
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Quickscan en risicoanalyse overlast steekmuggen en 

knutten Grebbedijk  
 

Martijn Terpstra  & Gert-Jan van Duinen 

 

In opdracht van Provincie Gelderland 



 

2 
 

  

COLOFON 

 

Titel: Quickscan en risicoanalyse overlast steekmuggen en knutten Grebbedijk  
 
Auteurs: Martijn Terpstra  & Gert-Jan van Duinen 
 

 

Stichting Bargerveen | Nijmegen | juni 2022 

 

www.stichtingbargerveen.nl | www.linkedin.com/company/stichting-bargerveen 

 



 

3 
 

 

 

 

 

Quickscan en risicoanalyse overlast steekmuggen en 

knutten Grebbedijk  

 

 

 

Martijn Terpstra & Gert-Jan van Duinen 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 
 

Inhoud 
1. Inleiding ........................................................................................................................................... 5 

Aanleiding ............................................................................................................................................ 5 

Leeswijzer ............................................................................................................................................ 5 

2. Plangebied en plannen .................................................................................................................... 6 

Huidige situatie .................................................................................................................................... 6 

Plannen ................................................................................................................................................ 7 

3. Biologie steekmuggen en knutten ................................................................................................... 8 

Levenscyclus steekmuggen ................................................................................................................. 8 

Soorten steekmuggen ......................................................................................................................... 9 

Knutten .............................................................................................................................................. 10 

Natte natuur en risico’s ..................................................................................................................... 10 

Mitigerende maatregelen ................................................................................................................. 11 

4. Steekmuggen- en knuttenoverlast bij uiterwaarden .................................................................... 11 

5. Risico’s op steekmuggen- en knuttenoverlast Grebbedijk ............................................................ 13 

Verhogen stuw .................................................................................................................................. 13 

Aanleg zwemplas ............................................................................................................................... 14 

Aanleg poelen .................................................................................................................................... 15 

6. Conclusies en adviezen mitigeren risico’s ..................................................................................... 15 

7. Monitoringsplan ............................................................................................................................ 16 

8. Bronvermelding ............................................................................................................................. 17 

Bijlage 1. Invoer Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en Knutten .............................. 19 

 

  



 

5 
 

1. Inleiding 
 

Aanleiding 
Vanwege de veiligheid moet de Grebbedijk (tussen Rhenen en Wageningen) worden verstevigd. Met 

de nodige ingrepen worden kansen benut om tegelijk in te zetten op verbetering van recreatieve 

voorzieningen en de versterking van de ecologische kwaliteit van de uiterwaarden langs de Nederrijn. 

De provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en 

Waterschap Vallei en Veluwe hebben nu een voorkeursalternatief vastgesteld, waarin al deze aspecten 

worden gewaarborgd.  

Binnen dit voorkeursalternatief worden ook enkele vernattende maatregelen genomen ten behoeve 

van Natura 2000 doelen. Vanwege deze voorgenomen vernatting zijn enkele berichten 

binnengekomen van ongeruste omwonenden over de mogelijke toename van steekmuggen en 

bijkomende overlast. De Provincie Gelderland heeft Stichting Bargerveen en Altenburg en Wymenga 

Ecologisch Advies gevraagd een risicoanalyse uit te voeren en adviezen te geven over de inrichting van 

het deelgebied de Bovenste Polder onder Wageningen (Figuur 1). Daarnaast is gevraagd om een opzet 

en advies te geven over een mogelijke monitoring.  

Leeswijzer 
In dit rapport wordt eerst een algemene beschrijving gegeven van de ecologie van steekmuggen en 

knutten. Daarna wordt ingegaan op de specifieke risico’s van steekmuggen en knutten in uiterwaarden 

van de grote rivieren. Hiervoor is met een kort literatuuronderzoek gekeken naar soortgelijke situaties 

in binnen- en buitenland. Met deze informatie is vervolgens een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij ook 

de Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en Knutten is gebruikt. In het volgende 

hoofdstuk worden adviezen gepresenteerd voor de inrichting. Tot slot wordt een advies gegeven over 

een mogelijke monitoring van stekende insecten in het gebied.  

  

1 

2 

3 

Figuur 1. De ligging van Bovenste Polder onder Wageningen met daarin aangegeven de 3 locaties waar maatregelen gepland 
zijn en die in deze risicoanalyse zijn betrokken. 
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Figuur 2. Luchtfoto van de Bovenste Polder onder Wageningen (Bron: ahn.arcgisonline.nl). 

 
Figuur 3. Hoogtekaart van de Bovenste Polder onder Wageningen (Bron: ahn.arcgisonline.nl). De laagste delen in deze 
polder zijn donker blauwgroen gekleurd en hebben een maaiveldhoogte van 7,00-7,15m +NAP. 

 

2. Plangebied en plannen  

 

Huidige situatie 
Binnen het project Grebbedijk zullen werkzaamheden, waarvoor een risicoanalyse steekmuggen en 

knutten is gevraagd, plaatsvinden in de Bovenste polder onder Wageningen. Dit is een buitenpolder 

langs de Nederrijn. Voor de inpoldering bestond het uit een eiland die door een geul met het 

binnenland gescheiden was. Momenteel ligt de polder volledig tegen de stad Wageningen aan, waar 

de Grebbedijk de stad beschermt tegen overstroming. Een tochtsloot volgt de oude contouren van de 

voormalige geul en watert af in het Havenkanaal (Figuur 1).  



 

7 
 

Deze zomerpolder was in het verleden in agrarisch gebruik en er stonden drie steenfabrieken. In 1965 

sloot de laatste fabriek, waarna een groot deel van de polder in beheer werd genomen door 

Staatsbosbeheer. Momenteel bestaat het grootste deel van de uiterwaarden hier uit natuurgronden. 

In 1995 is er een geul aangelegd in de Bovenste Polder. De bodem van de geul bestaat uit zand met 

aangevoerd slib. Aan de randen komen rietvegetaties voor. Deze worden extra gestimuleerd door de 

verwijdering van wilgenopslag.  

Overstroming van de zomerkade komt zelden voor. De waterstand in de Bovenste polder wordt 

hoofdzakelijk beïnvloed door het peil in de Nederrijn. De Nederrijn is gestuwd en heeft daardoor een 

weinig dynamisch karakter. Bij Amerongen staat een stuw die een normaal peil hanteert van 6,00 

meter +NAP. Bij hogere afvoeren komen hogere rivierpeilen voor. De zomerkade van de Bovenste 

Polder heeft een kruinhoogte van 9,55 meter +NAP. Overstroming komt eens in de 3,8 jaar voor. Vanaf 

een waterstand van 9,40m +NAP wordt water ingelaten. Na het hoogwater loopt het water weer weg 

via de overlaten waar het water is binnengelaten en via het Havenkanaal. Bij rivierwaterstanden vanaf 

7,00m +NAP treedt rivierkwel op in de laagste delen van de polder. Vanuit de Wageningse Berg komt 

ook kwel, maar door de wateronttrekking is dit minimaal.  

