3. Westdorp - Eeserveen: Buiten het gebied van de Veenkoloniën:

In 2015, 2016 en 2017 zijn deze gebieden niet bezocht.
1. Eesergroen – Vijver Bosweg, te Westdorperveen.
AC: 247.038 – 544.573
Krabbenscheer:
22-08-2012: KS ca. 1.001 in een mooie Bosvijver.

Waarnemer: A. Cee.

Een waarneming van waarneming.nl; ziet er op de foto fraai uit en lijkt geschikt voor Groene
glazenmaker.
12-09-2013: De vijver bezocht: inderdaad prachtige Groene glazenmaker habitat. De vijver is
te verdelen in een westelijke: 75 m x 40 m: grotendeels open water en een oostelijke ook 75 m
bij 40 meter: langs de oevers Watergentiaan en in het midden een groot veld Krabbenscheer,
met Groene glazenmakers.
In 2014 werkte het weer niet erg mee en is dit gebied maar weinig bezocht. In 2015 en 2016 is
het gebied niet door mij bezocht.
Krabbenscheer:
22-08-2012: KS ca. 1.001
12-09-2013: westelijke deel: KS ca. 200 planten, deels half onder water.

A. Cee

oostelijk deel: KS ca. 50 m x 25 m = 1.250 m2 KS = ca. 10.000 KS.
10-06-2014: westelijk deel: KS ca. 200 planten, deels half onder water.
oostelijk deel: KS ca. 5.000 planten, deels nog half onder water.
11-10-2014: idem, planten liggen er nog fraai bij.
Groene glazenmaker:
12-09-2013: GG – 2 M en 1 V, eileggend.
10-07-2015: GG – 1 M.

Lambert Reinds.

10. Kanaal Buinen – Schoonoord.
AC: 247.451 – 546.100
Een kanaal met glooiende oever waarop een rijke oeverbegroeiing: deels met struiken en deels
met kruidenrijke vegetatie. Voedselrijk water. In het water zonder aangrenzende struiken
diverse fraaie Krabbenscheervelden en veldjes, sommige aangevreten door ?
Naar mijn mening benadert dit soort waterpartijen de oorspronkelijke biotoop van
Krabbenscheer en Groene glazenmakers!
10A: westzijde van Westdorp, Zuidelijk van brug Schoonloërstraat.
AC: 248.59 – 547.378
Krabbenscheer:
12-09-2013: KS ca. 50 planten aan westoever, aangevreten.
11-10-2014: KS ca. 100 planten in goede conditie.
20-08-2015: KS ca. 101 planten.

Jan Haverkamp.

10B: zuid van Westdorp, ( Z. Mepscheweg) ten zuiden van de bosjes langs westoever.
Krabbenscheer:
12-09-2013: KS ca. 100 planten, in 2 velden aan westoever, aangevreten.
10C: verder zuidwaarts, in flauwe bocht, ten noorden van nieuwe bosjes en tegenover een
Populierenbos, langs westoever.
Krabbenscheer:
12-09-2013: KS ca. 1000 planten in 3 velden; deels aangevreten.
10-06-2014: KS ca. 400 planten, deels nog onder water, in 4 veldjes.
11-10-2014: KS ca. 350 planten, in vier veldjes. Alle planten onder water. Zuidelijke oever is
geheel geschoond.
Groene glazenmakers:
12-09-2013: GG – 4 M en 2 V, eileggend.
10D: Kanaal Buinen – Schoonoord, ten oosten van de Bosplas.
Krabbenscheer:
12-09-2013: KS ca. 300 planten, in meerdere veldjes aan oostoever.
11-10-2014: kanaal is ter plaatse volledig geschoond: vanaf beide oevers.
Eeserveld – locatie onduidelijk!

AC: 251.691 – 544.669
Krabbenscheer:
15-08-2015: KS royaal aanwezig op bewijs foto van GG.

Jan van Duinen.

Groene glazenmaker:
15-08-2015: GG – 1 V, eileggend.

Jan van Duinen.

