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Deze rapportage is een uitgave van het Innovatie Programma Veen (IPV). Het IPV is een initiatief 
van Water, Land en Dijken en Landschap Noord-Holland en wordt gefinancierd door de  
Provincie Noord- Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Regiegroep 
Laag Holland. Het IPV is gestart in 2016 en heeft zich ten doel gesteld om bodemdaling in 
veenweidegebied te reduceren met 90% in combinatie met een duurzaam verdienmodel voor 
de agrarisch ondernemer in Laag Holland. Ook legt het IPV de focus op het realiseren van een 
aantal ecosysteemdiensten: reductie van uitstoot van broeikasgassen, verbetering van de  
waterkwaliteit en verbetering van de biodiversiteit. 

Het Innovatie Programma Veen

Landgebruik op twee proeflocaties 
Het IPV is een onafhankelijk, waardevrij innovatie-

programma dat door te experimenteren met nieuwe 

vormen van landgebruik – maatregelen genoemd - zoekt 

naar oplossingen om het landgebruik in het veenweide-

gebied te verduurzamen.  De maatregelen worden getest 

op twee locaties: Het Zuiderveen bij Nauerna (12ha) en 

melkveehouderij Kramer in Assendelft (15ha).  Het  

innoveren, experimenteren en onderzoeken van land-

bouwkundige toepassingen vormt de kern van het IPV. 

Markt en ketenvorming voor  
nieuwe producttoepassingen 
Voor nieuwe vormen van landgebruik wordt ook onder-

zocht wat de potenties zijn in de markt. Hiermee treedt 

het IPV buiten het domein van alleen landgebruik en 

wordt ook de markt van potentiële afnemers onderzocht 

en worden ondernemers actief benaderd om zelf ook  

producttoepassingen te onderzoeken. Hiermee ontstaat 

meer inzicht of een maatregel ook daadwerkelijk finan-

cieel kan gaan renderen.

Onderzoek van maatregelen
Typerend voor het IPV is een systeembenadering, waarbij 

elke maatregel wordt onderzocht op een aantal aspecten:

•  De gevolgen van de maatregel op bedrijftechnische  

en bedrijfeconomische aspecten voor de agrarisch 

ondernemer;

•  De effecten van de maatregel op bodem, water en 

atmosfeer;

•  De effecten van de maatregelen op biodiversiteit  

en het landchap.

Dit onderzoek is cruciaal om inzicht te krijgen in vragen 

als: Is een maatregel rendabel te exploiteren? Remt de 

maatregel de uitstoot van CO2? Vergt een maatregel ande-

re machines of bedrijfsvoering? Wat zijn de gevolgen voor 

natuur en landschap? 

Governance  
Tot slot wordt gekeken welke wet- en regelgeving nood-

zakelijk is. Heeft een maatregel subsidie nodig? Welke 

overheid is bevoegd om een maatregel te handhaven? 

Hoe wordt het behalen van klimaatdoelen geborgd?  

Et cetera.

Projectrapportages
Het programma IPV bestaat uit een aantal verschillende 

projecten, die in samenhang met elkaar worden  

uitgevoerd. Het IPV publiceert de uitkomsten van de  

verschillende projecten in rapportages met een vast 

format. De gezamenlijke projecten zijn samengevat in de 

Eindrapportage IPV. U kunt de rapporten vinden en down-

loaden op de volgende website:  www.innovatieveen.nl/

downloads

Het IPV heeft de volgende sporen  
en projecten:
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Het Innovatie Programma Veen (IPV) is een gezamenlijk project van Landschap Noord-Holland 
(LNH) en Water Land en Dijken (WLD). Met het Innovatieprogramma Veen proberen agrarisch 
natuurvereniging Water, Land & Dijken en natuurbeheerorganisatie Landschap Noord-Holland 
de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Met een praktische aanpak, gestoeld op 
een economische basis voor de landbouw, vinden experimenten plaats met nieuwe typen van 
bedrijfsvoering.

1 Inleiding

Binnen dit programma worden veel onderzoeken uitge-

voerd. Eén van de onderzoeksvelden is het onderzoek 

‘natuur en landschap’. Hierbij wordt gepoogd antwoord te 

krijgen op de vraag wat het IPV voor effect heeft op natuur 

en landschap (IPV, 2020). 

Een deelvraag binnen deze vraag richt zich op de ontwik-

keling van plaagsoorten binnen paludicultuur. Met de aan-

leg van de proefvlakken rijst de vraag of er plaagsoorten 

komen. Immers, er zijn flinke oppervlakten van ondiep, 

stilstaand water aanwezig en het vermoeden kan rijzen 

dat hier grote aantallen soorten komen, zoals knutjes en 

steekmuggen. Deze zouden tot overlast kunnen leiden bij 

mensen. De vraag is daarom als volgt geformuleerd: “wat 

is de ontwikkeling van plaagsoorten binnen paludicul-

tuur?”

Plaag en plaagsoort zijn subjectieve begrippen. Zo zal de 

één wennen aan een ‘plaagsoort’ maar iemand anders 

niet. Toch bestaan plagen wel degelijk. Schrijvers (2002) 

geeft een definitie voor een (muggen)plaag: “Zodra de 

bevolking het massaal optreden van muggen op één of 

andere wijze als overlast gaat ervaren, kan men spreken 

van een (muggen)plaag.” Dit rapport richt zich vooral op 

de knut en de vraag of deze een plaag vormt.

Bureau Natuurlijke Zaken voert sinds 2019 een pilot 

uit naar de teelt van kleine en grote lisdodde en Azolla. 

Daarvoor is in Polder Zuiderveen bij Nauerna een aantal 

proefvlakken ingericht. Het is tevens de onderzoeksloca-

tie van dit programma. Lisdoddeteelt en Azollateelt zijn 

nieuw in ons land en er is dan ook nauwelijks informatie 

beschikbaar die vragen over eventuele plaagsoorten 

beantwoordt. Dit onderzoek is een vervolg op een pilot in 

2019, waarbij een eenmalige bemonstering in het Zuider-

veen werd uitgevoerd. In 2020 zijn drie onderzoeksronden 

uitgevoerd, om meer inzicht te verkrijgen. Omdat in 2020 

veel knutten werden aangetroffen, is in 2021 een literatuur 

uitgevoerd die op de knut gericht was. 

Dit rapport probeert antwoord te geven op de onder-

zoeksvraag zoals opgenomen in het IPV-programma en 

onderzoek: “Wat is de ontwikkeling van plaagsoorten bin-

nen paludicultuur?”. Het gebruikt zowel de resultaten van 

de literatuurstudie als de resultaten van het veldwerk. De 

hierbij aangetroffen plaagsoorten worden beschreven. Er 

worden conclusies gepresenteerd en er wordt een aantal 

aanbevelingen gedaan.

Het veldwerk in 2019 en 2020 is uitgevoerd door Wim 

Langbroek en Barend de Boer (Stichting Waterproef ) 

en door David Tempelman. De determinaties en rap-

portage zijn gedaan door de auteur van dit rapport. 

Wim Langbroek gaf waardevolle opmerkingen eerdere 

versies van dit concept. De literatuurstudie aan de WUR 

is in 2021 uitgevoerd door Rienk Geene (Habitat-Advies). 

Waardevolle informatie over knutten werd gekregen van 

Rudolf Meiswinkel (Amsterdam), Ralf Verdonschot (WUR), 

Pasquale Ciliberti (Alterra) en Bart Achterkamp (Bureau 

Waardenburg). Martijn Korthorst (LNH) en Rienk Geene 

gaven commentaar op de tweede versie van dit rapport. 

