Overzicht van Krabbenscheer vegetaties aangetast en/of verwoest in de gemeente Borger
- Odoorn.
De hoofdwatergangen in deze gemeente worden onderhouden door waterschap Hunze
en Aas.
De nummers komen overeen met de nummering zoals opgenomen in het verslag over de
plaatsen in de gemeente.
Drouwenermond: westelijk eind van het voormalig Veenkanaal.
In het westelijk einde van dit voormalig Veenkanaal kwamen zeer fraaie Krabbenscheer
velden voor, over een lengte van ca. 20 meter kanaal. In totaal was hier ongeveer 200 m2
Krabbenscheer vegetatie aanwezig, wat overeenkomt met ongeveer 2.000 planten
krabbenscheer, met Groene glazenmakers. In juli 2011 is hier in strijd met alle voorschriften
van de Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen, alle Krabbenscheer verwijderd
door waterschap Hunze en Aas. In 2014 is er nog een klein veldje met ongeveer 500 planten
Krabbenscheer over en in 2016 nog drie planten.
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1. Valthermond, Zuiderdiep, zuid van rotonde, Zuiderdiep – Drentse mondenweg
Op 6 september 2010 werd hier een mooi Krabbenscheerveld gevonden met een omvang van
ongeveer 20 bij 10 meter en in totaal zo’n 300 planten. In 2011 lag het veld er nog goed bij
maar in 2012 bleek het veld in slechte conditie. In 2013 en in de jaren daarna, was het veld

helemaal verdwenen. De oorzaak is onbekend, maar mogelijk een verslechtering van
waterkwaliteit. Onbekend is op dit moment wie de beheerder van deze waterpartij is.
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2. Zuiderdiep, bij de sluis bij het Natupark.
Vanaf 2010 was hier Krabbenscheer aanwezig. In 2012 waren hier op 1 augustus naar
schatting maximaal 2.400 planten Krabbenscheer aanwezig. Op 18 juni 2013 werd bij het
eerste bezoek in dat jaar geconstateerd dat de Krabbenscheer planten recent volledig waren
verwijderd door een onbekend gebleven dader. Op 4 oktober 2014 waren ter plekke naar
schatting nog zo’n 50 planten Krabbenscheer aanwezig. Hierop volgt een goed herstel en in
2016 waren er weer ca. 800 planten aanwezig. Groene glazenmakers zijn er nog niet
waargenomen.
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3. In bocht bij school:
Hier waren bij het begin van de waarnemingen in 2010 ca. 500 planten krabbenscheer
aanwezig, in drie veldjes. De jaren daarop werden dit er ca. 600, maar in 2015 gingen de
aantallen zonder duidelijke oorzaak fors achteruit en in 2016 waren er nog ca. 200 planten
over.
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8. Noord van de brug – Kavelingen - in twee inhammen van voormalige wijk:
In 2012 en 2013 begonnen hier krabbenscheer vegetaties op te duiken, die er veel belovend
uitzagen. In 2015 bleek dat deze al weer verdwenen waren. Een verandering in waterkwaliteit
is mogelijk de oorzaak geweest van het verdwijnen van de planten.
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