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Samenvatting 

Het gebied van en rondom de Landgoederen Brummen kampen met de gevolgen van 

klimaatverandering. Natte winters en droge zomers zorgen voor ongunstige omstandigheden 

voor het behalen van de Natura2000 doeleinden. Ook voor de functies wonen en landbouw in dit 

gebied zijn dit ongunstige ontwikkelingen. Om het gehele gebied klimaatbestendig te maken, is 

Waterschap Vallei en Veluwe daarom een project gestart om de waterhuishouding aan te 

passen. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn het vasthouden van wateroverschotten in de 

winter, zodat het gebied in de zomer minder uitdroogt. Dit alles met aandacht voor de geschikte 

waterstanden voor wonen en landbouw. Eén van de ongerustheden bij omwonenden is een 

toename van steekmuggen in het gebied als gevolg van de vernatting. In opdracht van 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft Altenburg en Wymenga in 2020 een nulmeting uitgevoerd 

van de steekmuggen en knutten in het plangebied. Dit met als doel in de toekomst te kunnen 

beoordelen of de herinrichting heeft geleid tot extra overlast aan steekmuggen en of knutten.  

 

Tijdens de nulmeting zijn op tien locaties vier metingen uitgevoerd vanaf september 2019 tot en 

met september van 2020. De metingen vonden plaats in zowel bestaande natuur als bij 

omliggende bewoning. De metingen zijn uitgevoerd met behulp van een CO2-lichtval. In 2020 is 

er in totaal 104,5 uur gevangen (gemiddeld 3,5 uur per val per ronde). Het aantal Steekmuggen 

in mei zijn in de bosrijke natuurgebieden zeer groot. Hier zijn 31 tot 54 steekmuggen per uur 

gevangen, dergelijke aantallen kunnen als onprettig worden ervaren. Bij de nabijgelegen 

bebouwing is het aantal kleiner. Tijdens de moerassteekmuggenpiek in mei zijn er bij omliggende 

woningen 7 tot 12 steekmuggen per uur gevangen. Hierdoor lijken de steekmuggen uit de 

natuurgebieden zich in geringe aantallen te verplaatsen buiten te vochtige bossen. Knutten 

komen in de huidige situatie in grotere aantallen voor nabij bebouwing bij de Vosstraat en in 

mindere mate aan het Leusveld. Vervolgmetingen na de herinrichting moeten uitwijzen of er 

meer steekmuggen en knutten zullen voorkomen nabij bebouwing als gevolg van de 

hydrologische maatregelen. Momenteel lijken steekmuggen en knutten al in redelijke aantallen 

aanwezig, waardoor het de vraag is in hoeverre in vergroting in larvaal leefgebied zal bijdragen 

aan een grotere overlast bij bewoning. De resultaten uit dit rapport geven een duidelijk overzicht 

van de situatie voor de herinrichting.   
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar in het dagelijkse leven. 

In Nederland ontstaan er vaker weerssituaties die voorheen als extreem bestempeld werden. De 

algemene trend is dat onze winters natter en onze zomers droger worden. Dit resulteert in een 

wateroverschot in de winter, maar een watertekort in de zomer. Ten behoeve van natuur, 

landbouw en woonplezier is het van belang dat er voldoende grondwater aanwezig is in de 

zomer. Ook rond de landgoederen Brummen zijn deze trends duidelijk zichtbaar. In de winter 

ontstaat hier op meerdere plekken een wateroverschot, dat voor overlast zorgt bij omwonenden. 

In de zomer droogt de natuur echter steeds meer uit, wat ten koste gaat van belangrijke 

natuurwaarden. Landgoederen Brummen is een Natura2000-gebied en herbergt belangrijke 

natte habitattypen zoals alluviaal bos. Om het gebied klimaatbestendig te maken is Waterschap 

Vallei en Veluwe een project gestart genaamd WaardeVOL Brummen. Hierin wordt samen met 

partners, landeigenaren en gebruikers een herinrichting uitgevoerd om natuur, landbouw en 

wonen te garanderen voor de toekomst. Het hoofddoel van dit project is om in de winter het 

wateroverschot langer vast te houden, zodat het grondwaterpeil in het voorjaar en zomer hoger 

is. De herinrichting wordt zodanig uitgevoerd dat de landbouw en bewoners geen hinder, of juist 

voordeel, ondervinden van deze maatregelen.  

 

Met het bekendmaken van deze plannen is er onrust ontstaan bij omwonenden die bang zijn dat 

de nu al natte gebieden voor meer wateroverlast gaan zorgen. Hiermee gaan meerdere zorgen 

gemoeid, waaronder de zorg voor een toenemende steekmuggenoverlast. Bij de vernatting van 

omgevingen is dit een bekend en wezenlijk probleem. Natte en vochtige omgevingen zijn 

namelijk bij uitstek een geschikt leefgebied voor muggen. In gunstige omstandigheden kunnen 

deze massaal voorkomen, zodat er gesproken kan worden over een plaag en hiermee 

samenhangende overlast. Vooral wanneer er een groot aantal stekende insecten voorkomt bij 

bewoning kan dit ten koste gaan van het woongenot. Altenburg & Wymenga is gevraagd 

onderzoek te doen naar de aanwezigheid van steekmuggen in het plangebied van WaardeVOL 

Brummen en de mogelijke effecten van de herinrichting.  
 

1.2 Leeswijzer 

Deze rapportage beschrijft de nulmeting van steekmuggen en knutten in het plangebied. Er is 

gekozen om zowel in bestaande natuur als bij bewoners te meten. Tevens wordt de algemene 

ecologie van steekmuggen beschreven en welke methodes doorgaans gebruikt worden om 

overlast tegen te gaan. Er wordt kort ingegaan op de mogelijke effecten van de herinrichting op 

de steekmuggenpopulaties. Dit laatste is gebaseerd op het schetsontwerp van 24 juni 2020 

(Arcadis, 2020). De resultaten van de nulmeting kunnen gebruikt worden voor een vergelijking 

met het aantal muggen na de herinrichting.  
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2 Steekmuggen ecologie 

Steekmuggen (Culicidae) zijn een kleine groep binnen de muggen (Nematocera), waarvan er in 

Nederland rond de 35 soorten bekend zijn. Vrouwtjes van steekmuggen, en ook van knutten 

(Ceratopogonidae), hebben een bloedmaaltijd nodig voor de ontwikkeling van de eieren. Bloed 

kunnen ze verzamelen 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) leven van afstervend 

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

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.  
 

2.1 Levenscyclus 

De levenscyclus van steekmuggen begint op of nabij water, nadat deze uitkomt heeft de larve 

open water nodig om te overleven. Muggenlarven zijn mobiel en voeden zich met algen en 

bacteriën. Na drie vervellingen verandert de larve in een pop. Zowel de larven als de pop 

onttrekken zuurstof uit de lucht via een speciale ademhalingsbuis. Als pop 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 warmte en koolstofdioxide 

(CO2) in ademlucht. Steekmuggen zijn slechte vliegers, afstanden groter vijftig meter zullen niet 

snel worden overbrugd. Zeker bij hogere windsnelheden (> 3 Beaufort) wordt er niet ver 

gevlogen.  

 

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

omstandigheden (warm, stilstaand water, geen predatie) snel (binnen 10 dagen) van ei, 3 larve 

stadia en het popstadium tot volwassen imago ontwikkelen. Zonder remmende factoren kunnen 

ze zich dus 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.  
 

2.2 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, die worden gelegd in vochtige oeverzones, niet op open water. De eieren kunnen een lange 

tijd droogte weerstaan en komen in ontwikkeling wanneer ze in aanraking komen met water. De 
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eieren worden aan het begin van de zomer gelegd waardoor de ontwikkeling doorgaans weer 

begint in het volgende voorjaar. In deze periode staan veel plekken tijdelijk onderwater als gevolg 

van de winterneerslag. In combinatie met oplopende temperaturen ontstaat er een geschikte 

leefomgeving voor de ontwikkeling van de eieren. Dit resulteert in een piekactiviteit van 

moerassteekmuggen in het voorjaar (eind mei, begin juni). Dit fenomeen kan zich later in het 

seizoen rond eind augustus herhalen, wanneer een tweede generatie zich ontwikkelt. Het 

voorkomen van deze tweede generatie verschilt per soort, maar ook met de lokale 

omstandigheden. Zware regenval dat leidt tot tijdelijk oppervlaktewater kunnen gunstige situaties 

creëren voor deze ontwikkeling. Deze groep steekmuggen is sterk gebonden aan vochtige 

omstandigheden en daarmee gebonden aan natte natuurlijke situaties, zoals moerassen, 

overstromingsgraslanden of vochtige bossen. Ze gedijen niet goed in droge omgevingen en 

zullen hierdoor niet snel in of bij gebouwen of in droge leefomgevingen voorkomen (Verdonschot, 

2009). 

 

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. In deze 

zuurstofarme milieus 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, en 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. Dit kan vooral 

voorkomen wanneer er grootschalig geschikt leefgebied gecreëerd wordt. In natuurlijke situaties 

zullen het aantal huissteekmuggen als gevolg van natuurlijke successie snel afnemen. In 

onnatuurlijke omgevingen, zoals opgehoopt water op een plat dat, kunnen grote aantallen 

huissteekmuggen ontstaan. Zeker als dezelfde situaties zich meerdere jaren na elkaar voordoen. 

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. Vaak blijven door de onregelmatigheid van geschikt voortplantingswater en het 

uitblijven van synchrone activiteit de dichtheden relatief laag. Anopheles muggen hebben binnen 

deze groep een iets andere ecologie. In tegenstelling tot de Culex en Culiseta, komen ze juist 

veel voor in verlandde situaties, zoals plas-dras, ondiepe sloten en plekken met dichte 

watervegetaties (Verdonschot, 2009).  