Frank Visbeen heeft het project vanuit LNH begeleid en 

hij heeft waardevol commentaar gegeven op een eerdere 

versie van dit rapport. De auteur is allen dankbaar voor de 

geboden hulp.
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• Knutten zijn een relevante diergroep, omdat ze in hoge 

aantallen voor kunnen komen en overlast kunnen veroor-

zaken. Niet alleen voor de mens, maar ook voor vee. Uit 

in 2019 en 2020 uitgevoerd onderzoek in het Zuiderveen 

in proefvelden voor lisdoddeteelt en uit eerder uitgevoerd 

onderzoek in plasdraslandjes in de Kalverpolder en Polder 

IJdoorn bleek al, dat knutten in hoge dichtheden werden 

aangetroffen. Zodoende rijzen verschillende vragen, met 

als centrale vraag: 

•  Nemen knutten toe, wanneer op grote schaal  

  velden voor lisdodde worden aangelegd? 

  Andere vragen zijn: 

•  Bij welke aantallen of dichtheden knutten en/ 

  of steekmuggen spreken we van een plaag?

•  Is er kans op blauwtong, een bij schapen voor 

  komende ziekte die gerelateerd wordt aan  

  knutten?

•  Zijn er nog andere humane en veterinaire  

  problemen waarmee rekening moet worden  

  gehouden, bv. West-Nijlvirus of Knokkel- 

  koorts? 

Eerst wordt een korte introductie gegeven over de knut. In 

Hoofdstuk 3 worden de resultaten van de literatuurstudie 

gepresenteerd en worden bovenstaande vragen behan-

deld. 

2.2  De knut

Knutten zijn 1 tot 5 mm grote muggen. Ze behoren tot de 

tweevleugelige insecten en hebben een volledige gedaan-

teverwisseling. Dit betekent dat de larve er volledig anders 

uitziet dan het volwassen dier en dat er een popstadium 

is (Fig. 1). 
Alleen de vrouwtjes van het geslacht Culicoides (‘culicoide 

knutten’) bijten mensen. Er zijn 123 verschillende soorten 

knutten in Nederland (Nederlandse Soortenregister 2021), 

maar de meeste van deze soorten bijten geen mensen. 

Knutten komen over de gehele wereld voor en er zijn we-

reldwijd ca. 6000 soorten bekend. Sommige soorten heb-

ben zich gespecialiseerd in zoutmoerassen (Hendry 1989). 

Knutten komen altijd voor in vochtige gebieden; de larven 

leven aquatisch of semi-aquatisch (Geene & Wessels 2003; 

Kettle 1956). In onze streken zijn knutten voor-al bekend 

uit venige gebieden. Denk vooral aan de hoogvenen van 

Duitsland, Schotland en Scandinavië, maar ook dichter bij 

huis, zoals de Hoge Venen in België. Kortom overal waar 

moeras is kan men knutten aantreffen en aangezien het 

grootste deel van Nederland van nature een delta is met 

veenmoerassen kunnen we knutten door het gehele land 

tegenkomen.

Levenscyclus

Vrouwtjes leggen eieren, waaruit larven ontstaan. Er zijn 

meerdere vervellingen in het larvestadium. Dit wordt 

gevolgd door een popstadium en een volwassen stadium, 

waarmee de cirkel weer rond is.

Larven

De larven leven in allerlei (semi-)aquatische habitats, tus-

sen waterplanten en in slib- en zandbodems (Bei-Bienko 

1988; eigen waarnemingen; Geene & Wessels 2003; Kettle 

1956). Ook zijn er soorten die in vochtige landbodems 

leven, in rottend plantenmateriaal, in boomholten en in 

mierennesten (Bei-Bienko 1988). Determinatie van de 

larven is bijzonder moeilijk, zelfs tot genus; bij routine-

determinaties voor KRW worden deze gewoonlijk niet 

gedetermineerd (zelfs niet tot genusniveau).

In Nederland overwinteren knutten als larve, waardoor 

grote aantallen volwassen knutten in het voorjaar tevoor-

schijn komen (meded. R. Meiswinkel).

2 Knutten: een inleiding

2.1  Algemeen

Figuur 1: Larve, pop en volwassen knutten. Midden: een bloed zuigende vrouwelijke knut van het geslacht Culicoides 
(Beeld Wikipedia), rechts een vrouwelijke reuzenknut van het geslacht Sphaeromias, een niet-stekende variant.
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Volwassen dieren

Volwassen knutjes zijn 1 tot 5 mm groot. Volwassen dieren 

van het genus Culicoides zuigen bloed bij mensen en an-

dere warmbloedige dieren. Andere zuigen bloed bij vogels 

of kikkers. Ook zijn er parasitaire soorten en soorten die 

predator zijn, zoals het Oliekeverknutje, het Gaas-vlie-

genknutje en het Libellenknutje. De knutten zuigen de 

hemolymfe van deze insecten. Andere genera, zoals 

Forcipomyia en Dasyhelea zijn fytofaag en voeden zich 

met nectar en stuifmeel (Bei-Bienko 1988). Determinatie 

is moeilijk, specialistisch microscoopwerk. Bei-Bienko 

(1988) geeft determinatiesleutels tot de genera en soorten.
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De bibliotheek van WUR is geraadpleegd door een 

zoekopdracht te doen naar knutten. Het trefwoord ‘Ce-

ratopogonidae’ leverde 4.567 hits op. In combinatie met 

‘larvae’ en “density’ werden 199 hits gevonden. De meest 

interessante 65 artikelen zijn vermeld in de Bijlage. In geen 

van de studies kwam een relatie tussen de aangetroffen 

larvale densiteiten en plaagvorming naar voren. Opval-

lend is dat vaak hoge aantallen in mest worden vermeld.

Behalve de zoekopdracht zijn ook relevante rapporten van 

Alterra geraadpleegd. In de volgende paragrafen wordt 

daar naar verwezen.

Knutten komen voor in allerlei vochtige tot natte habitats 

(eigen waarnemingen; Verdonschot & Lototskaya 2012). 

Er is een belangrijk verschil met de habitat van steekmug-

gen. Steekmuggen-larven vestigen zich op plekken met 

stilstaand water, met enige waterdiepte, al kan dit zeer 

klein zijn, zoals een autoband waarin water staat. Knutten 

komen juist voor op de overgang van nat naar droog, zo-

als in opdrogende waterpoelen. Knutten zoeken habitats 

op de rand of overgang van land naar water. Ze komen 

daarom veel voor in (matig) vochtige habitats, dus niet in 

grote open wateren, maar langs de randen en overgangen. 

Daarom komen knutten nooit abundant voor in ‘gewone’ 

wateren zoals meren en sloten (meded. R. Meiswinkel). 

Vochtige bodems, zoals grasland zijn een belangrijk habi-

tat voor knutten, zo wordt alom geconstateerd. Een voor-

beeld is de opmerking dat “vochtige graslanden uitermate 

geschikt [zijn] voor de culicoide knutten” (Verdonschot & 

Lototskaya 2012; Verdonschot 2009) maar in de literatuur 

kon geen vermelding van dichtheden worden aangetrof-

fen. Het is dan ook onbekend in hoeverre graslanden in 

relatie staan tot knutten en eventuele plagen. Dit is een 

probleem omdat de vergelijking tussen paludicultuur en 

grasland zo niet kan worden gemaakt. 

Het verband tussen aanwezigheidskans van knutten en 

factoren en processen is eerder al door Alterra in kaart 

gebracht (Tabel 4).

Uit de tabel blijkt dat een hogere temperatuur een groot 

voordeel is voor knutten. Ook blijkt dat er geen factoren of 

processen zijn die de aanwezigheid van knutten nega-

tief beïnvloeden en ook geen die een randvoorwaarde 

zijn voor het aanwezig zijn van knutten. Niet in de tabel 

genoemd, maar wel randvoorwaarde voor het aanwezig 

zijn van op zoogdieren gespecialiseerde soorten, is de 

aanwezigheid van vee. Verder is het duidelijk dat vooral 

hoge temperatuur,  inundatie, afwezigheid van predatie, 

aanwezigheid van onregelmatig terreinreliëf, sterke ver-

landing en hogere mate van eutrofiëring en saprobiëring 

gunstig zijn voor knutten. 