In regenachtige perioden ontstaan hier en daar tijdelijke plassen. De bodem van de polder bestaat uit 

een dunne laag klei met daaronder watervoerende lagen met zand en grind. In een groot deel van het 

gebied vindt normaal wegzijging plaats en vallen de plassen weer droog. 

De polder wordt extensief jaarrond begraasd door runderen. Om verruiging tegen te gaan worden 

delen ook gemaaid. De Beneden Waarden zijn nog in gebruik als landbouwgrond en worden bemest 

en jaarlijks meerdere malen gemaaid (Kurstjens & Peters, 2011).  

Plannen 
De plannen voor het gebied omvatten drie maatregelen die relevant zijn met het oog op de 

risicoanalyse van steekmuggen (Figuur 1). De meest ingrijpende maatregel is het verhogen van de stuw 

bij Pabstendam, waarbij het beoogde nieuwe peil 7,49m +NAP is. Er zullen hier bij hogere peilen van 

de rivier door rivierkwel of na heftige regenval meer en/of grotere plassen kunnen ontstaan in de 

laagten. Deze zullen door het verhoogde stuwpeil minder snel verdwijnen. Na medio juni wordt het 

stuwpeil verlaagd om het gebied toegankelijk te maken voor het maaibeheer. Er wordt verwacht dat 

er met deze maatregel maximaal 15 hectare extra zal inunderen met een waterdiepte van maximaal 

20 centimeter. Het gebied waar natte plekken of inundatie (tijdelijke plassen) kan gaan voorkomen is 

blauw gearceerd weergegeven in Figuur 4, waarin gerekend is met een stuwpeil van 7,49 m+NAP; in 

de situatie met een wat lager stuwpeil wordt dus niet dit hele gebied geïnundeerd, maar is wel een 

groot areaal in de polder plasdras (Figuur 3).  

Daarnaast wordt een zwemplas beoogd in de Beneden Waarden (nr. 2 in Figuur 1). Deze zal een vrij 

constant peil hebben, maar geen open verbinding hebben met het Havenkanaal. De derde ingreep 

betreft de aanleg van twee of drie amfibieënpoelen tussen de tochtsloot en de Grebbedijk ter hoogte 

van de Veerstraat. Het is nog niet zeker hoe deze poelen er precies uit gaan zien, maar voor de 

doelsoort Kamsalamander mag de poel niet jaarlijks droogvallen. Het zal hier daarom waarschijnlijk 

gaan over (semi)permanent water. 
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Figuur 4. Het overstroomde gebied bij een stuwpeil van 7,49 m+NAP. 

 

3. Biologie steekmuggen en knutten 
Steekmuggen (Culicidae) zijn een kleine groep binnen de muggen (Nematocera), waarvan er in 

Nederland rond de 35 soorten bekend zijn. Van knutten (Ceratopogonidae) zijn eveneens een groep 

binnen de muggen; hiervan komen ongeveer 100 soorten in Nederland voor, maar veel van deze 

soorten zuigen geen bloed bij zoogdieren en mensen. Vrouwtjes van steekmuggen en ook van knutten 

hebben een bloedmaaltijd nodig voor de ontwikkeling van de eieren. Bloed kan worden verzameld bij 

grotere dieren, zoals amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren (waaronder mensen). Muggen zijn een 

belangrijke ecologische schakel tussen het plantenleven en het dierenrijk. De larven van muggen 

(waaronder die van steekmuggen en knutten) leven van algen en bacteriën op afstervend 

plantenmateriaal in relatief moeilijke (natte, zure, zuurstofarme) leefomgevingen. Op hun beurt 

worden muggen en hun larven zelf gegeten door andere insecten, amfibieën, reptielen, en vogels en 

vormen zo een belangrijk onderdeel van de voedselketen in de natte natuur.  

Levenscyclus steekmuggen 
De levenscyclus van steekmuggen begint nabij of in het water als ei. Nadat deze uitkomt heeft de larve 

open water nodig om te overleven. Het gaat hoofdzakelijk om stilstaand water. Muggenlarven zijn 

mobiel en voeden zich met algen en bacteriën. Na drie vervellingen verandert de larve in een pop. Hier 

ondergaat het dier een totale metamorfose en komt het volwassen dier aan het wateroppervlak uit. 

Voor de voortplanting vinden beide geslachten elkaar in grote zwermen. De zwermen vinden bij 

voorkeur plaats bij een markant punt in het landschap, bijvoorbeeld bij een struik of boom in de buurt. 

Voor het leggen van eieren hebben vrouwtjes een bloedmaaltijd nodig, hiervoor moeten ze een donor 

zoeken. Ze worden bij het zoeken op afstand aangetrokken door geur, warmte en koolzuurgas (CO2) in 

ademlucht. De meeste steekmuggen zijn slechte vliegers, afstanden groter dan vijftig meter zullen niet 
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snel massaal worden overbrugd. Zeker bij hogere windsnelheden (> 3 Beaufort) wordt er niet ver 

gevlogen. Dit verschilt echter per soort. Voor sommige soorten zal een afstand van vijftig meter al 80% 

van de steekmuggen tegenhouden, terwijl hier bij andere soorten soms wel een kilometer of meer 

voor nodig is (Verdonschot & Besse-Lototskaya, 2014). 

De larvale stadia zijn gebonden aan ondiep open water. Steekmuggen kunnen zich onder goede 

omstandigheden (warm, stilstaand water, geen predatie) snel (binnen tien dagen) van ei, drie larve 

stadia en het popstadium tot volwassen imago ontwikkelen. Deze omstandigheden komen vooral voor 

in tijdelijke geïsoleerde wateren. Hier kunnen ze zich zonder remmende factoren massaal ontwikkelen. 

Veel soorten kunnen bij gunstige omstandigheden meerdere generaties in een jaar voortbrengen. In 

natuurlijke omstandigheden worden muggenpopulaties beïnvloed door verschillende factoren. Het 

overgrote deel zal als larve slachtoffer worden van verdroging, veroorzaakt door wisselende 

waterstanden. Daarnaast is predatie van zowel de larven (door roofinsecten, amfibieën en vissen) als 

van de imago's (door spinnen, roofinsecten, amfibieën, reptielen, vleermuizen en vogels) een 

belangrijke doodsoorzaak.  

Soorten steekmuggen 
Naast de algemene ecologie zijn er ook verschillende overlevingsstrategieën tussen de soorten of 

soortgroepen. Voor dit type onderzoek worden twee soortgroepen onderscheiden op basis van 

leefomgeving en levenscyclus: de moerassteekmuggen en de huissteekmuggen. 