Tabel 2-1 - Overzicht verschillen tussen de twee hoofdgroepen van steekmuggen 

 Moerassteekmuggen Huissteekmuggen 

Leefomgeving imago Voornamelijk vochtige natuur. Moeras(bos) en 
overstromingsvlakten 

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 
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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 zijn (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. Vochtige graslanden kunnen hierdoor een belangrijke 

bijdrage leveren aan knuttenoverlast, terwijl deze voor weinig waarde zijn voor steekmuggen. 

Vooral in het begin van de zomer kunnen knutten massaal voorkomen, in de nazomer is er 

minder activiteit.  
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3 Gebiedsbeschrijving 

3.1 Gebiedsbeschrijving en plannen 

Huidige situatie 

Het plangebied voor het project WaardeVOL Brummen ligt tussen het Apeldoorns Kanaal en de 

provinciale weg Brummen-Zutphen. Het plangebied bestaat uit een divers landschap. Er worden 

drie verschillende landschapstypen omgeschreven: het kampen- ontginningslandschap, de 

landgoederenzone en het oeverwallandschap. De kern van het gebied bestaat uit de 

landgoederenzone, dit omvat de twee landgoederen Voorstonden en Leusveld. Deze worden 

gekarakteriseerd door een parkachtige structuur met half-natuurlijke graslanden, gemengde 

bossen en oude laanbomen. Bijzondere natuurwaarden zijn te vinden in de natte en droge 

bossen, bloemrijke graslanden en poelen. Een deel van de gebieden in deze zone vallen, samen 

met de Empense en Tondense heide, onder het Natura 2000 gebied Landgoederen Brummen. 

Verschillende beken zorgen voor de afwatering van zowel de landbouw als de natuurgebieden. 

De beken hebben allemaal een onnatuurlijk karakter, liggen diep in het landschap en hebben 

weinig binding met de omliggende natuur.  

 

Aan de westzijde van het gebied ligt het kampen- en ontginningslandschap. Ontginning in dit 

gebied is ongeveer 100 jaar geleden begonnen. Hogere droge delen zijn omgevormd tot akkers 

en weidepercelen. De lagere natte gebieden zijn in gebruik genomen voor bosbouw door het 

gebruik van rabatten. Van oorsprong waren dit kleine percelen die van elkaar gescheiden waren 

door middel van houtwallen of vegetatierijke sloten. Met de intensivering van de landbouw zijn 

de percelen vergroot en zijn veel van deze landschapselementen verdwenen. Aan de oostkant 

van het plangebied ligt het oeverwallandschap in het stroomdal van de IJssel. Hier liggen een 

aantal botanisch waardevolle uiterwaarden. De lage ligging langs de IJssel zorgt voor vochtige 

kleigronden. De oeverwallen worden gebruikt voor bewoning. Dit open landschap beslaat een 

klein oppervlak binnen het projectgebied. 
 
Plannen 

De huidige plannen staan omschreven in het schetsontwerp van 24 juni 2020. Dit ontwerp geeft 

in grote lijnen weer wat de plannen zijn om de natuurdoelen te behalen. Deze plannen staan nog 

niet volledig vast en zijn ook nog niet volledig uitgewerkt op detailniveau. Er zal rondom woningen 

en landbouw met maatwerk worden gewerkt om water- en muggenoverlast te voorkomen. Om 

de natuur- en cultuurhistorische waarden van deze drie landschappen te versterken worden oude 

landschapselementen teruggebracht. In het kampen- en ontginningslandschap en het 

oeverwallandschap gaat het vooral om het aanplanten van kavelbeplanting en meidoornhagen. 

In de kern van het gebied, de landgoederenzone, zullen de meest ingrijpende hydrologische 

maatregelen worden getroffen.  

 

Op verschillende plekken in het plangebied worden ingrepen gedaan om water in de winter vast 

te houden. Tevens worden er maatregelen getroffen om voedselrijk water vanuit het 

landbouwgebied om de natuur heen te leiden. De belangrijkste ingrepen die betrekking hebben 

op de waterhuishouding zijn het dempen en/of verondiepen van beken en het dempen van 

afwateringssloten. Daarnaast worden op verschillende plekken poelen gerealiseerd ten behoeve 

van de Kamsalamander. Aangezien lokaal verschillende problemen met de waterhuishouding 

kunnen ontstaan, worden alle plannen lokaal getoetst en, zo nodig, met maatwerk uitgevoerd. 

De meest ingrijpende verwachte verschillen in waterhuishouding vanuit het schetsontwerp 

worden kort besproken. 
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Ten eerste wordt de Oekense Beek deels gedempt, zodat het water hier via een slenkstructuur 

langer in het natuurgebied blijft. Andere delen krijgen een accoladeprofiel en een natuurlijkere 

meanderende loop. Hierdoor zal de directe omgeving van de Oekense Beek op het landgoed 

Voorstonden een stuk natter worden. Het water vanuit de beek zal zich op momenten met veel 

wateraanvoer verspreiden over de naastgelegen vochtige bossen. Dit komt de natuurdoelen ten 

goede. Hierbij is het wel belangrijk dat er geen voedselrijk water vanuit de landbouw in dit 

beeksysteem komt. Er wordt een omleiding gecreëerd langs de Vosstraat die de afwatering 

vanuit de landbouw om de natuurgebieden voert.  

 

Ook de Haarsloot zal deels worden gedempt en deels ondieper worden gemaakt. Ook hier zal 

een omleiding worden aangelegd voor het voedselrijke water vanuit de landbouw. Waar deze 

precies komt te liggen is nog niet vastgesteld. In de omgeving van de Haarsloot zullen ook 

nieuwe poelen worden gegraven ten behoeve van de Kamsalamander. De Voorstondense beek 

blijft vanwege haar cultuurhistorische waarde in de huidige staat behouden.  

 

De Rhienderense Beek krijgt op een deel een accoladeprofiel, en wordt ook deels gedempt. De 

nieuwe loop wordt zoveel mogelijk bepaald door de aanwezige laagtes in het landschap. In de 

landbouwgebieden bij het Leusveld zullen kavelsloten worden gedempt.  

 

In de grootste delen van het natuurgebied zullen de grondwaterstanden 10-20 centimeter stijgen 

in het voorjaar, en 5-10 centimeter in het najaar. Rondom bewoning zal een grondwaterstand 

van 70 centimeter onder het vloeroppervlak gehandhaafd worden. De grootste stijgingen in 

grondwaterstand worden verwacht rond de Oekense Beek. Dit hoeft niet overal ook tot meer 

steekmuggen te leiden. Een beknopte analyse van de huidige plannen op muggenoverlast is te 

vinden in het volgende hoofdstuk. 
 

3.2 Beschrijvingen vangstlocaties 

Leusveld bos 

Deze vanglocatie is geplaatst in een natuurlijke omgeving. De val was geplaatst in een vochtige 

alluviaal bos bestaande uit Gewone es en Gewone vogelkers. Het bos wordt gekenmerkt door 

een rijke voorjaarsflora. Hoewel er geen inundatie van overstromende beken plaatsvindt, is het 

bos wel vochtig. Aan de noordzijde van het bos bevindt zich de Rhienderense Beek en ten zuiden 

de Knoevenoordstraat. Ten noordwesten bevinden zich extensieve graslandpercelen. Vanuit het 

schetsontwerp wordt verwacht dat de grondwaterstand in het voorjaar met 30 tot 40 centimeter 

verhoogd wordt, in de zomer bedraagt dit 5 tot 10 centimeter.  
 
Knoevenoordstraat 

Deze locatie bevindt zich ongeveer 150 meter ten oosten van de vanglocatie Leusveld bos. De 

vanglocatie is geplaatst in de tuin van een woonhuis grenzend aan het vochtige bos. De afstand 

tussen het bos en de vanglocatie is een kleine 30 meter, deze ruimte is begroeid met opgaande 

vegetatie. Tevens is er een vijver te vinden naast de vangplek. De vanglocatie is op een windluwe 

plek geplaatst, omringd door tuinplanten en struwelen. Ten noorden van de woning is in het 

schetsontwerp een zoekgebied ingetekend voor een slenk van de Rhienderense Beek.  
 
Rhienderensestraat 

Een tweede locatie bij bewoning is geplaatst aan de Rhienderensestraat. De val was gesitueerd 

in een tuin met natuurlijke elementen zoals struiken, bloemrijke borders en een vijver. Aan de 

noordzijde grenst de tuin aan een bos. In het schetsontwerp wordt in het voorjaar 10 tot 20 

centimeter verhoging van de grondwaterstand verwacht. Momenteel wordt er op deze locatie in 

de winter overlast ervaren door een te hoge waterstand. De graslanden die de woningen 
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omringen zijn momenteel nog in agrarisch gebruik, maar staan wel aangegeven als zoekgebied 

voor nieuwe droge natuur.  

 

 

Figuur 3.1 Overzicht vanglocaties WaardeVOL Brummen. 

 
  



 

 

8 A&W-rapport 3348 Nulmeting steekmuggenmonitoring in WaardeVOL Brummen 2020 

Turfveen 

Het Turfveen is een groot ven op het Leusveld. Aan de oostzijde wordt het omringd door bos en 

aan de westzijde door vochtig hooiland. De val is geplaatst aan de rand van een rietkraag op 

een korte afstand van het ven. Dit gebied blijft waarschijnlijk relatief onveranderd na de 

herinrichting. De vanglocatie bevindt zich 330 meter ten noorden van de vanglocatie aan de 

Rhienderensestraat.  