3.1  Habitats

3. Resultaten literatuurstudie

Tabel 1  Het verband tussen levensstadia van knutten en aanwezigheidskans-bepalende 
factoren en processen (++ = groot voordeel, + voordeel, 0 = niet noodzakelijk). 
Aangepast naar Verdonschot & Lototskaya 2012, tabel 2, pag. 26).
(Beeld Wikipedia), rechts een vrouwelijke reuzenknut van het geslacht Sphaeromias, een niet-stekende variant.
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Naar de dichtheden van larven in de natuur zijn weinig 

studies uitgevoerd (meded. R. Meiswin-kel; P. Ciliberti; . 

R. Meiswinkel). In de onderzochte literatuur worden maar 

weinig concrete densiteiten vermeld. In Lake Norman, een 

meer in de VS werden een gemiddelde jaarlijkse dichtheid 

van 700 ind./m2 gevonden (Nilsson 1987). De hoogste 

dichtheiden, gevonden in deze literatuurstudie is ruim 

78.000 ind./m2 (Lardeux & Ottenwaelder 1997). Het betreft 

hier lagunes langs de kust in het Caribisch gebied, ook in 

(Geene & Wessels 2003) wordt een dergelijke dichtheid 

genoemd in dit geval in een Midden-Europees bos.

In het hoofdstuk 4 Resultaten Praktijkproef wordt het aan-

tal knuttenlarven besproken wat in 2020 is aangetroffen. 

Hierbij werden dichtheden van 500 tot 9000 ind./m2 aan-

getroffen (Tabel 3, pag. 21). Ook in ‘nieuwe natuur’ werden 

hoge aantallen knuttenlarven aangetroffen (meded. R. 

Verdonschot, WUR). Aantallen van 10.000 ind./m2 zijn 

erg hoog, inderdaad mag men dan wel van plaagachtige 

aantallen spreken (meded. R. Verdonschot, WUR).

Zulke dichtheden zouden in bebouwde omgeving 

overlast betekenen en potentieel risico voor vee vormen 

(blauwtong bij schapen). Bij eerder onderzoek in Polder 

IJdoorn en de Kalverpolder werden vergelijkbare aan-

tallen gevonden (Tempelman 2008).

Het favoriete habitat van de knuttenlarven is kennelijk 

zeer ondiep water met veel droogvallend slib. Dit komt 

overeen met bevindingen van eerder onderzoek in Polder 

IJdoorn, toen de grootste aantallen werden gevonden 

aan de randen van plasdrasland, bij een waterdiepte van 

5 cm en een bodem van vettig slib en zwevende bagger; in 

ondergelopen gras werden ze niet gevonden (Tempelman, 

2008).

Om te weten of de aantallen in de proefveldjes hoog 

zijn ten opzichte van sloten en vaarten, is een analyse 

uitgevoerd van de aantallen knuttenlarven die bij macro-

faunabemonsteringen worden gevonden. In 2019 werden 

binnen het meetnet van HHNK 117 monsters van de 

macrofauna genomen, in sloten en vaarten verspreid over 

heel Noord-Holland noord. Hierbij werden in 76 monsters 

knutten aangetroffen, ruim de helft dus van alle onder-

zochte wateren. Gemiddeld over alle monsters werden 

per monster 10 larven aangetroffen (data W. Langbroek, 

Stichting Waterproef ). Dit is een verwaarloosbaar aantal 

vergeleken met de aangetroffen aantallen in het Zuider-

veen. de plasdraslandjes en proefveldjes aangetroffen 

aantallen larven (Tabel 4).

De periode waarin hoge aantallen knuttenlarven worden 

gevonden loopt van mei tot september. In april worden ze 

nog nauwelijks gevonden (Tempelman 2008; deze studie) 

(Tabel 4).

3.2  Dichtheden

Tabel 2  Grootste aantallen knuttenlarven bij bemonsteringen in enkele gebieden (aantallen afgerond).
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Het is dus niet noodzakelijk zo dat knutten in juni al zijn 

uitgevlogen: in september 2020 werden hoge aantallen 

gevonden en werden ook veel volwassen, stekende 

knutjes opgemerkt. (persoonlijke waarneming auteur). 

De variabele hoogste aantallen per maand geven ook 

aan, dat met een eenmalige bemonstering geen harde 

uitspraken te doen zijn over de aanwezigheid van grote 

aantallen knutjes.

Knutten komen ook voor in vochtige bodems. Dichtheden 

zijn dan onmogelijk te bepalen (meded. B. Achterkamp, 

Bureau Waardenburg).

Onderzoek naar de aanwezigheid van volwassen knutten 

is in Nederland in 2009 en 2010 uitgevoerd met behulp 

van CO2-vallen. Daarbij werd in buitengebied in de pro-

vincie Utrecht een meetprogramma uitgevoerd. Er werden 

echter lage aantallen aangetroffen, mogelijk doordat niet 

in april-mei maar juni werd gevangen (Verdonschot & 

Verdonschot 2011). 

Plaag is een subjectief begrip en bovendien hangt het 

aantal dieren wat gemeten wordt ook erg af van de 

gebruikte methoden (meded. R. Meiswinkel). Vele anek-

dotes onderstrepen het subjectieve karakter van ‘pla-

gen’, verhalen van nieuwe bewoners in streken met veel 

knutten, bijvoorbeeld de Vechtplassenregio. Buiten zitten 

in het voorjaar is daar nauwelijks mogelijk; na de langste 

dag neemt de overlast af. Dat knuttenplagen bestaan is 

echter duidelijk. Berucht zijn uitbraken van de Afrikaanse 

paardenziekte in Zuid-Afrika, waar meer in één nacht meer 

dan een miljoen knutten van de soort Culicoides imicola 

werden gevangen bij zes paarden. In Nederland zouden 

50.000 knutten in één nacht als ‘veel’ gelden (meded. R. 

Meiswinkel). 

In een uitgebreid onderzoek met CO2-vallen naar steek-

muggen en knutten in 2003), werden in de Bethunepolder 

(in de provincie Utrecht), maximaal enkele honderden 

knutten per nacht gevangen. Op deze locaties gaven 

bewoners aan de knutten als zeer hinderlijk te ervaren 

(Geene & Wessels 2003).

Schrijvers (2002) geeft een definitie voor een (muggen)

plaag: “Zodra de bevolking het massaal optreden van 

muggen op één of andere wijze als overlast gaat ervaren, 

kan men spreken van een (muggen)plaag.”

Het vertalen van een dichtheid aan larven naar wel of 

geen overlast is niet eenvoudig. Afstand van bron tot dier 

en mens en luwte wind hebben zeer sterke invloed op het 

aantal beten dat dieren op een bepaalde locatie onder-

vinden. Feit is dat er overlast is. Veel mensen zullen een 

tiental knuttenbeten al als overlast kunnen ervaren. Voor 

blauwtong is eigenlijk één beet al te veel en overheidsin-

stanties zullen geneigd zijn snel van een plaag te spreken. 

De rol van vee kan belangrijk zijn, want hoge aantallen vee 

kunnen bijdragen aan het ontstaan van plagen (meded. 

R. Meiswinkel). Knutten voeden zich immers ook met het 

bloed van vee en zo zullen meer individuen zich succesvol 

kunnen voortplanten.

Hoewel het bijzonder kleine dieren zijn kunnen knutten 

zich opvallend goed verspreiden. Recent is aangetoond 

dat de soort afstanden tot ruim 2 km kan overbruggen 

(Kluiters et al., 2015, Sanders et al. 2017). Op een bepaal-

de plek was zelfs 6% van de volwassen knutten van een 

locatie op 1 km afstand afkomstig. Het leek erop dat open 

gebieden (grasland) zonder problemen overgestoken 

werden (Sanders et al. 2017).

