Krabbenscheer verwijderd en verdwenen in Veendam t/m 2014.
1. Beneden Dwarsdiep – oost:
In 2010 werden hier enige plukken en wat losse planten Krabbenscheer waargenomen in vrij
voedselrijk water. In totaal waren het naar schatting zo’n 300 planten. In 2012 was hiervan
nog één groot veld van over, met naar schatting nog steeds 300 planten. In mei 2013 werd
opgemerkt dat het aantal planten fors was achteruitgegaan, mogelijk door fors schonen. In
augustus 2014 waren er naar schatting weer 80 planten aanwezig.

Situatie 21-07-2012.

Situatie 21-08-2014.

2. Beneden Dwarsdiep – west:
In 2010 werd hier aan de oostzijde een fraai veldje Krabbenscheer met ca. 500 planten
waargenomen en elders dreven nog wat losse planten. In 2012 waren er nog een paar planten
over en inmiddels, 2014, zijn ook deze verdwenen. Oorzaak lijkt achteruitgang in de
waterkwaliteit te zijn.

Situatie: 31-08-2011.

Situatie: 26-06-2013.

3. Nassaulaan / De Visserstraat:
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Op 25 juni 2010 was hier een veldje van ongeveer 5 m2 aanwezig met zo’n 100 planten
Krabbenscheer. Bij een bezoek in 2013 werden er hier geen planten meer aangetroffen.
Van beide situaties zijn geen foto’s aanwezig.
4. Somerlustweg / Nassaustraat: een klein veldje Krabbenscheer.
Op 30 juni 2011 was hier een veldje met naar schatting 60 planten aanwezig. Bij een bezoek
in 2013 werden er hier geen planten meer aangetroffen.
Van beide situaties zijn geen foto’s aanwezig.
5. Vijver Nassaustraat – noordwestzijde: ca. 1 m2 Krabbenscheer in voedselrijk water.
Op 25 juni 2011 was hier een veldje met naar schatting 20 planten aanwezig. Bij een bezoek
in 2013 werden er hier geen planten meer aangetroffen.
Van beide situaties zijn geen foto’s aanwezig.
6. Beneden Verlaat: in 2008 veel planten Krabbenscheer, naar schatting samen zo’n 3.500
planten volgens een waarneming van Bert Oving op warneming.nl. Hiervan zijn geen foto’s
aanwezig. In 2010 zijn deze door mij hier niet terug gevonden.
In 2014 is er een klein veldje met zo’n 100 planten aanwezig.

21-08-2014: KS ca. 100 planten, uitsluitend in noordelijke punt.
7. Vijver Ds. Sannestraat, noordpunt:
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Op 25 juni 2010 waren hier een aantal losse planten aanwezig, in totaal zo’n 40 planten
Krabbenscheer. Bij een bezoek in 2013 werden er hier geen planten meer aangetroffen.
Alleen van de situatie op 25 juni 2010 is een foto aanwezig.

Situatie 25 juni 2010.
10. Sloot zuidwest van Schilderslaan.
In 2010 werden hier fraaie Krabbenscheervegetaties aangetroffen, met op het hoogtepunt zo’n
6.000 planten op 31 augustus 2011. In juli en augustus 2012 is hier door de gemeente
Veendam intensief geschoond en in 2014 waren er nog zo’n 100 planten over de inmiddels
overwoekerd raken door Grote waternavel.
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Situatie: 31-08-2011.

Situatie 21-08-2014.

11. Sloot zuidoost van Schilderslaan:
In 2010 werden hier een paar Krabbenscheer planten aangetroffen, die zich vervolgens
langzamerhand uitbreiden en op het hoogtepunt waren er hier zo’n 250 planten op 13 juni
2012. In juli en augustus 2012 is hier door de gemeente Veendam intensief geschoond en in
2014 waren er geen planten meer over en raakt deze watergang inmiddels overwoekerd door
Grote waternavel.

Situatie 13 juni 2012.

Situatie 21-08-2014

12. Vijver west J. Vermeerlaan: ca. 90 m2 Krabbenscheer.
In 2010 werden hier een fraaie Krabbenscheervegetatie aangetroffen, met op het hoogtepunt
zo’n 1.500 planten op 3 september 2010. In juni 2012 is hier door de gemeente Veendam
intensief geschoond en in 2013 waren de Krabbenscheerplanten definitief verdwenen. Van de
laatste situatie is geen foto gemaakt.
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Situatie: 04-08-2011.
12A: Vijver west A. Cuyplaan:
In 2013 werden hier een kleine, maar fraaie Krabbenscheervegetatie aangetroffen, met op het
hoogtepunt zo’n 150 planten op 31 juli 2013. In juni 2014 zijn hier door de gemeente
Veendam werkzaamheden uitgevoerd in verband met geplande woningbouw en in 2014 waren
de Krabbenscheerplanten definitief verdwenen. Van de laatste situatie is geen foto gemaakt.
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Situatie: 31-07-2013.
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