 

 

Figuur 3.2 Muggenval opgesteld bij het Turfveen (l).  

 
Natuurmonumenten veld 

Ten zuiden van Hall bevindt zich een open terrein in beheer van Natuurmonumenten. Het bestaat 

uit een extensief grasland dat wordt begraasd door een kudde koeien. De val was geplaatst aan 

de rand van een houtwal te midden van het grasland naast een vochtige laagte. Er worden weinig 

landschappelijke veranderingen verwacht in de omgeving, in het voorjaar zal hier op basis van 

het schetsontwerp een grondwaterstijging van 10-20 centimeter worden voorzien.  
 
Kikvorsenstraat  

Deze locatie bevindt zich 200 meter ten noorden van de vanglocatie op het Natuurmonumenten 

veld. De val was geplaatst naast een rij laag struweel en een kruidenrijk grasland. De tuin is in 

geheel natuurlijk aangelegd en sluit via het Hallsepad aan op het Leusveld. Ten noorden van de 

tuin liggen open agrarische graslanden.  
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Figuur 3.3 Muggenval op locatie Kikvorsenstraat. 

 
Vosstraat 

Deze locatie bevindt zich in een tuin van een woonhuis aan de Vosstraat. De vanglocatie is 40 

meter verwijderd van het bos ten noorden van de Vosstraat. Ten zuiden van de tuin bevinden 

zich agrarische velden. Met de herinrichting wordt er volgens het huidige schetsontwerp en 20-

30 centimeter stijging van het grondwater verwacht in het voorjaar. De agrarische velden maken 

geen deel uit van toekomstige natuur of een natuurlijke verbinding. Een bos aan de zuidoostzijde 

van de vanglocatie verbindt het Leusveld met het bos ten noorden van de Vosstraat.  
 
Vosstraat bos 

Deze vanglocatie bevindt zich in een rabatten berkenbroekbos ten noorden van de Vosstraat. 

De val was geplaatst op één van de rabatten. Op de locatie is veel braam aanwezig in de 

ondergroei. Langs de Vosstraat is in het schetsontwerp een zoekgebied ingetekend voor de 

afwatering van het landbouwgebied. Het noorden van het bos grenst met het zoekgebied voor 

een slenk van de Oekense Beek. Hierdoor zal dit bos in de toekomst natter worden, waarschijnlijk 

20 tot 30 centimeter in het voorjaar.  
 
Voorstonden veld 

Deze vanglocatie is geplaatst ten noorden van de Voorstondenstraat op een graslandperceel die 

momenteel natuurlijk wordt beheerd. Mogelijk wordt deze in de toekomst nog heringericht. De 

val was geplaatst aan de rand van het veld naast een houtwal. De locatie is nabij de bossen rond 

de Haarsloot en de Oekense Beek. In het voorjaar wordt hier op basis van het schetsontwerp 

een grondwaterstijging van 10-20 centimeter verwacht.  
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Figuur 3.4 - Muggenval op locatie Vosstraat bos. 

Voorstonden bos 

Deze vanglocatie bevindt zich in een berken-eikenbos, ongeveer driehonderd meter ten noorden 

van de Oekense Beek. In het bos is ook een rabattenstructuur aanwezig. In het schetsontwerp 

is het plan om de Oekense Beek plaatselijk te dempen en dit via een brede slenk door het gebied 

te laten gaan. Hierdoor is de verwachting dit bos een stuk natter zal worden, zo’n 20-30 rondom 

de vanglocatie tot 30-40 centimeter dichter bij de beek in het voorjaar.  
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4 Gebiedsanalyse 

Dit hoofdstuk beschrijft de kans op steekmuggen en knutten in het plangebied op basis van de 

plannen uit het schetsontwerp van 24 juni 2020. Dit schetsontwerp geeft in grote lijnen de 

plannen weer, maar zijn nog niet in detail uitgewerkt. Daarnaast wordt er gekeken hoe en waar 

de steekmuggenproductie en/of de mogelijke overlast beperkt zou kunnen worden. Tot slot wordt 

op basis van de Leidraad risicoanalyse steekmuggen en knutten een risico-inschatting gemaakt 

voor verschillende landschapselementen.  

 

4.1 Kansen en beperkingen voortplantingshabitat 

De belangrijkste factor voor het vóórkomen van steekmuggen is de aanwezigheid van stilstaand 

tijdelijk water. Met de herinrichting worden natuurlijke beekbegeleidende vochtige alluviale 

bossen beoogd. Dit zal betekenen dat er in de winter, en mogelijk in het voorjaar, water blijft 

staan op of aan het grondoppervlak. Dit is optimaal leefgebied voor moerassteekmuggen. 

Doordat de bossen in de zomer opdrogen, hebben roofdieren geen kans om deze wateren te 

koloniseren. Tevens is de verwachting dat dit zal resulteren in verschillende geïsoleerde plassen 

en vochtige laagtes die niet in verbinding staan met de hoofdloop. Bovendien is in de huidige 

staat in deze bossen al een geschikt microklimaat aanwezig. De grondwaterstand zal in de zomer 

ook iets gaan stijgen, maar het is nog maar de vraag dit ook tot meer muggenproductie zal leiden. 

Met het creëren van brede ondiepe laagtes wordt ook een snellere verdeling van heftige neerslag 

voorzien. Op deze manier zal de neerslag sneller doordringen tot het grondwater. De grootste 

stijgingen in grondwaterstand worden verwacht rond de Haarsloot, Oekense Beek en de 

Rhienderense Beek. Dit zijn dan ook de locaties waar naar verwachting de meeste kansen 

ontstaan voor de ontwikkeling van steekmuggen.  

 

Het verhogen van de grondwaterstand is noodzakelijk voor het behalen van natuurdoelen en om 

het hele gebied klimaatbestendig te maken. Met de herinrichting zijn er dus weinig mogelijkheden 

om het versterken van geschikt leefgebied voor muggenlarven tegen te gaan. Doorgaans worden 

de volgende technieken toegepast om het gebied minder geschikt te maken voor muggen:  

 

• Creëren van permanent open water 

• Creëren van stroming of golfslag 

• Het voorkomen van tijdelijk oppervlaktewater in het voorjaar 

• Het verbinden van tijdelijk water met bestaande permanente wateren 

 

Doordat een groot deel van de beken wordt omgevormd tot een slenksysteem, zal er weinig 

sprake zijn van snelstromend water. Ook wordt er geen grootschalig permanent 

oppervlaktewater voorzien. De poelen zullen grotendeels van permanente aard zijn, willen ze 

geschikt zijn voor de Kamsalamander. Deze poelen zullen weinig waarde hebben voor 

grootschalige muggenproductie, aangezien deze geschikt zijn voor de kolonisatie van roofdieren 

(waaronder de Kamsalamander). De grootste kansen voor de ontwikkeling van muggenlarven 

zal liggen in water dat wordt uitgespoeld over de vochtige bossen via de nieuwe slenksystemen 

en stagnerend regenwater. Om muggenproductie op deze locatie tegen te gaan, zal dit zoveel 

mogelijk in verbinding moeten blijven staan met de hoofdlopen van de beken. Echter zal er in de 

reliëfrijke bossen genoeg plekken aanwezig zijn waar geïsoleerde tijdelijke plassen ontstaan. 

Door de hogere grondwaterstand in het voorjaar zullen deze ook langer aanwezig blijven dan 

hedendaags het geval is. Wanneer deze situaties meer dan tien dagen standhouden, zijn deze 

geschikt voor de ontwikkeling van de larven tot volwassen steekmuggen. Een oplossing hiervoor 
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kan zijn om de vochtige gebieden voor een langere tijd te inunderen. Op deze manier hebben 

roofdieren de tijd om de wateren te koloniseren en wordt een synchrone muggenproductie 

onwaarschijnlijker. Dit is in de situatie van WaardeVOL Brummen onwenselijk, aangezien er 

natuurlijke vochtige bossen worden voorzien waarbij het waterpeil niet actief wordt geregeld. De 

bossen voor een langere periode volledig inunderen past tevens niet bij de beoogde 

natuurdoelen. Naast de ingrepen aan de beken en het vernatten van de bossen, wordt er ook 

nieuwe natte of vochtige natuur voorzien in het schetsontwerp. Dit gaat in een enkel geval om 

nieuwe bossen, maar dit zal hoofdzakelijk bestaan uit natuurgraslanden. Door de hogere 

grondwaterstand kan regenwater sneller stageren, waardoor er geschikte voorplantingslocaties 

ontstaan voor stekende insecten. De risico’s die bovenstaande natte structuren met zich 

meebrengen op basis van de leidraad risicoanalyse steekmuggen en knutten zijn uitgewerkt in 

paragraaf 4.4.   

 

Predatie op volwassen steekmuggen vindt plaatst door een breed scala aan diersoorten, 

namelijk amfibieën, vogels (oeverzwaluw) en vleermuizen. Het effect van predatiedruk op 

volwassen steekmuggen is nog niet geheel bekend. In laboratoriumsetting lijken noordelijke 

Myotis (Myotis septentrionalis) de productie van steekmuggen flink te kunnen verlagen door het 

eten van de vrouwelijke muggen (Reiskind & Wund, 2009). In de natuur zullen de meeste 

vleermuissoorten grotere prooien eten, zoals nachtvlinders. Steekmuggen worden waarschijnlijk 

het meest gegeten door kleinere vleermuissoorten, zoals dwergvleermuizen. Het faciliteren van 

dwergvleermuizen bij bewoning kan zorgen voor een vermindering van steekmuggen op locatie, 

maar het is onwaarschijnlijk dat het in plaagsituaties een groot verschil gaat maken. De grootste 

drukken factor voor steekmuggen blijft verdroging van de larven.  