Blauwtong is een virusziekte die voornamelijk voorkomt 

bij schapen. De ziekte is vernoemd naar een van de 

symptomen van deze ziekte, namelijk de blauwe tong 

die dieren kunnen krijgen. Dit wordt veroorzaakt door 

cyanose, blauwkleuring door zuurstofgebrek. Naast 

schapen kunnen ook rundvee, geiten, dromedarissen, 

buffels en wilde herkauwers besmet worden met het 

blauwtongvirus. Blauwtong is niet overdraagbaar op 

mensen en vormt dus geen bedreiging voor de mens. De 

verspreiding van blauwtong vindt plaats via een vector 

(de knut); blauwtong is dus een zogenaamde vectorziekte 

(Wikipedia 2021b). 

De verspreiders van het virus zijn knutten o.a. van het ge-

slacht Culicoides, insecten van iets meer dan 1 millimeter 

groot. Hiervan komen er in Nederland vele soorten voor, 

waarvan er minimaal drie het blauwtongvirus kunnen 

overdragen. Een vochtige omgeving is gunstig voor de 

ontwikkeling van knutten (Hesterman 2008).

Het blauwtongvirus heeft zich in 2006 definitief gevestigd 

in Nederland. Het verspreidde zich in Europa in 1-2 jaar 

over 18 landen (meded. R. Meiswinkel). 

3.3  Plagen

3.4  Verspreiding

3.5  Blauwtong,  
Schmallenbergvirus en 
overige ziekten
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In 2006 dook het virus voor het eerst op in het zuiden en 

midden van Nederland. In 2007 raakten in het hele land 

op grote schaal schapen, runderen en zelfs enkele geiten 

besmet.  Tienduizenden schapen en enkele duizenden 

runderen overleefden de ziekte niet. Een echte behande-

ling voor blauwtong bestaat niet: tegen het veroorzaken-

de virus is geen medicijn beschikbaar. Virus remmende 

middelen zijn er voor herkauwers evenmin. Vaccinatie is 

daarom het enige echt effectieve middel in de strijd tegen 

blauwtong (Hesterman 2008). In Nederland worden sinds 

2008 veel dieren, vrijwillig ingeënt (Hesterman 2008). Daar 

is het probleem ingedamd. 

Blauwtong is in Nederland uitgeroeid maar niet in andere 

landen binnen Europa. In 2015 is weer een kleine uitbraak 

in Frankrijk ontdekt en is niet uit te sluiten dus dat het 

terug zou kunnen komen (meded. P. Ciliberti, Naturalis). 

Net als blauwtong heeft het Schmallenbergvirus zich in 

1-2 jaar snel over meerdere Europese landen verspreid 

(meded. R. Meiswinkel). Net als Blauwtong is het een 

ziekte die door culicoide knutten wordt overgebracht op 

vee (runderen en schapen). In 2011 zorgden knutten voor 

een zeer snelle verspreiding van het virus over Nederland 

en Noordwest-Europa. Sinds 2011 zijn meldingen gedaan 

tot in 2021. Het virus is niet besmettelijk voor mensen 

(gddiergezondheid.nl). 

Overige ziekten zoals West-Nijl-Valleivirus, Dengue (knok-

kelkoorts), Zika en Chikungunya zijn aan de verspreiding 

van (exotische) steekmuggen. In de onderzochte literatuur 

zijn geen aanwijzingen gevonden dat knutten een rol 

spelen bij de verspreiding van deze ziekten.

De enige mogelijkheid om de ontwikkeling van grote 

aantallen knutten te voorkomen, is preventie. Bij de 

aanleg van nieuwe terreinen moet dus rekening gehouden 

worden waar, en vervol-gens hoe deze in te richten. 

Waar aanleggen: niet te dicht in de buurt van bewoning 

en vee. 

Hoe aanleggen: vermijden dat de optimale knuttenhabitat 

wordt gecreëerd. 

De hoogste aantallen worden gemeld zoals in de proef-

veldjes die voorafgaande aan de teelt bestonden uit een 

kale, natte, opdrogende bodem. Dit is optimaal kennelijk 

omdat het terrein helemaal overeenkomt met de optimale 

habitat van de knut, namelijk de overgang van droog naar 

nat. 

3.6  Beheer en beheersing

Een ander aspect is dat op zulke locaties geen predatoren 

aanwezig zijn. De proefveldjes zijn niet verbonden met 

boezemwater in de omgeving.

Bij aanleg dus: 1. Het terrein zo kort mogelijk in de toe-

stand van kale natte bodem laten bestaan. 2.  Zorgen voor 

doorstroming tussen de proefvlakken en verbonden laten 

zijn met de boezem in de omgeving. Zo kunnen ook pre-

datoren in de proefvlakken terecht komen. Bij steekmug-

gen werkt dit (meded. R. Verdonschot). 3. 

Wateren moet dus vooral wat dieper zijn, zodat ze niet 

zeer sterk opwarmen; daar kan fauna meestal niet tegen. 

Ook het in verbinding staan met ander water is een 

goed idee, aangezien predatoren zo het gebied kunnen 

bereiken en enige doorstroming is ook goed. Waarbij 

aangetekend moet worden dat knuttenlarven ook in stro-

mend water zoals beken voorkomen, hoewel dat mogelijk 

andere genera betreft dan Culicoides (bijv. Bezzia).

Knutten zijn moeilijk grijpbaar: het vaststellen van dicht-

heden, determinatie en zoeken naar beheermaatregelen 

zijn door de bank genomen veel moeilijker dan bij veel 

andere diergroepen. Dit blijkt wel uit citaten als “Het 

verdient aanbeveling om de kennislacunes van Cerato-

pogonidae en vooral de bloedzuigende soorten uit deze 

familie te verminderen” (Verdonschot & Lototskaya 2012) 

en de lage aantallen die met CO2-vangapparatuur werden 

gevonden bij een monitoring in de Bovenlanden (prov. 

Utrecht) (Lototskaya et al. 2010; Verdonschot & Verdon-

schot 2010). Bij een onderzoek in de Groote Peel in 2016 

werd geconcludeerd dat de nulmeting geen representatief 

beeld oplevert van de aanwezigheid van stekende insec-

ten (Verdonschot & Dekkers 2017). Het is dus kennelijk 

moeilijk, deze dieren te onderzoeken. 

Op de vraag of mensen overlast kunnen hebben werd 

in de studie in de Groote Peel voorzich-tig geantwoord: 

“…momenteel [zijn er] enkele locaties [waar] bewoners 

overlast van moeras-steekmuggen of knutten afkomstig 

uit de Groote Peel zouden kunnen ervaren. Dit met in acht 

neming van de weerscondities van 2016. Voor knutten 

kan dit ook het geval zijn. Daarnaast kunnen knutten 

ook uit weilanden afkomstig zijn die in pacht bij SBB zijn 

(bv. locatie 14)“ (Ver-donschot & Dekkers 2017). Daaruit 

blijkt andermaal, hoe lastig overlast en plagen in beeld te 

brengen zijn

Ook wanneer veel knutten worden aangetroffen bij on-

derzoek is het nog niet eenvoudig deze vast te pinnen op 

een bepaalde plek. Bij onderzoek in Griendtsveen tussen 

2015-2018 werd geconcludeerd: “Het aantal knutten is 

3.7  De ongrijpbare knut
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3.7  De ongrijpbare knut

over de periode 2015 tot en met 2018 per jaar gestegen. 

