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e in ntr 3216 opgenomen lijst van han-
delingen voor preventief onderhoud 
van de riolering is vooral gericht op het 
voorkomen van klachten over het func-

tioneren van de afvoersystemen. Op die lijst staat 
onder meer een eenvoudige visuele beoordeling 
van de riolering, het ledigen en reinigen van 
stankafsluiters in of aan lozingstoestellen, vloer-
putten en hemelwaterafvoeren, het schoonmaken 
van dakgoten, dakafvoeren en bladvangers en het 
ledigen van ontlastputten. Waar niet altijd aan 
gedacht wordt, is dat met preventief onderhoud 

aan afvoersystemen 
tevens muggenoverlast 
kan worden beperkt. 
De klimaatverandering 
met warmere en nattere 
perioden in de zomer 
draagt bij aan de overlast 
van muggen. 

Huissteekmuggen

'Geen water, geen muggen, en vice versa', zei de 
Nederlandse muggenspecialist Piet Verdonschot, 
aquatisch ecoloog bij Alterra, onderdeel van Wa-
geningen Universiteit en Research (wur), afgelo-
pen zomer in het Algemeen Dagblad. Nederland 
is een betrekkelijk nat land waar muggen prima 
gedijen. In Nederland zijn tientallen soorten 
steekmuggen die allemaal iets anders doen en al-
lemaal een eigen leefmilieu hebben. Het opmer-
kelijke is wel dat de overlast juist in de steden 
relatief groot is. Dat komt volgens Verdonschot 
door alle kleine plasjes water. Dat loopt uiteen 
van waterplasjes in bijvoorbeeld afvoerputten en 
ontlastputten met waterslot, dakgoten (op tegen-
schot) en op (vervuilde) platte daken. 

Elke plek waar maar enig water een week tot 
veertien dagen in kan blijven staan, is geschikt 
voor muggenlarven om tot ontwikkeling te 
komen. 
Muggenlarven komen ook regelmatig voor in een 
regenton. Door deze met een deksel hermetisch 
af te sluiten is de kans op ontwikkeling kleiner. 
Als muggen eenmaal een plasje hebben gevon-
den voor hun eieren en het is 25 °C, dan gaat het 
opeens hard. De vrouwtjes leggen om de paar 
dagen hun eierenpakketten waar tien dagen later 
driehonderd nieuwe muggen uit komen. Het zijn 
de muggenvrouwtjes die zoemen en steken. Ze 
hebben het bloed nodig om eitjes te kunnen leg-
gen. Muggenoverlast is volgens Verdonschot altijd 
terug te voeren op de twee 'ingrediënten' neerslag 
en temperatuur. Onder 12 °C vliegen muggen niet 
meer. Dat is ook de reden waarom muggen alleen 
in de zomer zo veel overlast veroorzaken. 
De buitentemperatuur heeft niemand in de hand, 
de neerslag ook niet, maar wel de waterplasjes 
die blijven staan. Het viel afgelopen zomer erg 
mee met de muggenpopulatie. Daar heeft Verdon-
schot wel een verklaring voor: 'Door het betrek-
kelijk koude weer in juni en de droge periode 
daarna'. Maar hij waarschuwde dat enkele heftige 
buien de boel meteen in een stroomversnelling 
kunnen brengen. Omdat de actieradius van mug-
gen niet echt groot is, valt er met omwonenden 
in de sfeer van goed onderhoud en reinigen van 
afvoerputjes, dakgoten en platte daken al veel 
ellende te veroorzaken. 

Loodgrijze malariamug 

In de agrarische gebieden zorgt echter de veel 
agressievere loodgrijze malariamug in een straal 
van een kilometer rond de broedplaats voor een 

D

Preventief onderhoud aan 
afvoersystemen beperkt 
muggenoverlast 
De mug heeft afgelopen zomer meerdere malen voor grote krantenkoppen gezorgd, zoals 'Het meest 
irritante beest ter wereld!' en 'Grote gemene mug teistert Nederland'. Preventief onderhoud aan afvoer-
systemen en het zorgvuldig buiten bedrijf stellen van in onbruik geraakte rioleringen kan deze overlast 
beperken.