 

Concluderend zijn de ingrepen met betrekking op de waterhuishouding nodig om het gebied 

klimaatbestendig te maken. In een natuurlijk beekbossen systeem horen steekmuggen thuis. Het 

is onvermijdelijk dat deze hier onderdeel van uitmaken. Dit is in het systeem ook wenselijk, 

aangezien muggen (waaronder steekmuggen) een belangrijke schakel zijn in het ecosysteem 

(zie: hoofdstuk 2). Een scheiding tussen (muggen)natuur en bewoning is daarom een betere 

methode om overlast tegen te gaan.  
 

4.2 Kansen en beperkingen verspreiding volwassen muggen  

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat steekmuggen een belangrijk onderdeel zijn van 

natuurlijke vochtige beekbossen. Met het realiseren van de natuurdoelen is het daarom 

onvermijdelijk dat steekmuggen hier (gaan) voorkomen. Extra overlast van steekmuggen bij 

bewoning is echter onwenselijk. Het is daarom zaak om locaties waar door de herinrichting een 

grotere steekmuggenproductie te verwachting is, op een geschikte afstand van bestaande 

bewoning te plaatsen.  

 

Steekmuggen, vooral moerassteekmuggen, zijn namelijk erg gevoelig voor luchtvochtigheid. Ze 

zullen om deze reden zelden grote afstanden in open gebied afleggen. Een barrière van 100 

meter aan ongeschikt droog gebied wordt over het algemeen voldoende geacht voor een flinke 

afname van steekmuggen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er op een afstand van 50 tot 75 

meter van hoogveen al een reductie tot 5% steekmuglandingen optreedt (Strijkstra & Greve 

2009). In het plangebied van WaardeVOL Brummen staan woningen op enkele tientallen meters 

verwijderd van de aanwezige bossen. In sommige gevallen grenzen de tuinen van bewoners 

direct aan natuurlijk bos. Door de gevoeligheid voor uitdroging en wind staan steekmuggen erom 

bekend dat ze dichte opgaande vegetaties zoals ruigtes en struwelen gebruiken om zich over 

grotere afstanden te verplaatsen. De tuinen van bewoners in dit gebied zijn over het algemeen 



 

 

A&W-rapport 3348 Nulmeting steekmuggenmonitoring in WaardeVOL Brummen 2020 13 

zeer natuurlijk aangelegd en bieden voldoende mogelijkheden voor de verplaatsing van 

volwassen steekmuggen. Ideaal gezien worden er open gebieden van 50 meter gecreëerd 

tussen bewoners en de vochtige bossen. Dit is echter niet overal mogelijk. In de huidige situatie 

grenzen tuinen aan de aanwezige vochtige bossen.  

 

Een andere mogelijkheid is om de steekmuggen zoveel in de natuur te houden. Dat betekent dat 

ze hun volledige voortplantingscyclus kunnen voltooien op de locatie van hun larvale leefgebied. 

Zo zullen steekmuggen minder snel grote afstanden afleggen als hun leefgebied voldoende 

beschutting biedt en er plekken aanwezig zijn voor de voortplanting (Delettre & Morvan, 2000). 

Er zijn zelfs steekmuggen die volledig gebonden zijn aan bossen en deze zelden verlaten. In het 

geval van WaardeVOL Brummen gaat het hoofdzakelijk om vochtige bossen en is er dus in de 

huidige vorm al voldoende beschutting aanwezig rond het voortplantingsgebied. Bij toekomstige 

natte laagtes in nieuwe vochtige graslanden of natuurlijke oevers rondom de heringerichte beken 

kunnen geschikte voorplantingswateren ontstaan zonder directe beschutting. Wanneer dit zich 

voordoet op een korte afstand van bewoning is er een verhoogd risico op verspreiding van 

steekmuggen naar mensen.   

 

Dit betekent dat er vooral een grotere kans is op steekmuggenoverlast waar hogere 

grondwaterstanden, en daarbij meer stagnerend oppervlaktewater, nabij bewoning worden 

verwacht. Vanuit het schetsontwerp zijn het vooral de woningen rond Huize Leusveld en aan de 

Voorstondenseweg bij Landgoed Voorstonden die voldoen aan deze criteria. Uiteraard is dit niet 

het hele verhaal, aangezien ook de huidige grondwaterstand van belang is. Bovendien zijn de 

plannen nog niet definitief en zijn de precieze uitkomsten niet volledig te voorspellen. Zo wordt 

er rond de Oekense Beek een stijging van de grondwaterstand verwacht, echter is de meeste 

bewoning hier omringd door open ruimte. De steekmuggenmetingen zullen moeten aantonen 

waar daadwerkelijk sprake zal zijn van een toename in steekmuggen. 

    

4.3 Steekmuggen bij bewoning 

De bovenstaande maatregelen zijn gericht op het tegengaan van steekmuggenoverlast die 

voortkomt uit het natuurlijker maken van het plangebied. Desondanks kan er rondom bebouwing 

ook overlast ontstaan van soorten die niet of weinig worden beïnvloed door de veranderingen in 

de natuurgebieden. Huissteekmuggen kunnen zich ongeacht de natuurlijkheid van de omgeving 

ook in tijdelijk water ontwikkelen dichtbij bebouwing. Om overlast op deze locaties laag te 

houden, is het van belang stilstaand tijdelijk water waar mogelijk te vermijden. Dit kan al door 

dakgoten schoon te maken of volgelopen emmers leeggooien. Vijvers met vissen zijn geen 

geschikt habitat voor muggenlaven, aangezien predatiedruk hier erg hoog is. Tijdens de 

informatiebijeenkomsten kwam naar voren dat er vooral in mei veel overlast is van steekmuggen 

in het gebied. Gezien de ecologie van de verschillende soortgroepen lijkt het erop dat er 

momenteel al vooral overlast wordt ervaren van natuurgebonden steekmuggen. Dit neemt niet 

weg dat er plaatselijk overlast kan ontstaan door huissteekmuggen. Wanneer dit voorkomt kan 

dit gemakkelijker worden opgelost dan overlast van moerassteekmuggen.  

 

4.4 Leidraad risicoanalyse steekmuggen en knutten 

Op basis van de bovenstaande kennis over kansen en beperkingen van steekmuggen in 

WaardeVOL Brummen kan een risicoschatting worden gemaakt met behulp van de tool “leidraad 

risicoanalyse steekmuggen en knutten” (Verdonschot en Besse-Lototskay, 2012). Deze tool 

geeft een risicocijfer voor steekmuggen- en knuttenoverlast nabij natte natuur. Via een 
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keuzemenu wordt er een inschatting gemaakt die het beste past bij de huidige of toekomstige 

situatie in het gebied. Voor WaardeVOL Brummen zijn vier landselementen van belang. Per 

element worden de keuzes in de tool toegelicht, het risico bepaald en beschreven waar deze 

situaties aanwezig zijn of mogelijk gaan voorkomen.  

 

Bosmoeras 

De alluviale bossen rondom de Oekense- en Rhienderense Beek zullen in het voorjaar 

eigenschappen vertonen van een bosmoeras. Door het verondiepen van de bestaande beken 

zal er in het voorjaar water vanuit de beeksystemen overlopen in de omliggende bossen.  

 

In het keuzemenu van de tool zijn de volgende keuzes gemaakt:  

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

pas weer uit 

2) Het bosmoeras wordt niet begraasd 

3) Het bosmoeras wordt niet gemaaid 

4) Er is sprake van verbinding tussen het bosmoeras en bebouwde omgeving* 

5) Er is geen sprake van een neerslagoverschot in de zomer 

6) De depressie bestaan uit begreppeling, smalle afwateringslaagten of sloten maar het 

gebied watert niet naar de structuren af, of inundeert vanuit deze structuren**  

7) Oppervlak is < 500m2 

8) Afstand tot bebouwing is 50m 

* Getest op zowel verbinding als geen verbinding.  

** Alleen wanneer er gekozen wordt voor “depressies bestaan uit begreppeling, smalle 

afwateringslaagten of sloten en het gebied watert naar deze structuren af” neemt de risicoklasse 

af.  

 

Type Verbinding Risicoklasse Betekenis 

Bosmoeras Ja >5 Een incidentele plaagsituatie 

Bosmoeras Nee 5 Jaarlijks meerdere maanden 

lek gestoken 

 

Momenteel blijft er al water staan in de natte bossen in het plangebied. Meerdere bossen hebben 

een rabattenstructuur, waar water boven het maaiveld blijft liggen bij een neerslagoverschot. Er 

is gekozen om het risico in te schatten bij een afstand van 50 meter, aangezien op meerdere 

plekken in het gebied woonerven grenzen aan vochtige bossen. Tevens wordt de risico-

inschatting pas naar een lager niveau gebracht, wanneer er een afstand van minimaal 300 meter 

aanwezig is tussen het risicovolle element en bewoning. Voor een aantal woningen aan de 

Voorstondenstraat, Vosstraat, Knoevenoordstraat is deze situatie momenteel aanwezig en is het 

risico voor de herinrichting 5 of >5. Het risico na de herinrichting is met dit model gelijk, maar zal 

afhankelijk zijn van de frequentie en de duur van inundatie tijdens het voorjaar.  

