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resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.
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1

Samenvatting
ARK-Natuurontwikkeling heeft het inrichtings- en beheerplan Savendonk opgesteld. De hiertoe beoogde
maatregelen, zoals het verwijderen of onklaar maken van drainage, het verondiepen of dempen van
watergangen en het plaatsen van een stuw zullen leiden tot de beoogde vernatting c.q. de doelen van het
beleid m.b.t. de Natte Natuurparel. Door de vernatting wordt een potentiële toename van steekmuggen
nabij woningen door omwonenden als reëel risico gezien. Daarom heeft ARK-Natuurontwikkeling
AquaScape gevraagd om een QuickScan risico-analyse van de kans op het optreden van overlast door
steekmuggen op de toekomstige vernatte situatie in en rond Savendonk op te stellen en het geven van
advies over het voorkomen daarvan.
De QuickScan risico-analyse van de toekomstige situatie in en rond Savendonk op overlast door
steekmuggen is uitgevoerd door gebruik te maken van kennis van steekmuggen, kaarteninformatie en
aanvullende gedocumenteerde informatie. Op basis van deze informatie zijn potentiële overlast gevende
situaties geduid en zijn afgeleid over aanvullende inrichtings- en beheermaatregelen die ingepast zouden
kunnen worden om mogelijke overlast door stekende insecten te beperken benoemd.
Omdat Savendonk een klein onderdeel is van het veel grotere gebied De Geelders wat bekend staat als
het steekmuggengebied van Brabant, is van belang deze omgeving in de analyse te betrekken. Hoeveel
overlast de omgeving ervaart en of naast een voorjaarsoverlast er ook in de zomer situaties met overlast
optreedt voor direct omwonenden is onbekend maar wel belangrijk om te weten. Gezien het verschil in
oppervlak tussen Savendonk en De Geelders als totaal is het een belangrijke vraag of Savendonk invloed
op de huidige aantallen steekmuggen gaat uitoefenen.
De risico-analyse levert het inzicht dat door de maatregelen aangelegde, ontwikkelende en doeltypen van
vegetatie en watertypen ontstaan. Voor al deze typen is een risico-inschatting gepleegd. Juist de voor
tijdelijke (regenwater0inunderende typen is het risico op het ontstaan van broedplaatsen voor
steekmuggen erg hoog.
De mogelijkheden om middels inrichting en vooral beheer de geschikte habitats voor steekmuggen te
verkleinen is beperkt t.o.v. van de gestelde doelen en de weg daar naar toe. Hierbij speelt de context van
de ontwikkeling van het oppervlakreliëf door verruiging en de zeer lage begrazingsdruk een belangrijke rol
omdat dat juist een doel van de inrichting is. De stuurknop voor risicobeperking is daarom vooral
afhankelijk van het beheer van de waterhuishouding. Ten aanzien van ontwikkeling van steekmuggen zijn
hierbij twee uitersten mogelijk. Enerzijds het voorkomen of verminderen van het ontstaan van
oppervlaktewater, vooral langdurig tijdelijke aquatische milieus in voorjaar en zomer en anderzijds het
volledig en permanent onder water zetten (van delen) van een gebied. Indien het grondwater onder het
maaiveld kan worden gehouden en in geval het in de winter tot of (vlak) boven maaiveld reikt en het al in
het vroege voorjaar enigszins wegzakt zijn de risico’s op overlastsituaties zeer klein.
Door gebruik te maken van de flauwe helling in het terrein eventueel ondersteunt door ondiepe
begreppeling of slenken (brede slenken verzekeren een betere oppervlakkige afstroming dan ondiepe
greppels in verruigd terrein) kan wel al bij de inrichting een voorschot op deze gewenste situatie worden
genomen. De beste positie van slenken is het volgen van de laagste lijnen door een deelgebied naast het
rekening houden met de kans op snelle vernatting meestal door ondieper aanwezige leemlagen. Bij het
creëren of permanent onder water zetten van depressies of het graven van poelen die gekoppeld zijn aan
slenken of greppelsystemen kan een milieu voor predatoren ontstaan die bij hogere waterstanden ook de
tijdelijke natte milieus kunnen bereiken en begrazen. Steekmuggen profiteren van ophoping van organisch
materiaal in bijvoorbeeld poeltjes in ruigten of blad in greppels. Het voldoende onderhouden van ruigte
waardoor dit organische materiaal wordt afgevoerd zou, zeker in de eerste jaren bijdragen aan het
verkleinen van risico’s.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

ARK-Natuurontwikkeling heeft het inrichtings- en beheerplan Savendonk opgesteld. Dit plan beoogt het
langer vasthouden van water in het gebied waardoor het grondwater stijgt, verder in het rapport aangeduid
als vernatten van het gebied. Savendonk is een vochtig/nat onderdeel van De Geelders gelegen in het
stroomgebied van de Dommel. Het is een vrij vlak en nat gebied met kalkrijke leem in de ondergrond en
lokaal toestromend jong grondwater dat horizontaal afwatert. Voor het gebied wordt een hogere
grondwaterstand beoogt door regenwater langer vast te houden om de ontwikkeling van leembos te
stimuleren. Het leembos zal bestaan uit rivier- en beekbegeleidend bos in de lage, natte gebieden, naast
haagbeuken- en essenbos op de iets hogere, vochtige gebieden en lokaal eiken- beukenbos op de hoge,
droge plekken. De hiertoe beoogde maatregelen, zoals het verwijderen of onklaar maken van drainage,
het verondiepen of dempen van watergangen en het plaatsen van een stuw zullen leiden tot de beoogde
vernatting.
Door de vernatting wordt een potentiële toename van steekmuggen nabij woningen door omwonenden als
reëel risico gezien. Om echter overlast door steekmuggen zoveel mogelijk te voorkomen wil ARKNatuurontwikkeling waar nodig aanvullende maatregelen t.a.v. inrichting en beheer overwegen. Daarom
heeft ARK-Natuurontwikkeling AquaScape gevraagd om een adviesnotitie op basis van expert-judgement
op te stellen waarin de randvoorwaarden ter voorkoming of beheersing van overlast door steekmuggen en
eventueel knutten zijn vastgelegd.
Omdat Savendonk een klein onderdeel is van het veel grotere gebied De Geelders wat bekend staat als
het steekmuggengebied van Brabant, is van belang deze omgeving in de analyse te betrekken. Er zijn
waarnemingen bekend van wolken muggen die het zicht beperkte van de ene kant van een weiland naar
de andere kant (mond. med. Ger van den Oetelaar).

1.2

Doelen
1.
2.

1.3

Het uitvoeren van een QuickScan risico-analyse op de toekomstige vernatte situatie in en rond
Savendonk.
Het meedenken en aanbevelingen geven voor de praktische aanpassing van het
herinrichtings- en beheerplan als daadwerkelijke risico’s op steekmuggen verwacht worden.

Risico-analyse

De QuickScan risico-analyse van de toekomstige situatie in en rond Savendonk op overlast door stekende
insecten is gebaseerd op de uitgangspunten beschreven in de ‘Leidraad Risicomanagement Overlast
Steekmuggen en Knutten’ (Verdonschot & Besse-Lototskaya 2012). De methode beschreven in de Leidraad
maakt gebruik van kennis van stekende insecten, kaarteninformatie en aanvullende informatie van
gebiedskenners. Kennis over de ecologie van stekende insecten verzameld sinds 2012 wordt in de analyse
meegenomen.
Om de potentieel risicovolle landschapselementen en locaties in het gebied te identificeren is informatie
verzameld. Het betreft vooral kaartinformatie en toelichtende rapporten (zie literatuurlijst). Dit betreft,
voor zover beschikbaar: kaarten van de hoogte en het terreinreliëf, geomorfologie en bodem,
hydrologische situatie (droogte/natheidsindicatie), grondwaterstanden en apart eventueel water op land,
wateren en natte elementen, vegetatie/begroeiing, bebouwing, voedselrijkdom (bodem en water) en
toekomstig beheer.
Op basis van de kaart- en aanvullende informatie worden potentiële overlast gevende situaties geduid en
worden adviezen afgeleid over aanvullende inrichtings-/beheermaatregelen die ingepast zouden kunnen
worden om mogelijke overlast door stekende insecten te beperken.
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2
2.1

Kenmerken van het onderzoeksgebied
Geografische ligging

Het totale boscomplex De Geelders bestaat uit De Geelders, Gasthuiskamp, Savendonk, Overkamp, Hoefje,
De Maai, De Kasterense Braeck, Eekhoorn, Hoefje en Hooge Beek (Figuur 2.1).

Figuur 2.1: De deelgebieden in het boscomplex De Geelders, inclusief Savendonk. Het totale oppervlak
bedraagt bijna 875 ha (van den Oetelaar & de Koning 2021).
De quickscan risico-analyse is uitgevoerd voor het onderzoeksgebied Savendonk met een zone van circa 1
km daaromheen. Savendonk is een in het zuidwesten gelegen deelgebied van De Geelders en bestaat uit
Wedehage, Leemskuilen en Buitenkamp (Figuur 2.2). Savendonk en omgeving bestaat uit een afwisselend
landschap van (leem)bossen, natuurgraslanden en extensieve weilanden met landschapselementen,
gangbare landbouwgronden (hoofdzakelijk grasland en maisteelt), enkele boomkwekerijen, populierenrijen
en wat bebouwing. Savendonk ligt direct tegen het boscomplex van De Geelders aan in het noordoosten
en tegen de Dommel in het zuidwesten.
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Figuur 2.2: Het onderzoeksgebied met de 5 deelgebieden van Savendonk (1: Buitenkamp (De Groote
Camp en De Voorste Batencamp), 2: Wedehage, 3: Leemskuilen en 4: Losse stapstenen nabij de Dommel
en 5: Losse stapsteen nabij de Savendonksestraat (Schaap 2021).
Deelgebied Buitenkamp is een nat gebied met greppels en slootjes en in gebruik als grasland. Deelgebied
Wedehage ligt tegen het deelgebied Buitenkamp en is nat. Het deelgebied is nu in gebruik als akkerland
en weiland. In het westelijke deel liggen enkele poelen en natte extensief beheerde weilanden met
greppels. Deelgebied Leemskuilen is in het zuidelijk deel nat, naar het noorden toe wordt het hoger en
droger. Dit deelgebied is eveneens als akkerland en weiland in gebruik en ook hier bevinden zich greppels
en sloten. De losse stapstenen bestaan uit graslanden en houtopstanden.

