Wist je dat?
Huissteekmuggen leven vooral rond woningen.

...steekmuggen een week tot enkele maanden leven.
Vrouwtjes leven 6-8 weken en mannetjes circa 10 dagen.

Hoe kunt u overlast van deze muggen voorkomen?
• Zorg dat er geen plasjes water rondom het huis zijn;
• Zorg dat er geen water blijft staan in dakgoten
of op platte daken;
• Zorg dat er geen water in oude autobanden blijft staan;
• Zorg dat er geen water blijft staan in blikjes, potjes,
vogelbadjes, plantenschotels en emmers;
• Zorg in ieder geval dat er geen plantenresten
en blad in plasjes en watertjes blijven liggen.
Dat is voedsel voor de muggenlarven.
Door dergelijke plasjes zoveel mogelijk te voorkomen
of vaak leeg te gooien krijgen muggen geen kans te
gaan ontwikkelen.
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...huissteekmuggen slechts 2-3 cm waterdiepte nodig
hebben om hun eitjes af te zetten en te groeien.
...larven en poppen van huissteekmuggen niet zonder
water kunnen. Verdampt het water voordat ze uitvliegen
dan sterven ze.
...huissteekmuggen met een snelheid van 2-3 km/uur
vliegen. Ze vliegen afstanden van 350 m tot 23 km.

Steekmuggen
en knutten

...de huissteekmug vooral actief is tijdens de
ochtend- en avonduren maar op vochtige, warme
dagen ook overdag.
...huissteekmuggen niet zo van vreemd gezelschap
houden. Libellenlarven, kevers, kikkers, salamanders
en vissen eten graag larven en houden zo poelen en
plasjes vrij van steekmuggen.

Knutten leven vooral in natte graslanden en
oeverzones van (veen)plassen.

...huissteekmuggen opgroeien waar anderen het
voor gezien houden, zoals in plantenschotels,
vogeldrinkbakjes, dakgoten of op het platte dak,
of ongure omstandigheden, zoals in de regenton.

Hoe kunt u overlast van deze knutten voorkomen?
• Zorg dat in het voorjaar het grondwaterpeil in de
graslanden op het erf lager dan 20-40 cm beneden
maaiveld daalt;
• Zorg dat de oeverzones van sloten niet met riet verlanden;
• Zorg dat er zo min mogelijk organische mest langdurig
blijft liggen op de huispercelen;
• Zorg dat mesthopen en andere ophopingen met organisch

...knutten afhankelijk van de plek, de soort
en temperatuur in 3-4 weken groeien van eitje tot
volwassen knut en 1-2 maanden leven.
...knutten in natte bodems leven en in waterbodems.
Hoe voedselrijker, hoe beter ze gedijen.
...larven van knutten en steekmuggen niet van stromend
water houden.

materiaal regelmatig voldoende indrogen.
Door dergelijke voedselrijkere, natte plekken zoveel mogelijk
te voorkomen krijgen knutten geen kans zich te ontwikkelen.
Meer informatie of vragen?
Neem contact op met Piet Verdonschot van de Wageningen
Environmental Research (piet.verdonschot@wur.nl)
of kijk op www.wur.nl/nl/show/stekende-insecten.htm
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...volwassen knutten en steekmuggen niet houden
van wind, koud en regen. Wel van broeierig, klam,
warm weer.
...volwassen knutten en steekmuggen graag schuilen
in struikgewas.
...vrouwtjessteekmuggen in de winter huizen en schuren
binnentrekken om te overwinteren.

Behalve dat ze vervelend zijn, kunnen muggen en
knutten ook pijnlijk, jeukend ongemak veroorzaken.
In deze folder leest u tips om deze dieren
bij u thuis en rondom uw huis weg te houden.

Tips rondom het huis

1

Vijver Zorg voor rovers, zoals kleine visjes, libellelarven.
Houd de zone met oeverplanten smal.
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Steekmuggen en knutten
Er zijn veel verschillende soorten muggen.
Van de stekende muggen is in en rondom het huis

Vogelbadje Ververs wekelijks.
Bakjes, schoteltjes Kiep ze regelmatig om of
zet ze ondersteboven.
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de huissteekmug de meest voorkomende.
Huissteekmuggen planten zich voort in water

Regenton Sluit het deksel goed af en maak hem
regelmatig schoon.

dat achterblijft op platte daken, in dakgoten,
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natte kelders, plantenschotels, bakjes, kommetjes
voor muggenoverlast rondom en in de woning.
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Knutten planten zich voort in nat grasland
en in oevers in het riet.
De belangrijkste verschillen tussen een steekmug
en een knut zijn de grootte (een knut is veel kleiner)

de dakgoot regelmatig zodat er geen water achterblijft.

5

en de regenton. Dergelijke plekken zijn vaak de bron

Dakgoot en regenpijp Voorkom verstoppingen, reinig
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Platdak Voorkom verstoppingen. Reinig het dak
regelmatig zodat er geen water achterblijft.
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Lekkende kraan Zorg dat deze gerepareerd wordt.
Afvoerputje Houd deze goed schoon.
Afdekzeil Houd deze vrij van plasjes.
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en de snelheid (een steekmug steekt je en blijft
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zitten om te zuigen en dat voel je, een knut bijt,
zuigt bloed en vliegt weg voordat je het voelt).

De vijver
• Vijvers zijn stilstaande wateren waar veel
rovers, zoals libellenlarven, keverlarven,
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Tips rondom het erf
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Grondwaterstand Zorg in vroeg voorjaarvoor een

volwassen kevers, vissen, salamanders en kikkers,

grondwaterstand van 20 tot 40cm beneden maaiveld

de larven van steekmuggen verslinden. Houd de

of begreppel het perceel.

vijver schoon en laat de natuur haar gang gaan dan

Stal Laat de oude mestkelder niet leeg achter,

krijgen de steekmuggen geen kans.

maar saneer of vul op.
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Regenplassen Draineer of leg greppels aan wanneer

moerasjes ontwikkelen. Daar gedijen de larven van

plassen langer dan 10 dagen blijven staan.

steekmuggen goed. Voorkom dat moerassige zones

Drinkbak Ververs wekelijks het water, haal ingevallen

ontstaan.

blad weg.
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• Vijveroevers kunnen gaan verruigen en tot

• Ontstaan bredere randen met riet of andere

Mestvaalt Houd voldoende droog.

oeverplanten? Dan is dat en plek waar ook knutten

Lekkende gier Voorkom uitspoeling mestvaalt.

zich thuis voelen. Voorkom dus dergelijke oever-

Sloot Voorkom kroos, schoon regelmatig.

en moeraszones of schoon ze regelmatig.

Slootkant Voorkom verlanding, schoon de sloot regelmatig.