Moerassteekmuggen 

Onder moerassteekmuggen vallen de soorten van het geslacht Aedes. Deze steekmuggen voelen zich 

vooral thuis in een natte moerasachtige omgeving. Deze soorten overwinteren als ei, dat gelegd wordt 

op planten of grond in nat gebied, niet op open water. Doordat deze eieren snel kunnen ontwikkelen 

in het voorjaar, ontstaat er in natuurlijke moerassige leefomgevingen een grote activiteit aan 

volwassen moerassteekmuggen in het late voorjaar (eind mei, begin juni). Deze voorjaarsgeneratie kan 

massaal gelijktijdig pieken. Dit fenomeen kan zich later in het seizoen rond eind augustus herhalen, 

wanneer een tweede of derde generatie zich ontwikkelt. Niet alle soorten moerassteekmuggen zijn in 

staat meerdere generaties te produceren. Deze groep steekmuggen is sterk gebonden aan vochtige 

omstandigheden en daarmee gebonden aan natte natuurlijke situaties. Ze gedijen niet goed in droge 

omgevingen en zullen hierdoor niet snel in of bij gebouwen of in droge leefomgevingen voorkomen 

(tabel 1). 

Huissteekmuggen 

De tweede groep steekmuggen, de huissteekmuggen (soorten van de geslachten Culex, Culiseta en 

Anopheles), zijn als volwassen dier minder gebonden aan hoge luchtvochtigheid. Hierdoor komt een 

aantal van deze soorten regelmatig voor in of bij huizen en drogere omgevingen. Wel hebben ze open 

water nodig voor de ontwikkeling van de larven. Voor het type water zijn de soorten over het algemeen 

minder kritisch dan Aedes soorten. Ze leggen hun eieren aan de oppervlakte van open, ondiep en 

tijdelijk water. Dit soort type water kan overal gevonden worden in de vorm van tijdelijke plassen, 

kleine sloten of volgelopen dakgoten. Hierin zijn vaak weinig tot geen roofdieren aanwezig, wat gunstig 

is voor de overleving van de larven.   

Deze muggen overwinteren in kleine aantallen vaak als imago, dit gebeurt onder andere in gebouwen. 

De populatie begint hierdoor in het voorjaar langzaam, maar bouwt zich op in de loop van het seizoen. 

Aangezien deze soorten meerdere generaties per jaar kunnen voortbrengen, kunnen ze in groten 

getale voorkomen wanneer de omstandigheden gunstig zijn. Doordat populaties van deze groep 

steekmuggen zich massaal kunnen opbouwen in de loop van het seizoen, geven deze soorten vaak 

overlast in de buurt van bebouwing in de midzomer en nazomer (tabel 1).  
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Tabel 1. Overzicht verschillen tussen de twee hoofdgroepen van steekmuggen 

 Moerassteekmuggen Huissteekmuggen 
Leefomgeving imago Voornamelijk vochtige natuur Wijd verspreid, ook in bebouwing, 

minder gevoelig voor een lage 
luchtvochtigheid 

Leefomgeving larve Ondiep, tijdelijk, natuurlijk 
oppervlaktewater 

Ondiep, tijdelijk oppervlaktewater 

Overwintering Als ei Als imago 
Muggenpiek Het late voorjaar en een tweede 

generatie rond eind augustus 
Populatie bouwt het hele jaar op, 
hoogtepunt in de nazomer 

 

Knutten 
Knutten zijn een grote groep kleine muggen (<4mm), waarvan vooral soorten van het geslacht 

Culicoides een bloedmaaltijd nodig hebben om hun eieren te ontwikkelen. In Nederland zijn 23 soorten 

uit dit geslacht bekend. Ze zijn, net als steekmuggen, gebonden aan vochtige milieus, maar er is nog 

veel onbekend over de ecologie. Verschillen tussen soorten en/of groepen die meer met natuurlijke of 

met bebouwde omgeving te maken kunnen hebben, is (nog) niet gemaakt. Knutten kunnen voorkomen 

in veel verschillende type natte omgevingen. Deze muggen zijn minder gebonden aan open water en 

kunnen zich ook in vochtige bodems ontwikkelen, zoals in plas-dras situaties. Vooral in het begin van 

de zomer kunnen knutten massaal voorkomen. In de nazomer is er minder activiteit.   

Natte natuur en risico’s 
Doordat steekmuggen gebaat zijn bij vochtige en natte omstandigheden, zullen vernattende 

maatregelen effect hebben op de muggenpopulatie. Rondom woningen is dit ongewenst, aangezien 

stekende insecten voor overlast kunnen zorgen. Daarnaast zijn er zorgen over de verspreiding van 

ziekten die tot op heden weinig tot niet in Nederland voorkomen, maar die met oog op 

klimaatverandering en de komst van exotische muggen zich mogelijk breder verspreiden. In deze 

rapportage worden geen uitspraken gedaan over de risico’s op door muggen overdraagbare ziekten. 

Het RIVM beoordeelt momenteel de kans dat muggen ziekteverwekkers overdragen naar mensen in 

Nederland als zeer klein. Voor meer (actuele) informatie over steekmuggen en ziekten wordt 

doorverwezen naar de websites van het RIVM en de NVWA.  

Steekmuggen kunnen in verschillende milieus leven, maar zijn altijd gebonden aan open stilstaand 

water. Voor de meeste soorten geldt dat tijdelijk water het meest gunstig is, vanwege het vrijwel 

ontbreken van predatoren. Bij vernattende natuurontwikkeling kunnen dergelijke situaties 

voorkomen. Het langer vasthouden van water in de winter kan ervoor zorgen dat er in het voorjaar 

plassen in lager gelegen gebieden ontstaan die geschikt zijn voor de voortplanting van steekmuggen. 

Daarnaast zal hevige regenval in de zomer ook tijdelijk geschikte voortplantingsplekken kunnen 

creëren. Een aantal soorten stekende knutten kan zich ook in vochtige bodems ontwikkelen, zonder 

dat er sprake is van open water. Kans op massaontwikkeling van steekmuggen is het meest aanwezig 

als er in het voorjaar (april-juni) voor een lange tijd (meer dan tien dagen) geïsoleerde wateren 

aanwezig zijn. Knutten kunnen in dezelfde periode ook massaal ontwikkelen, waarmee ook risico’s 

kunnen ontstaan in vochtige graslanden. Voor de hersteldoelen voor natte natuur zijn dit vaak 

gewenste situaties om natuurlijke hydrologische systemen en de daarbij horende flora en fauna te 

stimuleren. Het tegengaan van de ontwikkeling van steekmuggen en knutten is dus meestal niet een 

optie. Daarnaast zijn (steek)muggen een belangrijke schakel in een natuurlijk ecosysteem. Het kan ook 

voorkomen dat nieuw ingerichte natuur in de eerste jaren uitzonderlijk geschikt blijkt voor de snelle 

vestiging van steekmuggen, doordat de nieuwe ontstaande natte plekken nog niet volledig zijn 
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ontwikkeld met de bijbehorende drukkende factoren, zoals predatoren (vissen, grotere insecten) en 

periodieke uitdroging. Na enkele jaren van ontwikkeling van het systeem komen steekmuggen dan niet 

meer of hooguit incidenteel in grote aantallen voor.    

