C.: Zuid: op het hoogtepunt in juni 2010 was hier ca. 600 m2 Krabbenscheer met Groene
glazenmakers. Omstreeks 30 juni 2011 is dit veld vrijwel door de gemeente Veendam geheel
weg geschoond. In 2014 is het veld deze ingreep nog steeds niet te boven.

52. Zuid oostelijke vijver: A: westpunt: Er was in 2008 een Krabbenscheerveld.
Volgens een waarneming van Bert Oving op de website waarneming.nl waren hier in 2008
ruim 1.000 planten aanwezig. Bij een eerste bezoek op 26 juni 2010 werd hiervan een
schamel restant van ca. 60 m2 Krabbenscheer met naar schatting 1.200 planten terug
gevonden. In 2013 waren de planten vrijwel geheel verdwenen.

Situatie: 13-08-2010.

Situatie: 26-09-2013.

B.: zuidoostelijke hoek: er was hier op 30 juni 2011 een veldje van ca. 20 m2, met naar
schatting 400 planten Krabbenscheer. In 2012 waren er hier nog ongeveer 50 van over. Hierna
is hier niet meer waargenomen. Foto’s van deze situatie zijn niet aanwezig.
61: Vijver oost van Eems:
A: noordpunt: hier waren tot in 2010 ca. 50 Krabbenscheer planten in voedselrijk water
aanwezig. Na 2010 zijn deze planten niet meer waargenomen. Hiervan zijn geen foto’s
aanwezig.
B: zuidpunt: hier waren tot in 2010 ca. 20 Krabbenscheer planten in voedselrijk water
aanwezig. Na 2010 zijn deze planten niet meer waargenomen. Hiervan zijn geen foto’s
aanwezig.
62: Sorghvlietlaan -Vijver oost van Marne:
B: midden: Krabbenscheer: meerdere losse veldjes, geschikt voor Gr. glazenmaker.
Bij een eerste bezoek op 26 juni 2010 waren hier een stuk of 20 planten aanwezig. Op 4
augustus 2011 werden hier al ruim 1.000 planten waargenomen verdeeld over 3 velden van
respectievelijk 24, 12 en 10 m2. Op 26 september 2013 waren hier nog ongeveer 70 planten
van over.

Situatie: 04-08-2011.

Situatie: 26-09-2013.

64. Het Wad - A: bij brug naar school:
Op het hoogtepunt waren bij deze brug ongeveer 400 planten Krabbenscheer aanwezig. Deze
zijn in juli 2013 door de gemeente Veendam verwijderd. Hierna zijn er hier geen planten meer
waargenomen. Hiervan zijn geen foto’s aanwezig.
65. Vijver oost van Westereems (en Reider Ae).
Volgens een waarneming van Bert Oving op waarneming.nl waren er hier in 2008 ruim 1.000
planten Krabbenscheer aanwezig. Bij mijn eerste bezoek op 14 augustus 2010 waren er naar
schatting 600 planten aanwezig.

In juni 2011 en daarna in juli 2012 is deze vijver door de gemeente Veendam geheel
geschoond. In 2013 waren er nog 20 planten, onder water, aanwezig.

Situatie: 06-09-2010.

Situatie: 24-05-2013.

66. Reider Ae west, oostelijk eind: ca. 40 bij 10 m2 = 400 m2 Krabbenscheer –V, in
voedselrijk water. Met Groene glazenmaker.
Volgens een waarneming van Bert Oving op waarneming.nl waren er hier in 2008 ruim 1.000
planten Krabbenscheer aanwezig. Bij mijn eerste bezoek op 26 juni 2010 waren er naar
schatting 8.000 planten aanwezig. In juni 2012 is hier de helft van de Krabbenscheer planten
geschoond. Hierna volgde er een langzaam herstel en in september 2013 waren er weer ruim
3.000 planten aanwezig. Op 6 augustus 2014 werd het gebied opnieuw bezocht en toen bleken
er nog maar zo’n 250 planten over te zijn. De oorzaak is onbekend gebleven.

Situatie: 14-08-2010.

Situatie: 06-08-2014.