 

Oeverzone 

Bij de herinrichting van de Haarsloot, Oekense Beek en Rhienderense Beek wordt een 

accoladeprofiel of overloop beoogd. Bij deze oevertypes ontstaat er een ondiepe verlande oever 

die bij hoog water overloopt. Met het terugtrekken van het water ontstaan hier geïsoleerde 

plassen die geschikt leefgebied kunnen vormen voor steekmuggen en knutten, mits deze 

plassen minimaal tien dagen onder gunstige omstandigheden standhouden. In de tool zijn de 

volgende keuzes gemaakt: 
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1) Er is geen sprake van continue beweging in de oeverzone 

2) Flauw onregelmatig talud (onregelmatig, water blijft over in plasjes na peildaling) of plas-

dras oever 

3) 1-3 keer in de maand (in de periode lente-herfst) is er sprake van peilwisselingen 

waardoor delen droogvallen 

4) De oeverzone is zeer voedselrijk en/of is voor >50% bedekt met zachte emergente 

vegetatie of de zone is verland 

5) De oeverzone wordt niet begraasd  

6) De oeverzone wordt niet gemaaid 

7) Er is opgaande begroeiing (ruigten, houtwallen, bosschages, bos) is of nabij de 

oeverzone 

8) De vorm van de begroeiing is aaneengesloten of lijnvormig* 

9) De opgaande begroeiing vormt een verbinding tussen de oeverzone en de bewoning** 

10) De oeverzone is verbonden met permanent water** 

11) Is er geen sprake van een neerslagoverschot is de zomer 

12) Oppervlak is < 500m2 

13) Afstand tot bewoning is 50m 

* Er is geen verschil in risico tussen aaneengesloten of lijnvormige opgaande begroeiing. 

** Getest op zowel verbinding als geen verbinding.  

 

Type Verbinding Risicoklasse Betekenis 

Oeverzone Ja bewoning 

Ja permanent water 

3 >1 keer per 2-3 jaar en 

langer dan 2-3 weken niet 

meer lekker 

Oeverzone Nee bewoning 

Ja permanent water 

1 Geen of zo nu en dan een 

steek 

Oeverzone  Ja bewoning 

Nee permanent water 

4 Jaarlijks 2-3 weken niet 

meer lekker buiten kunnen 

zitten 

Oeverzone Nee bewoning 

Nee permanent water 

2 Regelmatig een steek of 

meerdere steken in kortere 

periode 

 

De toekomstige oeverzones zullen in het ernstigste geval een risicoklasse vier veroorzaken. Dit 

geldt voor locaties waar bewoning dichtbij in verbinding staan met de nieuwe oevers én de oevers 

niet of weinig in contact staan met permanent water. Wanneer er geen verbinding aanwezig is 

tussen de oevers en omliggende bewoning is het risico een stuk lager en kan je regelmatig 

enkele steken verwachten in een bepaalde periode. Een verbinding bestaat uit dichte opgaande 

vegetatie waar het microklimaat gunstig blijft voor steekmuggen. Waar mogelijk dienen dergelijke 

structuren tussen de nieuwe oevers en de bewoning voorkomen te worden.  

 

Nat-vochtig grazig terrein 

Een van de veranderingen door de herinrichting is het creëren van nieuwe natte en/of vochtige 

natuur. Op een aantal plekken wordt er gedacht om vochtig bos aan te planten, de hiermee 

verbonden risico’s zijn eerder besproken. Het gros van de nieuwe natuur zal bestaan uit 

natuurgraslanden. Dit zijn zowel droge als vochtige graslanden. De droge gebieden vormen geen 

extra risico op steekmuggen. De vochtige graslanden kunnen enkele risico’s met zich 

meebrengen. Door een hoger grondwaterpeil zal neerslag minder snel doordringen tot de bodem 

en een langere tijd aan het oppervlak blijven. Dit biedt kansen voor de productie van stekende 

insecten.  
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In de risico-tool zijn de volgende keuzes gemaakt: 

1) Het grondwater reikt (bijna) tot maaiveld vanaf het najaar en zakt in het voorjaar weer uit 

2) Het terrein wordt organisch bemest 

3) Het nat-vochtig terrein wordt begraasd 

4) Er is opgaande begroeiing (ruigten, houtwallen, bosschages, bos) is of nabij het terrein 

5) De opgaande begroeiing vormt een verbinding tussen het terrein en de bewoning** 

6) Is er geen sprake van een neerslagoverschot is de zomer 

7) De plas-dras situaties bestaan uit geïsoleerde kleine plassen, poeltjes 

8) Oppervlak is < 500m2 

9) Afstand tot bewoning is 50m 

* Er is geen verschil in risico tussen aaneengesloten of lijnvormige opgaande begroeiing. 

** Getest op zowel verbinding als geen verbinding. 

 

Type Verbinding Risicoklasse Betekenis 

Nat-vochtig grazig Ja 5 Jaarlijks meerdere maanden 

lek gestoken 

Nat-vochtig grazig Nee 3 >1 keer per 2-3 jaar en 

langer dan 2-3 weken niet 

meer lekker 

 

In deze analyse is ervan uitgegaan dat er in de toekomst gebruik wordt gemaakt van begrazing. 

In de praktijk zal dit naar verwachting verschillen per locatie. Sommige percelen zullen worden 

gemaaid, andere beweid. Beweiding houdt, evenals maaien, de vegetatie laag, wat ongunstig is 

voor steekmuggen. Daarentegen zorgt begrazing wel voor het ontstaan van meer reliëf in het 

grasland door betreding. Hierdoor kunnen lagere delen ontstaan waar hemelwater stagneert. Dit 

kan juist weer kansen bieden voor stekende insecten. De hogere grondwaterstanden in deze 

gebieden zijn ook in het voordeel van de productie van knutten waarvan de larven kunnen 

overleven in vochtige bodems. Voor de graslanden geldt dat het risico op knutten groter is dan 

op steekmuggen, aangezien er voor steekmuggen een lagere periode aan oppervlaktewater 

aanwezig moet zijn. Dit kan voorkomen in de vorm van kleine plassen. In de analyse komt naar 

voren dat het creëren van vochtig grasland risico’s met zich mee kan brengen, zeker wanneer 

dit verbonden is aan bebouwing via dichte opgaande vegetatie. Dit is afhankelijk van de kans op 

het voorkomen van langdurig stagnerend water in de periode tot mei en juni. Als een dit in de 

praktijk weinig voor zal komen doordat het water in deze periode niet boven het maaiveld komt, 

is dit risico veel minder. Het ontbreken van een verbinding met omliggende bewoning verlaagt 

het risico tot klasse 3. Nat of vochtig natuurlijk grasland wordt in het schetsontwerp beoogd op 

een aantal locaties nabij bewoning. Dit is ten noorden van de Voostondenweg, in het westen van 

de Rhienderensestraat en aan de Knoevenoordstraat.  

 

Plas-dras grazig terrein 

In de situaties dat de vochtige graslanden nog natter uitvallen dat de situatie die hierboven is 

geschetst, kunnen er plas-dras situaties ontstaan. Wanneer er voor een langere tijd in het 

voorjaar (tot mei, juni) oppervlaktewater aanwezig is in de aanwezige laagtes en greppels, 

ontstaat er een hoger risico op steekmuggenoverlast dan bij enkele plasjes. Dit is ook te zien in 

onderstaande risicoanalyse. Met een plas-dras situatie die verbonden staat met bewoning is er 

een reële kans op plaagsituaties. Het risico blijft ook zonder de verbindende structuren hoog 

volgens het model. Echte plas-dras situaties kunnen het beste voorkomen worden nabij 

bewoning. Het gaat in het schetsontwerp om dezelfde locaties als de nat-vochtige terreinen.  

 

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

pas weer uit) 
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2) Het plas-dras terrein wordt begraasd 

3) Er is opgaande begroeiing (ruigten, houtwallen, bosschages, bos) is of nabij de het 

terrein 

4) De vorm van de begroeiing is aaneengesloten of lijnvormig* 

5) De opgaande begroeiing vormt een verbinding tussen het terrein en de bewoning** 

6) Is er geen sprake van een neerslagoverschot is de zomer 

7) De plas-dras situaties bestaan uit geïsoleerde kleine plassen, poeltjes 

8) Oppervlak is < 500m2 

9) Afstand tot bewoning is 50m 

* Er is geen verschil in risico tussen aaneengesloten of lijnvormige opgaande begroeiing. 

** Getest op zowel verbinding als geen verbinding. 

 

Type Verbinding Risicoklasse Betekenis 

Plas-dras Ja >5 Een incidentele plaagsituatie 

Plas-dras Nee 5 Jaarlijks meerdere maanden 

lek gestoken 

 

4.5 Conclusies risico 

Op basis van de huidige situatie, het schetsontwerp en de risicoanalyse van de belangrijkste 

(toekomstige) natte structuren kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Ten eerste 

bevinden de huidige risico’s zich in de aanwezig vochtige bossen, vooral de bossen met rabatten 

bieden voldoende voorplantingsmogelijkheden voor steekmuggen. In de toekomst kunnen hier 

risico’s bijkomen in de nieuwe vochtige graslanden, wanneer hier een langere tijd in het voorjaar 

stagnerend water voorkomt. In het gunstigste geval voor de steekmuggen, ongunstig voor 

omwonenden, kan dit risico oplopen tot jaarlijks meerdere maanden lek gestoken te worden. Dit 

komt voor in het scenario waar jaarlijks in mei voor twee aaneengesloten weken stagnerend 

water voorkomt op de graslanden nabij bewoning. Door een hogere grondwaterstand kunnen er 

ook meer mogelijkheden worden gecreëerd voor steekmuggen in de vochtige bossen, waardoor 

hier het risico op incidentele plaagvorming optreedt. Doordat het verhogen van de 

grondwaterstand essentieel is voor het behalen van de natuurdoelen, is het zaak om bewoning 

en natte natuur zoveel mogelijk te scheiden.  