2.2

Geomorfologie, hoogteligging en bodemopbouw

Het gebied ligt midden op de Roerdalslenk, een verzakking in het landschap die door sedimentatie van
onder andere leem is opgevuld. Door de sedimentatie heeft het onderzoeksgebied weinig reliëf en zijn de
hoogteverschillen gering. De hoogteligging varieert tussen (6.9)7 en 8(8.2) m+NAP (Figuur 2.3). Het
oostelijk deel van Wedehage en de losse stapsteen nabij de Savendonksestraat liggen relatief iets hoger
en de losse stapstenen nabij de Dommel iets lager.
De bovenste bodemlaag bestaat voornamelijk uit fijn dekzand met eerd- en podzolgronden (Figuur 2.4).
Het betreft:
•
Beekeerdgrond (een voedselrijke humus-zandlaag overgaand in voedselarm dekzand)
•
Veldpodzolgrond (een mineraalarme matig fijn zand bovengrond meer humus in de ondergrond)
•
Hoge zwarte enkeerdgrond (een zwarte humusrijke zandgrond van >50 cm dikte)
•
Laarpodzolgrond (een donkere matig fijn zand bovengrond met humus in de ondergrond)
Al deze bodemtypen zijn redelijk tot goed waterdoorlatend en tussen de deelgebieden onderling
vergelijkbaar wat betreft relatie met waterdoorlatendheid.
In de diepere bodem zijn zandige, lössachtige, kalkrijke leemschollen en -lagen aanwezig die plaatselijk
dieper liggen en plaatselijk aan het oppervlak komen. De leemlagen komen voor vanaf 0.6-1 m-NAP tot
5

een diepte van 29 m-NAP en kunnen 0.2-2 m dik zijn, zie voor de begindiepte figuur 2.5. Deze leemlagen
hebben grote invloed op de waterhuishouding van het gebied. Op gedeelten met ondiep gelegen lagen is
het in de winter nat tot zeer nat en droogt de bodem ’s-Zomers slechts langzaam op. De variatie in diepte
van de leemlaag leidt tot wisselende (grond)waterstanden over kleine afstanden. Met name in de
Leemskuilen ligt het begin van de leemlaag dieper (diepte 0.8-1.0 m-mv). Onder de Buitenkamp wisselt
de diepte van het begin van de leemlaag nogal sterk (Figuur 2.5).

Figuur 2.3: AHN-hoogtekaart met de 4 plangebieden (van den Oetelaar & de Koning 2021).

Figuur 2.4: Bodemkaart met de plangebied rood omlijnd. Legenda: 1 Buitenkamp, 2 Wedehage, 3
Leemskuilen, 4 Losse stapstenen, pZg23t Beekeerdgronden; lemig fijn zand, Hn21 Veldpodzolgronden;
leemarm en zwak lemig fijn zand, zEZ23 Hoge zwarte enkeerdgrond; lemig fijn zand, cHn23
Laarpodzolgronden; lemig fijn zand (Schaap 2021).

Figuur 2.5: Begindiepte van de leemlaag (Schaap 2021).
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2.3

Hoogteligging deelgebieden

De hoogtekaart maakt de intensieve greppel- en rabattenstructuren in de oude boskernen zichtbaar en
laat de hogere en lagere gebiedsdelen zien die in de toekomst de respectievelijk drogere en nattere plekken
worden. Buitenkamp heeft een hoogteligging tussen 7.85 tot 7.25m+NAP waarbij de greppels en sloten
duidelijk herkenbaar zijn (Figuur 2.6). Wedehage ligt tussen 7.10m+NAP en 7.90m+NAP met enkele
hogere koppen in het terrein (Figuur 2.7). Leemskuilen ligt tussen 7.60 en 7.00m+NAP met twee hogere
koppen, de geleidelijk overgang enkele diepe greppels/sloten (Figuur 2.8).

Figuur 2.6: AHN-hoogtekaart deelgebied Buitenkamp (De Groote Camp en De Voorste Batencamp). Kleine
hoogteverschillen en het zuidelijk gedeelte de verdwenen rabatten zijn nog zichtbaar (geel-oranje hoger
en groen lager) (van den Oetelaar & de Koning 2021).

Figuur 2.7: AHN-hoogtekaart deelgebied Wedehage met een nat oostelijke perceel en naar het zuiden
hoger gelegen percelen (van den Oetelaar & de Koning 2021).

Figuur 2.8: AHN-hoogtekaart deelgebied Leemskuilen met in het zuidelijk deel enkele rabattenstructuren
(van den Oetelaar & de Koning 2021).
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2.4

Hydrologie

De stagnerende werking van leem in de ondergrond leidt tot een complexe lokale hydrologie met sterk
wisselende (grond)waterstanden. Regenwater infiltreert tot boven de leemlaag waar het moeilijk doorheen
kan dringen en daarom horizontaal afstroomt. Tijdens de afstroming wordt het grondwater aangerijkt met
mineralen uit de leemlagen en komt het in lager gelegen gebiedsdelen als kwel aan de oppervlakte.
Het onderzoeksgebied wordt niet gevoed met oppervlaktewater van elders maar wel sterk gedraineerd
door greppels en sloten (Figuur 2.9).

Figuur 2.9: Het oppervlaktewatersysteem rondom Savendonk, met De Geelders rechtsboven en de
Dommel linksonder. Blauwe lijnen zijn waterlopen, lichtblauwe lijnen betreft watergangen van het
waterschap en groene lijnen zijn greppels. Met pijlen is de stroomrichting aangegeven (van den Oetelaar
& de Koning 2021).
De meeste rabattenstructuren in de bosgebieden van De Geelders staan niet meer in verbinding met de
afvoerende watergangen. Het regenwater wordt dus wel afgevangen maar niet afgevoerd, het stagneert
in de greppels en infiltreert geleidelijk. Dit is een ideaal milieu voor larven van stekende insecten.
De grondwaterpeilen in het onderzoeksgebied variëren maar zijn in de huidige situatie vooral diep
(grondwatertrap V), alhoewel verschillen van GHG < 40 tot > 120 GHG optreden. De kleine
hoogteverschillen en de variërende diepteligging van de leemlagen in combinatie met de
afwateringsstructuur maakt dat het gebied droge tot zeer natte plekken kent. Het voorkomen van de
pekelkreeft Eubranchipus grubii bevestigt het tijdelijk karakter van de wateren in dit gebied.

2.5

De omgeving: De Geelders

Savendonk omvat een klein areaal binnen het grote gebied van De Geelders. De Geelders bevat grote
oppervlakken natte leembossen. Deze leembossen zijn gebonden aan pleistocene of oudere leemgronden
met een gelaagd bodemprofiel van een zandige-humusrijke bovengrond op een laag van keileem, leem
of klei. Door deze onderlaag stagneert inzijgend regenwater en zorgt voor natte basenverzadigde
omstandigheden. De actuele natheid van het gebied is moeilijk te kwantificeren omdat de bestaande
modelberekeningen inclusief inundaties vanuit de Dommel ontoereikend zijn en de lokale
afwateringsstructuren niet meenemen. Deze afwateringsstructuren betreft in hoofdzaak de vele
rabattensloten (Figuur 2.10).
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A

B

Figuur 2.10: Omgeving van Savendonk met aan de noord-, oost en zuidoostzijde een patroon van
rabattensloten zichtbaar (A) met een uitvergroting van een deel ten noorden van Buitenkamp (B).
In de praktijk inundeert een groot deel van het leembossencomplex, zeker in natte winters vanwege de
leemlaag en het achterwege blijven van onderhoud waardoor de rabattensloten verstopt raken door
begroeiing en strooiselophopingen. Hierdoor stagneert de afvoer van regenwater en vullen lagere delen
of lokale depressies zich met tijdelijk ondiep oppervlaktewater (de Putter & Schaap 2022).
9

In de huidige situatie spelen de rabattenbossen een belangrijke rol in de steekmuggenproblematiek.
Rabattenbossen staan bekend om hun hoge dichtheden aan stekende insecten, vooral steekmuggen en
in organische bodems dazen. De steekmuggen in rabattenbossen vinden ideale broedplaatsen in de
greppels en sloten tussen de rabatten. In deze greppels en sloten, die vaak niet meer in gebruik zijn en
afgedamd, stagneert inunderend grond- en/of regenwater. Deze niet onderhouden greppels zijn
daarnaast deels gevuld met blad. De combinatie van tijdelijk oppervlaktewater op een bodem van
rottend blad biedt het ideale steekmuggen broedplaatsmilieu (Figuur 2.11). Vooral moerassteekmuggen
gedijen goed in dergelijke habitat. Welke soorten in De Geelders domineren is onbekend maar in andere
situaties betreft het mogelijk de soorten: Ochlerotatus communis, O. punctor, O. annulipes, O. cantans,
Aedes cinereus en mogelijk Culiseta annulata. Het betreft allemaal bosbewoners. Met name A. cinereus
treedt in voorjaar en zomer op, de andere Ochlerotatus soorten zijn min of meer echte voorjaarssoorten,
alhoewel O. punctor een kleine zomerpopulatie kan vormen. C. annulata heeft meerdere generaties per
jaar. Alle soorten steken mensen en kunnen talrijk optreden, alhoewel dat O. communis en O. punctor zo
vroeg in het jaar optreden dat daar weinig overlast nabij bewoning van is gemeld. De gemiddelde
vliegafstand van de genera Aedes en Ochlerotatus is circa 150 m maar sterk afhankelijk van dichtheid en
landschap.
Hoeveel overlast de omgeving ervaart en of naast een voorjaarsoverlast er ook in de zomer situaties met
overlast optreedt voor direct omwonenden is onbekend maar wel belangrijk om te weten. Gezien het
verschil in oppervlak tussen Savendonk en De Geelders als totaal is het een belangrijke vraag of
Savendonk invloed op de huidige aantallen steekmuggen gaat uitoefenen.
Naast de mogelijk in de omgeving reeds overlast veroorzakende steekmuggen herbergen de
rabattensloten en -greppels ook bijzondere bewoners. Het oranje-blauw zwemmend geraamte is een
zeldzame kreeftachtige (pekelkreeft) die in Nederland alleen lokaal in Overijssel, Gelderland en NoordBrabant (De Geelders) voorkomt.