71: Vijver Zuidenveld:
Volgens een waarneming van Bert Oving op waarneming.nl waren er hier in 2008 ruim 1.000
planten Krabbenscheer aanwezig. Bij mijn eerste bezoek op 26 juni 2010 waren er naar
schatting 8.000 planten aanwezig. Op het hoogtepunt, 30 juni 2011, waren er naar schatting
10.000 planten aanwezig. In juli 2012 en in september nogmaals is hier steeds de helft van de
Krabbenscheer planten geschoond. Hierna volgde er een langzaam herstel en in september
2013 waren er weer ruim 3.000 planten aanwezig. Op 6 augustus 2014 werd het gebied
opnieuw bezocht en toen bleken

er nog naar schatting nog 1.500 planten aanwezig te zijn.

Krabbenscheer verwijderd in vijver Zuidenveld.

Situatie: 04-07-2012.

Situatie: 06-08-2014.

72. Vijver Frieslandlaan.
Volgens een waarneming van Bert Oving op waarneming.nl waren er hier in 2008 ruim 1.000
planten Krabbenscheer aanwezig. Bij mijn eerste bezoek op 26 juni 2010 waren er naar
schatting 100 planten aanwezig. Daarna breidde de Krabbenscheer zich fors uit en op het
hoogtepunt voorzomer 2012 waren hier naar schatting 10.000 Krabbenscheer planten
aanwezig. In juli 2012 is hier de helft van de Krabbenscheer planten geschoond en in
september nogmaals. Hierna volgde er een langzaam herstel en in september 2013 waren er
weer ruim 8.000 planten aanwezig, maar deze waren in een zeer matige conditie. Op 6

augustus 2014 werd het gebied opnieuw bezocht en toen bleken er nog maar 200 planten in
een zeer matige conditie aanwezig te zijn.

Situatie: 04-07-2012.

Situatie: 04-08-2014.

74. Linge – inham noordoever – oostzijde:
Volgens een waarneming vermeld in het Herstelplan 2000 van de Vlinderstichting waren hier
voor 2000 ruim 20.000 planten Krabbenscheer aanwezig ( ca. 2000 m2). Bert Oving vermeldt
op waarneming.nl ca. 1.000 planten op 28 juli 2008. Bij mijn eerste bezoek op 15 augustus
2013 waren er naar schatting nog 300 planten aanwezig. Van de situatie voor 2000 en in 2008
zijn geen foto’s aanwezig en een vergelijking met de huidige situatie is daarom niet mogelijk.

Situatie: 16-08-2013.
82. Greidhoek zuid: tot 2012 was deze voormalige veenwijk geheel bedekt met
Krabbenscheer, in voedselrijk water. Naar schatting waren er hier 10.000 planten
Krabbenscheer aanwezig. In 2012 werd waargenomen dat hier flink geschoond was en dat er
nog zo’n 3.000 planten over waren. De kwaliteit van de overgebleven planten was matig. In
2013 gingen zowel de aantallen als de kwaliteit van de overgebleven planten verder achteruit
en in 2014 waren er hier geen planten Krabbenscheer meer aanwezig.

Situatie: 06-09-2010.

Situatie: 15-08-2012.

84. Westerdiep, bij wijk naar gemaal: enige plukjes Krabbenscheer.
Volgens een waarneming van Bert Oving op waarneming.nl waren er hier in 2008 ruim
10.000 planten Krabbenscheer aanwezig. Bij mijn eerste bezoek op 26 juni 2010 waren er
naar schatting 10 planten aanwezig. Deze plek is hierna niet meer bezocht.
Van deze situaties zijn geen foto’s aanwezig.
85. Velthoek: Wijk tegenover Gelrelaan:
In de zomer van 2013 waren hier en daar langs de oever kleine veldjes Krabbenscheer
aanwezig. In de herfst van 2013 bleek er nog maar een veldje over.
Hiervan zijn geen representatieve foto’s aanwezig.
86. Vijver bij Velthoek.
Volgens een waarneming van Bert Oving op waarneming.nl waren er hier in 2008 ruim 2.000
planten Krabbenscheer aanwezig. Bij mijn eerste bezoek in 2010 waren geen planten meer
aanwezig. Het gebied is daarna niet meer bezocht.
Hiervan zijn geen foto’s aanwezig.