Waarschijnlijk is deze toename een gevolg van een toe-

name van natte en drassige moerasmilieus, vooral natter 

tot later in het voorjaar. De toename kan tijdelijk zijn en 

opgetreden door veranderingen in het gebied maar kan 

ook aanhouden (Verdonschot & Dekkers 2019).
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4 Resultaten praktijkproef

Veldwerk

De eerste ronde van het veldwerk is uitgevoerd op 6 april 

2020; de tweede ronde op 23 juni 2020. Op 16 juli 2020 is 

een aanvullend bezoek gebracht en op 30 juli 2020 is met 

licht gevangen op rondvliegende insecten; de derde ronde 

is gedaan op 8 september 2020.

Er is zowel met een standaard-macrofaunanet, een steek-

buis en een surber bemonsterd. 

Het standaard-macrofaunanet heeft een maaswijdte van 

0,5 mm; de opening is 20 x 30 cm; de diepte van het net is 

45 cm). Hiermee werden twee locaties monsters bemon-

sterd (proefvlak 4, 4’ en 5). 

De bodem is bemonsterd met een steekbuis (doorsnede 

10 cm). Bij het bemonsteren is de waterkolom boven de 

(slib-)bodem bemonsterd en de bovenste 5 cm van de 

bodem. Op elke plek zijn 5 steken genomen, die daarna 

samengevoegd zijn. Zo werd steeds een monsterop-per-

vlak van 0,04 m2 bemonsterd.

Op 6 april 2020 is op locaties 1, 2 en 3 ook een surbermon-

ster genomen.

De lisdodde zelf is in 2020 niet apart bemonsterd. (deze 

is wel bemonsterd in 2019, zie Tempelman & Langbroek 

2019).

4.1  Methode

Tabel 3  Bemonsterde locaties in Zuiderveen in 2020.
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Laboratoriumwerk

De monsters werden naar het laboratorium van Stichting 

Waterproef getransporteerd en daar opgewerkt. De mon-

sters zijn gespoeld over zeven met als kleinste maaswijdte 

0,5 mm.

Determinaties

De aangetroffen macrofauna is zoveel mogelijk tot soort 

gedetermineerd met de gebruikelijke literatuur.

De ligging van de monsterpunten is weergegeven in 

onderstaande figuren. In Tabel 1 zijn de coördinaten 

weergegeven . 

Figuur 2  De modder de van waterbodemmonsters wordt over een 0,5 mm-zeef gespoeld. Van het materiaal zijn partjes 
opgewerkt voor uitzoeken.

Figuur 3  Overzichtskaartje van de in 2020 onderzochte proefvlakken.

1De locaties zijn niet precies gelijk aan die in 2019, toen een eenmalige bemonstering werd uitgevoerd; wel werden ook 

toen 3 kale bodems en 2 lisdoddepercelen bemonsterd.
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Beschrijving monsterlocaties

In 2020 zijn vijf proefvlakken voor lisdoddeteelt bemon-

sterd. Drie proefvlakken hebben tijdens  de monstername 

een kale bodem met opstaand water en werden met 

een steekbuis bemonsterd, om te weten te komen of er 

knutjes voorkomen: proefvlak 1, 2 en 3. In twee proefvlak-

ken stond tijdens de monstername 10-30 cm water, waar-

in lisdodde groeide, naast spontaan gegroeide vegetatie. 

Hier zouden mogelijk steekmuggen kunnen voorkomen. 

Hun larven leven in het open water en daarom is er 10 m 

met een standaard-macrofaunanet door de open water-

kolom bemonsterd. In juni werd naast proefvlak 4 enige 

groei van Azolla gezien. Om te weten of het kroosvaren-

kevertje aanwezig is werd hier over een lengte van 1 m 

bemonsterd met een standaard-macrofaunanet (maas-

wijdte 0,5 mm).

De lisdodde is niet apart bemonsterd omdat daar in 2019 

geen vraat door aquatische macro-fauna in werd gevon-

den (Tempelman & Langbroek 2019). 

Locatie 2020-1

Het doel van het bemonsteren van deze locatie is te weten 

komen of er larven van knutjes voorkomen. Het grootste 

deel van het perceel is in april en juni een kale, deels 

droogvallende bodem met grote plassen tot 5 cm diep. In 

september staat er ongeveer 10 cm water met 10 cm slib. 

Inmiddels groeit er hier en daar wat vegetatie, waaronder 

goudknopje.

Figuur 4  Locatie 2020-1 op 6 april 2020. Foto van droog gevallen vak in verband met aanplant nieuwe lisdodde.

4.2  Resultaten praktijkproef

Figuur 5 Locatie 2020-1 op 23 juni 2020.
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Locatie 2020-2

Het doel van het bemonsteren van deze locatie is te 

onderzoeken of er larven van knutjes voorkomen. Er staat 

10-20 cm water (het meeste in september) en er is 5-10 cm 

slib. Op geen van de drie onderzoeksronden werd water-

vegetatie gevonden. De oevervegetatie langs het proefvlak 

groeit juist boven het wateroppervlak.

Locatie 2020-3

Het doel van het bemonsteren van deze locatie is te on-

derzoeken of er larven van knutjes voorkomen. Er staat 20 

cm water er is 5 cm slib. Op geen van de drie onderzoeks-

ronden werd watervegetatie gevonden. De oevervegetatie 

langs het proefvlak groeit juist boven het wateroppervlak.

Figuur 6  Locatie 2020-1 op 8 september 2020.

Figuur 7  Locatie 2020-2 op 23 juni 2020.

Figuur 8 Locatie 2020-3 op 8 september 2020.
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Locatie 2020-4 Grote lisdodde

Het doel van het bemonsteren van deze locatie is te on-

derzoeken of er larven van steekmuggen voorkomen. Deze 

leven in open water en hangen aan de wateroppervlakte. 

De lisdodde is in april nog niet op gang gekomen, maar 

in juni en september is het perceel dicht begroeid en hier 

groeit ook veel veenwortel en pitrus in het water. 

Figuur 9  Locatie 2020-4 op 6 april 2020.

Figuur 10  Locatie 2020-4 op 8 september 2020 met detail van het ‘interieur’.
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Locatie 2020-4’ Azolla

Het doel van het bemonsteren van deze locatie is te 

onderzoeken of er azollakevertjes (kroosvarensnuittorretje 

Stenopelmus rufinasus) voorkomen. 

Locatie 2020-5 Grote lisdodde

Het doel van het bemonsteren van deze locatie is onder-

zoeken of er larven van steekmuggen voorkomen. Hun 

larven leven in open water en hangen aan de waterop-

pervlakte. Daarom is over een lengte van10 m met een 

schepnet door het open water (waterdiepte 0-10 cm) 

bemonsterd en langs de vegetatie. 

Dit proefvlak staat vol grote lisdodde met 0-10 cm water 

en wat slib en flab. Er is over een lengte van 5 m met een 

schepnet bemonsterd om zo eventuele steekmuggen aan 

te kunnen treffen. (in 2019 ook bemonsterd, als nr. 1).

Figuur 11 Locatie 2020-4’ op 6 april 2020. 
Het ligt naast het proefvlak 4 
(links op de foto).

Figuur 12 Locatie 2020-5 op 6 april 2020 en 23 juni 2020.
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Algemeen

In de proefvlakken zijn de volgende plaagsoorten aange-

troffen met een aquatische levenswijze: knutten, malaria-

muggen en kroosvarensnuittorretje. 

Tabel 3 vat de resultaten samen (voor een volledige soor-

tenlijst zie Bijlage 1). 

Tabel 4  Macrofauna in Zuiderveen, 2020. Aantallen per 

m2 in proefvlakken 1 t/m 3.
 

Knutten 

Larven van knutten zijn alleen gevonden in de ondiepe 

proefvakken met een slibbodem (loca-ties 1, 2 en 3). De 

aantallen waren het hoogst in september in proefvlak 1, 

met bijna 10.000 ind./m2. 

