7. Overzicht van Krabbenscheer vegetaties aangetast en/of verwoest in gemeente Aa
en Hunze.
Het Nieuwediep te Nieuwe Diep wordt onderhouden door waterschap Hunze en Aas.
Door dammen is het Nieuwediep in vakken onderverdeeld. In de westelijke vakken komt
Krabbenscheer voor. De vakken zijn van west naar oost genummerd. Het meest westelijke vak
heeft nummer 1 gekregen. In dit vak komt maar weinig Krabbenscheer voor.
In de vakken 1, 2 en 3 komt vooral aan de noordzijde, dit is de kant van de weg en de
bebouwing, Krabbenscheer voor. Deze zijde wordt door waterschap Hunze en Aas regelmatig
veel te fors geschoond.
Nieuwediep vak 1:
De afmetingen van dit vak zijn ongeveer 180 bij 12 meter. Dit is ongeveer 2.000 m2.
Vooral in de oostelijke helft van dit vak probeert Krabbenscheer zich te vestigen, wat door
rigoureus schonen tot nu toe is tegengegaan.
De hoogste aantallen planten, ongeveer 200, werden geteld op 18 augustus 2012.
Er volgde enig herstel maar door rigoureus schonen namen de aantallen weer af. In 2014
werden maximaal 50 planten geteld op 21 augustus.

Situatie 15 augustus 2012.

21 augustus 2014.

Nieuwediep vak 2:
De afmetingen van dit vak zijn ongeveer 50 bij 12 meter, wat overeenkomt met 600 m2.
Krabbenscheer komt voor langs de hele noord oever. De hoogste aantallen planten, ca. 8.000,
werden geteld op 3 juni 2011.
In 2014 werden er nog maximaal 200 planten geteld op 19 september.

Situatie 3 juni 2011.

Situatie 19 september 2014.

Nieuwediep vak 3:
De afmetingen van dit vak zijn ongeveer 200 bij 12 meter, wat overeenkomt met ongeveer
2.500 m2. Krabbenscheer komt verspreid voor langs de hele noord oever. De hoogste
aantallen planten, ca. 3.500, werden geteld op 27 mei 2010.
In 2014 werden er nog maximaal 500 planten geteld op 21 augustus.

Situatie 8 augustus 2010.

Situatie 21 augustus 2014.
Nieuwediep vak 4:
Krabbenscheer bedekt vrijwel het gehele wateroppervlakte, behalve het oostelijke deel bij de
boerderij aan de zuidkant. De afmetingen van dit vak bedraagt ongeveer 160 bij 15 meter, wat
overeenkomt met ca. 1.900 m2.
De oppervlakte Krabbenscheer bedraagt ongeveer 1.600 m2 wat overeenkomt met maximaal
ongeveer 20.000 planten.
Dit vak is vanaf het begin van de waarnemingen eenmaal geheel geschoond, namelijk in
december 2009. Daarna is de noordelijke helft bijna jaarlijks geschoond, namelijk in 2010,
2011, 2012, 2013 en 2014.

Situatie 27 mei 2010.

Situatie 03 juni 2014. De effecten van het
schonen van de noordelijke helft zijn goed

zichtbaar.
Al met al wordt hier in het Nieuwediep te Nieuwe Diep door waterschap Hunze en Aas op een
erg slechte manier onderhoud gepleegd aan de Krabbenscheer vegetaties.