Mitigerende maatregelen 
Het voorkomen van overlast door steekmuggen afkomstig uit natte natuur kan op twee punten worden 

aangepakt: het voorkomen van voortplanting en het verhinderen van dispersie richting bewoning. 

Voor het voorkomen van overlast dient het plangebied zo onaantrekkelijk mogelijk te worden gemaakt 

voor steekmuggen. Dit bestaat uit het vermijden van hoge grondwaterstanden in het voorjaar en 

zomer, om daarmee de kans op geschikt larvaal leefgebied te minimaliseren. Met het oog op 

natuurdoelen is het in natte natuur meestal onwenselijk om in het voorjaar de grondwaterstand te 

verlagen. Daarnaast kunnen, gezien klimaatverandering en het optreden van zomerse zware 

regenbuien, geïnundeerde stukken land niet altijd worden voorkomen in natte natuurgebieden. Een 

andere oplossing is het creëren van stromend of aaneengesloten permanent water. Water dat veel in 

beweging is of waar veel predatoren van muggenlarven in aanwezig zijn, bieden minder mogelijkheden 

voor grootschalige muggenontwikkeling.  

Een beter bij natte natuurontwikkeling passende oplossing is te vinden in het voorkomen van 

verplaatsingen van volwassen steekmuggen van hun voortplantingsgebieden naar bewoning. Doordat 

de meeste soorten steekmuggen geen grote afstanden overbruggen, is dit vaak relatief makkelijk te 

realiseren. De aanwezigheid van een open gebied tussen de larvale leefgebieden en woningen zorgt 

voor afwezigheid of een afname van overlast. Hoe breder deze strook is, des te minder steekmuggen 

de oversteek zullen maken. Voor de meeste steekmuggen geldt dat een open gebied van 50 tot 100 

meter voor een reductie van 90% van de steekmuggen zorgt. Belangrijk is hierbij om potentiële larvale 

leefgebieden zo ver mogelijk van bewoning te plaatsen en te zorgen dat er geen corridors aanwezig 

zijn. Hagen, struwelen en andere dichte hogere vegetaties kunnen geschikte elementen zijn waar 

steekmuggen zich langs verplaatsen. Deze gebieden zijn vaak windluw en hebben een vochtig 

microklimaat. Dergelijke (lijnvormige) elementen richting bewoning dienen voorkomen te worden. 

Daarnaast kan het helpen om opgaande vegetatie (struwelen of kleine bomen) rondom potentieel 

larvaal leefgebied te plaatsen. Deze kunnen worden gebruikt als voortplantingsplek, zodat volwassen 

steekmuggen niet langere afstanden hoeven af te leggen op zoek naar markante punten in het 

landschap.  

4. Steekmuggen- en knuttenoverlast bij uiterwaarden 
In uiterwaarden rond de grote rivieren bevinden zich geschikte leefomgevingen voor steekmuggen en 

knutten. Door meer ruimte te geven aan de rivier en in te zetten op het toelaten van meer dynamiek, 

worden in principe de kansen voor de ontwikkeling van stekende insecten vergroot. Bijkomend zijn er 

langs de grote rivieren veel steden en dorpen aanwezig waar bewoners hinder van steekmuggen of 

knutten kunnen ondervinden. In dit hoofdstuk gaan we in op de specifieke risico’s langs rivieren en 

wat er in Nederland bekend is aan overlast van steekmuggen en knutten langs rivieren.   

In een verkennend onderzoek naar de risico’s op de muggenoverlast bij natuurontwikkelingsprojecten 

langs de rivieren van Alma (1996) zijn verschillende omwonenden ondervraagd naar hun ervaringen 

met muggen. Dit betreft zowel steek- als dansmuggen; knutten komen in dat onderzoek niet aan de 

orde. Het ging hier om de Duursche Waarden (Tussen Wijhe en Den Nul, Ov.), Lobberdense Waard 

Gelderse Poort (Pannerden, Gl.), Millingerwaard (Nijmegen, Gl.) en de Dreumelse Waard (Dreumel 

langs de Waal, Gl.). Geen van de ondervraagden ondervond meer overlast van steekmuggen na de 

herinrichting. Er was ook geen sprake van het ontwijken van betreding van de gebieden vanwege 

plaatselijke overlast. Ook bij de Waarde van Gravebol (Wijk bij Duurstede, Ut.) zijn na de herinrichting 
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geen plagen meer gerapporteerd (Alma, 1996). In de IJsseluiterwaarden bij Olst zijn ook 

herinrichtingmaatregelen getroffen. Vooraf is hier een risico-inschatting uitgevoerd en zijn de nodige 

maatregelen getroffen om massale steekmuggenproductie tegen te gaan. Zover bekend heeft de 

inrichting niet direct geleid tot jaarlijkse muggenplagen. Uit nieuwsberichten van de Stentor blijkt wel 

dat er in 2021 meer steekmuggen aanwezig waren bij de plaatselijke camping (De Stentor, 2021), 

hoewel dit op meer plekken langs de IJssel te merken was. In Nieuw-Velp Zuid werd in 1989 overlast 

ondervonden. Dit is uiteindelijke toegeschreven aan slechte afwatering van sloten en weilanden en de 

daarbij gepaarde ontwikkeling van huissteekmuggen (Culex en Culiseta). Aedes vexans en A. sticticus 

zijn in dit onderzoek ook aangetroffen in een bermsloot bij een inlaat van de uiterwaarden, maar 

werden niet aangewezen als veroorzaker van de overlast (Schimdt & Ten Cate, 1989).   

Een beperkte veldstudie in de overstromingsvlakte van Buiten Ooij bij Nijmegen, na een laat 

voorjaarshoogwater in 2020, liet zien dat er tussen de 4 en 8 weken na het sluiten van de verbinding 

met de rivier een sterke ontwikkeling van algen, zoöplankton en watermacrofauna plaatsvond 

(Kurstjens et al., 2020). Steekmuggenlarven werden daarbij niet gevonden en het aantal knuttenlarven 

was zo klein, dat dit niet tot plaagvorming zou leiden (gegevens Stichting Bargerveen). In dit geval 

waren de dichtheden aan vislarven in de permanente wateren, die dus tijdelijk in verbinding hadden 

gestaan met het rivierwater veel hoger dan in jaren zonder inundatie. Het voorkomen van vis kan de 

ontwikkeling van steekmuggen en knutten beperken. 

Ondanks dat er zich in Nederland nog geen grote steekmuggenplagen hebben voorgedaan bij 

natuurontwikkeling langs rivieren, is dit in andere delen van Europa een veelvoorkomend probleem. 