 

 

18 A&W-rapport 3348 Nulmeting steekmuggenmonitoring in WaardeVOL Brummen 2020 

5 Methode onderzoek muggenoverlast 

In dit hoofdstuk wordt eerst de onderzoeksopzet besproken. Daarna wordt de vangmethode 

uitgelegd. Tot slot worden de drie vangavonden kort besproken.  
 

5.1 Onderzoeksopzet 

De opzet van dit onderzoek heeft als doel het effect aan te tonen van de herinrichtingmaatregelen 

op het aantal steekmuggen en knutten in het plangebied van WaardeVOL Brummen. Aangezien 

dit specifiek gaat om last, die mensen kunnen ervaren van stekende insecten, wordt er gekeken 

naar volwassen dieren. Hoewel aanwezigheid van larven een indicatie kan geven voor mogelijke 

productie van volwassen steekmuggen, is deze koppeling niet direct te maken vanwege de 

larvensterfte door verdroging of predatie en verplaatsingen van volwassen dieren. Het 

gestandaardiseerd vangen van volwassen muggen geeft daarmee een goede indicatie van 

mogelijke overlast.   

 

Idealiter geven de resultaten van dit onderzoek een representatie van de veranderingen in 

hoeveelheid steekmuggen als gevolg van de herinrichting. Op deze manier zou een vergelijking 

mogelijk zijn tussen voor en na het realiseren van de herinrichting. Absolute aantallen alleen 

zeggen echter niet uitsluitend iets over de inrichting van een gebied, maar ook over andere 

variabelen zoals het weer. Een droog voorjaar kan de ontwikkeling van de eieren remmen, 

waardoor de muggenpiek in natuurlijke omstandigheden later tot stand komt. Ook kan een droge 

nazomer ervoor zorgen dat er minder eieren worden afgezet, wat gelijk effect heeft op de 

startpopulatie van het volgende jaar. Daarnaast speelt vangbaarheid ook nog een rol, deze wordt 

beïnvloed door luchtvochtigheid, temperatuur en windkracht op de vangavond. Om ondanks 

deze fluctuaties toch een beeld te krijgen van een effect van de herinrichting op de steekmuggen, 

wordt er naast aantallen ook gekeken naar de verhoudingen van de twee eerder aangegeven 

hoofdgroepen binnen de steekmuggen (de moerassteekmuggen en huissteekmuggen). Er wordt 

verwacht dat er in de natuurgebieden hoofdzakelijk moerassteekmuggen voorkomen en er bij 

bewoning meer huissteekmuggen voorkomen. Wanneer er na de herinrichting meer 

moerassteekmuggen bij bewoning worden waargenomen is dit een indicatie van een effect van 

de herinrichting.  

 

Aangezien het plangebied vrij groot is en er verschillende maatregelen worden getroffen in 

verschillende natuurtypen, is er gekozen om de metingen verspreid over het plangebied uit te 

voeren. Tijdens het bepalen van de meetlocaties was het schetsontwerp nog niet opgesteld. De 

uiteindelijke meetlocaties zijn bepaald op basis van meewerking van omwonenden, 

landschapstype en mogelijke inrichtingsplannen. Er is gekozen om de metingen in paren uit te 

voeren. Elk paar heeft één meetlocaties op een natuurlijke plek en één bij bewoning. Door 

simultaan te meten kan het aantal muggen bij de natuur en bij bewoning worden vergeleken. Dit 

is belangrijk, aangezien overlast bij mensen thuis voorkomen dient te worden. In deze steekproef 

worden vijf locaties bekeken. Bij Voorstonden is het niet gelukt om meewerking van omwonenden 

te krijgen. Daarom is er hier één meetlocatie geplaatst in het bos en één aan de rand van een 

open veld. Deze laatste locatie moet een tuin simuleren.  

 

Om een overzicht te krijgen van steekmuggen aantallen en verhoudingen door het seizoen heen, 

is er op drie momenten in het jaar gemeten. Dit is in het late najaar (eind mei, begin juni), 

midzomer (eind juli) en de nazomer (eind augustus, begin september).   
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5.2 Vangmethode 

Voor de metingen is een standaardmethode gebruikt waar veel ervaring mee is opgedaan bij 

eerdere gelijkvormige onderzoeken. Dit wordt gedaan met CO2-licht vallen (CDC Miniature light 

trap - model 512, John W. Hock Company, Gainesville, Florida). Deze vallen lokken 

steekmuggen 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. 

Het CO2 gas valt vervolgens door een gat in de bodem van de tank op een ronde schijf, die het 

gas in de lucht verspreidt. Bij de ventilator is ook een lampje aanwezig die licht en wat warmte 

uitstraalt. De CO2 productie is met 35-40 gram per uur vrij constant, deze productie kom overeen 

met die van een middelgroot zoogdier. Vergelijkingen met de "human-bait methode" lieten zien 

dat er met deze val twintig keer minder steekmuggen worden gevangen dan er landingen zijn 

met de Human-bait techniek. Bij die human-bait methode worden er vrijwilligers ingezet om met 

ontblote armen steekmuggen te lokken, waarbij de gelande steekmuggen geteld en verzameld 

worden. Hoewel deze methode goed werkt, is het erg arbeidsintensief en is het lastig en duur 

om een simultane meting op meerdere locaties uit te voeren.   

 

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

zonsondergang. Het vangen gaat tot twee en half uur na zonsondergang door, dit is de periode 

waarin de meeste steekmuggen actief zijn. Deze meetduur is gekozen, omdat er uit ervaring 

bekend is dat er vrij weinig muggen worden gevangen in bebouwing. Door langer te vangen 

wordt de vangkans vergroot. Na afloop zijn de vallen opgehaald en de steekmuggen verzameld. 

 

Na het vangen zijn de muggen gedood door bevriezing, onder een binoculair (10-40x) bekeken 

en verdeeld over de verschillende soortgroepen (huissteekmuggen en moerassteekmuggen). 

Het aantal steekmuggen is berekend als gemiddelde per uur tussen 30 min voor zonsondergang 

tot einde van verzamelperiode. De verhouding huis/moerassteekmuggen is bepaald per meting 

en locatie. Aantallen en verhoudingen van muggen zijn vergeleken tussen de locaties en tussen 

vangdata.   
 

5.3 Vangrondes en weersomstandigheden 

Er zijn tijdens de nulmeting vier metingen uitgevoerd. De eerste meting is uitgevoerd in de 

nazomer van 2019 om een beeld te krijgen van het gebied en de opzet van het onderzoek. 

Vervolgens is in 2020 drie keer een meting uitgevoerd, waaronder wederom één in de nazomer. 

De eerste meting in 2019 is gedaan rond het piekmoment van huissteekmuggen. Het werd al 

snel koud op de vangavond, aanvankelijk was het 15 graden met een zwakke wind. Het jaar 

2020 begon met een milde natte winter. Vanaf april begon een lange droge periode die aanhield 

tot en met juni. Hierdoor was het tijdens de eerste ronde in mei zeer droog. Voor de tweede 

ronde eind juli was er wel wat neerslag gevallen, maar de droogte was nog altijd zichtbaar. Het 

was een relatief warme avond met weinig tot geen wind. In augustus beleefde Nederland een 

zeer lange en warme hittegolf. In de nasleep hiervan bleven de temperaturen nog mild. Op de 

vangavond 1 september 2020 was het rond de 17 graden, het koelde wel sneller af in de avond. 

De weersomstandigheden waren gunstig voor steekmuggen en zijn niet van negatieve invloed 

geweest op de vangstresultaten.   

 

De extreem droge zomers van de afgelopen jaren kunnen wel invloed hebben op de resultaten. 

Na meerdere opeenvolgende natte jaren kunnen muggenpopulaties zich beter opbouwen 

waardoor er sneller overlastsituaties zouden kunnen ontstaan. Hoewel er met 
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klimaatverandering netto per jaar meer neerslag wordt verwacht, wordt er in het voorjaar en de 

zomer ook meer droogte verwacht (KNMI, 2016). Het wordt daardoor steeds lastiger om jaren te 

vinden die (extreem) gunstig zijn voor steekmuggen.  
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6 Resultaten 

De resultaten per meetronde worden in verschillende alinea’s besproken. De meting van 2019 

kan worden vergeleken met de derde meting van 2020. De hoofdresultaten zijn te vinden in tabel 

6-1. In 2020 is er in totaal 104,5 uur gevangen (gemiddeld 3,5 uur per val per ronde). Hierbij zijn 

in totaal 688 steekmuggen en 684 knutten gevangen. Het overgrote deel van de steekmuggen 

(93%) zijn onderdeel van de moerassteekmuggen. De meeste steekmuggen zijn gevangen in 

het veld bij Voorstonden en in de bossen Vosstraat en het Leusveld.  

 

6.1 Meetronde 10 september 2019 

Er is in totaal ongeveer 37 uur gevangen tijdens de najaarsronde van 2019. Hierbij zijn in totaal 

16 steekmuggen gevangen (0,44 per uur). Dit zijn uitsluitend huisteekmuggen, waarvan het 

merendeel (10) Anopheles betreft. Overige muggen zijn verdeeld over Culex, Culiseta en 

Coquillettidia richiardii. Doordat er per locatie het gevangen aantal steekmuggen klein is, zijn er 

geen duidelijke verschillen zichtbaar tussen de verschillende locaties. In het bos bij het Leusveld 

en de Vosstraat zijn allebei vier steekmuggen gevangen, allemaal Anopheles. Opvallend genoeg 

zijn er bij Voorstonden geen steekmuggen gevangen op deze avond. Knutten komen ook maar 

weinig voor, enkel tien gevangen exemplaren.  

