Krabbenscheer en Groene glazenmakers in en rond Hardenberg 2016.
In 2013 is een begin gemaakt met het inventariseren van het gebied in en rond de plaats
Hardenberg op het voorkomen van Krabbenscheer en Groene glazenmakers. Aanleiding voor
dit onderzoek waren waarnemingen van Krabbenscheer die waren ingebracht op de website
waarneming.nl en het feit dat deze waarnemingen min of meer aansluiten bij de
waarnemingen in de gemeente Emmen. De ring van waarnemingen van Krabbenscheer (en
Groene glazenmakers) rond het Drents plateau is dan ongeveer rond voor wat betreft het
oostelijk deel.
Eigen waarnemingen hieronder vermeld, zijn aangevuld met waarnemingen van de website
waarneming.nl.
Alle waarnemingen, vaak met foto’s, zijn ingebracht in de website: waarneming.nl.
Groene glazenmakers zijn in dit gebied in 2013 niet waargenomen. Mogelijk liggen de
waargenomen Krabbenscheer vegetaties te ver van bekende leef- en voortplantingsgebieden
van de Groene glazenmaker. De dichtstbijzijnde, mij bekende, populaties bevinden zich in
Dedemsvaart en Zwartemeer.
In 2014 is hier eenmaal waargenomen: op 3 juni bij de vijvers in de Baalder.
In 2015 is alleen waargenomen in de tuin vijver van de familie Jonker te Mariënberg.
In 2016 is dit gebied niet bezocht.

Hardenberg:
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1. Hardenberg – wijk De Baalder. = 3 ?
AC: 239.667 – 511.432
Krabbenscheer:
08-05-2008: KS “1” plant; opmerking “Super!!” toegevoegd.
Geert de Lange
Opm.: aangegeven locatie: hoek De Bree / Kleine Pollen lijkt onwaarschijnlijk!
3. Vijvers in de wijk:
AC noordelijke vijver: 239.916 - 511.556
AC zuidelijke vijver: 239.934 – 511.423
Krabbenscheer:
16-10-2013: KS ca. 500 planten: zuidelijke van de 2 noordelijke vijvers.
KS ca. 150 planten: noordelijke van de 2 noordelijke vijvers.
03-06-2014: KS ca. 2 planten in zuidelijke vijver
KS ca. 20 planten in noordelijke vijver.
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Beide vijvers lijken ongeschikt voor Groene glazenmaker.
2. Hardenberg – Loozen.
AC: 240.706 – 511.714
Krabbenscheer:
06-07-2008: KS “1” plant.
Geert de Lange
Hoek Hardenbergerweg / Rodedijk, noordzijde.
Opm.: aangegeven locatie: midden in een akker lijkt onwaarschijnlijk!
Kanaal bedoelt? Of spoorsloot?
90. Mariënberg, tuinvijver Kanaalweg W 6. Familie R. Jonker.
AC: 236.642 – 502.727
Krabbenscheer
28-04-2015: KS ca. 250 planten.
15-06-2015: KS ca. 500 planten – V. Mooie planten. Geen huidjes gezien.
10-07-2015: KS ca. 1.500 planten; 2 huidjes: Aeshna cyanea M.
Haaksbergen, 24 december 2016.
Gerard Dutmer, libellendeskundige en waarnemer voor Stichting Platform Berend Botje
Roolfs 3
7482 LJ Haaksbergen.
Tel: 053-5724180.
www.platformberendbotje.nl

3