In Duitslands en Zwitserland worden steekmuggen al jaren biologisch bestreden in de uiterwaarden 

van de Rijn (Becker et al., 2018; Fougue & Baumgärtner, 1996). Aedes vexans is hier de soort die de 

meeste overlast geeft. Samen met A. sticticus zijn ze gespecialiseerd in omgevingen met wisselende 

waterstanden. Ze kunnen in de zomer, na overstromingen vanuit de rivier, snel ontwikkelen en grote 

afstanden afleggen. A. vexans is een sterke vlieger die makkelijk kilometers van hun broedplaatsen 

vandaan kunnen worden teruggevonden. Ook in het Verenigd Koninkrijk is na jaren weer een populatie 

ontdekt van A. vexans die voor overlast zorgt bij omwonenden. Het blijkt dat hier de soort zich goed 

heeft kunnen vestigen in de regelmatig geïnundeerde vlakten langs de Idle River (Vaux et al., 2021). 

Deze muggensoort is een echte specialist van rivierdalen en is vaak dominant aanwezig over andere 

muggensoorten. Ze kunnen zich snel voortplanten in geïsoleerde wateren die ontstaan in de laagten 

van uiterwaarden. Ze leggen de eieren op het droge in de vegetatie of op andere structuren 

(boomstammen). Ze prefereren vochtige, maar niet natte plekken. Bij inundatie gaan de meeste eieren 

in ontwikkeling. De eieren die droog blijven kunnen enkele jaren overleven. In onderzoek uit Polen 

komt naar voren dat plekken met Ruw beemdgras (Poa trivalis), Rietgras (Phalaris arundinacea) en 

Grote brandnetel (Urtica dioica) zowel als vegetaties bestaand uit Rietgras, Grote vossenstaart 

(Alopecurus pratensis) en Veenwortel (Polygonum amphibium) geschikte plekken zijn voor de eileg. 

Ook onderzoek uit Amerika laat zien dat de grootste dichtheden van larven te vinden zijn in gebieden 

begroeid met Rietgras (Sharkey et al., 1988). Larven zijn gevoelig voor uitdroging en een groot deel zal 

sterven bij complete verdroging van het oppervlaktewater. Wel is in een laboratoriumsetting een klein 

percentage van de larven in staat om in een verdroogde situatie in de vochtige bodem zich tot 

volwassen mug te ontwikkelen (Schäfer & Lundström, 2006).  

Door de Wageningen Universiteit zijn in de Bovenste polder in 2021 steekmuggen en vele andere 

insecten gevangen met behulp van vallen in de uiterwaard (3 locaties tussen de geul en de Nederrijn) 

en bij woningen in de bebouwde kom van Wageningen (2 meetpunten) en Bennekom (1 meetpunt). 

In de uiterwaard werden steekmuggen gevangen, waaronder A. vexans. Dit waren andere soorten dan 
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bij woningen, waar vrijwel uitsluitend de huissteekmug Culex pipiens werd gevangen (mondelinge 

mededeling S. Koenraadt & J. Spitzen). 

5. Risico’s op steekmuggen- en knuttenoverlast Grebbedijk 
In dit hoofdstuk worden de risico’s op steekmuggen- en knuttenoverlast ingeschat voor het 

projectgebied langs de Grebbedijk. Er wordt gebruik gemaakt van de beschikbare kennis over de 

ecologie van steekmuggen en knutten, de gepresenteerde plannen en het veldbezoek. Bij deze risico-

inschatting is gebruik gemaakt van de Leidraad Risicomanagement Overlast Steekuggen en Knutten. 

Met deze tool kunnen verschillende landschapselementen worden toegevoegd, waarna per element 

een vragenlijst wordt ingevuld. Per situatie wordt een risiconiveau gegeven. Per inrichtingsmaatregel 

lichten we toe waar de precieze risico’s liggen.  

Binnen het plangebied worden drie verschillende ingrepen voorzien (Figuur 1), waarvoor het risico op 

overlast van steekmuggen is ingeschat. We hebben het hier over (1) langer vasthouden van water in 

de Bovenste polder door een verhoogd stuwpeil, (2) realisatie van een (zwem)plas in de zogenaamde 

“driehoek” en (3) de ontwikkeling van twee of drie poelen ten behoeve van de kamsalamander.  

Verhogen stuw  

Er wordt beoogd om de stuw bij de Pabstendam te verhogen. Met deze maatregel wordt in het 

voorjaar langer en op een hoger peil water vastgehouden in de Bovenste polder. Het doel is om moeras 

of overstromingsgrasland te creëren ten behoeve van soorten als porseleinhoen en watersnip. 

Momenteel watert de polder door de Sloot Onderlangs via deze stuw af richting de Rijnhaven. Dit zorgt 

ervoor dat na overstroming van de Rijn het water in het natuurgebied snel doorstroomt en de 

graslanden snel opdrogen. Wanneer het maximale peil zal worden verhoogd van 7,12 m+NAP naar 

7,49 m+NAP zal maximaal 15 hectare inunderen met op een groot areaal een waterdiepte van 10 tot 

20 centimeter (Figuur 4). Door natuurlijke wegzijging, dan wel het openen van de stuw, zal het gebied 

droogvallen medio juli. Geïnundeerde vlakten zijn tot in juli ook van belang voor het voorkomen van 

de porseleinhoen. Er zullen waarschijnlijk overstromingsgraslanden en/of moerassen met ruige 

kruiden en zeggen ontstaan. Naar verwachting zal het water vanuit de Sloot Onderlangs de laagste 

delen onder water zetten. De gebieden direct langs de sloot zullen in verbinding blijven met het 

bestaande water, waardoor roofdieren hier meer kansen krijgen om op larven van steekmuggen en 

knutten te jagen en de populatiedichtheid laag te houden. Echter zullen er door het oneffen terrein 

verschillende plekken inunderen die niet in verbinding staan met bestaande, permanente wateren. 

Daarbij zal de moerasvegetatie zorgen voor geschikte structuren voor de ontwikkeling van 

steekmuggen. Verschillende soorten steekmuggen kunnen gebruik maken van de tijdelijke plassen die 

hier ontstaan. Met de Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en Knutten zijn de 

verschillende landschapselementen getoetst die momenteel al voorkomen, maar in de toekomstige 

situatie in een groter oppervlak kunnen gaan voorkomen. De uitkomsten zijn samengevat in 

onderstaande tabel en worden daaronder verder besproken. 