Tekst en fotografie: Will Scheffer/CAMmediaservice 

Plasjes water zorgen voor 
veel overlast in steden
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brok ellende. Onrendabele varkenstallen zijn 
omgebouwd tot hobbyboerderijen. Maar de gier-
kelders en rioleringen zijn vaak uit kostenover-
wegingen niet verwijderd en vormen nu een 
broedplaats. Door de in onbruik geraakte riool-
buizen en oude gierputten loopt vaak nog regen- 
of grondwater dat zich vermengt met gierresten. 
Die brij is het eerste jaar niet leefbaar voor de 
inheemse malariamug, maar wel zodra het laagje 
water helder is geworden, weet Verdonschot. 
In tegenstelling tot de gewone huissteekmuggen, 
die door zoemen en jeukende beten hooguit irri-
tant zijn, kan de loodgrijze malariamug (Anop-
heles plumbeus) de ziekte malaria overbrengen. 
Niet in het open buitengebied, want de Europese 
malariaparasiet bestaat niet meer. Dat gebeurde 
volgens het ad wel al in Engeland en Duitsland, 

waar ze in de riolering zaten van ziekenhuizen 
en de infectie van tropische malariapatiënten 
overbrachten op mensen. 

Rioolmuggen

Rioolmuggen, ook wel motmuggen of aalputjes, 
lijken enigszins op kleine vlinders en zijn 2 – 
6 mm groot. Het zijn slechte vliegers en ze kun-
nen slechts 1 à 1,5 m per vliegbeurt overbruggen. 
Daarom kruipen ze veel rond of maken korte 
springerige vluchtjes. Ze leven in de riolering en 
sanitaire ruimten en andere bronnen van natte 
organische stoffen. Het volwassen diertje legt zijn 
eieren in vervuild, troebel water of in vochtig or-
ganisch materiaal, bijvoorbeeld ook in dakgoten. 
Ook in overlopen van gootstenen, waar regelma-
tig voedingsresten doorgespoeld worden, kunnen 

Preventief onderhoud van afvoersystemen, zoals regenwaterputten, riolering in de kruipruimte, platte daken en dakgoten kan veel muggenoverlast in de kiem smoren.
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voedingsbodems aanwezig zijn. De organische 
bestanddelen blijven achter op plaatsen met 
weinig stroming. De larven voeden er zich met de 
rottende bestanddelen, bacteriën en schimmels. 
Larven kunnen zelfs in extreme omgevingen 
leven waar vrijwel geen zuurstof is. 
Motmuggen die op rottende voedselresten leven 
of in de natte organische substantie onder een 
lekkende rioleringsbuis, kunnen in aanraking 
komen met voor de mens gevaarlijke bacteriën 

en andere micro-
organismen. Om ze 
te bestrijden moet de 
voedselbron van de 
larven worden opge-
spoord en verwijderd, 
het wegvangen van de 
volwassen insecten 
heeft weinig zin. De 
preventieve maatrege-
len bestaan dus onder 

meer uit het verwijderen van rottend materiaal 
als bladeren uit dakgoten, uitmondingen van ont-
spanningsleidingen van de riolering en eventuele 
septic tanks voorzien van gaas met een zeer fijne 
maaswijdte. Verder het reinigen van overlopen 
van gootstenen met een flessenborstel. Kitranden 
in natte ruimten, zoals bij een bad of wastafel, 
controleren. Aangezien motmuggen vaak in de ri-
olering voorkomen, kan een open verbinding met 
de riolering, zoals door droogstaande watersloten 

van stankafsluiters van zelden gebruikte lozings-
toestellen, uitmondingen van ontspanningsleidin-
gen of gootuitlopen van hemelwaterafvoeren bij 
dakramen voor heel wat hinder zorgen. Mot-
muggen en steekmuggen hebben totaal andere 
behoeften als larven en komen nooit in elkaars 
territorium. In ruimten met veel motmugjes zul-
len dus minder steekmuggen voorkomen.

