vervolg 44. Briklaan, inham:
weer van matige kwaliteit. Op 20 oktober 2010 waren er nog zo’n 30 planten zichtbaar, die al
bezig waren af te zinken. In 2012 werden er geen planten waargenomen. Op 19 september
2013 werden er weer 30 planten gezien, grotendeels onder water. In 2014 is deze plek niet
bezocht. Van deze situaties zijn geen foto’s aanwezig. In 2016 waren er weer vijf planten
aanwezig.

20 oktober 2011.
45. Vijver Briklaan, westpunt: een Krabbenscheerveld - M, ca. 60 m2 met planten van
matige kwaliteit.
Volgens een waarneming van Bert Oving op de website waarneming.nl waren hier in 2008
zo’n 3.000 planten aanwezig. Bij een eerste bezoek op 13 augustus 2010 werd hiervan een
schamel restant van ca. 60 m2 Krabbenscheer met naar schatting 1.200 planten waargenomen.
In juni 2012 is hier fors geschoond en op 19 september 2013 waren er nog maar zo’n 50
planten aanwezig. In 2014 is deze plek niet bezocht. In 2016 waren er ca. 70 planten
aanwezig.

13 augustus 2010.

20 oktober 2016

46. Briklaan, brug bij oostpunt: vier veldjes Krabbenscheer planten – M.
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 27 mei 2010 werd hiervan een schamel
restant van ca. 4 maal 10 m2 Krabbenscheer met elk naar schatting 100 planten
waargenomen. In 2013 waren hier nog ca. 30 planten van over. In 2014 is deze plek niet
bezocht. In 2016 waren er nog een stuk of vijftien planten over.

Situatie: 27-05-2010.

Situatie: 26-09-2013.

51: Borgerspark oostelijke vijver, west van Sorghvlietlaan.
A: Noord: er was in 2010: ca. 50 x 20 m = 1.000 m2 + 3 veldjes Krabbenscheer aan
westoever, met Groene glazenmakers. Op het hoogtepunt waren hier ongeveer 10.000 planten
Krabbenscheer. Op 30-06-2011 is dit veld door de gemeente Veendam grotendeels geruimd.
Vanaf 2015 is er een voorzichtig herstel en zijn er weer ongeveer 300 planten aanwezig.

03 juni 2011.

24 augustus 2016.

B.: Midden: Ooit: ca. 500 m2 Krabbenscheer met Groene glazenmakers.
Er was in 2010 ca. 10 x 10 m = 100 m2 Krabbenscheer, met Groene glazenmakers. Op het
hoogtepunt op 3 juni 2011 waren hier ongeveer 10.000 planten Krabbenscheer. Op 30-062011 is dit veld door de gemeente Veendam grotendeels geruimd.
Deze aanslag is het veld in 2016 nog steeds niet te boven gekomen en de Krabbenscheer lijkt
hier definitief verdwenen.

Situatie: 15 juni 2010. Het veld is in de verte zichtbaar.