Steekmuggen

Larven van malariamuggen (Anopheles), zijn gevonden 

in proefvlak 5, het perceel met 30 cm staand water en 

lisdodde.

4.3  Resultaten macrofauna
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De malariamug, het verdwijnen van malaria en het huidi-

ge risico

Malaria is een infectieziekte die (wereldwijd) op mensen 

wordt overgedragen door steekmuggen van het geslacht 

Anopheles. Malaria kwam in Nederland inheems voor tot 

ca.1959 (Takken et. al 2002). De mug draagt de parasiet 

Plasmodium over op de mens; deze komt in het bloed, 

wat vervolgens de ziekte ver-oorzaakt. Andere infectie-

ziekten die door steekmuggen worden overgedragen, 

zoals Zika en West-Nijl-valleivirus worden overgebracht 

door steekmuggen van het geslacht Aedes. 

Binnen het geslacht Anopheles komen in ons land van 

momenteel zeven soorten voor, waarvan drie soorten bin-

nen de groep-maculipennis: Anopheles maculipennis s.s., 

A. atroparvus en A. messeae. De laatste twee zijn bekend 

als vector (overbrenger) voor deze ziekte. De larven van 

Anopheles komen onder andere voor in plassen, vijvers, 

sloten en uiterwaarden. Ze leven in ondiep, vegetatierijk 

water. De larven hangen aan het oppervlak en eten daar 

bacteriën en detritus. Ze zijn vooral te vinden tussen 

ondergedoken waterplanten zoals waterpest, fonteinkruid 

en hoornblad. Ook zouden ze in darmwier voorkomen 

(Takken et. al 2002). In het verleden werden Brede water-

pest en draadwier-matten (van het geslacht Vaucheria) als 

favoriete vegetaties beschreven van der Torren, (1936).

De malaria die inheems in Nederland voorkwam betrof 

een ‘lage landen-versie’ van Plasmodium vivax, een milde 

variant, die het bekend stond als de Anderendaagse 

koorts of Zeeuwse koorts. Dit is een heel andere variant 

dan de vaak dodelijke tropische Malaria. Deze laatste 

variant is in Nederland nooit inheems geweest. In de jaren 

1940 tot 1960 was er wel regelmatig sprake van import 

tropische malaria, reizigers uit de tropen die de parasiet 

meenamen in hun bloed.

De Vivax-malariakoorts was gerelateerd aan het voorko-

men van Anopheles atroparvus (Takken et al. 2002). Die 

soort is altijd inheems geweest in Nederland en komt ook 

nu nog voor, vooral in het westen van het land. Toch is de 

ziekte zelf verdwenen. Dit komt doordat de levenscyclus 

van de parasiet is doorbroken. Veel huizen hadden vroe-

ger een ”varkenskot” of een aanbouw aan het huis met 

daarin dieren. Voorheen leefden veel mensen met hun vee 

onder één dak. In de stal kon de volwassen mug overwin-

teren en geïnfecteerde muggen konden door de nabijheid 

van de mens hier gemakkelijk de parasiet overbrengen. 

Anopheles atroparvus blijft in de winter actief en blijft 

bloedmaaltijden nemen. Tegenwoordig zijn stallen met 

vee gescheiden van de woningen. De overdracht is sinds 

de jaren 1940-1960 zodanig afgenomen dat de parasiet is 

uitgestorven. 

Sinds 1959 komt malaria niet meer voor in ons land (Van 

der Kaaden 2003). Kraan (1969) geeft aan dat in 1948 in 

Zaandam nog een malaria-uitbraak was en dat in de jaren 

na 1951 importmalaria (uit Neder-lands-Indië) als een 

probleem werd gezien, in 1959 waren nog 41 malaria-

patiënten in Nederland en uit 1958 dateert het laatste 

gemelde geval van inheemse vivax-malaria in Noord-Hol-

land. In 1969/1970 werd Nederland door de WHO officieel 

malaria-vrij verklaard.

Hoewel Anopheles groep-maculipennis, “de malariamug”, 

in heel Nederland wordt gevonden is dit geen reden tot 

ongerustheid, want deze soort draagt de ziekteverwekker 

niet meer. Ook de recente, constante import van tropische 

malaria via toeristen en andere bewegingen van mensen 

hebben tot op heden niet geleid tot overdracht van mala-

ria in Nederland. Onder de huidige Nederlandse situatie 

(een goede gezondheidszorg) is het uiterst onwaarschijn-

lijk dat overdracht van malaria zal plaatsvinden. Verder 

geven Jetten & Takken (1994) een uitgebreide analyse van 

malaria in Nederland en Europa, waarin zij aangeven dat 

er momenteel geen malaria meer heerst in onze streken. 

Takken et al. (2002) geven aan dat er momenteel hele-

maal geen reden is om aan te nemen dat malaria zich als 

inheemse ziekte in Nederland zal kunnen hervestigen. 

Het verdwijnen van malaria uit Nederland wordt aan 

vier factoren geweten (de importantie van deze factoren 

onderling wordt door verschillende auteurs verschillend 

beoordeeld);

•  Bestrijding van de larven met DDT en petroleum 

(Kraan 1969);

•  Verzoeting van het Noord-Hollandse oppervlaktewa-

ter (Van der Hammen 1992);

•  Veranderde levenswijze van de mens: de mens leeft 

niet meer met het vee onder één dak (Takken et al. 

2002);

•  Goede gezondheidszorg; door dat we in Nederland 

na ca. 1945 een sterk verbeterde gezondheidszorg 

hebben, zijn we instaat het overgrote deel (zo niet 

100%) van de patiënten te behandelen, hierdoor 

wordt de overdracht van de parasiet van mens op 

mug onderbroken en sterft de ziekteverwekker uit 

(vele auteurs; pers. med. R. Geene).
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Het huidige risico op malaria is door de veranderde levenswijze van de mens dus afwezig en niet gerelateerd aan nieu-

we natuur, waar vaak stilstaand water is en plasdras achtige situaties. Dit betekent dat ook natte teelten geen bijdrage 

zullen leveren aan het verhogen van risico op deze ziekte. Hierbij moet wor-den opgemerkt dat door klimaatverande-

ring andere ziekten terrein winnen, zoals West-Nijl-valleikoorts. Of lisdoddeteelt kan bijdragen op een verhoogd risico 

voor dergelijke ziekten is op dit moment niet te voorspellen.

Kroosvarensnuittorretje

Het Kroosvarensnuitkevertje is alleen in juni 2020 aange-

troffen. Het is een uitheemse soort die van Azolla leeft. In 

september was alle Azolla verdwenen, opgegeten door 

deze plaagsoort. 

Overige (mogelijke) plaagsoorten

In de bladeren van de lisdodde leven uiteenlopende soor-

ten als spintmijt, larven van halmvliegen en in de stengels 

zitten veel (lisdodde-)boorders. Deze soorten tasten de 

stengels aan. Wat het precieze effect is op de kwaliteit van 

het product is niet bekend. 

Macrofauna

Er is veel waterleven aanwezig in de percelen met lisdod-

de en opstaand water. Op twee van deze locaties werden 

rond de 40 macrofaunasoorten gevonden en ook kikkers 

en stekelbaars-jes. Het lijkt ook geschikt habitat voor 

watervogels. De natuurwaarde mag behoorlijk hoog wor-

den ingeschat. Er zijn geen aanwijzingen dat de lisdodde 

wordt geplaagd door aquatische macrofauna.

Bevindingen per onderzoekslocatie

Proefvlak 1 – eerst drooggevallen / droogvallende kale 
bodem, later 10 cm water op 10 cm slib.
Op alle drie bezoeken zijn larven van knutjes aangetroffen. 

