Overzicht van Krabbenscheer vegetaties aangetast en/of verwoest door
waterschap Hunze en Aas.
1: in Gemeente Hoogezand-Sappemeer.
1. Sappemeer – Achterdiep - Jagerswijk:
Het hele Achterdiep is in 2010 gebaggerd. Herstelt zich vanaf 2011waarbij in het oostelijk
deel weer een beetje Krabbenscheer aanwezig is. In 2014 blijkt het herstel te stoppen,
mogelijk door afzinken van niet gebaggerde bodem onder de Krabbenscheer in het diepe
gebaggerde deel. De Krabbenscheer was er vanaf 1995 aanwezig. De laatste waarneming voor
het baggeren was van: 28-07-2008. Er waren toen ongeveer 3.000 planten aanwezig over 700
meter; los en verspreid: waarneming van B. Oving, ontleend aan de website: waarneming.nl.
Op 19-07-2014 waren er in de inham nog 150 planten en bij de noordoever nog 100 planten
aanwezig. Van de situatie van voor het baggeren zijn geen foto’s aanwezig.

07-07-2011

19-07-2014

1A: Sappemeer – Achterdiep, ongeveer halverwege 1 en 2:
Krabbenscheer:
28-07-2008: Krabbenscheer planten: ca. 500; los verspreid in helder diepje. B. Oving.
Waarneming afkomstig van de website waarneming.nl.
Na het baggeren zijn hier geen planten meer waargenomen. Een foto van de situatie van voor
het baggeren is er niet.
2. Sappemeer – Achterdiep bij monding met Slochterdiep – Langewijk.
In 2010 is er gebaggerd. Enig herstel is er vanaf 2011 maar in 2014 is alles weer verwijderd.

04-09-2012: ca. 50 m2 = 500 planten.

19-07-2014: alles weer verwijderd.

3. Slochterdiep – Langewijk, nabij het Achterdiep.
Hier waren in 2008 twee veldjes met in totaal 300 planten aanwezig. In 2013 is alles
geschoond en in 2014 waren er een tiental planten aanwezig.

22-08-2011.

19-07-2014

50: Sloot zuid van A Kuypersingel:
Over de gehele lengte van de sloot zijn er Krabbenscheervelden aanwezig, de meeste in het
oostelijke deel. Op het hoogtepunt, 26 augustus 2014, waren er naar schatting zo’n 6.000
planten aanwezig. Eind oktober 2014 is deze sloot vrijwel volledig geschoond door,
waterschap Hunze en Aas die kot daarvoor het beheer over de waterpartijen in Hoogezand had
overgenomen van de gemeente.

04 september 2012

31 oktober 2014

90. Borgercompagnie: zuideinde van voormalig Veenkanaal.
Aan het eind van dit veenkanaal en vlak voor een gemaal was tot 2014 een mooi
Krabbenscheer veld. Op 20 maart 2014 bleek er drastisch te zijn geschoond door waterschap
Hunze en Aas en was er van het fraaie veld maar zo’n vijf procent over.

24 juli 2013

19 juli 2014

6. In gemeente Stadskanaal.
70. Stadskanaal: zijtak van Pagediep bij Veenhuizen, tussen N 974 en Pagediep.
In 2008 werd hier een Krabbenscheerveld aangetroffen met ongeveer 1.000 planten. In 2010
was dit veld fors gegroeid en er waren op het hoogtepunt ongeveer 30.000 planten aanwezig.
In de zomer van 2011 bleek het veld voor 80% geschoond door waterschap Hunze en Aas en
waren er nog zo’n 1.000 planten over. Daarna volgde enig herstel maar in 2014 zijn er nog
maar zo’n 600 planten aanwezig en in matige staat.

2 september 2010.

24 juli 2014

71B. Stadskanaal: Pagediep bij kruising met Scholtweg: beneden de stuw:
In 2010 werden bij de stuw in de Scholtweg zo’n 9.000 planten Krabbenscheer aangetroffen:
een veld van ongeveer 400 m2 en een veld van 40 m2. Op 27 augustus 2013 werden deze
planten niet terug gevonden. Oorzaak van het verdwijnen is onbekend.

2 september 2010
Van de situatie in 2013 is geen foto beschikbaar.