Preventief onderhoud 

In de praktijk blijkt dat preventief onderhoud 
van afvoersystemen bij huizenbezitters nog niet 
erg populair is. De verwachting is dat door de 
klimaatverandering met nattere perioden de be-
langstelling ervoor toeneemt. Steeds vaker wordt 
hinder en schade ervaren door wateroverlast 
mede door gebrekkig of achterstallig onderhoud. 
Dat overlast van muggen eveneens is te beteuge-
len door preventief onderhoud aan afvoersyste-
men, is nog onvoldoende bekend bij riolerings-
onderhoudsbedrijven. Zij kunnen inspelen op 
mediaberichten en potentiële klanten informeren 
en hen een eenvoudig onderhoudsplan aanbie-
den. Een voorbeeld van zo'n plan is te downloa-
den op http://bit.ly/onderhoudriool. Onderdelen 
ervan kunnen ook deel uitmaken van een meer 
uitgebreider onderhoudsplan zoals beschreven 
in 14.5 van ntr 3216: 2012. Het uitvoeren van een 
onderhoudsplan kan leiden tot het opstellen en 
aanbieden van een herstelplan. Is de mug toch 
nog ergens goed voor! 

Een ondernemer beklaagt zich bij de verhuurder van een pand 
in een winkelcentrum over een probleem met de riolering 
(stankoverlast en rioolmuggen) en ongedierte. Delen van 
het winkelcentrum zijn volgens de huurder verpauperd, er is 
leegstand en het aantal klanten loopt terug. De ondernemer 
wil daarom de vestiging sluiten, maar de eigenaar gaat niet 
met de huurbeëindiging akkoord. Ook de kantonrechter wijst 
de gevraagde ontbinding af en huurder gaat in hoger beroep. 
De rechter gaat zelf ter plekke kijken en constateert dat in het 
winkelcentrum inderdaad sprake is van enige leegstand en 
verwaarlozing. De ruimte van de ondernemer ruikt wat muf, 
er ligt een dode muis op de werkvloer en vele tientallen dode 
rioolmuggen in de vensterbanken. De rechter ziet er zelfs 
één vliegen. Er is al maanden niet schoongemaakt, dus is de 
muffe geur niet zonder meer terug te voeren op stankoverlast 
door de gebrekkige riolering. Ook is niet goed vast te stellen 
uit welke periode de dode muis en de rioolmuggen dateren. 
Het hof vindt het niettemin aannemelijk dat huurder overlast 
heeft ondervonden van muizen, stank en rioolmuggen. 

Tegen de muizenoverlast, veroorzaakt door het gedrag van 
andere huurders, heeft verhuurder maatregelen genomen, 
en de riolering is vervangen. Op die gronden kan daarom 
geen sprake zijn van ontbinding of huurprijsvermindering. De 
rioolmuggen zijn zich gaan vertonen toen de riolering van het 
buurpand aan een gebrek leed en zijn niet geheel verdwenen 
nadat de riolering is hersteld. De aanwezigheid van de riool-
muggen is daarmee het gevolg van een aan de verhuurder toe 
te rekenen gebrek aan de riolering van het buurpand. 
Wat de staat van het winkelcentrum betreft merkt het hof op 
dat de achterzijde van het centrum is verpauperd. Dit is een 
gebrek dat aan de verhuurder is toe te rekenen. Kortom, door 
de verpauperde toestand aan de achterzijde van het winkel-
centrum en de langdurige aanwezigheid van rioolmuggen 
heeft huurder niet het genot gehad dat hij bij het aangaan van 
de overeenkomst mocht verwachten. Deze tekortkomingen 
rechtvaardigen volgens het hof de ontbinding van de huur-
overeenkomst. 

Overlast muggen reden voor beëindiging huurovereenkomst

Preventief onderhoud van 
afvoersystemen is nog niet 
erg populair
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