Landschapselement Risico volgens Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en 
Knutten 

Oeverzone Risicoklasse 4: Jaarlijks 2-3 weken niet meer lekker buiten kunnen zitten 

Droogvallend water Risicoklasse 5: Jaarlijks meerdere maanden lek gestoken 

Ruigtemoeras Risicoklasse >5: Een incidentele plaagsituatie 

Riviermoeras Risicoklasse >5: Een incidentele plaagsituatie 

Plas-dras terrein Risicoklasse >5: Een incidentele plaagsituatie 
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Voor de oeverzone wordt risicoklasse 4 voorspeld. Dit komt door de onregelmatige flauwe oever waar 

geïsoleerde plasjes kunnen ontstaan. De oeverzone zal geleidelijk overlopen in het plas-dras gebied of 

moeraszone. Bij deze elementen wordt het hoogste risico voorzien. Zoals gemeld, zijn er voldoende 

geschikte voortplantingsplaatsen aanwezig in de beoogde moerassen en/of overstromingsgraslanden. 

Daarbij is de afstand tussen de rand van de overstroomde gebieden en de bestaande bewoning van 

Wageningen aan de aan de andere kant van de Grebbedijk circa 50 meter. Hoewel dit voor sommige 

steekmuggen voldoende blijkt voor een flinke reductie van steekmuggen bij mensen thuis, geldt dit 

niet voor alle soorten. In de Leidraad wordt uitgegaan van een goed functionerende buffer vanaf 300 

meter. Naar verwachting zal de opgaande begroeiing in het gebied ook afnemen, doordat de huidige 

meidoorn- en bramenstruiken het niet zullen overleven in de nattere situatie. Verdere ontwikkeling 

van opslag (wilgen) zal met het beheer worden voorkomen. Dit betekent dat er weinig directe 

schuilplekken aanwezig zullen zijn rondom de potentiële larvale leefgebieden, waardoor de volwassen 

steekmuggen zich sneller zullen verspreiden in de omgeving.  De natte overstromingsgraslanden 

bieden ook geschikt leefgebied aan knutten, al zijn ons daarover geen studies bekend. In een 

riviersituatie in België vond wel ontwikkeling van knutten plaats in een sliblaag met weinig begroeiing 

die droogviel. De aanwezigheid of ontwikkeling van een vochtige of natte laag dood organisch 

materiaal is gunstig voor de ontwikkeling van knuttenlarven.  

Uiterwaarden kunnen een geschikt leefgebied zijn voor de steekmug Aedes vexans. Deze steekmug 

komt vooral voor in overstromingsgebieden van grote rivieren. In Duitsland en Zwitserland heeft dit 

tot een dusdanige overlast geleid, dat ze worden bestreden met een biologisch insecticide (toediening 

van de bacterie Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis, die na opname door muggenlarven tot 

vergiftiging leidt). Opvallend aan deze soort is dat ze sterke vliegers zijn en in grote aantallen kilometers 

kunnen overbruggen. Daarnaast kunnen ze op een klein oppervlak in grote aantallen ontwikkelen. A. 

vexans komt ook in Nederland voor, maar, zover bij ons bekend, zijn er geen plagen van deze soort 

beschreven. Het is op voorhand niet uit te sluiten dat deze soort zich in grote aantallen zal ontwikkelen 

in het beoogde overstromingsgebied. Onderzoek toont aan dat ze vooral een voorkeur hebben voor 

eiafzet op plekken met rietgras of grote vossenstaart. Deze soorten zijn te verwachten na de 

peilverhoging. Er ontstaat hier dus een reëel risico op het voorkomen van incidentele plaagsituaties 

voor de bewoners die nabij de Bovenste polder wonen. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de 

intensiteit, duur en frequentie van het inunderen van deze laagte. 

Aanleg zwemplas  

Aan het westen van de Wageningse Bovenpolder in de zogenaamde ‘’driehoek’’ is een (zwem)plas 

voorzien. Deze plas moet in de behoefte van veilig zwemwater voorzien. De noordzijde zal 

voornamelijk een recreatieve inrichting krijgen, aan de zuidzijde is ruimte voor natuurvriendelijke 

oevers.  

Met de ontwikkeling van een grote waterplas zijn er geringe geschikte locaties voor de voortplanting 

van steekmuggen. In groot open water zal snel een diversiteit aan (roof)dieren aanwezig zijn die de 

muggenlarven zullen eten. Daarnaast zal het water, door windspeling, regelmatig in beweging zijn. 

Muggenlarven kunnen zich beter handhaven in stilstaande wateren die snel opwarmen. In de 

natuurlijke oeverzones is hiervoor meer ruimte. De oevers zullen naar waarschijnlijkheid gaan bestaan 

uit een ruige oevervegetatie met helofyten. Qua natuurlijkheid zal de plas een soortgelijke oevers 

krijgen als die nu aanwezig zijn bij de Wagenings nevengeul in de Bovenste polder. Er zijn geen ernstige 

overlastsituaties bekend uit de omgeving. Hoewel hier steekmuggen kunnen voorkomen, zal dit niet 

direct leiden tot massale steekmugontwikkeling. Ook ligt de beoogde locatie voor de plas op 400 tot 

500 meter van de bewoning. De omgeving zal relatief lage vegetatie aanwezig blijven en het 

Havenkanaal is een flinke barrière voor de dispersie van volwassen steekmuggen. We schatten het 
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risico op overlastsituaties van steekmuggen naar aanleiding van de aanleg van de zwemplas als zeer 

laag. De resultaten uit de Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en Knutten bevestigen 

deze inschatting, waar diep water niet als risicovol wordt gezien en de oeverzone uitkomt op 

risicoklasse 1: geen of zo nu en dan een steek.  

 

Aanleg poelen  

Nabij de Veerweg worden tussen de Sloot Onderlangs en de Grebbedijk twee á drie poelen voorzien 

ten behoeve van de Kamsalamander. Naar verwachting zullen deze poelen een semipermanent 

karakter krijgen. Kamsalamanders planten zich vooral voort in laag dynamische natuur, langs de 

rivieren betekent dit in kolken, strangen en kleiputten die zelden overstroomd raken. Hierdoor 

bevatten ze geen vissen, die een gevaar vormen voor de larven. Het droogvallen van de poel mag 

incidenteel, maar niet jaarlijks, plaatsvinden. Door het semipermanente karakter zal het voor muggen 

minder interessant zijn. De poelen zullen voldoende leefgebied creëren voor roofinsecten en 

amfibieën die muggenlarven kunnen eten. Er wordt op basis van de Leidraad Risicomanagement 

Overlast Steekmuggen en Knutten een risicoklasse geschat van 2: Regelmatig een steek of meerdere 

steken in kortere periode. Dit zal te maken hebben met het voorkomen van geschikte plekken voor 

steekmuggen tussen de oevervegetatie, het zal echter niet in grote oppervlakten voorkomen. Wel 

belangrijk om te vermelden is dat permanente wateren met een goed ontwikkelde watervegetatie 

geschikte plekken zijn voor de plantboormug (Coquillettidia richiardii). De larven van deze soorten 

leven in de wortels van waterplanten en zijn hiermee minder gevoelig voor predatie. Daarnaast is de 

soort een bekende steker bij mensen. Onderzoek uit Frankrijk toont aan dat ze vooral te vinden zijn in 

wateren met een hoge bedekking aan Grote lisdodde, Riet en Pitrus, daarnaast blijken poelen met 

houtige begroeiingen aan de oever in trek (Sérandour et al. 2010). 

