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Vliegenoverlast in de wijk.  
 
Al verschillende jaren is er in de wijk Sparrenburg sprake van vliegenoverlast. Tot nu toe is de oorzaak 
niet te achterhalen. Vorig jaar heeft de gemeente een nieuw onderzoek uit laten voeren naar de 
mogelijke oorzaak en te nemen maatregelen om vliegenoverlast tegen te gaan. Graag willen wij u kort 
informeren over het onderzoek, de aanbevelingen uit het rapport en de stappen die de gemeente 
daarin neemt en nog gaat nemen. 
 
KAD-onderzoek 2017 
In opdracht van de gemeente heeft het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) uit Wageningen 
vorig jaar een onderzoek uitgevoerd in de periode van vliegenoverlast. Locaties met mogelijke 
bronnen zijn bezocht, monsters zijn genomen en in het KAD-laboratorium geanalyseerd.  
 
Hoewel het KAD met het onderzoek geen oorzaak van de vliegenoverlast heeft kunnen vaststellen, 
geeft het KAD-rapport wel duidelijke aanbevelingen om de vliegenoverlast te beperken en te 
bestrijden. Verschillende locaties zijn uitgesloten als bronlocatie (een plek waar vliegen zich mogelijk 
overmatig ontwikkelen) en enkele locaties blijven daarvoor in beeld. In het onderzoek is verder 
ingezoomd op de mogelijke bronlocaties die er mogelijk toedoen met aanbevelingen om ontwikkeling 
van vliegen te beperken. 
 
Wat doet de gemeente? 
Op dit moment zijn de weersomstandigheden zodanig dat zich weer vliegen kunnen gaan ontwikkelen. 
Met name de locaties die niet door het KAD zijn uitgesloten als bronlocatie, worden door de gemeente 
en de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) frequent bezocht en gemonitord. 
 
Zo zal nertsenhouderij Rios Mink B.V. haar huidige vliegen(larven)bestrijdingsplan op grond van de 
vergunning moeten actualiseren, waarbij de aanbevelingen uit het KAD-rapport in acht worden 
genomen. De gemeente heeft onlangs besloten om met bestuurlijke bevoegdheid een actualisatie van 
het vliegen(larven)-bestrijdingsplan bij Rios Mink B.V. af te dwingen door middel van een 
dwangsomprocedure. 
Het bedrijf wordt op dit moment frequent gecontroleerd op de voor het bedrijf geldende voorschriften. 
Mocht worden vastgesteld dat er een overtreding van de voorschriften plaatsvindt dan zal daar direct 
tegen worden opgetreden. Daarbij benadrukken wij wel, dat het niet met absolute zekerheid is vast te 
stellen of het bedrijf Rios Mink B.V. de bron is van de vliegenoverlast in de omgeving van woonwijk 
Sparrenburg. Ook andere mogelijke locaties - zoals composteerbedrijf Den Ouden en het 
volkstuinencomplex - zijn en worden bezocht. 
 
Aanvullend KAD-onderzoek in de omgeving 
Met het uitgevoerde onderzoek in 2017 is geen feitelijke bron van de vliegenoverlast vastgesteld. Om 
deze reden wil de gemeente binnenkort in samenwerking met het KAD een aanvullend onderzoek 
gaan doen om hopelijk meer inzicht in de oorzaak van de overlast te krijgen. 
Door het KAD zullen in de omgeving verzegelde monitoringsdepots met een biologische lokstof en 
lijmstroken worden geplaatst. De depots met gevangen vliegen zullen volgens een bepaald protocol 
worden gemonitord en geanalyseerd door het KAD. Op die wijze denken we een beter beeld te krijgen 
van de plekken waar de meeste vliegen aanwezig zijn en daarmee gerichter te kunnen zoeken naar 
de oorzaak van de overlast. Deze brief is onder meer bedoeld om u te informeren over het plaatsen 
van de monitoringsdepots van het KAD. 
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Tips voor u als bewoner 
In het KAD-rapport worden verder ook aanbevelingen gedaan om vliegen in de wijk te kunnen 
bestrijden. Probeer uw afval afgedekt te houden, zo snel mogelijk af te voeren en afvalbakken na 
lediging te reinigen. Waar mogelijk horren en vliegengaas plaatsen. Volwassen vliegen kunnen met 
lijmvallen (uit de wind) en insectenlampen worden bestreden. Daarnaast kunnen vliegenvallen met 
lokstof goed werken mits geplaatst buiten de zone waar u veelal verblijft. Voorkom bronnen in de wijk, 
zoals tuinbemesting met kippenmest en probeer de hokken van (boerderij)dieren schoon te houden. 
 
Informatie? 
Indien u overlast van vliegen ervaart dan verzoeken wij u dit te melden via de milieuklachtencentrale 
(MKC), digitaal via de website www.milieuklachtencentrale.nl of telefonisch via 073 – 681 28 21. 

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, 
telefoon 073 – 615 51 55. 

 

 