De hoogste aantallen zijn gevonden in september, bijna 

10.000 / m2. Een deel behoort zeker tot de reuzenknut 

Sphaeromias (grote, dikke larven). Hiervan zijn op 30 juli 

2020 5 vrouwtjes op licht gevangen. De kleinere larven 

betroffen vermoedelijk Culicoides. Volwassen zeer kleine 

knutjes (Culicoides) werden op 8 september 2020 massaal 

stekend aangetroffen.

Op 6 april 2020 werden enkele kleine larven van de plat-

buik gevangen. In totaal werden 14 soorten macrofauna 

aangetroffen. De dansmug Microchironomus tener was 

het talrijkst, met ruim 10.000 /m2 op 8 september 2020.

Figuur 13 Veel larven van knutjes in proefvlak 1 op 
8 september 2020 (microscoopbeeld).

Figuur 14  Volwassen vrouwtje van de 5 mm grote 
Reuzenknut op licht op 30 juli 2020.

Proefvlak 2 – proefvlak met 10 cm water op slib
Proefvlak 2 is kennelijk minder geschikt voor knutjes dan 

proefvlak 1, want de aantallen lagen hier een stuk lager, 

met enkele honderden / m2, de meeste in september. 

In totaal werden 14 soorten macrofauna aangetroffen. 

In april en juni werden per vierkante meter zo’n 5.000 

chiro-nomiden gevonden, met Chironomus plumosus 

agg. en Microchironomus tener als talrijkste soorten.

Proefvlak 3 – proefvlak met 20 cm water op slib
In dit proefvlak werden ook knutjes gevonden, maar min-

der nog dan in proefvlak 2: gemiddeld over de drie mee-
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tronden was hun dichtheid iets meer dan 100 m2. In totaal 

werden 12 soorten macrofauna aangetroffen. In april en 

juni werden per vierkante meter zo’n 5.000 chironomiden 

gevonden, met Chironomus annularius agg. en C. tentans 

als talrijkste soorten. 

Proefvlak 4 – Grote lisdodde en open water (30-40 cm)

Op 23 juni 2020 werd hier een tiental larven van Anophe-

les aangetroffen. Ze behoren tot de maculipennisgroep, 

waarvan de drie verschillende soorten slechts als ei kun-

nen worden gedetermineerd. Ook de malariamug behoort 

tot deze groep. Het is waarschijnlijk dat het inderdaad die 

soort betreft, aangezien deze van oudsher voorkomt in 

licht brakke, stilstaande wateren in het veenweidegebied 

in deze regio. 

Malaria verdween hier circa 100 jaar geleden. Kans op 

over-dracht van malaria zelf is er niet, aangezien de para-

siet die in de mug zit is verdwenen.

Knutjes zijn hier niet gevonden. Het proefvlak is opvallend 

rijk aan waterfauna: veel groene kikkers, tiendoornige 

stekelbaarsjes en veel macrofauna, zoals duikerwantsen 

(Sigara lateralis) en het tenger bootsmannetje en veel 

libellenlarven. Er werden in 2020 38 macrofauna-soorten 

aangetroffen.

Proefvlak 4’ Azolla
Op 23 juni 2020 werd een tiental azollakevertjes aange-

troffen en veel bladluizen. Vermoedelijk gebruiken de 

bladluizen de Azolla als substraat en/of voedsel.

Proefvlak 2020-5 – Grote lisdodde en 0-10 cm water.
In dit proefvlak zijn geen steekmuggenlarven en geen 

knuttenlarven gevonden. Het proefvlak is wel rijk aan wa-

terleven. Er werden 43 soorten macrofauna aangetroffen 

van allerlei diergroepen.

Figuur 15 Locatie 2020-4 op 23 juni 2020 en larve van de Malariamug Anopheles maculipennis-groep die hier gevangen 
werd. Ze zijn herkenbaar doordat ze geen sifo hebben en er pluimborstels vooraan op de kop zitten. Ook zijn ze groenig 
met een lichte midden-streep over het lichaam.

Figuur 16 Links: monsterplek 4’ op 23 juni 2020; midden en rechts: Azolla en het kevertje. Het kevertje heeft ongeveer de-
zelfde kleur als de bruinere delen van de Azolla en valt op het eerst zicht niet op (foto’s midden en rechts: Barend de Boer). 
23 juni 2020.
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In de lisdodde werd een groot deel geplaagd door rupsen 

van nachtvlinders. Het betrof mogelijk de lisdoddeboor-

der, maar het is niet duidelijk of het alleen die soort betrof, 

aangezien er meer soorten boorders voorkomen (meded. 

F. Visbeen). Boorders zijn inheemse soorten nachtvlinders, 

waarvan de rups in planten leeft zoals lisdodde (zie Tekst 

box Boorders op lis-dodde).

Er zijn tal van andere soorten bekend die in en op lisdod-

de leven. Veel zijn ongevaarlijk voor de lisdodde, zoals de 

strekspin, die een cocon op het blad bouwt om zich in te 

ontwikkelen.

In het blad werden ook veel bruine plekken gezien. Bij 

bestudering bleken hier mijnen aanwezig van vermoede-

lijke spintmijten (Fig. 17). Mijnen zijn gaten in planten die 

door de mijten worden gemaakt. Vermoedelijk is dat niet 

gunstig voor de voedingswaarde van de lisdodde, omdat 

het droge plekken in de lisdodde veroorzaakt. Figuur 17 Cocon van een strekspin.

4.4  Overige waarnemingen  
aan de lisdodde

Boorders op lisdodde
De rupsen van veel soorten nachtvlinders leven in 

planten. Ze vormen een geschikte plek omdat ze voedsel 

leveren en een veilige plek voor de rupsen. De Lisdodde-

boorder is één van deze soorten. Hij behoort tot de familie 

van de uilen (Noctuidae). De rups leeft in de stengel van 

de waardplant, eerst bovenin en later dieper beneden. 

Tijdens de groei wisselt de rups diverse malen van plant 

en laat daarbij opvallende gaten achter in de stengels 

(Waring & Townsend 2006). De soort is vrij algemeen en 

staat als Kwetsbaar op de Rode Lijst (Vlinder-stichting 

2021). Op Waarneming.nl werd echter slechts éénmaal 

een rups van deze soort gemeld. 

Er zijn nog veel meer soorten boorders. Het Lisdodde-

veertje werd 22 maal gemeld als rups op Grote lisdodde 

(Waarneming.nl). Haar rups leeft van de herfst tot de lente 

in de vruchtdragende bloeiwijzen, waarvan het vrucht-

pluis dan als een baard naar buiten hangt (Weeda et al. 

1999). Ook de Bruine herfstuil werd éénmaal van Grote 

lisdodde gemeld. Van de Kleine lisdodde werden geen 

waarnemingen van rupsen gemeld. Ook de Lisdoddes-

nuitmot is op lisdodde gespecialiseerd. Haar rups mineert 

vanaf de nazomer in bladeren, waarin zij zich beneden-

waarts boort en overwintert. In de lente leeft zij in dode 

halmen, soms met verscheidene rupsen in één halm; ook 

de verpopping vindt hier plaats (Weeda et al. 1999). 

Behalve deze vlinders verkiezen ook meerdere soor-

ten kevers lisdodde, zoals het Lisdodde-torretje en het 

bladhaantje Donacia cinerea en sommige snuitkevers, 

wantsen en vliegen (Weeda et al. 1999). In het Zuiderveen 

is meerdere keren met licht gevangen om vast te stellen, 

welke nachtvlinders hier aanwezig zijn. 

Van de genoemde soorten werd tot dusver alleen het 

Lisdoddeveertje waargenomen (waarneming Ineke Wynia, 

1 september 2021).
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Figuur 17 Cocon van een strekspin.

Figuur 18  Het werk van vermoedelijke spintmijten.

In de stengel werd ook vraat gevonden. Bij doorsnijden 

bleken stengels soms voorzien van gangen. Er werden 

kleine vliegenpoppen in gevonden. De gangen dienen dus 

om zich in te verpoppen. 