 

6. Conclusies en adviezen mitigeren risico’s 
Uit de bovenstaande risicoanalyse komt naar voren dat overlast bij bewoners nabij de Grebbedijk niet 

uitgesloten kan worden. Het areaal dat in het voorjaar ondiep geïnundeerd raakt of plasdras wordt ligt 

nabij de Grebbedijk. Het is wel zo dat de zone tussen de natte natuur en de tuinen en huizen open is, 

maar desondanks is de afstand voor steekmuggen en knutten wel te overbruggen. 

Het grootste risico wordt verwacht door vergroting van het areaal ondiep geïnundeerd en 

plasdrasgrasland of moeras, waardoor steekmuggen die zich nu mogelijk al ontwikkelen dat in grotere 

aantallen zullen kunnen doen. Geadviseerd wordt om de ontwikkeling van steekmuglarven in dit deel 

van het gebied te volgen, zodat bij vaststelling van grote aantallen steekmuglarven de stuw 

(vroeg)tijdig kan worden verlaagd. Hiermee wordt niet op korte termijn (enkele weken) een eventuele 

ontwikkeling van grote aantallen knutten in plasdrassituaties voorkomen, omdat die plasdrassituaties 

nog een tijdlang aanwezig kunnen blijven, ook na verlagen van de stuw. Wel kan hiermee in volgende 

jaren rekening worden gehouden bij het instellen van het stuwpeil. Doordat feitelijk alleen het 

verhogen van het stuwpeil voor de vernatting zorgt, is deze maatregel ook weer gemakkelijk ongedaan 

te maken in het geval zich teveel overlast zou gaan voordoen. Het zorgen voor veel verbinding tussen 

het tijdelijk geïnundeerde areaal en permanent water biedt vissen en predatore waterinsecten de 

mogelijkheid te jagen op muggenlarven en zo de muggenpopulatie te reduceren. Predatie op 

volwassen steekmuggen is veel minder effectief om de populatieontwikkeling en eventuele overlast te 

onderdrukken; dan zullen nog veel van de volwassen steekmuggen een aantal dagen actief zijn en een 

groot aantal eieren kunnen afzetten, die weer tot een volgende generatie leiden. 
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De ontwikkeling van de zwemplas vindt een stuk verder van de bewoning af plaats. Bovendien betreft 

het een grote plas met permanent water, waarin ook vis en andere predatoren van muggenlarven 

aanwezig zullen zijn. Eventueel zou de beoogde moeraszone langs de zwemplas voor ontwikkeling van 

een geschikt muggenhabitat kunnen zorgen. Mocht zich dit inderdaad gaan voordoen, dan kan het 

maaien en/of afplaggen van de moeraszone een eenvoudige oplossing zijn. 

De aanleg van amfibieënpoelen zal naar verwachting niet tot overlast gaan leiden.    

7. Monitoringsplan 
Aangezien niet kan worden uitgesloten dat de vernattende maatregelen kunnen zorgen voor een 

verhoogd aantal steekmuggen nabij omliggende woningen, wordt een monitoring geadviseerd. De 

monitoring zal gefocust zijn op larven/poppen en volwassen steekmuggen en knutten. 

Zoals omschreven in het meetprotocol van de Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en 

Knutten wordt aanbevolen om larven/poppen te monitoren in het plangebied. Hierbij worden op 

vooraf bepaalde plekken in het gebied monsters genomen in oppervlaktewater. De locaties worden 

bepaald door de aanwezigheid van risicovolle landschapselementen. In dit geval zal het gaan om 

overstroomde graslanden, uitgetreden slootoevers en moerasvegetaties. De voorgestelde methode is 

zoals in de Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en Knutten, met 30 monsterlocaties. 

Aangezien het grootste risico wordt verwacht van moerassteekmuggen, wordt aanbevolen een 

maandelijkse larvenmonitoring uit te voeren in april tot en met juni.  

Het is bekend dat momenteel A. vexans voorkomt in de Wageningse uiterwaarden (mondelinge 

mededeling S. Koenraadt & J. Spitzen). In de huidige situatie komen deze steekmuggen in hun 

volwassen stadium niet voor bij woningen in de binnenstad van Wageningen. Het is daarom aan te 

bevelen om naast de monitoring van larven/poppen ook de volwassen steekmuggen te monitoren. Op 

deze manier wordt duidelijk in hoeverre de steekmuggen zich verplaatsten vanuit de 

voortplantingslocaties in de uiterwaarden richting de stad.  

Het uitgangspunt van deze monitoring van volwassen muggen is om vast te stellen of en in welke mate 

steekmuggen vanuit de uiterwaarden richting de bewoning komen. Aangezien het gebied op een kleine 

afstand ligt van de bebouwde kom van Wageningen wordt een monitoring in kleine transecten 

aanbevolen. Met drie tot vier transecten van ieder drie meetpunten wordt er een goed beeld geschetst 

van de situatie. Per transect wordt een meetpunt geplaatst bij de voortplantingswateren (mogelijke 

bron) in de uiterwaarden, op de Grebbedijk (mogelijke bufferzone) en bij bewoners in de tuin aan de 

andere zijde van de Grebbedijk. De metingen vinden plaats tijdens drie momenten in het jaar waarin 

verschillende typen steekmuggen actief zijn: mei-juni, juli-augustus en augustus-september. De 

meetmomenten worden afgestemd op het weer; ze worden uitgevoerd op een zo gunstig mogelijke 

avond voor de activiteit van steekmuggen (warm, weinig wind). De reden hierbij is dat je een zo goed 

mogelijk beeld wilt verkrijgen van de soorten steekmuggen die in het gebied voorkomen en je tijdens 

de meest geschikte avonden een goed zicht kan krijgen op de mogelijke overlast bij bewoning. Overlast 

zal zich namelijk vooral voordoen tijdens de meest gunstige avonden voor steekmuggen.  

Voor de monitoring van steekmuggen en knutten wordt gebruik gemaakt van CO2-lichtvallen (CDC 

Miniature light trap – model 512, John W. Hock Company, Gainesville, Florida). Deze vallen lokken 

steekmuggen en knutten met CO2 (dit simuleert de ademhalingslucht van een mogelijke bloeddonor). 

Wanneer de muggen in die buurt van de val komen, worden ze opgezogen in een vangpot door een 

kleine ventilator. De CO2 komt van droogijskorrels (vast CO2) die verdampen in een tankje. Alle 

metingen starten automatisch met behulp van een lichtsensor ongeveer een half uur voor 

zonsondergang. Dit maakt simultane metingen mogelijk, waardoor verschillende locaties beter met 
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elkaar vergeleken kunnen worden. De vallen kunnen worden opgehaald twee en half uur na 

zonsondergang; dit is de periode waarin de meeste steekmuggen en knutten actief zijn. Andere 

soortgelijke vallen kunnen uiteraard ook worden gebruikt.  

