Val op Noorder oever  
Reden: Deze val was opgenomen in het monitoringssysteem van 2019 om eventueel effect te meten van 
een afvalverwerker op de Noorder oever. In 2020 is het gehele systeem gericht op de verwerker van 
huishoudelijk plastic afval op Heijplaat.  
  
Val 19 Val op Noorder oever  
Reden: Deze val was opgenomen in het monitoringssysteem van 2019 om eventueel effect te meten van 
een afvalverwerker op de Noorder oever. In 2020 is het gehele systeem gericht op de verwerker van 
huishoudelijk plastic afval op Heijplaat.  
  
Val 21 Val op Noorder over  
Reden: Deze val was opgenomen in het monitoringssysteem van 2019 om eventueel effect te meten van 
een afvalverwerker op de Noorder oever. In 2020 is het gehele systeem gericht op de verwerker van 
huishoudelijk plastic afval op Heijplaat.  
  
Val 25 Val kinderboerderij Charlois  
Reden: Deze val was opgenomen in het monitoringssysteem van 2019 om eventueel effect van de 
kinderboerderij op Heijplaat te kunnen vergelijken met een andere kinderboerderij. In 2020 is het gehele 
systeem gericht op de verwerker van huishoudelijk plastic afval op Heijplaat.  
 
Nieuwe val bij nieuwbouwwijk Heijplaat. Op verzoek van de gemeente Rotterdam wordt een val 
toegevoegd in de nieuwbouwwijk op Heijplaat om eventuele overlast op deze nieuwe locatie te kunnen 
monitoren. De nieuw te plaatsen val wordt voorzien van het nummer 22. Dit nummer is niet  
gebruikt in 2019.  
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De nummering van de vallen uit 2019 wordt verder overgenomen in het monitoringssysteem van  
2020.  
Andere noemenswaardige punten ten opzichte van 2019 zijn: 

 De op de lijmvellen eventueel aanwezige kleine kamervliegen (Fanniidae) worden in 2020 niet in 
de monitoring betrokken aangezien in 2019 is vastgesteld dat dit niet de overlast veroorzakende 
vlieg betreft. 

 De monitoring zou aanvankelijk plaats vinden in de periode van 1 april tot 1 oktober 2020. Om 
beter aan te sluiten bij de monitoring van 2019 en in te spelen op het zeer zachte najaarsweer, 
werd de monitoring in 2020 voortgezet tot en met week 42 (14 oktober). 

 De gemeente heeft net als in 2019 gekozen voor een samenwerking waarbij medewerkers van 
de gemeente het netwerk van vliegenvallen voorbereiden op de vangst. De benodigde lijmvellen 
en werkinstructies worden aangeleverd door het KAD. 

 
 
Het onderstaande figuur toont de locaties van vliegenvallen op en rond Heijplaat in 2020 en 2019. De 
vallen in rood werden om bovenstaande redenen niet gecontinueerd in 2020. 
 

 
 
 
Verder is er een verschil in de determinatieprocedure: in 2019 werden aantallen vliegen op het lijmvel 
tot maximaal 500 geteld, terwijl in 2020 werd doorgeteld tot hogere aantallen.  
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Bijlage 3: Vliegenvangsten vangsysteem 
 

Vangsten kamervliegen in het vangsysteem op Heijplaat (Musca domestica) 
Op 20-06 en 22-07 ontbreken de gegevens doordat de vallen onjuist voorbereid waren. 
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15 8-4-2020* 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0* 

16 15-4-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 22-4-2020 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 29-4-2020 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

19 6-5-2020 0 0 0 0 0 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

20 13-5-2020 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

21 20-5-2020 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

22 27-5-2020 0 0 0 0 0 11 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 

23 3-6-2020 18 0 7 0 2 119 81 11 0 12 2 0 0 32 28 16 0 0 328 

24 10-6-2020**                                       

25 17-6-2020 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 

26 24-6-2020 0 3 0 0 0 33 5 2 0 2 7 0 0 0 3 3 2 0 60 

27 1-7-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 8-7-2020 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

