35. Sloot zuid van Julianalaan: ca. 50 meter bij 5 meter breed; volledig bedekt met
Krabbenscheer; met Groene glazenmaker. Het aantal planten wordt hier geschat op ca. 5.000.
In mei 2012 bleek de sloot volledig geschoond. In 2013 bleek de krabbenscheer volledig
hersteld van deze ingreep en in 2014 lag de Krabbenscheer er weer goed bij. Het wachten is
nu nog op herstel van de Groene glazenmakers. Deze zijn hier weer in kleine aantallen
waargenomen in 2015 en 2016.

13 augustus 2010.

19 juni 2012.

31 juli 2014.
41. Vijver zuid van Meander Verpleeghuis “Veenkade”.

Langs de oostoevers ontwikkelden zich hier vanaf 2011 op diverse plaatsen grotere en
kleinere krabbenscheer veldjes. Maximaal waren hier in 2013 ongeveer 1.000 planten
aanwezig. In 2012 begon zich hier ook Grote waternavel te vestigen die uiteindelijk alle
krabbenscheer veldjes heeft overwoekerd. De Grote waternavel is regelmatig verwijderd,
helaas niet blijvend, maar hiermee zijn ook de krabbenscheer vegetaties verwijderd.

26 september 2013
42. Vijver Westlaan t.o. Galjootstraat: in 2010 was hier een Krabbenscheerveld - M van ca.
20 m2 met in totaal 200 planten, met eileggende Groene glazenmaker en enige losse planten.
Deze zijn in 2011 geschoond. Van de situatie na het schonen is geen foto beschikbaar.

13 augustus 2010.
43. Noordwestelijke vijver Borgerspark – oostpunt:
Hier was in 2010 een mooi Krabbenscheer veld met naar schatting 200 planten. In september
2013 is hier flink geschoond en waren nog circa 50 planten over. In 2014 is deze plaats niet
bezocht.

21 juli 2012.

19 september 2013.

44. Briklaan, inham: een klein Krabbenscheerveldje: ca. 50 planten – M.
Op 26 juni 2010 werd hier een klein krabbenscheerveld aangetroffen. De oppervlakte was
ongeveer 3 m2 en telde zo’n 60 planten, maar de kwaliteit van de planten was matig. Bij het
volgende bezoek op 30 juni 2011 was de oppervlakte ongeveer 10 m2 met zo’n 100 planten,