Figuur 2.11: Impressie van de voorjaarssituatie in De Geelders; natte leembossen en ondergelopen
rabatten (Johan de Putter; uit de Putter & Schaap 2022).
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3
3.1

Toekomstige situatie
Hydromorfologie

Om de beoogde natuurdoelen te realiseren worden hydrologische maatregelen uitgevoerd om de
gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) met 0.2-0.6 m te verhogen (Figuur 3.1 en 3.2). De huidige
GVG varieert van 0.4- 1.30 m-NAP. Deze hydrologische maatregelen zijn nodig om het grondwaterniveau
in het voorjaar hoog genoeg te krijgen voor de ontwikkeling van de grondwaterafhankelijke natuurtypen.
De beoogde maatregelen die de waterafvoer verminderen zijn:
•
Dempen van watergangen
•
Verondiepen van watergangen
•
Plaatsen van stuw(en)
•
Onklaar maken van buisdrainages
•
Graven van slenken
•
Aanleg van (tijdelijk) waterhoudende moerasachtige situaties
De maatregelen leiden tot een verhoging van de gemiddelde GVG van 5-15 cm met een grotere verhoging
in het westelijk deel van de Buitenkamp (> 30 cm).

Figuur 3.1: De beoogde verhoging van de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) door het
uitvoeren van hydrologische maatregelen (van den Oetelaar & de Koning 2021).

Figuur 3.2: De beoogde vernatting (op basis van expert-inschatting) in termen van verhoging van de GVG
in het onderzoeksgebied (van den Oetelaar & de Koning 2021).
Het dempen en verondiepen bevordert de waterinfiltratie en vergroot de afvoer over maaiveld. Een stuw
zorgt voor een vergelijkbaar effect zei het dat de stroming verdwijnt uit de watergang. Het verwijderen of
onklaar maken van drainage versterkt de infiltratie van regenwater. Slenken (hier tot 0.25 m diep uit te
graven) voeren oppervlakkig neerslagwater af en verminderen of voorkomen langdurigere stagnatie van
regenwater. Dit is vooral van belang in het westelijk deel van Buitenkamp waar de 30 cm stijging van de
GVG in combinatie met de 25 cm afgraving leidt tot het 50 cm dichter bij het maaiveld reiken of boven
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maaiveld staan van water. Het aanleggen van (tijdelijke) moerassituaties leiden tot de aanwezigheid van
langdurig tijdelijke watermilieus.
Om de ontwikkeling van leembos te optimaliseren worden de morfologische maatregelen
maaiveldverlaging in vorm van het graven van slenken en het creëren van microreliëf in het maaiveld
voorzien. De hydrologische effecten van het creëren van microreliëf is dat water in depressies in het reliëf
achterblijft, wat aanleiding kan zijn voor het ontstaan van langdurig tijdelijke microwatermilieus.
Samenvattend wordt regenwater zoveel mogelijk vastgehouden en daardoor blijven micro- en
macrolaagtes langer nat en kan het grondwater tot aan/boven het maaiveld komen.
De verschillende hydromorfologische maatregelen zijn geduid in de figuren 3.3, 3.4 en 3.5.

Figuur 3.3: Hydromorfologische maatregelen Buitenkamp (van den Oetelaar & de Koning 2021).
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Figuur 3.4: Hydromorfologische maatregelen Wedehagen (van den Oetelaar & de Koning 2021).

Figuur 3.5: Hydromorfologische maatregelen Leemkuilen (van den Oetelaar & de Koning 2021).
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3.2

Bosontwikkeling

Het natuurontwikkelingsplan voorziet in het ontwikkelen van nieuwe opgaande leembossen, het aanplanten
van bomen en struiken, het natuurlijke verjongen door het aanleggen van ‘woelplekken’ en het aanplanten
van bomen en struiken. M.a.w. door het hele onderzoeksgebied worden bossen en bosschages bevorderd.
In het onderzoeksgebied worden drie bostypen nagestreefd: het lage/natte Rivier- en beekbegeleidend
bos, het iets hogere/vochtige Haagbeuken- en essenbos en het droge Eiken- beukenbos.
Tabel 3.1: De beoogde aandelen van bostypen in Savendonk (van den Oetelaar & de Koning 2021).
Buitenkamp
Wedehage
Leemkuilen
Losse
stapstenen
Rivier- en
40%
25%
30%
gebiedje nabij
beekbegeleidend
Dommel 100%
bos
Haagbeuken- en
60%
50%
70%
2 gebiedjes
essenbos
Savendonksestraat
100%
Eiken-beukenbos
0%
25%
0%
0%
De ontwikkeling van bos in de verschillende deelgebieden is geïllustreerd in de figuren 3.6, 3.7, 3.8 en 3.9.
Hierop is in donkergroen bosaanplant en in licht groen spontane ontwikkeling weergegeven. Geel duidt op
de ontwikkeling van een slenk en het blauwe vlak in Wedehage op een natuurvriendelijke oever.

Figuur 3.6: De ontwikkeling beplanting in Buitenkamp (van den Oetelaar & de Koning 2021).
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Figuur 3.7: De ontwikkeling beplanting in Wedehage (van den Oetelaar & de Koning 2021).

Figuur 3.8: De ontwikkeling beplanting in Leemkuilen (van den Oetelaar & de Koning 2021).
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Figuur 3.9: De ontwikkeling beplanting in de losse stapstenen nabij de Dommel (boven) en
Savendonksestraat (onder) (van den Oetelaar & de Koning 2021).
In de gebiedsdelen met spontane bosontwikkeling treedt een matig tot lange periode op waar de droge,
vochtige en natte gebiedsdelen met gras, ruigte en beginnend struweel begroeid zullen zijn. Deze
ontwikkelingsperiode is lang genoeg om in dit onderzoek deze begroeiingstypen apart mee te nemen.

3.3

Toekomstig beheer

De beoogde ontwikkeling van leembossen met ruimte voor overgangssituaties zoals structuurrijke open
grasgebieden met struwelen, een diversiteit in vegetaties en de aanleg van (tijdelijk) waterhoudende
moerasachtige situaties wordt begeleid met een (zeer) extensief begrazingsbeheer. Grote grazers zorgen
voor een versterking van het microreliëf en de toevoer van mest.

3.4

Bebouwing

Er komt verspreidt aan de grenzen van de deelgebieden bebouwing voor. Rond Buitenkamp in het oosten
en midden-zuid, rond Wedehage aan de oostzijde, midden-zuid en aan de zuidwest en zuidoostzijde, rond
Leemskuilen aan de midden-noordzijde en aan de noordzijde van stapsteen Savendonkseweg (Figuur
3.10).
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Figuur 3.10: Satellietbeeld waarop de bebouwing in het onderzoeksgebied zichtbaar is (Afbeeldingen
@2022 Google).

3.5

Samenvatting per deelgebied

Buitenkamp
Buitenkamp bestaat vooral uit beekeerdgrond. In de westelijke helft van Buitenkamp stijgt het grondwater
het meest. De beoogde slenk begint met drie takken en loopt naar het zuidwesten af. De noordelijke tak
staat niet in verbinding met de noord-west hoek, het naar verwachting natste deel, wat betekent dit deel
moerassig kan worden. De middentak komt overeen met het gebiedsdeel met een ondiepe leemlaagdiepte.
Het netwerk van sloten en greppels wordt gedempt, behalve in het oostelijk deel (ten westen van
bebouwing) waar ook de leemlaag het ondiepst zit. Hierdoor wordt de bestaande ontwatering gehandhaafd.
Aan de noord- en oostzijde wordt bos aangeplant. In totaal wordt het gebied veel natter met moerassige
situaties in het noord-westen en door bosaanplant en verruiging stagnerend water meer in en rondom de
slenk.
Wedehage
Wedehage bestaat uit beekeerdgrond (west) en hoge zwarte enkeerdgrond (oost). De leemlaag ligt overal
ongeveer even diep. Het westelijk deel van Wedehage ligt duidelijk lager dan het oostelijk deel. Enkele
sloten aan de noord- en westzijde worden verondiept en enkele in het oostelijk deel gedempt. Rondom
wordt pleksgewijs bos aangeplant. Gezien de hoogteligging wordt het westelijk deel veel natter dan het
oostelijk (Figuur 3.11).
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Figuur 3.11: Hoogteprofiel door de noordzijde van Wedehage (https://www.ahn.nl/ahn-viewer).
Leemskuilen
Leemskuilen bestaat deels uit beekeerdgrond en deels laarpodzol. De leemlaag ligt relatief dieper t.o.v. de
andere deelgebieden. Het gebied loopt enigszins van noord naar zuid af in het westelijk en oostelijk perceel,
het middelste perceel is iets vlakker. In het middelste perceel is een slenk geplant die naar het noorden
afwatert, wat betekent dat de slenk het hoogteverschil moet overbruggen m.a.w. steeds dieper komt.
Stapstenen Dommel
De stapstenen langs de Dommel liggen in beekeerdgrond en zijn vlak. Beide gebiedjes zijn met kades van
de Dommel gescheiden en worden niet geïnundeerd (?). Ongeveer de helft van ieder gebiedje wordt
aangeplant. Waarschijnlijk zijn beide gebiedjes moerassig. Deze stapstenen zijn de enige gebieden zonder
directe bebouwing in de omgeving.
Stapsteen Savendonksestraat
De stapsteen Savendonksestraat ligt in beekeerdgrond en is, behalve in de noordelijke punt waar zich
bewoning bevindt, vlak. Vanaf het zuiden wordt ongeveer tweederde aangeplant met bos.