29 15-7-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 22-7-2020**                                       

31 29-7-2020 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

32 5-8-2020 0 0 1 0 0 8 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 15 

33 12-8-2020 4 0 1 0 0 7 3 0 0 0 2 0 0 2 38 0 0 0 57 

34 19-8-2020 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 

35 26-8-2020 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

36 2-9-2020 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

37 9-9-2020 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

38 16-9-2020 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

39 23-9-2020 0 0 0 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 22 

40 30-9-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 7-10-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 14-10-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* KAD medewerker had geen toegang tot het terrein, meting incompleet.. **Zie hoofdstuk 3. 
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Vleesvliegen/aasvliegen in het vangsysteem op Heijplaat (Calliphoridae en Sarcophagidae) 
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15 8-4-2020* 22 29 9 0 6    32 1 68 13 35 61 26 66 6 23 6 403* 

16 15-4-2020 6 16 13 2 9 6 6 10 6 38 96 7 58 5 20 6 3 1 308 

17 22-4-2020 9 132 82 3 18 29 3 40 22 27 28 16 107 6 17 13 47 5 604 

18 29-4-2020 0 2 2 3 0 10 2 3 0 63 53 0 1 0 0 22 3 0 164 

19 6-5-2020 12 31 36 24 10 8 196 103 21 338 186 46 75 97 169 19 117 25 1513 

20 13-5-2020 6 19 39 171 22 136 288 87 14 185 143 95 47 51 41 3 50 2 1399 

21 20-5-2020 28 142 31 91 42 245 311 119 31 161 107 72 64 221 69 14 87 36 1871 

22 27-5-2020 197 171 152 96 76 381 376 156 108 162 95 88 96 271 214 248 23 7 2917 

23 3-6-2020 201 79 216 84 33 246 538 234 125 233 138 137 119 331 193 351 18 28 3304 

24 10-6-2020**                                      

25 17-6-2020 187 371 6 69 51 514 345 111 8 447 369 44 20 271 332 111 25 17 3298 

26 24-6-2020 682 402 338 433 217 353 685 253 79 677 462 138 162 432 571 478 234 147 6743 

27 1-7-2020 155 71 46 211 9 505 393 105 44 278 113 118 57 310 420 92 3 19 2949 

28 8-7-2020 139 224 79 487 45 696 377 297 9 200 549 208 27 364 292 114 1 6 4114 

29 15-7-2020 64 60 21 174 1 435 851 129 0 380 228 44 4 345 27 157 16 16 2952 

30 22-7-2020**                                   

31 29-7-2020 378 312 104 322 1 764 1085 268 57 345 498 176 81 384 268 338 98 66 5545 

32 5-8-2020 335 317 297 412 8 498 524 172 171 514 472 83 125 418 427 365 302 220 5660 

33 12-8-2020 402 370 179 366 24 63 161 283 259 199 245 65 106 305 609 192 262 236 4326 

34 19-8-2020 423 365 537 228 3 238 627 197 18 484 508 6 18 99 495 320 214 107 4887 

35 26-8-2020 123 209 81 179 3 547 93 121 1 581 563 20 42 180 218 16 17 74 3068 

36 2-9-2020 6 3 10 7 4 405 221 8 6 66 77 51 3 119 29 48 87 11 1161 

37 9-9-2020 13 19 5 31 0 199 44 9 0 61 119 30 13 204 27 57 37 3 871 

38 16-9-2020 76 78 63 11 0 271 236 68 4 148 111 16 39 191 206 214 193 6 1931 

39 23-9-2020 141 37 91 13 1 448 198 14 7 470 174 17 33 70 377 259 174 3 2527 

40 30-9-2020 1 6 5 1 3 106 31 2 0 49 35 14 10 138 6 27 46 0 480 

41 7-10-2020 13 1 2 15 6 28 3 21 7 25 1 4 9 137 3 2 2 0 279 

42 14-10-2020 16 4 10 4 7 22 1 17 4 0 8 2 6 59 18 4 45 4 231 

*De KAD medewerker had geen toegang tot het terrein, meting incompleet. **Zie hoofdstuk 3.  
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Bijlage 4: Meteorologische data KNMI 
 

Etmaalgemiddelden temperatuur in °C per dag 2019 en 2020. In de onderstaande figuur op de volgende 
pagina zijn de etmaalgemiddelden per dag weergegeven voor 2019 en 2020 De gegevens zijn afkomstig 
van de website van het KNMI, weerstation Rotterdam.  

