8. Overzicht van Krabbenscheer vegetaties aangetast en/of verwoest in de gemeente
Borger - Odoorn.
De hoofdwatergangen in deze gemeente worden onderhouden door waterschap Hunze
en Aas.
De nummers komen overeen met de nummering zoals opgenomen in het verslag over de
gemeente.
Drouwenermond: westelijk eind van het voormalig veenkanaal.

Hunze en Aas

Krabbenscheer:
In het westelijk einde van dit voormalig veenkanaal kwamen zeer fraaie Krabbenscheer
velden voor, over een lengte van ca. 20 meter kanaal. In totaal was hier ongeveer 200 m2
Krabbenscheer vegetatie aanwezig, wat overeenkomt met ongeveer 2.000 planten
krabbenscheer, met Groene glazenmakers.
In juli 2011 is hier in strijd met alle voorschriften van de Gedragscode Flora- en faunawet
voor waterschappen, alle Krabbenscheer verwijderd door waterschap Hunze en Aas.
In 2014 is er nog een klein veldje met ongeveer 500 planten Krabbenscheer over.

Situatie 01-09-2010

Situatie 21-07-2011

Situatie 24-07-2014

2. Valthermond.

Hunze en Aas

Zuiderdiep, bij de sluis bij het Natupark.
Vanaf 2010 was hier Krabbenscheer aanwezig. In 2012 waren hier op 1 augustus naar
schatting maximaal 2.400 planten Krabbenscheer aanwezig. Op 18 juni 2013 werd bij het
eerste bezoek in dat jaar geconstateerd dat de Krabbenscheer planten recent volledig waren
verwijderd door een onbekend gebleven dader. Op 4 oktober 2014 waren ter plekke naar
schatting nog zo’n 50 planten Krabbenscheer aanwezig.

Situatie 01-08-2012.

Situatie 04-10-2014.

9. Overzicht van Krabbenscheer vegetaties aangetast en/of verwoest in de gemeente
Emmen.
De nummers komen overeen met de nummering zoals opgenomen in het verslag over de
gemeente.
Alle watergangen waarin tot nu toe Krabbenscheer en Groene glazenmakers zijn
waargenomen worden beheerd door waterschappen, respectievelijk Hunze en Aas – noordelijk
deel, en Vechtstromen – zuidelijk deel.
35. Brede sloot, uitmondend in noordelijke punt van Verl. Scholtenskanaal, oostwaarts
naar visvijver Emmer Compascuum, zuidelijk van Ep Schuilinghstraat.
Deze sloot wordt onderhouden door waterschap Hunze en Aas.
Bij een eerste bezoek op 23 augustus 2013 werden hier aan beide oevers van de sloot
schitterende Krabbenscheer vegetaties waargenomen, ongetwijfeld met Groene glazenmakers.
Het was toen al laat en er werd een bezoek gepland voor een paar dagen later, vroeger op de
dag om onder optimale omstandigheden Groene glazenmakers te kunnen tellen. Ook op 26
augustus 2013 was het te laat zodat een volgend bezoek werd gepland voor 4 september 2013.
Tot mijn verijstering was toen de gehele zuidzijde geheel geschoond door waterschap Hunze
en Aas!

Situatie 26-08-2013.

Situatie 04-09-2013.