De poppen werden uitgekweekt en de vliegjes bleken 

halmvliegen te zijn, kleine vliegjes waarvan de larven van 

de meeste soorten in levende planten leven, zoals grassen 

(Wikipedia 2021c).

Figuur 19  Het werk van halmvliegen, hun poppen en een uitgekweekte halmvlieg.
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1  Conclusies

De belangrijkste bevindingen zijn in dit hoofdstuk gekop-

peld aan de vragen die binnen het IPV zijn gesteld.

Welke effecten heeft natte teelten op biodiversiteit en het 

landschap?

Natte teelt heeft de volgende effecten op biodiversiteit en 

landschap:

•  Effect op het landschap: een traditioneel ingericht 

veenweidelandschap, wat bestaat uit  weilanden 

met greppels en sloten verandert in een gebied met 

vierkante, natte percelen. 

•  Effect op de biodiversiteit: deze verandert, onder 

meer doordat knutten en steekmuggen, meer habitat 

krijgen/vinden waardoor er kans is op grote popula-

ties zich dan kunnen vormen. 

Kunnen er plaagsoorten optreden als gevolg van natte 

teelt? 

Ja, de resultaten van dit onderzoek wijzen in deze richting:

Plaagsoorten voor mens en vee:
•  Percelen met ondiepe, deels droogvallende wa-

terbodem en slibbodem kunnen grote aantallen 

knuttenlarven herbergen. De aanleg van proefveldjes 

voor lisdodde zoals proefvlak 1 in Zuiderveen blijkt 

optimaal voor de ontwikkeling van knutten. Extreme 

aantallen van 10.000 ind./m2 zijn aangetroffen in 

dit proefvlak, waar in april en juni een grotendeels 

kale bodem met opdrogende plassen aanwezig was 

(voorafgaand aan de aanplant van lisdodde), gevolgd 

door een waterstand van maximaal 10 cm op 10 cm 

slib in september. In andere onderzochte proefvlak-

ken, met 10-20 cm opstaand water, werden maximaal 

ca. 1000 ind./m2 aangetroffen. 

•  De aantallen knutten in sloten en vaarten in 

Noord-Holland noord vallen in het niet bij de aan-

tallen larven die in proefveldjes lisdodde worden 

aangetroffen. In proefvlak 1 wordt een ordegrootte 

van 100 maal meer larven aangetroffen dan in sloten 

en vaarten. 

•  Uit de literatuurstudie blijkt dat knutten gedijen bij 

hogere temperaturen en dat er nauwelijks factoren 

zijn die negatief zijn voor knutten. 

•  Bij de aanleg van proefveldjes voor lisdodde zoals in 

Zuiderveen wordt de optimale habitat voor stekende 

knutten gecreëerd. Daarom zullen knutten toene-

men, wanneer meer van zulke proefvelden worden 

aangelegd. Van plagen zal pas sprake zijn, wanneer in 

de buurt ook grote dichtheden vee worden geweid.

•  Percelen waar gedurende het hele seizoen perma-

nent dieper water (binnen dit onder-zoek: 30 cm 

waterdiepte) vormen het optimale habitat voor 

larven van steekmuggen, waaronder malariamuggen. 

Omdat de parasiet van de mug, die vroeger malaria 

veroorzaakte, is verdwenen, bestaat er nu geen risico 

op het terug keren van malaria.

•  Blauwtong is gebonden aan knutten maar is in 

Nederland bestreden door preventief te vaccineren. 

Schmallenberg is ook aan knutten gebonden maar is 

in Nederland nog niet bestreden.

•  Overige ziekten zoals Zika en West-Nijl-Valleivirus zijn 

niet aan knutten gebonden maar aan steekmuggen 

van het geslacht Aedes, die niet in de proefvlakken 

zijn aangetroffen. Of uitbreiding van natte teelt ook 

deze nieuwe ziekten met zich mee kan brengen is op 

dit moment niet te zeggen.

Plaagsoorten voor natte teelt:
•  Waar Azolla voorkomt, dus ook waar het wordt 

geteeld, komt het kroosvarensnuittorretje voor. De 

ene uitheemse soort bestrijdt hier dus de andere, wat 

voor de teelt van Azolla een probleem is.

•  Er zijn geen aanwijzingen dat de lisdodde wordt 

geplaagd door aquatische macrofauna.

•  In de bladeren van de lisdodde leven uiteenlopende 

soorten als spintmijt, larven van halmvliegen en in de 

stengels zitten veel (lisdodde-)boorders. Deze soor-

ten tasten de stengels aan. Wat het precieze effect is 

op de kwaliteit van het product is niet bekend, wel 

belemmert het de groei van de lisdodde.

Levert natte teelt een bijdrage in de verhoging van de 

biodiversiteit?

Ja, de resultaten van dit onderzoek wijzen in deze richting:

•  Er is veel waterleven aanwezig in de percelen met lis-

dodde en opstaand water. Op twee van deze locaties 

werden rond de 40 macrofaunasoorten gevonden en 

ook kikkers en stekelbaarsjes. Het lijkt ook geschikt 

habitat voor watervogels. De natuurwaarde mag 

behoorlijk hoog worden ingeschat. Bij in 2019 eerder 

uitgevoerd onderzoek bleek ook al dat in de onder-

zochte referentielocaties (twee sloten en De Braak, 
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een meertje) nau-welijks meer macrofaunasoorten 

aanwezig waren dan in de proefvlakken. Gesteld mag 

worden dat de aanleg van proefvlakken voor natte 

teelt op regionaal niveau ten goede komt aan de bio-

diversiteit van het water, vooral doordat de soorten 

in andere verhou-dingen en meer pioniersoorten 

voorkomen dan in regulier terrein. 

•  In de proefvlakken met open water werden soms zeer 

hoge aantallen dansmuggenlarven aangetroffen, 

zoals de dikke rode Chironomus en de tengere Micro-

chironomus tener. Het aantal soorten macrofauna 

is weliswaar zeer laag, maar omdat de aantallen 

tot duizenden per vierkante meter oplopen vormt 

dit potentieel foerageergebied voor o.a. steltlopers. 

Regulier weiland met sloten biedt dit type habitat 

niet, waardoor ook dit aspect een bijdrage levert aan 

de regionale biodiversiteit.
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5.2  Aanbevelingen

•  Omdat uit dit onderzoek blijkt dat grote aantallen 

knutjes aanwezig kunnen zijn in ondiepe, opdrogen-

de proefvlakken, is het verstandig om deze niet in 

dicht de buurt van bebouwing te plannen in verband 

met overlast voor bewoners en ook niet in de buurt 

van weilanden die met schapen worden beweid 

in verband met het mogelijk overbren-gen van 

blauwtong. 

•  Beheer van knuttenpopulaties is uitsluitend een 

kwestie van preventie, dus bij de aanleg. Bij de inrich-

ting moet gezocht worden naar ontwerpen die voor 

knutten minder geschikt biotoop opleveren: dieper 

en (tijdelijk) stromend water. Mogelijk is ook het ma-

ken van steile kanten gunstig, dus ‘bakken’ maken. 

Ook moet vee uit de buurt gehouden worden, om de 

populatie niet tot een plaag uit te laten groeien

•  Bij het telen van lisdodde kan mogelijk rekening 

gehouden worden met de verschillen in de ecologie 

van beide soorten. Des te vitaler de lisdodde is, des 

te beter zal deze bestand zijn tegen vraat. De kleine 

lisdodde verdraagt betere exponering en de grote 

lis-dodde is een moerasplant. Kleine lisdodde zou 

dus aan de randen van groeipercelen kunnen worden 

gezet, zodat hij daarmee een ‘windbuffer’ creëert 

voor de grote lisdodde.
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Bijlage 1 ruwe data macrofauna Zuiderveen, 2020 
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