 

6.2 Meetronde 21 mei 2020 

In de eerste ronde van 2020 zijn veel steekmuggen gevangen, namelijk 630 (gemiddeld 18,2 

muggen per uur). Bijna alle steekmuggen vallen onder de Moerassteekmuggen, van de zeven 

huisteekmuggen zijn er zes van het geslacht Anopheles. De meeste muggen zijn gevangen bij 

bij Voorstonden veld (46 per uur) en het bos in het Leusveld aan de Knoevenoordstraat (54 per 

uur). De dichter begroeide natuurlijke locaties huisvesten duidelijk meer steekmuggen dan de 

locaties bij bebouwing en open gebieden. De drie boslocaties en het veld bij Voorstonden zijn 

samen verantwoordelijk voor 91% van de steekmugvangsten. Het aantal steekmuggen op het 

Natuurmonumentenveld en het Turfveen komen overeen met het aantal bij bebouwing. Naast de 

steekmuggen zijn er ook veel knutten gevangen. De verspreiding komt overeen met de 

steekmuggen, alleen zijn ze vaker te vinden nabij bewoning. Opvallend zijn het groot aantal bij 

de Vosstraat (92 knutten per uur).  

 

6.3 Meetronde 30 juli 2020 

Er zijn duidelijk minder steekmuggen gevangen in de tweede ronde in vergelijking met de eerste 

ronde (38; gemiddeld 1,18 steekmuggen per uur). Hiervan is het grootste aandeel huissteekmug 

(29). De muggenaantallen zijn verspreid over het gebied gevonden met weinig uitspringende 

verschillen. De meeste muggen zijn gevangen aan de Rhienderensestraat (3,7 per uur). Het bos 

aan het Leusveld zijn geen muggen gevangen, terwijl hier in de eerste ronde een groot aantal is 

waargenomen. Knutten zijn niet gevangen tijdens de tweede ronde.  
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6.4 Meetronde 1 september 2020 

De derde ronde zijn een kleiner aantal steekmuggen gevangen dan tijdens de tweede ronde (20, 

0,53 steekmuggen per uur). De meeste steekmuggen zijn aanwezig bij het Turfveen en de 

Knoevenoordstraat. Er zijn acht moerassteekmuggen gevangen, zes hiervan bij het Turfveen en 

twee in het bos aan de Vosstraat. Dit betekent dat er geen moerassteekmuggen zijn aangetroffen 

bij bebouwing tijdens de derde ronde.  

Tabel 6-1 Overzicht gevangen steekmuggen en knutten per meetronde per locatie WaardeVOL Brummen 2019/2020. 

Datum Locatie Gebied 
Totaal 

stmuggen 
stmuggen/uur Moerasstmug Huistmug Anopheles Knutten 

10-9-
2019 

Leusveld Bos Natuur 4 1,30 0 4 4 1 

Knoevenoordstraat Woning 2 0,68 0 2 1 3 

Rhienderensestraat  Woning 2 0,57 0 2 1 2 

Turfveen Natuur 1 0,30 0 1 0 0 

Natuurmonumenten 
veld 

Natuur 1 0,25 0 1 0 0 

Kikvorsenstraat  Woning 1 0,26 0 1 0 1 

Vosstraat  Woning 1 0,27 0 1 0 1 

Vosstraat Bos Natuur 4 1,09 0 4 4 0 

Voorstonden Veld Natuur 0 0,00 0 0 0 0 

Voorstonden Bos Natuur 0 0,00 0 0 0 2 

21-5-
2020  

Leusveld Bos Natuur 178 53,94 177 1 0 60 

Knoevenoordstraat Woning 7 2,19 7 0 0 51 

Rhienderensestraat  Woning 2 0,66 2 0 0 22 

Turfveen Natuur 10 4,8 8 2 2 4 

Natuurmonumenten 
veld 

Natuur 13 3,73 13 0 0 8 

Kikvorsenstraat  Woning 12 3,35 12 0 0 11 

Vosstraat  Woning 11 2,88 9 2 2 350 

Vosstraat Bos Natuur 122 31,97 122 0 0 7 

Voorstonden Veld Natuur 195 45,88 195 0 0 120 

Voorstonden Bos Natuur 80 19,59 78 2 2 46 

30-7-
2020  

Leusveld Bos Natuur 0 0 0 0 0 0 

Knoevenoordstraat Woning 2 0,78 1 1 0 0 

Rhienderensestraat  Woning 10 3,70 1 9 4 0 

Turfveen Natuur 3 1,05 1 2 0 0 

Natuurmonumenten 
veld 

Natuur 4 1,29 0 4 0 0 

Kikvorsenstraat  Woning 3 0,92 2 1 0 0 

Vosstraat  Woning 4 1,12 0 4 1 0 

Vosstraat Bos Natuur 3 0,86 1 2 2 0 

Voorstonden Veld Natuur 2 0,51 0 2 0 0 

Voorstonden Bos Natuur 7 1,86 3 4 3 0 

1-9-
2020  

Leusveld Bos Natuur 1 0,33 0 1 1 0 

Knoevenoordstraat Woning 4 1,24 0 4 1 2 

Rhienderensestraat  Woning 2 0,59 0 2 1 2 

Turfveen Natuur 7 1,97 6 1 0 0 
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Natuurmonumenten 
veld 

Natuur 0 0 0 0 0 0 

Kikvorsenstraat  Woning 0 0 0 0 0 0 

Vosstraat  Woning 1 0,25 0 1 0 1 

Vosstraat Bos Natuur 2 0,49 2 0 0 0 

Voorstonden Veld Natuur 1 0,22 1 0 0 0 

Voorstonden Bos Natuur 2 0,47 0 2 0 0 
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7 Discussie 

7.1 Totaal aantal gevangen muggen 

Het merendeel van de gevangen steekmuggen in 2020 bestaat uit moerassteekmuggen (93%), 

dit duidt op veel natuurlijke invloeden op de vanglocaties. Dit is niet verwonderlijk aangezien het 

gebied heel natuurlijk is en 6 van de 10 vanglocaties een (half)natuurlijke situatie betreffen. Het 

grote aantal duidt ook op kansen voor overlast bij bezoekers van het natuurgebied. Vanuit 

gesprekken met omwonenden op de informatieavonden kwam ook duidelijk naar voren dat er in 

mei veel overlast is van steekmuggen in de natuurgebieden. Het aantal in mei is ook hoog te 

noemen, vooral op de natuurlijke vanglocaties.  

 

7.2 Vergelijking tussen natuur en bewoning 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de gebruikte methode ongeveer twintig keer (19,8) minder 

steekmuggen vangt dan er zouden landen op een mens op dezelfde plek (Strijkstra & Greve, 

2009). Hoewel dit in een ander landschapstype getest is (hoogveen) en dit hierna niet nogmaals 

is geijkt, is het waarschijnlijk dat een soortgelijke afwijking ook hier aanwezig is. Voor een duiding 

van de gegevens wordt het aantal gevangen steekmuggen omgevormd naar 

steekmuglandingen. Belangrijk is dat dit slechts wordt gebruikt ter duiding voor mogelijke 

overlast. Voor werkelijke steekmuglandingen zou een human-bait methode uitgevoerd moeten 

worden. Dit zou betekenen dat er voor de vangst in het bos aan het Leusveld betekent in mei 

omgerekend zo’n 1050 steekmuglandingen per uur worden verwacht. Deze cijfers zijn realistisch, 

aangezien tijdens het opzetten en ophalen van de vallen al binnen een paar minuten veel 

landingen werden waargenomen door de onderzoekers. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met het 

aantal steekmuglandingen rond actief hoogveen (Strijkstra & Greve, 2009). Uit dit laatste 

onderzoek zijn zelfs aantallen tot 2000 per uur waargenomen. Wanneer men zich in de schemer 

op een dergelijke locatie bevindt, zal hier zeker overlast worden ervaren. Ditzelfde geldt voor de 

locaties in het bos bij de Vosstraat en beide locaties bij Voorstonden. 

 

De meeste steekmuggen die bij bebouwing zijn waargenomen zijn bij de Kikvorsenstraat (12 in 

mei), omgerekend zijn hier dan rond de 70 landingen per uur te verwachten. Hoewel dit in 

vergelijking evenveel is als bij de naastgelegen vanglocatie Natuurmonumenten veld, is het 

beduidend minder dan in de vochtige bossen. Opvallend is ook dat het aantal steekmuggen per 

uur in mei bij de Knoevenoordstraat het laagste zijn in het gebied, terwijl het naastgelegen bos 

de hoogste dichtheden lijkt te hebben. Dit laat goed zien dat de steekmuggen niet massaal de 

tuinen bezoeken vanuit de naastgelegen bossen. De betreffende tuin heeft daarbij zelfs een 

natuurlijk karakter en is hierdoor makkelijk te bereiken door de muggen.  

