Overzicht van Krabbenscheer vegetaties aangetast en/of verwoest door waterschap
Velt en Vecht, sinds 2014: Vechtstromen.
9. Gemeente Emmen.
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.
1. Kamerlingswijk:

WS Vechtstromen.

Krabbenscheer: De Kamerlingswijk was bij het eerste bezoek in 2010 in meerdere vakken
en aangrenzende wijken aardig gevuld met vrij grote velden Krabbenscheer, zeker over een
lengte van 250 meter. Door dammen is de wijk verdeeld in 15 vakken. Van noord naar zuid
genummerd: 1 t/m 15.
In 2011 is de wijk vrijwel volledig geschoond en in 2012 uitgebaggerd. In 2014 is er hier en
daar sprake van enig herstel.
Ter illustratie de situatie in vak 11 in 2010. In dit vak is geen sprake van herstel en het is niet
zinvol van deze situatie een foto te tonen.

Situatie 28-09-2010.

Zwartemeer: 6 : Noordelijk deel van de Runde, pal ten zuiden van Zwartemeer en ten
noorden van de Verlengde Dorpshuiswijk.
In dit deel werden op 21 augustus 2013 zo’n 1.700 Krabbenscheer planten geteld, verdeeld
over drie velden en meerdere kleine veldjes. Op 4 september 2013 werd waargenomen dat dit
deel van de Runde drastisch werd geschoond in opdracht van waterschap Velt en Vecht. In
2014 werden hier geen Krabbenscheer planten meer waargenomen. Hiervan is geen foto
gemaakt. Op 26 mei 2014 werd dit deel van de Runde opnieuw bezocht en er werd geen
Krabbenscheer waargenomen. Hiervan is geen foto gemaakt.

Situatie 21-08-2013.
Klazienaveen: 21: “Vijver” in voormalig veenkanaal bij de Verlengde Dorpshuiswijk.
In 2012 werd een fraai Krabbenscheerveld gevonden in een voormalig veenkanaal langs de
Verlengde Dorpshuiswijk ten westen van de Boertienstraat en ten zuiden van het
industrieterrein. Lengte ca. 130 meter, breedte ca. 8 meter. Het aantal planten werd geschat op
ongeveer 1.000, verdeeld over meerdere velden en veldjes.
In 2013 was hier weinig meer van over. Het voormalig veenkanaal leek drastisch geschoond.

Situatie 04-09-2012.

Situatie: 26-06-2013.

Gemeente Hardenberg.
Dedemsvaart: 3. De Tippe:
Krabbenscheer in een voormalige arm van het riviertje De Reest. Een veld van ca. 1300 m2
vitale krabbenscheer, met Groene glazenmakers.
In 2010 werd hier een prachtig Krabbenscheer veld gevonden, met een omvang van ca. 1.300
m2, met Groene glazenmakers, door Martijn Bunskoek (persoonlijke mededeling en op
www.waarneming.nl). In augustus 2013 bleek het Krabbenscheer veld geheel verwijderd door
waterschap Velt en Vecht, nu Vechtstromen. Bij een bezoek in 2014 werd geconstateerd dat
herstel tot dan was uitgebleven. Hiervan is geen foto gemaakt.

Situatie 06-08-2010, foto Martijn Bunskoek.