Wanneer mogelijk wordt er voorafgaand aan de maatregelen een nulmeting voorgesteld om de 

situatie voor de peilverhoging in beeld te hebben. Daarna is aan te bevelen om twee jaren met 

peilverhoging de monitoring voort te zetten, aangezien muggenaantallen jaarlijks flink kunnen 

fluctueren afhankelijk van het weer en het succes van voorgaande jaren. Wanneer er geen overlast 

wordt waargenomen door meldingen van omwonenden of vanuit de monitoring is het niet nodig de 

monitoring voort te zetten. Wanneer in latere jaren wel overlast wordt gemeld, kan een gericht 

onderzoek worden uitgevoerd naar de oorzaak hiervan. Wanneer in de eerste jaren na vernatting wel 

een sterke toename van steekmuggen en/of knutten wordt vastgesteld én bij bewoners overlast wordt 

ervaren door steekmuggen en/of knutten vanuit de polder, kan de geplande jaarlijkse verlaging van 

het waterpeil vroeger in het voorjaar plaatsvinden. Vervolgens kan bezien worden of dit afdoende is 

om overlast te voorkomen. Monitoring van de ontwikkeling van steekmuglarven in het voorjaar 

(maart/april/mei) kan goede aanwijzingen geven of steekmuggen zich in grote aantallen aan het 

ontwikkelen zijn. Daarop kan middels vroegtijdige peilverlaging het areaal van het leefgebied van de 

steekmuglarven worden verminderd. Aanvullend valt te overwegen om eventuele geïsoleerde 

tijdelijke plassen, waarin steekmuggenlarven zich in grote aantallen ontwikkelen, door het graven van 

slenkjes te verbinden met permanente wateren en zo de populatieontwikkeling te onderdrukken. 

Voor het verkrijgen van meer informatie over de ontwikkelingen van de biodiversiteit in het gebied 

kan worden aangesloten bij metingen met muggenvallen die door de Wageningen Universiteit in 2021 

zijn uitgevoerd in de Bovenste Polder en in de bebouwde kom (contact S. Koenraadt & J. Spitzen). 

Naast steekmuggen en knutten blijken daarmee ook heel veel andere insecten te worden gevangen. 

Het betreft drie vallen in de bebouwde kom van Wageningen en Bennekom en drie vallen tussen de 

geul midden in de Bovenste Polder en de Nederrijn; op deze meetpunten worden echter geen 

vernattingseffecten verwacht. Voor een goede nulmeting en effectmeting in het kader van monitoring 

van steekmuggen en knutten en het zicht krijgen op eventuele verplaatsing vanuit het te vernatten 

gebied en de direct aangrenzende bebouwing zijn deze meetpunten van de Wageningen Universiteit 

niet toereikend en wordt aanbevolen te werken met meerdere meetpunten in transecten vanuit de 

polder naar de huizen direct achter de Grebbedijk, zoals hierboven beschreven. 
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Bijlage 1. Invoer Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen 

en Knutten 
 

Oeverzone 

-Er is in de oeverzone geen sprake van continue waterbewegingen 

-Het talud is onregelmatig flauw (water blijft over in plasjes na peildaling) 

-De oeverzone is zeer voedselrijk of is met meer dan 50% bedenkt met zachte emergente vegetatie of 

de zone is verland.  

-Er is begrazing aanwezig 

-Opgaande begroeiing komt pluksgewijs voor (dit zal waarschijnlijk wel afnemen bij regelmatige 

inundatie.  

-De oeverzone is verbonden met permanent water 

-De oeverzone heeft een oppervlakte groter dan 5000m2 

-De afstand tot bewoning is 100 meter 

Risicoklasse 4: Jaarlijks 2-3 weken niet meer lekker buiten kunnen zitten (de Wieden en Weerribben, 

rondom Nieuwkoop) 

 

Droogvallend water 

-Er is in het droogvallend water geen sprake van continue waterbewegingen 

-Het gebied valt in de zomermaanden droog en is nat in het voorjaar.  

-Het droogvallend water wordt in de toekomst niet gemaaid of geschoond (afhankelijk van hoeveel er 

overstroomd, bij een grazige vegetatie zal er gemaaid moeten worden, bij de ontwikkeling van een 

moerasvegetatie zal dit niet direct spelen, met uitzondering van het voorkomen van bosontwikkeling).  

-Het droogvallen water bestaat uit geïsoleerde grote laagten of geïnundeerde vlakten.  

-Het droogvallend water heeft een oppervlakte groter dan 5000m2 

-De afstand tot bewoning is 50 meter 

Risicoklasse 5: Jaarlijks meerdere maanden lek gestoken (zoals bij Engbertsdijksvenen) 

 

Ruigtemoeras 

-Depressies vullen zich in het najaar en drogen in het voorjaar (in de loop van april-mei) pas weer uit 

-Er is begrazing aanwezig 

-Opgaande begroeiing komt pluksgewijs voor (dit zal waarschijnlijk wel afnemen bij regelmatige 

inundatie.  
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-Het ruigtemoeras bestaat uit geïsoleerde grote laagten of geïnundeerde vlakten.  

-Het ruigtemoeras heeft een oppervlakte groter dan 5000m2 

-De afstand tot bewoning is 50 meter 

Risicoklasse >5: Een incidentele plaagsituatie (zoals op Schiermonnikoog) 

 

Rivier- en beekmoeras 

-Depressies vullen zich in het najaar en drogen in het voorjaar (in de loop van april-mei) pas weer uit 

-Er is begrazing aanwezig 

-Opgaande begroeiing komt pluksgewijs voor (dit zal waarschijnlijk wel afnemen bij regelmatige 

inundatie.  

-Het rivier- en beekmoeras bestaat uit geïsoleerde grote laagten of geïnundeerde vlakten.  

-Het rivier- en beekmoeras heeft een oppervlakte groter dan 5000m2 

-De afstand tot bewoning is 50 meter 

Risicoklasse >5: Een incidentele plaagsituatie (zoals op Schiermonnikoog) 

 

Plas-dras grazig terrein 

-Depressies vullen zich in het najaar en drogen in het voorjaar (in de loop van april-mei) pas weer uit 

-Er is begrazing aanwezig 

-Opgaande begroeiing komt pluksgewijs voor (dit zal waarschijnlijk wel afnemen bij regelmatige 

inundatie.  

-Het plas-dras grazig terrein bestaat uit geïsoleerde grote laagten of geïnundeerde vlakten.  

-Het plas-dras grazig terrein heeft een oppervlakte groter dan 5000m2 

-De afstand tot bewoning is 50 meter 

Risicoklasse >5: Een incidentele plaagsituatie (zoals op Schiermonnikoog) 


