
Leeswijzer concept en definitieve rapportage Advies potentiële beheermaatregelen steekmuggen 

en knutten ten aanzien van de inrichting WaardeVOL Brummen 

Waterschap Vallei en Veluwe vroeg AquaScape advies uit te brengen over maatregelen die een 

potentiële toename van steekmuggen en knutten bij de gebiedsinrichting van het project 

WaardeVOL Brummen voorkomen of verminderen. AquaScape leverde in juni 2022 het 

conceptrapport op. Vervolgens heeft AquaScape het rapport met de review van het ontwerpteam 

WaardeVOL Brummen definitief gemaakt. 

Hieronder een toelichting op de wijzigingen ten opzichte van het concept rapport. 

• In paragraaf 1.3 is een toelichting opgenomen op het genusniveau (soorten) steekmuggen en 

knutten en de globale eisen waar de soorten zich kunnen ontwikkelen.  

• In paragraaf 2.1 is de tekst specifieker gemaakt. De hydrologie in het gebied WaardeVOL 

Brummen heeft een grote dynamiek. In het winterseizoen treden hoge grondwaterstanden 

op door het neerslagoverschot van de winterperiode. In het zomerseizoen treden lage 

grondwaterstanden op en vallen de beken en al het overige oppervlaktewater (sloten, 

greppels) droog. 

• In paragraaf 2.2 is figuur 3 verwijderd omdat in de planuitwerking van het project 

WaardeVOL Brummen deze beoordelingen gaan plaatsvinden. 

• In paragraaf 2.3 is tabel 1 zijn de vegetatietypen aangevuld. 

• In paragraaf 2.5 is de tekst over de nulmeting herschreven.  

• In paragraaf 3.1 en paragraaf 3.2 is een toelichting opgenomen van potentiële maatregelen 

die voor het project WaardeVOL Brummen generiek van toepassing zijn om het risico op 

toename muggen en knutten te beperken. In de onderliggende subparagrafen zijn de 

potentiële maatregelen per landschapselement specifiek beschreven rekening houdend met 

de grote dynamiek in hydrologie. 

Vervolg 

 

Deze rapportage is in het kader van WaardeVOL Brummen opgesteld. Het definitieve rapport in 

combinatie met de oplegnotitie vormt een basis voor nadere uitwerking.  In de planuitwerking 

betrekken wij de belanghebbenden. Zij horen tijdig hoe we het gebiedsproces met hen gaan 

oppakken. 

 

 


