Overzicht van Krabbenscheer vegetaties aangetast en/of verwoest in Stadskanaal.
De nummers komen overeen met de nummering zoals opgenomen in het verslag over de
gemeente.
1. Berkenstraat, tussen Flemingstraat en Einte Huitingplein:
In 2010 waren er in deze voedselrijke sloot diverse plukken en losse planten Krabbenscheer
aanwezig en was de sloot van ca. 100 meter bij 10 meter breedte voor ongeveer 10% met
Krabbenscheer bedekt. In 2012 was de Krabbenscheer verdwenen en leek het water erg
voedselrijk. De oorzaak lijkt volledig schonen te zijn geweest door de gemeente Stadskanaal.
Van de situatie na 2012 zijn geen foto’s gemaakt.
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2. Krommewijk:
In 2010 was er in de bocht nabij het eind van de wijk één pluk Krabbenscheer met zo’n 50
planten aanwezig. Deze is in de jaren erna niet meer waargenomen.
Hiervan zijn geen foto’s gemaakt.
4. Vijvers: de Wissel.
Het betreft twee vijvers. In 2012 was in de westelijke vijver een veldje van ongeveer 2 m2,
met zo’n 50 planten aanwezig en in de oostelijke vijver een mooi veld van zo’n 50 m2 met
naar schatting 1.000 planten. In 2013 bleken beide verdwenen en ook in 2014 waren er geen
planten meer zichtbaar. De oorzaak is vrijwel zeker schonen.
Hiervan zijn geen foto’s aanwezig.
6. Barkelazathe: vijver aan het N-W eind.
( Opmerking: 6 en 7 staan op de kaart van Stadskanaal West aangegeven)
Op de website waarneming.nl werd op 17 augustus 2012 melding gemaakt door Marinus
Niemeijer van een Krabbenscheerveld in deze vijver. Op 17 juli 2013 waren er hier op het
hoogtepunt zo’n 1.000 planten aanwezig, waarvan 250 onder water. Begin 2014 bleken de
meeste planten verdwenen. Hiervan is aangifte gedaan met als uitkomst dat onduidelijk is wie
hier eventueel deze planten heeft verwijderd. Een natuurlijke oorzaak lijkt onwaarschijnlijk.
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22. Maarsinghwijk - westelijk deel:
In het westelijke eind, bij de rotonde waren in 2010 diverse losse planten en veldjes aanwezig.
Deze zijn in de jaren erna niet meer teruggevonden. De oorzaak is vrijwel zeker schonen.

28 augustus 2010. Van de situatie in de jaren erna zijn geen foto’s beschikbaar.
25. Maarsbroek – zuid van Tussenkamp:
Van deze plaats wordt in 2001 al vermeld door Bert Oving als “rijke groeiplaats”. In 2008
werd deze plaats voor het eerst bezocht en toen dreven er zo’n Krabbenscheer planten in de
vijver. In 2011 had de vegetatie zich fors uitgebreid en bedekte ongeveer 500 m2 met naar
schatting zo’n 5.000 planten. Op 11 juli 2012 bleek de vijver volledig geschoond door de
gemeente Stadskanaal. Hiervan is aangifte gedaan, zonder resultaat. Vanaf 2013 groeien er
weer een paar planten in een “groene soep”.
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03 september 2011 vanaf westzijde.

27 augustus 2013 vanaf oostzijde.

26: Maarsbroek, zuid van De Wedde:
In een vijver oostelijk van de hier boven vermelde was tot 2012 een klein veldje met ongeveer
200 planten Krabbenscheer. In 2012 is deze geschoond, net als naast gelegen vijver.
Hiervan zijn geen foto’s aanwezig.
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