Samenvattend geeft Tabel 3.1 een overzicht van de voorgenomen maatregelen per deelgebied en de
daarop volgende aangelegde, ontwikkelingsstadia (die blijvend kunnen worden door begrazing) en
doeltypen van vegetatie- en watertypen.

ja

ja

ja

Stapsteen
Savendonksestraat

ja

Stapstenen
Dommel

Aanleg van (tijdelijk)
waterhoudende
moerasachtige situaties
Bosontwikkeling
toelaten/stimuleren
Behouden/herstellen
afwatering
Opschonen watergang
Plaatsen stuw
Uitdiepen watergang

ja

Leemkuilen

Dempen greppels/sloten,
watergangen
Verondiepen van
watergangen
Plaatsen van stuw(en)
Verwijderen/Onklaar
maken van buisdrainages
Graven slenk(en)

Wedehagen

Buitenkamp

Tabel 3.1: Voorgenomen maatregelen en de zich daarna door de maatregelen zich potentieel
ontwikkelende of aangelegde vegetatie- en watertypen.
Maatregel

ja

ja

ja
ja (oostelijke
afvoer)

ja

ja

ja

ja

ja, erf
ja
ja
ja

18

Stapsteen
Savendonksestraat

Stapstenen
Dommel

Leemskuilen

Wedehagen

Buitenkamp

Vegetatie- en watertype

Doeltype
Slenk (tijdelijk waterafvoerend)

+

Rivier- en beekbegeleidend bos

40%

25% 30% 100%

Haagbeuken- en essenbos

60%

50% 70%

Eiken-beukenbos

+

100%

25%

Ontwikkelingsstadium ouder
Moerassige laagte bos, struweel

+

+

+

+

+

Moerassige laagte lage vegetatie, verruigt

+

+

+

+

+

Structuurrijke ruigte nat

+

+

+

+

+

Structuurrijke ruigte vochtig

+

+

+

+

+

Structuurrijke ruigte droog

+

+

+

+

+

Structuurrijk grasland nat

+

+

+

+

+

Structuurrijk grasland vochtig

+

+

+

+

+

Structuurrijk grasland droog

+

+

+

+

+

+

+

+

Watergang (tijdelijk) stromend

+

+

+

Oeverzone (bijna) permanent water

+

+

+

Sloot, greppel, poel droogvallend

+

+

+

Ontwikkelingsstadium jonger/slenk

Watertype
Poel, vijver,
stilstaand

sloot,

watergang

permanent

Omgeving
Rabattenbos
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4
4.1

QuickScan risico-analyse stekende insecten
Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de stekende insecten in Nederland. Hiervoor zijn de Nederlandse
stekende insecten verdeeld in zes ecologische groepen. De soorten binnen iedere groep hebben een min
of meer vergelijkbare ecologie (§4.2) ook al behoren ze tot verschillende genera of hogere taxonomische
eenheden. Om te bepalen welke stekende insecten waar in het onderzoeksgebied kunnen potentieel talrijk
ontwikkelen is het nodig de habitateisen van de groepen van stekende insecten te koppelen aan de
landschapselementen die die worden ontwikkeld te verbinden. Hiertoe de vegetatie- en watertypen met
hun (geo)morfologische, bodem, hydrologische en begroeiingskenmerken (hoofdstuk 3) “vertaald” naar
landschapselementen en gekoppeld aan de habitateisen van de ecologische groepen stekende insecten:
de risico-analyse (§4.3). Omdat ook het beheer invloed heeft op de aanwezigheid van stekende insecten
is ook hier dieper op ingegaan (§4.4). Indien er toch ontwikkeling van hogere dichtheden aan stekende
insecten zou ontstaan speelt het vliegvermogen en de landschapsstructuur een rol bij de kans op overlast
voor omwonenden (§4.5). Tenslotte betekent inrichten ook dat het onderzoeksgebied een ontwikkeling
gaat doormaken. Op de initiële fase na aanleg wordt extra aandacht gevestigd omdat dan vaak door
verstoring stekende insecten meer kansen krijgen (§4.6).

4.2

Ecologische groepen van steekmuggen en knutten

Deze paragraaf is als achtergrondinformatie opgenomen. In discussies rondom problemen met stekende
insecten kunnen de volgende ecologische groepen een rol spelen:
•
Huissteekmuggen ontwikkelen zich in kleine, vaak tijdelijke waterpartijen (vrijwel alle tijdelijke
wateren, emmers, badkuipen, regentonnen, blikjes, autobanden, dakgoten en overige
antropogene waterpartijen) met sterke wisselingen in milieuomstandigheden. Predatoren
ontbreken in deze wateren.
•
Moerassteekmuggen ontwikkelen zich meestal in geïsoleerde, ondiepe wateren zoals moerassen,
greppels en inundatiezones. De broedplaatsen vertonen een aantal gemeenschappelijke
kenmerken: meestal semi-permanent, geïsoleerd van permanente wateren, al dan niet
beschaduwd door bomen/hogere begroeiing, veel organisch materiaal op de bodem, waardoor
mogelijk lage zuurstofconcentraties optreden en een arme gemeenschap aan overige insecten en
ongewervelden (weinig predatoren aanwezig). Een bijzondere groep van moerassteekmuggen zijn
de overstromingssteekmuggen.
•
Slootsteekmuggen ontwikkelen zich in permanente wateren met veel plantengroei (vooral
drijvende draadalgen en kroossloten of sloten met een ruige oevervegetatie o.a. door achterstallig
onderhoud). De wateren hebben een diverse gemeenschap van overige insecten en
ongewervelden. Een rijke vegetatie dient als schuilmogelijkheid om een te grote predatiedruk te
vermijden.
•
Plantenboorsteekmuggen ontwikkelen zich aan (de larve boort in zachte plantendelen en blijft aan
de plant aangehecht) dieper groeiende emergente (boven het water uitstekende) water- en
oeverplanten. Het betreft vaak kraagvegetaties van lisdodde, riet, liesgras en dergelijke.
•
Boomholtesteekmuggen ontwikkelen zich in zogenaamde containermilieus, zeer kleine tijdelijke
wateren. Predatoren ontbreken in deze wateren. De belangrijkste soorten zijn de niet-inheemse
waarvan sommige zich inmiddels gevestigd hebben zoals de Aziatische tijgermug (Aedes
albopictus).
•
Knutten ontwikkelen zich in allerlei habitats, zoals mest, mierennesten, rottend hout,
plantensappen, meren, oeverzones, rivieren, temporaire wateren, boomholten, natte graslanden,
laagveenwateren, brakke en zoute wateren en zoute bodems. Overlast voor mensen wordt vooral
veroorzaakt door soorten uit het geslacht Culicoides. Dit geslacht ontwikkelt zich eveneens in een
brede range aan habitats.