 
 

Onderstaande tabel en figuur toten de maandgemiddelde temperatuur zoals gemeten op 

bovengenoemde weerstation. 

 
Maandgemiddelde 

temperatuur °C 
 2019 2020 

Januari 3,5 6,2 

Februari 6,1 7,2 

Maart 8 6,8 

April 10,9 11,1 

Mei 11,7 13,1 

Juni 18,1 17,5 

Juli 18,8 17 

Augustus 18,4 20,4 

September 14,5 15,2 

Oktober 11,6 11,3 

November 6,4 9,3 

December 5,8 4,1 

Gemiddeld 11,19 11,59 
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Bijlage 5: Geografische spreiding vliegenvangsten 2020 
 

De verdeling van het totaal aantal in de 18 vallen gevangen vliegen in het onderzoeksgebied staat 
weergegeven in de volgende twee figuren, waarbij de kleur van het symbool voor locatie van de val (een 
ruit) correspondeert met de kleurcodering in de op Tabel 1 gebaseerde legenda. Het terrein van de 
afvalverwerker staat in beide figuren weergegeven als donkergrijs blok. 
 
Geografische weergave kamervliegen (Musca domestica) in het vangsysteem in 2020 

 
 
Geografische weergave vleesvliegen/aasvliegen in het vangsysteem (Calliphoridae en Sarcophagidae) 
in 2020 
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Bijlage 6: Door bewoners ingeleverde monsters 
 

Datum vangst 
(indien 
bekend) 

Datum van ontvangst 
KAD kantoor 

Calliphoridae en 
Sarcophagidae  Fanniidae Musca domestica 

Vleesvliegen/aasvliegen   kleine kamervliegen de kamervlieg 

- 10-6-2020    

 Courzandseweg 0 enkele >100 

 24-6-2020    

April/mei 2020 

Courzandseweg 125 0 1 

Courzandseweg 8 0 0 

 1-7-2020    

17-6 t/ 24-6-
2020 Streefkerkstraat 1 27 16 

 8-7-2020    

4-7-2020 Aurorastraat 7 0 0 

24-6 t/m 8-7 Streefkerkstraat 0 19 36 

1-7 t/m 8-7 Vestastraat 0 48 17 

wk eind juni Waarderstraat 0 2 147 

 15-7-2020    

1-7 t/m 14-7 Courzandseweg 26 0 0 

8-7 t/m 15-7 Waarderstraat 0 0 67 

 22-7-2020    

15-7 t/m 22-7 Waarderstraat 0 1 11 

- Onbekend 0 0 12 

 29-7-2020    

22-7 t/m 29/7 Waarderstraat 0 0 10 

 5-8-2020    

29-7 t/m 5/8 Waarderstraat 0 0 >35 

 12-8-2020    

- Waarderstraat 4 0 208 

 21-8-2020    

- Guldelandstraat 6 0 0 

 26-8-2020    

15-7 t/m 19-8 Courzandseweg 33 0 0 

 2-9-2020    

- Elimstraat 0 0 4 

26-8 t/m 2-9 Guldelandstraat 17 0 3 

1-9-2020 Waarderstraat 0 1 15 

 9-9-2020    

1-8 t/m 8-9 Victorieuxstraat 47 5 184 

2-9-2020 Waarderstraat 0 0 11 

 16-9-2020    

9-9 t/m 16-9 Waarderstraat 0 0 7 

 30-9-2020    

14 t/m 23-9 Courzandseweg 11 0 0 

8-9 t/m 29-9 Waarderstraat 8 0 5 

Totalen 293 103 (+enkele) >889 
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Bijlage 7: Meldingen vliegenoverlast bij DCMR 
 

In de onderstaande tabel zijn de klachtenmeldingen afkomstig van Heijplaat, (postcode gebied 3089) met 
betrekking tot vliegende insecten op Heijplaat weergegeven, zoals deze bij DCMR zijn geregistreerd. Deze 
gegevens kunnen worden gebruikt ter indicatie van de mate van overlast. 

