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Deze speciale nieuwsbrief is geheel gewijd aan een 3-tal Informatie Avonden. Deze
Avonden worden op korte termijn gehouden. Daardoor is de inhoud wat korter dan
u van ons gewend bent.

Op dinsdag 28 april a.s. wordt een speciale Informatie Avond gehouden. Voor
iedereen die grond heeft of grond pacht in het gebied van de nieuwe
Blokuitbreiding. Het is dus GEEN openbare bijeenkomst. Betrokkenen zijn door
middel van een brief hiervoor uitgenodigd.

Er worden maar een paar percelen gekarteerd. Het grootste deel was al eerder gebeurd

Voor grondeigenaren in de nieuwe Blokuitbreiding is van belang om te weten
dat hun percelen gekarteerd worden om de ruilklasse te kunnen bepalen voor
het op te stellen Ontwerp Ruilplan. Onderzoeksinstituut Alterra (Wageningen
UR) heeft daarvoor inmiddels opdracht gekregen. En dat er een nieuwe reeks
wenszittingen worden georganiseerd. Daarin kan iedere eigenaar of pachter
zijn of haar wensen kenbaar maken.

Evenals de vorige reeks wenszittingen staan deze onder auspiciën van de
Subcommissie Grondgebruik. Daarom wordt de avond voorgezeten voor Jan
Horring. Ook Karin de Ruyter van Prolander en Gerjan Meijer van het Kadaster
zullen nadere uitleg geven.
De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:
waarom uitbreiding we het Herinrichtingsgebied
wat houdt de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) precies in
het onderzoek door Alterra

de wenszittingen
pachtregistratie
Daarna is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen.
Programma:
Inloop vanaf 19.30 uur
Start 20.00 uur
Locatie:
Zwarte Racker
Europaweg 132
Nieuw-Schoonebeek
Wij wijzen er nogmaals op, dat het besluit over de Blokuitbreiding door de
Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek nog tot en met 20 mei a.s. ter
inzage ligt. U kunt de inhoud ook bekijken op www.bargerveen-schoonebeek.nl
Of door op deze link te klikken.

Op woensdag 6 mei wordt in Weiteveen een extra Informatie Avond georganiseerd.
En op donderdag 7 mei in Zwartemeer. In beide gevallen is het monitoren van
muggen het onderwerp. Mogelijke muggenoverlast leeft enorm onder de mensen
die vlakbij het natuurgebied wonen. De Bestuurscommissie neemt deze zorg zeer
serieus. Daarom heeft het Projectbureau opdracht gegeven tot het doen van een
uitgebreid muggenonderzoek.

Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau: Altenburg &
Wymenga. Zij zullen zowel in Weiteveen als in Zwartemeer beginnen met een 0meting. Die moet inzicht geven in de huidige stand van zaken. Later wordt ook een

effectmeting gedaan. De gevolgen van de natuurmaatregelen op de
muggenpopulatie wordt zorgvuldig bijgehouden.
Daarnaast zal Altenburg & Wymenga het
Projectbureau adviseren omtrent de te nemen
maatregelen. Hoe muggenoverlast en migratie
(uitzwermen) van muggen zoveel mogelijk kan
worden voorkomen. Immers, onderzoek heeft
aangetoond dat muggen maar een beperkte
afstand kunnen overbruggen. En dat de
vliegafstand van muggen te beïnvloeden is.
Daarnaast is het goed om te kijken of er ook
andere kweekplekken van muggenlarven zijn. Zoals tuinvijvers, sloten of andere
waterplassen.
Dit zijn de onderwerpen die op woensdag 6 en donderdag 7 mei aan de orde
komen:
nulmeting en effectmeting,
wat gaan we doen?
hoe gaan we het doen?
waar gaan we het doen?
wanneer gaan we het doen?
welke rol kunt u hierin spelen?
Inwoners en omwoners krijgen uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en/of
suggesties te doen. Maar ook om betrokken te worden bij het muggenonderzoek.
Door - bijvoorbeeld - locaties aan te geven. Iedereen is van harte welkom op de
Informatie Avonden.

Locatie
Woensdag 6 mei
Veenloopcentrum Weiteveen
Donderdag 7 mei
Dorpshuis de Meerstal Zwartemeer
Programma:
Inloop vanaf 19.30 uur
Start vanaf 20.00 uur
Projectleider Bert van Guldener zit beide avonden voor. Er zijn ook mensen van
Staatsbosbeheer aanwezig. Evenals specialisten van Altenburg & Wymenga.

Altenburg & Wymenga begint met een zgn. nulmonitoring. Dat is een eerste
meting voordat natuurmaatregelen worden genomen. Die 0-meting moet exact
aantonen hoeveel muggen er NU zijn.
Zo'n nulmonitoring kan op verschillende manieren:
plaatsen van vallen: van onderen open, aan de top een sluisje naar een
verzamelpotje. Binnenvliegende muggen zoeken bovenin de uitgang en
belanden in het potje.
CO2 Lichtval: gebruikt om muggen te vangen die afkomen op licht en
CO2
'human bait'-methode: handen uit de mouwen en maar wachten tot je
gestoken wordt.
Alle methodes worden tijdens de Avond uitgebreid toegelicht. Door nauwkeurig
en systematisch de belasting van muggen te meten kan op een objectieve
manier worden vastgesteld of er door nieuwe vernattingsmaatregelen ook
meer muggen komen.
Overigens worden voor de laatste meetmethode nog vrijwilligers gezocht.....

Bij warm weer zijn vooral bij moeras- en veengebieden knutten en
steekmuggen te vinden. Vrouwtjes leggen hun eieren in ondiep water. Daarin
groeien in korte tijd de larven op. Eenmaal ontpopt gaat de mug op zoek naar
voedsel. Bij voorkeur op de menselijke huid om bloed te zuigen.

Vrouwtjes hebben dat nodig om eieren te kunnen leggen. Om te voorkomen
dat het bloed stolt wordt eerst een klein beetje antistollingsmiddel in het
lichaam gespoten. Dat jeukt en geeft bij veel mensen de bekende bulten.

