Overzicht van Krabbenscheer vegetaties aangetast en/of verwoest in EmmerCompascuum en Emmer Erfscheidenveen. (gemeente Emmen).
De nummers komen overeen met de nummering zoals opgenomen in het verslag over de
gemeente.
Alle watergangen waarin tot nu toe Krabbenscheer en Groene glazenmakers zijn
waargenomen worden beheerd door waterschap Hunze en Aas.
Emmer-Compascuum:
32B. wijk westelijke Doorsnee: t.o. huisnummer 51 en t.o. huisnummer 55.
In 2010 werden hier 100 planten krabbenscheer aangetroffen. Daarna breiden de planten zich
voorspoedig uit en in 2014 waren er naar schatting 2.000 planten aanwezig. Inmiddels begon
deze wijk ook voorspoedig dicht te groeien en in 2016 waren er nog ca. 500 planten
krabbenscheer over.

16 juli 2014.

31 augustus 2015.

35. Brede sloot, uitmondend in noordelijke punt van Verl. Scholtenskanaal, oostwaarts
naar visvijver Emmer-Compascuum, zuidelijk van Ep Schuilinghstraat.
Bij een eerste bezoek op 23 augustus 2013 werden hier aan beide oevers van de sloot
schitterende Krabbenscheer vegetaties waargenomen, ongetwijfeld met Groene glazenmakers.
Het was toen al laat en er werd een bezoek gepland voor een paar dagen later, vroeger op de
dag om onder optimale omstandigheden Groene glazenmakers te kunnen tellen. Ook op 26
augustus 2013 was het te laat zodat een volgend bezoek werd gepland voor 4 september 2013.
Tot mijn verbijstering was toen de gehele zuidzijde geheel geschoond door waterschap Hunze
en Aas!

Situatie 26-08-2013.

04-09-2013.

38. Kanaal Noord van industrieterrein Runde Noordzijde en in verlengde van Kijlweg.
Volgens een kaart van waterschap Hunze en Aas waarop de belangrijkste krabbenscheer
vegetaties tot en met 2013 waren ingetekend was hier over de hele lengte krabbenscheer
aanwezig. Hiervan zijn geen foto’s aanwezig. Bij een bezoek in september 2015 werden nog
ca. 750 planten aangetroffen, langs rietvelden aan de oostoever. De meeste planten waren
sterk aangevreten en verkeerden in matige conditie. In juli 2016 werden deze planten niet
meer teruggevonden.

14-09-2015.

16-07-2016.

Emmer Erfscheidenveen:
43. kanaal A / Middenweg, nabij kanaal A – oostzijde.
Volgens een kaart van waterschap Hunze en Aas waarop de belangrijkste krabbenscheer
vegetaties tot en met 2013 waren ingetekend was hier in het oostelijk deel krabbenscheer
aanwezig. Hiervan zijn geen foto’s aanwezig. Bij een bezoek in september 2015 werden nog
ca. 80 planten aangetroffen, langs de oostoever. In 2016 is dit kanaal niet bekeken.

14 september 2015.
44. Eerste Groenedijk.
Volgens een kaart van waterschap Hunze en Aas waarop de belangrijkste krabbenscheer
vegetaties tot en met 2013 waren ingetekend was hier in het oostelijk deel krabbenscheer
aanwezig. Hiervan zijn geen foto’s aanwezig. Bij een bezoek in september 2015 werden nog
ca. 120 planten aangetroffen, langs de zuidoever. In 2016 is dit kanaal niet bekeken.

14 september 2015.