Datum 2020 meldingen vliegen 
Totaal aantal 
klachten vliegen 

Bijzonderheden 

16-jan       

29-jan       

4-feb       

14-mrt       

16-mrt 1 1   

17-mrt 1 2 corona lockdown 

18-mrt 1 3   

19-mrt       

21-mrt 1 4   

24-mrt 1 5   

24-mrt       

25-mrt 1 6   

3-apr       

4-apr       

5-apr 1 7   

6-apr       

7-apr 2 9   

7-apr       

1-sep 2 11   

10-apr       

11-apr 1 12   

12-apr       

12-apr 4 16   

15-apr 1 17   

16-apr 1 18   

20-apr       

21-apr       

27-apr 2 20   

3-mei 1 21   

7-mei 2 23   

8-mei 7 30   

10-mei 4 34   

17-mei 3 37   

21-mei       

21-mei 17 54   

22-mei       

22-mei 39 93   

Zie volgende pagina deel tabel pagina 4. 
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Deel 2 tabel Bijlage 4 

23-mei 12 105   

26-mei 2 107   

28-mei 4 111   

29-mei       

29-mei 10 121   

30-mei       

31-mei 47 168   

1-jun 91 259 ca 10 dubbele meldingen 

2-jun 69 328 dubbele meldingen 

2-jun       

3-jun 35 363   

4-jun 12 375   

5-jun 4 379   

7-jun 7 386   

8-jun 18 404   

8-jun       

9-jun       

9-jun 6 410   

10-jun       

10-jun 7 417   

11-jun 3 420   

12-jun 16 436   

12-jun       

13-jun 7 443   

14-jun 3 446   

18-jun 2 448   

19-jun 7 455   

21-jun 6 461   

23-jun       

25-jun       

26-jun       

2-jul 3 464 start proefneming actief koolfilter 

6-jul 1 465     

7-jul 2 467   

10-jul 2 469   

12-jul 2 471 15-07 nieuw meldkamersysteem 

23-jul 2 473   

27-jul       

30-jul 1 474   

31-jul       

31-jul 3 477   

1-aug 3 480   

Zie volgende pagina deel 3 tabel Bijlage 4 
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Deel 3 tabel Bijlage 4 

2-aug 6 486  

3-aug 2 488   

4-aug 5 493   

5-aug 3 496   

5-aug       

6-aug 3 499   

6-aug       

7-aug       

7-aug 1 500   

8-aug 5 505   

9-aug 22 527   

11-aug       

12-aug       

12-aug 16 543   

13-aug       

15-aug 3 546   

15-aug 2 548   

17-aug 2 550   

19-aug       

20-aug       

21-aug       

25-aug       

27-aug       

27-aug 1 551   

8-sep 1 552   

9-sep 1 553   

10-sep 1 554   

22-sep 2 556   

27-sep 1 557   

Laatste melding 2020 

 
Meldingen zijn altijd subjectief en worden in de onderhavige rapportage indicatief gebruikt. In totaal 
werden bij DCMR 557 meldingen gedaan over vliegenoverlast vergeleken met 325 meldingen in totaal in 
2019.  
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Het onderstaande figuur toont het geografische patroon van overlastmeldingen bij DCMR in het 
woongebied van Heijplaat in 2020. De grootte van de cirkels wordt bepaald door het aantal meldingen 
per postcode (Bron: DCMR), het grijze blok geeft een schatting van het terrein van de afvalverwerker. 
 