4.3

De rol van steekmuggen in het ecosysteem
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Deze paragraaf geeft een samenvatting die is gebaseerd is op Verdonschot et al. (1988) en Medlock &
Snow (2008). Steekmuggen vormen een belangrijke schakel in diverse ecosystemen. Tijdens de
levenscyclus van steekmuggen vormen ze een onderdeel van een aquatisch of terrestrisch ecosysteem.
De eitjes zijn voedsel voor o.a. vissen en schaatsenrijders. De larven van steekmuggen eten vooral
bacteriën en algen en zetten met dit voedselgedrag dode en levende planten of delen daarvan om en
brengen ze zo terug in de voedselketen. Zelf vormen ze een onderdeel van verschillende voedselketens.
Larven van steekmuggen worden gegeten door predatoren zoals vissen, amfibieën, waterwantsen (o.a.
Hydrometridae, Notonectidae, Gerridae), waterkevers (o.a. Dytiscidae), libellenlarven, sommige larven
vliegen en andere muggen, waterspinnen en kreeftachtigen en sommige vogels zoals de kwikstaart. Soms
komt predatie door platwormen, kokerjuffers en pissebedden voor. In het algemeen is de sterfte bij larven
door predatie erg hoog. Volwassen mannetjes en vrouwtjes steekmuggen voeden zich met plantensuikers
(nectar) en honingdauw. Tijdens dit voeden kleeft stuifmeel aan de dieren wat ze weer overbrengen op
andere planten. Steekmuggen spelen bij de bestuiving van planten dan ook een zeer belangrijke rol. Een
rol die vaak onbekend is omdat ze hun gedrag vooral in de schemeruren en bij het ochtendgloren uitvoeren.
Men neemt aan dat steekmuggen een van de belangrijkste bestuivers is. De vrouwtjes van steekmuggen
hebben bloed nodig om eiwitten te vormen voor de ontwikkeling van de eitjes. Voor dit bloed zijn ze
afhankelijk van zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen, feitelijk staan ze daarmee ook hoog in de
voedselketen. Vrouwtjes kunnen met chemoreceptoren aan de watersamenstelling vaststellen of een
potentiële broedplek predatoren bevat en voldoende voedsel, wat het al dan niet afzetten van de eitjes
bepaald. Uiteraard is de predatie afhankelijk van het watertype en de aanwezigheid van predatoren.
Volwassen steekmuggen worden zelf gepredeerd door vogels, vleermuizen (vooral de kleinere soorten
zoals de dwerg- en watervleermuis), dans- en roofvliegen (de laatste op emergerende adulten) (Empididae,
Dolichopodidae) en in mindere mate drekvliegen (Scatophagidae) en bloemvliegen (Anthomyiidae), sociale
wespen en spinnen. Larven van watermijten parasiteren op zowel larven en volwassen steekmuggen.
Andere parasieten en ziekteverwekkers zijn bijvoorbeeld ciliaten, virussen en schimmels.
Het effect van predatie op steekmuggen is sterk context afhankelijk. Beheer van predatie op larven is
mogelijk onder gestuurde omstandigheden, zoals door inrichting. Uitzetten van predatoren is onder
natuurlijke omstandigheden niet effectief. Beheer door predatie van volwassen steekmuggen is niet
effectief en er zijn geen omstandigheden bekend waaronder predatoren hoge dichtheden kunnen
verminderen. Het aantal gepredeerde steekmuggen staat niet in verhouding tot het totaal aantal aanwezige
dieren.

4.4

QuickScan risico-analyse

Voor de QuickScan risico-analyse is vooral gekeken naar de verschillende herinrichtingsgebieden
Savendonk en in mindere mate naar de directe omgeving daarvan is een gebied geselecteerd.
Binnen het onderzoeksgebied worden de volgende bostypen onderscheiden: Rivier- en beekbegeleidend
bos, Haagbeuken- en essenbos, Eiken-beukenbos. Daarnaast is aandacht voor het nat en vochtig grasland
en ruigte als tussenstadia tot spontane bosontwikkeling heeft plaatsgevonden. Met deze elementen hangen
ook maatregelen of situaties samen die met vernatting en risico op stekende insecten samenhangen. De
belangrijkste zijn water op maaiveld, vernatting/vermoerassing, voedselverrijking, verruiging en
begrazing.
Feitelijk zijn alle maatregelen gericht op vernatting (zorgen dat de hoogste grondwaterstand langer in
gebied kan aanhouden) met water langer onder, aan of op maaiveld (het doelbewust verlengen van de
periode met de hoogste grondwaterstand). De voorgenomen maatregelen om vernatting van Savendonk
te bereiken zijn beschreven in hoofdstuk 3 en passen in het beleid voor de Natte Natuurparel (NNP) de
Geelders. Onafhankelijk of het grondwaterpeil al dan niet doelbewust wordt verhoogd kan als gevolg van
hevigere buien (door klimaatverandering) verdere vernatting optreden in de winter/voorjaar of na hevige
zomerbuien. Niet alleen vernattingsmaatregelen spelen een rol bij het ontstaan van geschikt habitat voor
stekende insecten, ook spelen reliëf van het landschap, het microreliëf van het terrein en de bodemopbouw
een belangrijke rol.
De bos- en andere vegetatietypen die voor het onderzoeksgebied nagestreefd worden zijn vertaald in
landschapselementen gerelateerd aan stekende insecten (Tabel 4.1). Bij deze vertaling is per type ook de
informatie van de hoogteligging, bodem en hydrologische situatie meegenomen.
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Tabel 4.1: ‘Vertaling’ van bos- en andere vegetatie- en watertypen in landschapselementen voor stekende
insecten.
Vegetatie- en watertype

Landschapselement

Slenk (tijdelijk waterafvoerend)

Slenk

Rivier- en beekbegeleidend bos

Moerasbos, moerasstruweel

Haagbeuken- en essenbos

Vochtig-nat bos

Eiken-beukenbos

Droog bos

Moerassige laagte bos, struweel

Gesloten moeras, voedselrijk

Moerassige laagte lage vegetatie, verruigt

Open moeras, voedselrijk

Structuurrijke ruigte nat

(Zeer) Natte ruigte, voedselrijk

Structuurrijke ruigte vochtig

Vochtige ruigte, voedselrijk

Structuurrijke ruigte droog

Droge ruigte, voedselrijk

Structuurrijk grasland nat

(Zeer) Nat grasland, voedselrijk

Structuurrijk grasland vochtig

Vochtig grasland, voedselrijk

Structuurrijk grasland droog

Droog grasland, voedselrijk

Poel, vijver, sloot, watergang permanent stilstaand

Stilstaand open water, voedselrijk

Watergang (tijdelijk) stromend

Zwak stromend open water, voedselrijk

Oeverzone (bijna) permanent water

Oeverzone

Sloot, greppel, poel droogvallend

Droogvallend water

Rabattenbos

Rabatgreppel en -sloot

Deze landschapselementen zijn vervolgens gekoppeld aan het theoretisch risico op voorkomen van
stekende insecten door het toepassen van de kennisregels uit de Leidraad (Tabel 4.2). De risicoscore is als
volgt gedefinieerd:
Risicoscore

Risico-omschrijving

0
+
++
+++
++++
+++++

Geen; geen of zo nu en dan een steek.
Zeer laag; regelmatig een steek of meerdere steken in kortere periode bij buiten zitten.
Laag; >1 keer per 2-3 jaar en langer dan 2-3 weken niet meer lekker buiten kunnen zitten.
Matig; jaarlijks 2-3 weken niet meer lekker buiten kunnen zitten.
Hoog; jaarlijks meerdere maanden zeer frequent gestoken worden.
Zeer hoog; een overlastsituatie

In de analyse zijn de boomholtesteekmuggen niet meegenomen omdat die voor dit gebied niet relevant
zijn. Uit de analyse blijkt dat de hoogste kans op overlast door stekende insecten (risicoklasse 4 en 5)
ontstaan bij de combinatie van inundatie/hydrologische dynamiek (waarbij inundatie ook betrekking heeft
op een boven het maaiveld uitstijgend grondwaterpeil) en voedselverrijking.
Tabel 4.2: Koppeling van risicogroepen van stekende insecten aan landschapselementen.
Risicosoortgroepen
Landschapselementen (GHG cm
–mv)
Slenk voedselrijk
Moerasbos en moerasstruweel
Vochtig-nat bos
Droog bos
Gesloten moeras, voedselrijk
Open moeras, voedselrijk

MoerasSteekmug

HuisSteekmug

Slootmug

Plantenboorsteekmug

Knut

+++(++)1

++(+)1

(++)1

+(+)1

+++

++++(+)1,2

++(+)1,2

0

0

++(++)1,2

++(++)1,2

+

0

0

+(++)1,2

0(+)1

0

0

0

0

++++(+)1

++(+)1

0

0

+++++

++++(+)

++

+(+++)

1

++(++)
1

+++
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Risicosoortgroepen
Landschapselementen (GHG cm
–mv)
(Zeer) Natte ruigte, voedselrijk
Vochtige ruigte, voedselrijk
Droge ruigte, voedselrijk
(Zeer) Nat grasland, voedselrijk

MoerasSteekmug

HuisSteekmug

Slootmug

Plantenboorsteekmug

Knut

++++(+)1

++(+)1

(++)1

+(+)1

+++

++(++)1

+++(+)1

(+)1

(+)1

++++

0

0

0

0

0
+++(++)

++(++)

0

0

++(+++)1

Vochtig grasland, voedselrijk

0

++(+)1

0

0

++(++)1

Droog grasland, voedselrijk

0

0

0

Stilstaand open water, voedselrijk

0

+(+)

+(++)

+(++)

0(+)2

Zwak stromend water, voedselrijk

0

0

0

0

0

++(++)3

++(++)3

++(++)3

+(++)3

++(++)3

++++(+)1

++++(+)1

++++(+)1

++++(+)1

++++(+)1

(+++)1

++(++)1

0

0

++(+++)1

++++(+)1,2

+++(+)1,2

0

0

+(++)1,2

Oeverzone
Droogvallend water, moerassig,
verruigd voedselrijk
Droogvallend water droog
voedselrijk
Rabatgreppel en -sloot

1

1

2

0
2

0
2

Legenda: Risicoscore: 0=geen tot +++++=overlast
1: bij inundatie door stijgend grondwater, door regen of met oppervlaktewater; een vaak optredende wisseling
van droog-nat toestand
2: bij voedselverrijking en met soms het ontstaan kroosdek of rijke/ruige ontwikkeling emergente vegetatie
3: bij brede en verlandende zone

