72. Vijver Frieslandlaan.
Volgens een waarneming van Bert Oving op waarneming.nl waren er hier in 2008 ruim 1.000
planten Krabbenscheer aanwezig. Bij mijn eerste bezoek op 26 juni 2010 waren er naar
schatting 100 planten aanwezig. Daarna breidde de Krabbenscheer zich fors uit en op het
hoogtepunt voorzomer 2012 waren hier naar schatting 10.000 Krabbenscheer planten
aanwezig. In juli 2012 is hier de helft van de Krabbenscheer planten geschoond en in
september nogmaals. Hierna volgde er een langzaam herstel en in september 2013 waren er
weer ruim 8.000 planten aanwezig, maar deze waren in een zeer matige conditie. Op 6
augustus 2014 werd het gebied opnieuw bezocht en toen bleken er nog maar 200 planten in
een zeer matige conditie aanwezig te zijn. In 2016 was het aantal planten toegenomen naar
ongeveer 1.600.

04 juli 2012.

24 augustus 2016.

74. Linge – inham noordoever – oostzijde:
Volgens een waarneming vermeld in het Herstelplan 2000 van de Vlinderstichting waren hier
voor 2000 ruim 20.000 planten Krabbenscheer aanwezig ( ca. 2000 m2). Bert Oving vermeldt
op waarneming.nl ca. 1.000 planten op 28 juli 2008. Bij mijn eerste bezoek op 15 augustus
2013 waren er naar schatting nog 300 planten aanwezig. Van de situatie voor 2000 en in 2008
zijn geen foto’s aanwezig en een vergelijking met de huidige situatie is daarom niet mogelijk.

16 augustus 2013.
1

81A: Westerdiep in Wildervank, Noord van 5e laan.
Dit deel van het Westerdiep is in 2008 op Krabbenscheer vriendelijke wijze gebaggerd
waarbij de krabbenscheer langs de westoever volledig is gespaard. Dit leek eerst succesvol
maar na enkele jaren bleek dat het niet verwijderde slib alsnog afgleed naar het diepere deel
en verdwenen de krabbenscheer planten alsnog. In 2016 waren vrijwel alle krabbenscheer
planten verdwenen.

4 juli 2012.
30 juli 2015.
82. Greidhoek zuid: tot 2012 was deze voormalige veenwijk geheel bedekt met
Krabbenscheer, in voedselrijk water. Naar schatting waren er hier 10.000 planten
Krabbenscheer aanwezig. In 2012 werd waargenomen dat hier flink geschoond was en dat er
nog zo’n 3.000 planten over waren. De kwaliteit van de overgebleven planten was matig. In
2013 gingen zowel de aantallen als de kwaliteit van de overgebleven planten verder achteruit
en in 2014 en later waren er hier geen planten Krabbenscheer meer aanwezig.
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