 

7.3 Verhoudingen moerassteekmuggen en huissteekmuggen 

Uit de resultaten komt naar voren dat het gros van de steekmuggen die tijdens dit onderzoek 

gevangen zijn onder te verdelen zijn bij de moerassteekmuggen (Aedes). Zoals gezegd duidt dit 

op een zeer natuurlijke situatie. Het patroon door het seizoen heen laat ook goed zien dat de 

meeste natuurgebonden muggen (en muggen in het algemeen) zijn gevonden in mei. Dit loopt 

gelijk met de verwachte eerste piek van de moerassteekmuggen. Deze soorten staan bekend 

om massaal te vliegen om op deze manier te zorgen voor de volgende generatie. Dit kan gevolgd 

worden door een kleinere, meer uitgesmeerde, piek rond eind juli. Uit de gegevens van dit 
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onderzoek lijkt er geen sprake te zijn van een grootschalige tweede generatie. Er zijn wel 

natuurgebonden soort gevonden in de latere rondes, maar in kleine aantallen en niet op dezelfde 

plekken als de grote aantallen in het voorjaar. De droge zomer kan ervoor hebben gezorgd dat 

de omstandigheden ongunstig waren voor een tweede piek. De meeste huissteekmuggen die 

zijn gevonden vallen onder het geslacht Anopheles. Dit geslacht kan zich ook ontwikkelen in 

verlandingsvegetaties en tijdelijke natuurlijke plassen. De volwassen muggen zijn wel minder 

gevoelig voor luchtvochtigheid en zullen eerder bebouwing opzoeken. Voor de toekomstige 

metingen is het wel van belang deze groep apart te behandelen, aangezien overlast van deze 

soortgroep ook kan worden veroorzaakt door de hydrologische maatregelen. In de resultaten is 

ook te zien dat Anopheles-muggen regelmatig zijn aangetroffen op de natuurlijke locaties.  

 

7.4 Aantal knutten 

Naast de steekmuggen zijn ook de knuttenaantallen geteld. Zeker in het voorjaar zijn er veel 

knutten aanwezig. Deze kleine stekende muggen kunnen zeker voor de nodige overlast zorgen. 

Opvallend zijn de grote aantallen aan de Vosstraat. Ook komen ze in het voorjaar in redelijke 

aantallen voor rond het Leusveld, waaronder de woningen aan de Knoevenoordstraat en 

Rhienderensestraat. Evenals de steekmuggen zijn de kansen voor overlast van knutten het 

sterkst in het voorjaar. Gezien de resultaten van 2020, lijken knutten meer nabij bewoning voor 

te komen dan steekmuggen. Dit kan betekenen overlast van knutten op deze locaties zou kunnen 

toenemen als gevolg van de herinrichting.   

 

7.5 Mogelijke toekomstige veranderingen 

Kijkend naar het huidig aantal steekmuggen in het gebied en het schetsontwerp zijn er een aantal 

locaties waar mogelijk een stijging van muggenoverlast kan plaatsvinden. Het werkelijk 

vóórkomen van deze overlast is niet op voorhand te zeggen. Dit heeft maken met de uiteindelijke 

uitwerking van de plannen, het klimaat en de lange termijn ontwikkeling van de 

steekmugpopulaties. Over het algemeen lijkt het gebied al zeer geschikt voor 

moerassteekmuggen, dit wordt weerspiegeld door de grote aantallen in mei. Ook is het duidelijk 

dat het aantal steekmuggen bij bewoning in de huidige situatie niet in verhouding staan met het 

aantal in de natuurgebieden. Ondanks de korte afstanden tussen de vochtige bossen en de 

bewoning en de natuurlijkheid van de tuinen, is het aantal steekmuggen bij bewoning een stuk 

lager dan in de natuur. Dit betekent dat in de huidige situatie van vochtige beekbegeleidende 

bossen, steekmuggen in geringe aantallen de bossen verlaten.  

 

Het is duidelijk dat er momenteel veel steekmuggen aanwezig zijn in de aanwezige bossen. Met 

de geplande maatregelen zal het aantal niet afnemen, mogelijk zelfs toenemen. Het is echter de 

vraag in hoeverre een vergroting in aantallen op deze schaal waarneembaar is in de 

overlastperceptie. Het verschil tussen 1000 steekmuggen per uur en 2000 steekmuggen uur is 

immers minder groot dan het verschil tussen 50 en 150 steekmuggen per uur. Aangezien 

steekmuggen onderdeel zijn van een natuurlijk nat systeem én er al veel steekmuggen 

voorkomen in de bossen, zal er weinig veranderen aan overlast van steekmuggen in het 

natuurgebied zelf.  

 

Een werkelijke zorg is de overlast van steekmuggen bij mensen thuis. Ondanks dat er een groot 

verschil te zien is tussen het aantal steekmuggen tussen de natuur en de bewoning, is het 

mogelijk dat het aantal steekmuggen ook toe zal nemen bij bewoning na de ingrepen. Dit zal 

waarschijnlijk, met het huidige waargenomen verschil tussen bewoning en vochtig bos, niet snel 
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tot ernstig overlast leiden. Momenteel is er immers bij bewoning een reductie in 

steekmugaantallen waargenomen van het aantal steekmuggen dat aanwezig was in het 

naastgelegen bos (tot 4% bij de Knoevenoordstraat en 9% bij de Vosstraat). 

Het monitoren van de steekmuggen na de herinrichting zal moeten uitwijzen of er werkelijke 

verschillen optreden nabij bewoning.  Ditzelfde geldt voor de knutten. Uit de gegevens van 2020 

is te zien dat er op een aantal locaties al veel knutten voorkomen, zoals bij de Vosstraat en 

rondom het Leusveld. Anders dan de steekmuggen, kunnen deze kleine muggen ook geschikt 

larvaal leefgebied vinden in vochtige graslanden. Zeker in gebieden waar dit voorzien is, zoals 

ten noorden van de Voostondenweg, in het westen van de Rhienderensestraat en aan de 

Knoevenoordstraat., dient de ontwikkeling goed te worden gemonitord.  

 

7.6 Onzekerheden 

Tijdens het meetjaar was het in het voorjaar en de zomer zeer droog. Daarbij volgt het jaar 2020 

ook op een aantal zeer droge jaren, met als dieptepunt 2018. De geschetste nulsituatie moet ook 

met deze kennis worden geïnterpreteerd. Een zeer geschikt muggenjaar met vochtige en warme 

situaties in het voorjaar zal tot een groter aantal steekmuggen kunnen leiden. Van verschillende 

moerassteekmuggen is bekend dat de eieren meerdere jaren aan droogte kunnen overleven en 

uitkomen wanneer deze onder gunstige omstandigheden in contact met water komen. Wanneer 

dergelijke situaties in de toekomst voorkomen, kan dit tot een incidentele piek in 

muggenproductie leiden.  

 

Bij een aantal locaties nabij bewoning zijn grotere aantallen knutten aanwezig dan steekmuggen. 

Met de herinrichting worden vochtige graslanden beoogd die mogelijk geschikt leefgebied gaan 

vormen voor knutten. Op basis van de huidige gegevens is het nog niet goed in te schatten waar 

de knutten vandaan komen en of deze in aantallen zullen oplopen na de herinrichting. Wanneer 

er meer knutten na de herinrichting bij bewoning voorkomen, kan dit een indicatie zijn van een 

effect van de hogere waterstanden.   

 

Er is op vijf verschillende locaties gekeken tijdens deze nulmeting. Er is beoogd en zo divers 

mogelijke representatie van het gebied mee te nemen in de metingen. Dit neemt niet weg dat de 

situaties kunnen verschillen per locatie. De huidige en toekomstige omstandigheden zullen 

immers niet overal hetzelfde zijn. Wanneer er op basis van de plannen, overlastmeldingen of 

bezorgdheid van omwonenden locaties in beeld komen waar overlastsituaties dreigen te 

ontstaan, kan er gericht onderzoek worden gedaan op de betreffende locatie.  

 

7.7 Conclusie 

In de huidige situatie is er in de natte bossen en omgeving een grote productie van steekmuggen 

en knutten in mei. Dit duidt op een natuurlijke situatie die past bij natte natuur. Nabijgelegen 

woningen lijken in deze steekproef een kleine fractie van deze productie in hun tuinen te krijgen. 

In hoeverre dit versterkt wordt met de huidige plannen is nog niet duidelijk. In een aantal tuinen 

zijn wel een groot aantal knutten gevangen. Hoewel het nog niet geheel duidelijk is waar deze 

knutten vandaag komen, zou de aanleg van vochtige graslanden nabij woningen kunnen zorgen 

voor een stijging van knuttenoverlast. De effecten van de herinrichting op steekmuggenoverlast 

zullen in de toekomst moeten worden beoordeeld met een effectenmeting. De resultaten uit dit 

rapport geven een duidelijk overzicht van de situatie voor de herinrichting.  
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7.8 Aanbevelingen 

Op basis van de nulmeting, het schetsontwerp en de risicoanalyse worden een aantal 

aanbevelingen gedaan om steekmuggenoverlast te voorkomen.  

 

- Vermijd dichte opgaande structuren tussen nieuwe natte natuur en omliggende 

bewoning. Dit geldt vooral rond de her in te richten beken in open gebied en locaties 

waar nieuwe natte graslanden worden beoogd.  

- Wanneer er geschikte larvale leefgebieden worden voorzien in de nieuwe oevers van de 

beken wordt er geadviseerd dichte begroeiing rondom deze plekken aan te brengen, 

zodat de muggen minder snel op zoek gaan naar structuren nabij bewoning. 

- Voorkom natte graslanden nabij bewoning. Zeker wanneer hier stagnerend water in 

geïsoleerde depressies worden verwacht in het voorjaar (Voorstondenweg, 

Rhienderensestraat en Knoevenoordstraat).  

 

Ten aanzien van de toekomstige monitoring is het van belang om de volgende indicators in de 

gaten te houden 

- Controle of de minimale verplaatsingen van steekmuggen vanuit de natte bossen ook in 

de nieuwe situatie gehandhaafd blijven.  

- Monitoring nieuwe natte graslanden nabij bewoning vanwege mogelijkheden voor 

knutten. 

- Metingen oeverzones nieuwe inrichting beken in open gebied (vooral Rhienderense 

Beek).  
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