4.5

Beheer

Peilbeheer
Omdat hydrodynamiek in belangrijke mate sturend is voor de kans dat habitats tot broedplaatsen worden
voor stekende insecten is peilbeheer een belangrijke stuurknop. In de deelgebieden zijn weinig
mogelijkheden om het peil, vooral in het voorjaar, bij te sturen. In Buitenkamp spelen de slenken en de
verbetering van de afwatering aan de zuidzijde wel een rol in het bereiken van de gewenste hydrologische
situatie. In Wedehagen en de Leemkuilen wordt de afwatering, weliswaar t.b.v. boomkwekerijen, verbeterd
en in Wedehagen wordt ook een slenk voorzien. Echter sturing op de afwatering vanaf de mondingen van
de slenken en sturing op de grondwaterpeilen in het voorjaar wanneer mogelijk extra regenwaterinundatie
optreedt is alleen mogelijk via de slenken en met name de drempel in de ‘monding’.
Vegetatiebeheer
Het beheer van het gebied heeft grote invloed op de kansen voor stekende insecten. Begrazing houdt delen
van de vegetatie, vaak pleksgewijs, korter. De beoogde lage begrazingsdruk zal ertoe leiden dat op veel
gebiedsdelen ruigten ontwikkelen. Begrazing heeft ook als gevolg dat bij een natte bodem er hoefputjes
ontstaan op looppaden en rustplaatsen. Verruiging en hoefputjes leiden tot het ontstaan van microreliëf.
Dit microreliëf in een gebied kan fungeren als broedplaats voor vooral huissteekmuggen en op langdurig
tijdelijke natte plekken in het voorjaar tot moerassteekmuggen. Water aan maaiveld is optimaal voor
knuttenlarven vooral onder mest. Deze relatie tussen verruiging of betreding door vee en potentiële
ontwikkeling van steekmuggen treedt vooral op in de langdurige tijdelijke gebiedsdelen met water aan of
op het maaiveld. Dit betreft de slenken in de Buitenkamp en de Leemkuilen en de depressies in alle
deelgebieden naast natte gebieden met vee buiten het onderzoeksgebied.
Met maaibeheer wordt de vegetatie tijdelijk kort gehouden en als het maaisel wordt afgevoerd treedt
minder ophoping van strooisel op. Dit leidt tot minder microreliëf en tot enige verarming. Dus het is te
adviseren om de depressies en slenken te maaien en vrij te houden van begrazing/veebetreding.
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4.6

Vliegafstand en landschapsstructuur

Nadat stekende insecten zijn uitgevlogen gaan ze op zoek naar bloed om hun eitjes te laten ontwikkelen.
Ze kunnen daarvoor korte en lange afstanden afleggen. Steekmuggen zijn in 4 groepen vliegers te
verdelen: sterke, goede, matige en zwakke vliegers (Verdonschot & Besse-Lototskaya 2014). Ook voor
knutten geldt dat het vliegvermogen sterk kan verschillen tussen soorten.
De afstand die wordt afgelegd hangt van allerlei factoren af, zoals de vliegcapaciteit van de soort, de
aanwezigheid van prooien, de vegetatie structuur die als corridor of als barrière kan functioneren. Een
barrière is gedefinieerd als een gebiedsdeel tussen broedgebied van de larven en de plaats waar overlast
wordt verwacht (vaak bewoning) wat minder geschikt is voor volwassen dieren om te doorkruisen of
verblijven. Broedgebieden zijn de plaatsen waar steekmuggen/knutten hun eitjes afzetten (op natte grond
of op water) en waar de larven zich ontwikkelen (in de waterkolom) om via popstadium (in de waterkolom
levend) te komen tot volwassen steekmuggen/knutten (die uit het water uitvliegen).
De ecologische groepen boomholte-, overstromings-, huis-, sloot-, plantenboor- en moerassteekmuggen
zijn niet een-op-een in vlieggroepen in te delen. Met andere woorden binnen iedere ecologische groep van
steekmuggen zitten zowel zwakke als sterke vliegers. Van de in Nederland voorkomende
plantenboorsteekmug is de vliegafstand onbekend. Van de Nederlandse soorten knutten is weinig over
vliegvermogen bekend.
Een ruime afstand tussen mogelijke broedgebieden van steekmuggen en knutten en woningen (de plaats
waar de volwassen steekmuggen naar toe vliegen) kan effectief werken tegen bepaalde soorten
steekmuggen en knutten. Wanneer het tussenliggend gebied ook nog eens steekmug en knut onvriendelijk
ingericht is gaat het tussenliggende gebied als barrière werken. Overlast veroorzaakt door zwakke en
matige vliegers kan met barrières die op een juiste manier zijn ingericht worden beperkt. Voor de goede
en sterke vliegers heeft een barrière veel minder effect. Van sommige knutten is bekend dat het zeer
goede vliegers zijn en hiertegen hebben barrières eveneens minder effect. Corridors zijn zones die juist
verbindend werken. Corridors bestaan vaak uit houtige opslag zoals bosschages waar stekende insecten
in kunnen schuilen en die ze gemakkelijk kunnen passeren.
De inrichting van een barrière is gericht op het bereiken van een lage luchtvochtigheid (te bereiken met
zeer korte vegetatie of open water), vrijheid voor windwerking (wind beperkt de vliegmogelijkheden sterk)
en ontbreken van corridors in de vorm van linten van bosschages of ruigten. Een extra versterking van
een barrière is het aanleggen van bosschages aan de binnenzijde van het broedgebied om volwassen
steekmuggen en knutten juist het gebied in te trekken i.p.v. het gebied uit, richting woningen, te laten
vliegen. Deze zogenoemde muggenbosjes versterken de barrièrewerking. Open water functioneert ook als
een goede barrière.
In deze studie is de afstand tussen bewoning en broedgebied (risicopercelen) en de begroeiing van deze
zone onderzocht. Tenslotte gaat het om het risico voor omwonenden. In het onderzoeksgebied is de
begroeiing in de zone tussen larvaal broedgebied en de bewoning een belangrijk aandachtspunt omdat de
bewoning, zei het incidenteel, zich wel pal op de grenzen van het gebied bevindt.
Gezien de ruigtes en bosontwikkeling lijkt het erop dat er nauwelijks barrières zijn voor volwassen insecten
om de bewoning te bereiken. Bossen, bosschages en ruigtezones bevorderen de verspreiding ook. Echter
de Geelders omvat in de huidige situatie een veel groter oppervlak rabattenbossen met greppels en sloten
die broedplaats zijn van steekmuggen. Deze steekmuggen ondervinden momenteel ook geen barrières en
kunnen bewoning in de omgeving makkelijk bereiken. Dat roept vragen op: 1.) of de bewoners daar
momenteel overlast van ondervinden gezien de toch al grote populatie steekmuggen en het ontbreken van
barrières en 2.) of het aandeel van het gebied Savendonk op deze aantallen een merkbaar verschilt
oplevert. Om deze vragen te beantwoorden is 1.) een enquête of inventarisatie onder bewoners of
gespreksronde met bewoners nodig en 2.) een meting van de huidige steekmuggendichtheid nabij
bewoning, bij voorkeur over meerdere jaren (nulsituatie).
Een uiteindelijk risico op overlast voor omwonenden, waarvan de dichtstbijzijnde woning op zeer korte
afstand verwijderd staat van een potentieel broedgebied en hangt direct samen met:
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•
•
•
•

de draagkracht voor stekende insecten van de broedplaats (m.a.w. hoeveel stekende insecten
komen uit het larvale studiegebied),
welke begroeiing aanwezig is in het broedgebied (de aanwezige landschapselementen van het
broedgebied),
de vliegcapaciteit van de soort die zich ontwikkelt (hierbij moet worden bedacht dat maximale
vliegcapaciteit ongelijk is aan ‘normale’ vliegafstand en ongelijk is aan overlast),
de begroeiing (de landschapselementen en de daarin aanwezige prooien) die aanwezig is tussen
het broedgebied en de bewoning omdat corridors de vliegroutes van de volwassen dieren bepalen
en bij aanwezigheid van barrières deze dieren juist beperken.

De mogelijk te verwachten moeras- en huissteekmuggen en knutten hebben een verschillende
vliegcapaciteit van <100 m tot >2 km. De meeste soorten die in dit gebied te verwachten, behalve de
echte bosbewoners, zijn kunnen meer dan 1-2 km vliegen. Uit het onderzoek blijkt dat met een barrière
van 50-70 m een 90% vermindering in aantallen bereikt wordt van zwakke vliegers. Matige vliegers kunnen
met een dergelijke barrière van 140-200 m met 90% gereduceerd worden. Voor de goede en sterke
vliegers zijn veel bredere barrières nodig om een 90% vermindering te bereiken. Daarbij bepalen de
aantallen stekende insecten of een 90% reductie nodig is om toch geen overlast te krijgen.
De te verwachte soorten in Savendonk zijn waarschijnlijk dezelfde soorten die nu al in De Geelders
domineren (Ochlerotatus communis, O. punctor, O. annulipes, O. cantans, Aedes cinereus en Culiseta
annulata), naast soorten die meer gebonden zijn aan inundatiegebieden, zoals A. vexans. Of meer
ubiquistische soorten zoals Culex pipiens. Deze inschatting is gebaseerd op de aanwezigheid van
rabattensloten en verruigde voorjaarsinundatiegebieden. Naast knutten die grote afstanden afleggen is A.
vexans de beste vlieger die gemiddeld 6 km aflegt en A. communis en C. pipiens met gemiddeld circa 3
km. Van de meeste andere soorten is de vliegafstand echter onbekend. Voor dit gebied is het dus
nauwelijks mogelijk om met barrières het aantal te beperken, behalve binnen het gebied zelf, zoals de
oostzijde van Buitenkamp.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat alleen met interne maatregelen die het oppervlak beperken
van potentiële broedgebieden de kans op overlast van stekende insecten verkleinen.