 
 
 
 
Het onderstaande figuur toont aantal overlastmeldingen bij DCMR in dezelfde week als waarin de 
vliegenvangsten werd uitgevoerd. Ter vergelijking wordt het verloop van de vangsten van 
kamervliegen in het meetsysteem met vliegenvallen getoond. Op twee momenten komt de 
overlastpiek exact overeen met de vliegenpiek zie ook paragraaf 3.1. 
 

 
 
Een belangrijke kanttekening is dat het meldsysteem dat DCMR hanteert op 15 juli 2020 werd gewijzigd. 
Deelnemers van het Vliegenteam hebben tijdens de diverse overlegmomenten dan ook aangekaart dat 
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bewoners van Heijplaat het melden van overlast sinds de aanpassing erg lastig, tijdrovend en onlogisch 
vinden. Het was niet mogelijk het melden van vliegen voor het einde van de meetperiode weer te 
vereenvoudigen. Een tweede belangrijke kanttekening is dat de overlastmeldingen als ondersteuning 
kunnen worden gebruikt bij het trekken van conclusies, maar dat daarbij de subjectiviteit van dergelijke 
meldingen in acht moet worden genomen. Zo kunnen dergelijke meldingen bijvoorbeeld beïnvloed 
worden door media-aandacht en bereidwilligheid van bewoners om meldingen te doen.  
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Bijlage 8: Statistische analyse vliegenvangsysteem 2019 
 

Statistische analyse vliegenvangsten 2019 
Uit de grafische weergave van de gegevens is in 2019 een duidelijk clustering rond de vermoedde bron te 
zien. Het doel van de statistische analyse is aan te tonen dat deze relatie met afstand tot  de bron niet aan 
het toeval is toe te schrijven.  
Het aantal in de vallen gevangen kamervliegen neemt toe naarmate men de vermoedde bron nadert, deze 
relatie is significant met p=0,009). De statistische analyse van vleesvlieg/aasvliegen laat zien dat de relatie 
tussen het aantal vliegen en de nabijheid tot de bron significant is (p=0,002). In beide analyses werden de 
twee vallen die in de fabriekshal van het afvalverwerkende bedrijf geplaatst waren (vallen 7 en 17) 
verwijderd omdat deze vallen geen goed beeld gaven door overmatige concurrentie met het aanwezige 
huisvuil. In de monitoring van 2020 zijn deze vallen dan ook niet opgenomen. 
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Bijlage 9: Overzicht van eerder uitgevoerde onderzoeken  
 

In de afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de aard van de  
overlast door vliegende insecten op Heijplaat. Hieronder wordt verwezen naar de  
rapportage van de eerder uitgevoerde onderzoeken.  
 
Bezoekverslag d.d. 12 juni 2020 
Kenmerk KAD/2020/0136/FG/MBe 
d.d. 12 juni 2020 
 
Rapport onderzoek (Rotterdam Heijplaat 2019) 
(november 2019) 
Kenmerk: KAD/2019/0293/EvG 
d.d.7 november 2017  
 
Eindrapport vliegenonderzoek Heijplaat  
(november 2017)  
Kenmerk: KAD/2017/0158b/AMr/JB,  
d.d. 17 november 2017  
 
Rapport onderzoek  
(6 juni 2019)  
Kenmerk: KAD/2019/0176/EvG/MBe  
d.d. 17 juni 2019 
 
Vervolg vliegenonderzoek Heijplaat  
(18 mei 2018)  
Kenmerk: KAD/2018/0093a/MM/MBe  
d.d. 24 mei 2018  
  
Eindrapportage vliegenonderzoek Heijplaat  
(oktober 2018)  
Kenmerk: KAD/2018/0248/AMr/MBe  
d.d. 4 oktober 2018  
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Bijlage 10: Ontwikkelingssnelheid vliegen  
 

De  ontwikkelingssnelheid van vliegen is zeer sterk afhankelijk van de temperatuur. Deze snelheid kan 
enigszins verschillen per vliegensoort. Voor de kamervlieg is deze weergeven in de onderstaande tabel: 
 
 

Temperatuur in °C Levenscyclus in dagen 

16 37 

19 26 

22 18 

25 12 

35 8 

 


