Krabbenscheer en Groene glazenmakers in en rond Dedemsvaart - 2014.
In 2013 is een begin gemaakt met het inventariseren van het gebied in en rond Dedemsvaart
op het voorkomen van Krabbenscheer en Groene glazenmakers. Aanleiding voor dit
onderzoek waren waarnemingen van Krabbenscheer die waren ingebracht op de website
waarneming.nl en het feit dat deze waarnemingen min of meer aansluiten bij de
waarnemingen in de gemeente Emmen. De ring van waarnemingen van Krabbenscheer en
Groene glazenmaker rond het Drents plateau is dan ongeveer rond voor wat betreft het
oostelijk deel.
In 2014 is de inventarisatie voortgezet.
Eigen waarnemingen zijn aangevuld met waarnemingen van de website waarneming.nl.
Alle vermelde waarnemingen, vaak met foto’s zijn ingebracht op de website:
www.waarneming.nl .
Gebied rond Dedemsvaart:

Groen = Krabbenscheer en Rood = Groene glazenmaker.
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1. Schuttewijk.
Een sloot gelegen in grasland. Lengte ca. 1.200 bij 2 meter breedte. Vol Krabbenscheer.
Krabbenscheer:
01-07-1999: KS “1” : een oude waarneming van waarneming.nl zou wel eens op deze locatie
kunnen slaan, maar is noordelijker ingebracht.
Otto Zijlstra.
01-08-2013: KS “10001”: Sloot over gehele lengte dichtgegroeid met KS. Martijn Bunskoek.
04-09-2013: KS ca. 24.000 planten, niet erg dicht op elkaar = 2.400 m2 Krabbenscheer.
10-06-2014: KS ca. 12.000 planten – M; liggen er goed bij.
23-06-2014: KS idem, M.
04-07-2014: idem.
16-07-2014: idem.; wel veel Kroosvaren.
28-09-2014: idem, kroosvaren verdwenen; planten beginnen wel af te sterven.
Groene glazenmaker
10-08-2014: GG – 2 M en 5 V, eileggend
11-08-2014: GG – 1 V, eileggend
04-09-2013: GG – 1 V, eileggend.
28-09-2014: GG – 2 V, eileggend.

Martijn Bunskoek.
Willy Heimeriks.

2. Dedemsvaart: kruising Hoofdvaart en Ommerkanaal, bij Gemaal Dedemsvaart.
Een veld van ca. 17 x 12 m2 = 200 m2 mooie Krabbenscheer, wel deels overwoekerd met
Waterkers, maar ongetwijfeld met Groene glazenmakers.
Krabbenscheer:
04-09-2013: KS: ca. 1.500 planten, ca. 200 m2.
12-06-2014: KS: ca. 300 planten, deels nog onder water; ca. 30 m2.
23-06-2014: KS va. 350 planten.
04-07-2014: KS ca. 400 planten V.
16-07-2014: KS ca. 1.200 planten.
28-09-2014: KS ca. 1.200 planten.
3. De Tippe:
Krabbenscheer in een voormalige arm van het riviertje De Reest. Een veld van ca. 1300 m2
vitale krabbenscheer, met Groene glazenmakers.
Krabbenscheer:
06-08-2010: “10.001”: een veld van ca. 1.300 m2 vitale Krabbenscheer. Martijn Bunskoek.
xx-08-2013: gebied geschoond.
mededeling Martijn Bunskoek.
04-09-2013: gebied gezocht, gevonden, maar niet herkend omdat alle KS verwijderd was!
10-06-2014: geen KS aangetroffen
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23-06-2014: KS bij brug ca. 5 planten; locatie gevonden geen KS meer en lijkt volledig
ongeschikt!
Groene glazenmakers:
06-08-2010: 3 M en 2 V, eileggend

Martijn Bunskoek.

4. Hoek Van Rooijenshoofdwijk en N-zijde Hoopmansveenweg.
Krabbenscheer:
01-07-1999: KS “1” : een oude waarneming van waarneming.nl zou wel eens op deze locatie
kunnen slaan, maar is noordelijker ingebracht. Floristische Werkgroep Twente
01-08-2012: KS 6 planten.
Pieter Stolwijk.
28-09-2014: KS ca. 20 planten, meest onder water en in matige conditie.
5. Dedemsvaart – Hoofdvaart Z van brug Nieuwe Wijk.
Krabbenscheer:
10-06-2007: KS “1” plant

Geert de Lange.

6. Heemserveen – Rheezerveenseweg, ingebracht op km-hok niveau
Krabbenscheer:
01-07-1996: KS “1”

Corrie Abbink-Meijerink.

7. Dedemsvaart – hoek Marconistraat, west van dam.
Krabbenscheer:
10-06-2014: KS ca. 200 planten – V, in een mooi veld.
23-06-2014: idem, iets aangevreten.
04-07-2014: idem.
16-07-2014: KS ca. 400 planten.
28-09-2014: KS ca. 200 planten, sterk aangevreten en matige conditie.
8. Dedemsvaart – Rheezerend.
Krabbenscheer:
10-06-2014: KS ca. 5.000 planten – V, in matige toestand.
23-06-2014: idem, komen mooi boven, deels aangevreten.
04-07-2014: idem.
16-07-2014: KS ca. 3.500 planten; een strook langs de oever is verwijderd.
28-09-2014: KS ca. 2.500 planten; recent is er weer geschoond langs de oever.
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8A: Rheezerend – kanaal uitmondend in 8.
Krabbenscheer:
23-06-2014: KS ca. 50, matige conditie, verspreid in door bomen overschaduwd kanaal.
16-07-2014: sloot geschoond; alle KS vrijwel zeker verwijderd.
9. Rheerzerend – kanaal Langejacht.
Vervolg van 8 dat uitmondt in Ommerkanaal.
Krabbenscheer:
23-06-2014: KS ca. 50 planten, verspreid in zuidelijk deel, in matige conditie.
28-09-2014: kanaal lijkt volledig geschoond.
Haaksbergen, 10-11-2014
Gerard Dutmer, libellendeskundige en waarnemer voor Stichting Platform Berend Botje
Roolfs 3
7482 LJ Haaksbergen
Tel: 053-5724180.
www.platformberendbotje.nl
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