4.7

Initiële fase na aanleg

In de eerste jaren na de inrichting van het gebied zal de kans op hoge(re) aantallen zich ontwikkelende
stekende insecten groter zijn dan jaren later wanneer het ecosysteem ontwikkeld is en een nieuw
evenwicht is ingesteld omdat voedselrijkdom is afgenomen en grondwaterpeildynamiek naar verwachting
en mede door aanvullende maatregelen is verminderd (minder oppervlak met langdurig stilstaand tijdelijk
water op het land). Bij de aanwezigheid van ook permanent water zullen predatoren, zoals rovende
insecten (b.v. roofkevers, libellelarven, vissen), larven en insectenetende vogels en amfibieën de
volwassen dieren enigszins in aantal reguleren.
Na afgraven en inrichten van bijvoorbeeld de slenken kunnen veel tijdelijke maagdelijk watertjes ontstaan
die gemakkelijk door vooral huissteekmuggen bezet kunnen worden. Dit is een tijdelijk verschijnsel.
Daarna kunnen predatoren (zoals rovende insecten (b.v. roofkevers, libellelarven, vissen)) op de larven
en insectenetende vogels en amfibieën op de volwassen dieren de aantallen reguleren. Om dit te beperken
kan het beste in het najaar worden afgegraven. Daarnaast kan met ondiepe greppels gestuurd worden op
te lang achterblijvend tijdelijk water. Verbindingen met permanent water initiëren een snellere kolonisatie
door predatoren van de tijdelijk met water gevulde slenken en greppels.
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5

Risicoschatting

Het uiteindelijk risico op overlast voor omwonenden, hangt zoals eerder beschreven af van de draagkracht
van de broedplaats, de vliegcapaciteit van de soorten die zich ontwikkelen en de structuur/begroeiing van
de eventueel aanwezige corridors. De draagkracht van een gebied is afhankelijk van de kwaliteit en
kwantiteit van het broedgebied. De kwaliteit hangt vooral samen met de temperatuur, hydrodynamiek,
vorm, waterchemie en het voedselaanbod voor de larven en de begroeiing voor de adulten. Deze
parameters zijn direct gekoppeld aan de habitattypen.
Vooral de moerasachtige en ruigte-elementen blijken een hoog tot zeer hoog potentieel risico op de
ontwikkeling van stekende insecten. Zeer nat grasland (of nat/vochtig grasland bij verruiging of
vertrapping), en de brede oever- en verlandingszone hebben een matig tot hoog risico. De kwantiteit hangt
samen met het oppervlak van ieder habitattype. Het precieze aandeel is moeilijk te duiden omdat de
daadwerkelijk gevolgen van de vernatting niet berekend zijn en mogelijk door de onzekerheid over
leemlagen ook niet berekend kunnen worden.
Begrazingsbeheer zal in grote delen van het gebied bijdragen aan vergroting van het potentieel langdurig
tijdelijk water, de habitat van stekende insecten.
In deze studie is de afstand tussen bewoning en broedgebied (habitattypen met risico) en de begroeiing
van deze zone eveneens in ogenschouw genomen. Tenslotte gaat het om het risico voor omwonenden. De
afstanden tussen woningen en het gebied zijn danig klein dat voor de meeste woningen risico bestaat.
Bij het inschatten van de risico’s voor de door de inrichting ontwikkelende landschapstypen, m.a.w. het
effect van de inrichting op de potentiële steekmuggenontwikkeling, blijkt samenvattend dat het rivier- en
beekbegeleidend bos, de moerassige laagtes en zeer natte verruigde graslanden, inclusief de temporaire
greppels en sloten, de hoogste risico’s voor steekmuggen en de moerassige en vochtige ruigtes zonder
water boven maaiveld en de droogvallende greppels en sloten voor knutten de hoogste risico’s opleveren
(Tabel 4.3).
Tabel 4.3: Samenvattend overzicht van het risico op steekmuggen en knutten per na inrichting zich
ontwikkelend landschapselement.
Vegetatie- en watertype na
inrichting

Landschapselement
stekende insecten

Slenk (tijdelijk waterafvoerend)

Risico
steekmuggen

Risico knutten

Slenk

Matig (zeer hoog)

Matig

Rivier- en beekbegeleidend bos

Moerasbos, moerasstruweel

Hoog (zeer hoog)

Laag (hoog)

Haagbeuken- en essenbos

Vochtig-nat bos

Laag (hoog)

Zeer
(matig)

Eiken-beukenbos

Droog bos

Geen

Geen

Moerassige laagte bos, struweel

Gesloten moeras, voedselrijk

Hoog (zeer hoog)

Laag (hoog)

Moerassige laagte lage vegetatie,
verruigt

Open moeras, voedselrijk

Zeer hoog

Matig

Structuurrijke ruigte nat

(Zeer) Natte ruigte, voedselrijk

Hoog (zeer hoog)

Matig

Structuurrijke ruigte vochtig

Vochtige ruigte, voedselrijk

Laag (hoog)

Hoog

Structuurrijke ruigte droog

Droge ruigte, voedselrijk

Geen

Geen

Structuurrijk grasland nat

(Zeer) Nat grasland, voedselrijk

Matig (zeer hoog)

Laag (hoog)

Structuurrijk grasland vochtig

Vochtig grasland, voedselrijk

Laag (matig)

Laag (hoog)

Structuurrijk grasland droog

Droog grasland, voedselrijk

Geen

Geen

Poel, vijver, sloot,
watergang permanent stilstaand

Stilstaand
voedselrijk

Zeer laag (matig)

Geen

Watergang (tijdelijk) stromend

Zwak stromend open water,

Geen

Geen

open

voor

water,

laag
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Vegetatie- en watertype na
inrichting

Landschapselement
stekende insecten

voor

Risico
steekmuggen

Risico knutten

Laag (hoog)

Laag (hoog)

Hoog (zeer hoog)

Hoog
hoog)

Droogvallend water (droog)

Laag (hoog)

Laag (hoog)

Rabatgreppel en -sloot

Hoog (zeer hoog)

Laag (matig)

voedselrijk
Oeverzone
water

(bijna)

permanent

Sloot, greppel, poel droogvallend

Rabat

Oeverzone
Droogvallend
(moerassig)

water

(zeer
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6

Aanvullende maatregelen

In hoofdstuk 5 zijn de door ARK voorgenomen inrichtingsmaatregelen beoordeeld op basis van de te
verwachten vegetatie- en watertypen die door de maatregelen zullen ontstaan. Deze maatregelen zijn
echter nodig om de beoogde doelen voor het gebied te realiseren. Daarnaast bleek dat de gevolgen van
de maatregelen voor de hydrodynamiek nog met grote onzekerheden gepaard gaan, vooral omdat het
verschil tussen bijvoorbeeld 10 cm water boven maaiveld of 20 cm daaronder niet te modelleren blijken.
Voor het wel of niet ontwikkelen van hoge aantallen stekende insecten zijn dergelijke “subtiele” verschillen
essentieel. Daarom is dit hoofdstuk aanvullende maatregelen opgenomen.
Bij het nemen van maatregelen in het onderzoeksgebied die vooral in het voorjaar de grondwaterstand
langer hoog houden of omhoog brengen kan in de eerste jaren gemonitord worden of dit daadwerkelijk
optreedt. Indien risicovolle situaties over grotere oppervlakken in het gebied waargenomen worden zijn de
volgende maatregelen generiek van toepassing:
•
Voorkom het optreden van langdurig (tot in mei en/of > 3 weken in de zomer)) tijdelijk water
in de slenken, greppels, inunderende depressies en laaggelegen gebiedsdelen en voorkom al
te sterke wisselingen in oppervlaktewaterpeil (ook in de zomer in natte perioden van >2
weken) en laat dit langdurig tijdelijk oppervlaktewater in het voorjaar oppervlakkig afstromen
m.a.w. zorg dat door fijnschalige inrichting en beheer de hydrologische dynamiek klein is en
in het voorjaar onder maaiveld kan worden gebracht.
•
Laat bij (zeer) natte/vochtige gronden het peil in voorjaar iets verder onder maaiveld
wegzakken zodat door het dalend grondwater knutten minder kansen krijgen om zich in de
natte bovenlaag te ontwikkelen. Dit betreft vooral de overgangszones tussen depressies,
slenken en laaggelegen gebiedsdelen enerzijds en de hogere gebiedsdelen.
•
Beheer de slenken, greppels, inunderende depressies en laaggelegen gebiedsdelen in de
richting van matig voedselrijke tot voedselarme situaties omdat dan minder voedsel
beschikbaar is en de populatiedichtheid lager blijft.
•
Laat geen beweiding toe op te natte gronden (slenken, greppels, inunderende depressies en
laaggelegen gebiedsdelen) en zeer beperkt op vochtige gronden omdat beweiding tot
bodemverdichting leidt en pootafdrukken tot kommetjes waar tijdelijke wateren in kunnen
optreden.
•
Plan bij de inrichting open bufferzones met korte vegetaties of permanent open water tussen
gebied en bewoning. Echter de schaal en ligging van het onderzoeksgebied maakt de
uitvoering van deze maatregel moeilijk, zeker t.a.v. permanent open water, omdat concreet
de bewoning overal te dicht bij de potentiële broedgebieden ligt en open water niet te
handhaven is. Korte vegetaties zijn lokaal wel een optie. Doorbreek hiermee de corridors voor
stekende insecten tussen moerassig/vochtig gebied en bewoning
Meer specifiek gelden de in Tabel 6.1 opgesomde mogelijke maatregelen per zich in Savendonk
ontwikkelend landschapselement. Omdat het onderzoeksgebied bestaat uit deelgebieden biedt ieder
deelgebied mogelijk eigen opties om op peilen te sturen. Het is daarom nodig onderstaande
aandachtspunten per gebied te evalueren.
Tabel 6.1: Mogelijke maatregelen per landschapselement.
Maatregel

Aandacht voor

Moerasbos, moerasstruweel

Streef naar een minder dynamisch
peil, indien mogelijk in vroege
voorjaar geen water meer boven
maaiveld door waar nodig zeer
ondiep te begreppelen. Niet
beweiden.

Bij inrichting dichten van
alle greppels en sloten.
Voorkomen corridors naar
bewoning.

Vochtig-nat bos

Streef naar een minder dynamisch
peil, indien mogelijk in vroege
voorjaar water iets dieper onder
maaiveld uit laten zakken en
sowieso geen water meer boven
maaiveld. Eventueel daartoe iets
dieper begreppelen.

Achtergebleven greppels
en sloten dichten.
Voorkomen dat depressies
open ondiep water/nat
zijn/worden.
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Maatregel

Aandacht voor

Droog bos

Voorkomen dat in voorkomende
gevallen grondwater tot maaiveld
reikt.

Achtergebleven greppels
en sloten dichten.
Voorkomen dat depressies
nat zijn/worden.

Gesloten moeras, voedselrijk

Streef naar een minder dynamisch
peil, indien mogelijk in vroege
voorjaar geen water meer boven
maaiveld door waar nodig zeer
ondiep te begreppelen. Niet
beweiden.

Bij inrichting dichten van
alle greppels en sloten.
Voorkomen corridors naar
bewoning.

Open moeras, voedselrijk

Streef naar een minder dynamisch
peil, indien mogelijk in vroege
voorjaar geen water meer boven
maaiveld door waar nodig zeer
ondiep te begreppelen.
Voedselrijkdom verlagen door
eventueel in de eerste jaren te
maaien en afvoeren en later zoveel
mogelijk het regenwater te laten
uitspoelen.

Bij inrichting dichten van
alle greppels en sloten.
Voorkomen corridors naar
bewoning.

(Zeer) Natte ruigte, voedselrijk

Streef naar een minder dynamisch
peil, indien mogelijk in vroege
voorjaar water iets dieper onder
maaiveld uit laten zakken en
sowieso geen water meer boven
maaiveld. Eventueel daartoe iets
dieper begreppelen.

Bij inrichting dichten van
alle greppels en sloten.
Voorkomen corridors naar
bewoning.

Vochtige ruigte, voedselrijk

Streef naar een voldoende laag
peil, GHG iets dieper onder
maaiveld. Indien mogelijk in
vroege voorjaar water iets dieper
onder maaiveld uit laten zakken en
sowieso geen water meer boven
maaiveld. Zie verder (zeer) natte
ruigte.

Monitoren van lokale
inundatie of water aan
maaiveld situaties die tot
in het vroege voorjaar nat
blijven of in de zomer
langdurig tijdelijk water
bevatten. Slechts
schaars beweiden.

Droge ruigte, voedselrijk

Voorkomen dat in voorkomende
gevallen grondwater tot maaiveld
reikt.

Achtergebleven greppels
en sloten dichten.
Voorkomen dat depressies
nat zijn/worden.

(Zeer) Nat grasland, voedselrijk

Streef naar een peildaling vroeg
voorjaar. Richt het gebied vlak
aflopend met weinig reliëf in en
zorg dat geen micro reliëf ontstaat.
Voorkom geen zomerinundatie bij
neerslag. Mogelijkheden hiervoor
zijn maaien en/of begreppelen.
Zorg in de eerste jaren voor
voedselverarmen door maaien en
afvoer en indien mogelijk
uitspoelen.

Monitoren van lokale
inundatie situaties die tot
in het vroege voorjaar nat
blijven of in de zomer
langdurig tijdelijk water
bevatten. Slechts
schaars beweiden.

Vochtig grasland, voedselrijk

Streef naar een voldoende laag
peil, GHG iets dieper onder
maaiveld. Indien mogelijk in
vroege voorjaar water iets dieper
onder maaiveld uit laten zakken en
sowieso geen water meer boven

Monitoren van lokale
inundatie of water aan
maaiveld situaties die tot
in het vroege voorjaar nat
blijven of in de zomer
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Maatregel

Aandacht voor

maaiveld. Zie verder (zeer) nat
grasland.

langdurig tijdelijk water
bevatten. Slechts
schaars beweiden.

Droog grasland, voedselrijk

Voorkomen dat in voorkomende
gevallen grondwater tot maaiveld
reikt.

Achtergebleven greppels
en sloten dichten.
Voorkomen dat depressies
nat zijn/worden. Slechts
schaars beweiden.

Stilstaand open water, voedselrijk

Zorgdragen voor goed onderhoud
en regelmatig schonen (1x per 2
jaar). Voedselrijkdom zoveel
mogelijk terugdringen en geen
voedselrijk water inlaten in de
gebieden.

Voorkomen dat brede
verlandende oeverzone
ontwikkelen.

Zwak stromend open water,
voedselrijk

Beheren van de ontwikkeling van
oevervegetatie door 1 keer per 2
jaar te onderhouden.

Voedselrijkdom zo
mogelijk verlagen.

Oeverzone

Zorg voor duidelijk aflopende
oevers en beheer de oevers 1 keer
per 2 jaar maaien.

Voedselrijkdom zo
mogelijk verlagen.

Droogvallend water (moerassig)

Streef ernaar het peil, indien
mogelijk, in vroege voorjaar water
iets dieper onder de moerassige
bodem uit te laten zakken en
zorgen dat de watergang sowieso
geen open water meer bevat.

Bij inrichting dichten van
dergelijke moerassige
watergangen behalve als
ze bijdragen aan de
drainage van een anders
moerassige omgeving.

Droogvallend water (droog)

Voorkomen dat in voorkomende
gevallen grondwater tot de bodem
van het droogvallend water reikt.

Voorkomen dat in het
droogvallend water
plaatselijke depressies
langdurig tijdelijk nat
zijn/worden.

Rabatgreppel en -sloot

De rabat is vergelijkbaar met het
gesloten moeras, voedselrijk
(bladophoping). De
aandachtspunten daar genoemd
gaan ook voor de rabat op.

Het monitoren van de
natheid en het voorkomen
van corridors naar
bewoning.

Slenk

De slenk is vergelijkbaar met een
zeer natte tot vochtige, hier
voedselrijke, ruigte. De
aandachtspunten daar genoemd
gaan ook voor de slenk op.

Het monitoren van de
natheid en het voorkomen
van corridors naar
bewoning.

Bij het herinrichten van gebieden waar geen watertoevoer plaatsvindt behalve neerslag treedt alleen
waterafvoer op. Dit is gunstig voor de afvoer van overtollige nutriënten. Tegelijk kan bij een slecht
doorlatende ondergrond, zoals hier de leemlagen, in natte perioden water aan of boven maaiveld komen.
Ook kan in een door “pollenvorming” bij verruiging en verhoging door bomen en omgevallen bomen
ontstaan microreliëf van microhorsten en microslenken poelvorming langer aanhouden. In dergelijke
poelen gedijen vooral steekmuggen goed. Deze situatie trad ook al in de huidige situatie op maar mogelijk
minder bij drogere gebiedsdelen.
De mogelijkheden om middels inrichting en vooral beheer de geschikte habitats voor steekmuggen en
knutten te verkleinen is beperkt t.o.v. van de gestelde doelen en de weg daar naar toe. Of de geschetste
risico’s daadwerkelijk tot uiting komen hangt uiteindelijk sterk af van de stuurbaarheid of realisatie van de
grondwaterpeilen omdat het microreliëf juist een beoogd doel is. Hierbij speelt de context van de
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ontwikkeling van het oppervlakreliëf door verruiging en de zeer lage begrazingsdruk. De stuurknop voor
risicobeperking is daarom vooral afhankelijk van het beheer van de waterhuishouding. Ten aanzien van
ontwikkeling van steekmuggen en knutten zijn hierbij twee uitersten mogelijk. Enerzijds het voorkomen
of verminderen van het ontstaan van oppervlaktewater, vooral langdurig tijdelijke aquatische milieus in
voorjaar en zomer en anderzijds het volledig en permanent onder water zetten (van delen) van een gebied.
Indien het grondwater onder het maaiveld kan worden gehouden en in geval het in de winter tot of (vlak)
boven maaiveld reikt en het al in het vroege voorjaar enigszins wegzakt zijn de risico’s op overlastsituaties
zeer klein. Door gebruik te maken van de flauwe helling in het terrein eventueel ondersteunt door ondiepe
begreppeling of slenken (brede slenken verzekeren een betere oppervlakkige afstroming dan ondiepe
greppels in verruigd terrein) kan wel al bij de inrichting een voorschot op deze gewenste situatie worden
genomen. Dit betekent ook dat vooral de beoogde ligging van de slenk in Buitenkamp aandacht verdiend.
De beste positie van slenken is het volgen van de laagste lijnen door een deelgebied naast het rekening
houden met de kans op snelle vernatting meestal door ondieper aanwezige leemlagen. Bij het creëren of
permanent onder water zetten van depressies of het graven van poelen die gekoppeld zijn aan slenken of
greppelsystemen kan een milieu voor predatoren ontstaan die bij hogere waterstanden ook de tijdelijke
natte milieus kunnen bereiken en begrazen. Bij de aanleg van permanent water dient rekening te worden
gehouden met de potentiële ontwikkeling van waterplanten als substraat voor de plantenboorsteekmug
Coquillettidia en bij verlanding kunnen sloot- en huissteekmuggen ontwikkelen. Steilere oevers en beheer
van de oevers voorkomen dit.
Steekmuggen profiteren van ophoping van organisch materiaal in bijvoorbeeld poeltjes in ruigten of blad
in greppels. Het voldoende onderhouden van ruigte waardoor dit organische materiaal wordt afgevoerd
zou, zeker in de eerste jaren bijdragen aan het verkleinen van risico’s.
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