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IVN GRONINGEN HAREN
themawerkgroep krabbenscheer
periode lente-zomer-herfst 2020

Tussen rapportage thema werkgroep
Krabbenscheer
Over krabbenscheer en
groene glazenmaker
Binnen de grenzen van de stad kennen we de
unieke situa e dat op verschillende loca es de
krabbenscheer (Stra otes aloides), waardplant
voor de groene glazenmaker, goed kan gedijen.
Het kan dus zomaar gebeuren dat je in een
stedelĳke omgeving oog in oog met de uiterst
zeldzame groene glazenmaker komt te staan.
Krabbenscheer, een “rode lijster” in Nederland,
drij op het water. Ze is soms zeer talrijk in
sloten en watergangen. De planten
vermeerderen zich vegeta ef met uitlopers. In
de maand juli staat hij prach g in bloei met
kleine wi e bloemetjes.
De plant zakt in het najaar naar de bodem om
vorstvrij te kunnen overwinteren. In het voorjaar
foto IVN Groningen Haren
vormt de plant nieuwe bladeren waarin zich gas
vormt en s jgt vervolgens weer op naar het
wateroppervlakte.
De groene glazenmaker is inheems, maar uiterst
zeldzaam. Deze libelle kan niet zonder krabbenscheer popula es. Zij legt haar eitjes alleen op die
planten en de larven overwinteren tussen de stekelige bladeren van de krabbenscheer.

Over de werkgroep en werkwijze
De aanleiding voor het ontstaan van de werk groep was nega ef. Eind 2019 was een orerende
plantengemeenschap bij de Barneykade ineens verdwenen. Dit was aanleiding voor een aantal IVNleden ac ef in verschillende werkgroepen om bekende loca es binnen de nieuwe gemeente
Groningen te monitoren. Corona hielp in dit geval ook een beetje. Dit is een ac viteit die je prima in
je eentje kunt doen. Met recht een Corona project dus.
Startpunt van de monitoring was het rapport van Bureau Biota over Krabbenscheer loca es in de
gemeente Groningen uit 2019 dat ons door de gemeente ter beschikking is gesteld.
Inmiddels is op 34 loca es in de nieuwe gemeente Groningen de aanwezigheid van krabbenscheer
vastgesteld. Op 6 loca es zijn krabbenscheer-popula e die in 2019 nog aanwezig waren verdwenen.
Om de oorzaken van het verdwijnen van krabbenscheer te achterhalen hebben we contact met de
stadsecologen van de gemeente en met het waterschap Noorderzijlvest. Onze inzet is dat gemeente
en waterschap voldoende preven eve maatregelen tre en, zodat er geen vermijdbare fouten

ti

fl

ti

ti

ti

ti

ff

ti

januari 2021

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ft

IVN Groningen Haren

2

worden gemaakt in het beheer. Helaas is dat niet gelukt voor loca es in de Held en Kardinge,
waarover verderop in het rapport meer.
De werkgroep is volledig “virtueel”, de leden zijn nog nooit bij elkaar geweest, maar dat mag de pret
niet drukken. We zijn inmiddels gegroeid naar 8 ac eve leden die 96 meldingen (inclusief foto’s en
geo data) hebben gedaan die we bijhouden op waarneming.nl en in een eigen database.
Waterkwaliteit is niet gemeten en geanalyseerd .
Het ligt in de bedoeling om het project in 2021 voort te ze en.
maand
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Locaties waar de krabbenscheer verdwenen is.
Zoals gemeld was start punt voor de werkgroep het rapport van Bureau Biota over krabbenscheer in
de stad uit 2019. In dit rapport worden verschillende loca es genoemd die voor krabbenscheer zeer
geschikt zijn, maar ook werd vermeld waar de krabbenscheer in 2019 verdwenen is.
De Held

zeer geschikt

Park Selwerd

matig geschikt

SS Rosensteinlaan

zeer geschikt

Koerspad Kardinge

matig geschikt

Kardinger Maar

matig geschikt

Dwarsdijkje Drielanden

geschikt maar verdwenen

Mooiland Drielanden

geschikt maar verdwenen

Damsterdiep

matig geschikt

Lintdal Engelbert

geschikt

Kooiweg

geschikt

Drentse baan

matig geschikt

Winterpad

zeer geschikt

(Bron: bureau Biota)
Verdwenen is de krabbenscheer op de volgende loca es:
Drielanden en Drentsebaan (Buitenhof)
Gebleken is dat de krabbenscheer op de 2 loca es in Drielanden in 2020 niet teruggekeerd is. Helaas
bleek de krabbenscheer bij de Drentsebaan volledig verdwenen.
De Held
Helaas is vrijwel alle krabbenscheer bij de
Held (door Biota aangemerkt als een top
loca e) in het najaar van 2019
verwijderd. Contacten met het
Waterschap NZV brachten geen
opheldering onder wiens
verantwoordelijkheid dit is gebeurt.
In de loop van 2020 kwam op verschillen
plaatsen in de Held de krabbenscheer
weer enigszins terug, tot dat twee
achtereenvolgende ingrepen in opdracht
van het Waterschap ervoor gezorgd
hebben dat nu vrijwel alle krabbenscheer
op deze toploca e is verwijderd.
Het waterschap hee toegezegd de
schade te herstellen via transplanta e
van planten.
Kardinge
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Ook in Kardinge is in het najaar van 2020
krabbenscheer verwijderd. Navraag bij de gemeente,
Natuurmonumenten hebben geen duidelijkheid
gebracht over de verantwoordelijkheid voor deze
ingreep.

verdwenen krabbenscheer naar locatie
locatie

latitude

longitude

Reitdiep Hooilandjes
Zernike

6.5236

53.2452

Kardingermaar

6.6037

53.2407

Drielanden (Mooiland)

6.6227

53.2445

Drentselaan

6.5303

53.2027

Dielanden (Dwarsd kje)

6.6132

53.2419

de Held Natalie
Barneykade

6.5137

53.2282

Verdwenen krabbenscheer naar loca

e (open street map)

Krabbenscheer locaties in de gemeente Groningen incl. Haren
en ten Boer
Coendersborg

Kleine popula e (was niet bekend)

Damsterdiep oostkant brug

Kleine popula e

Damsterdiep westkant brug

Kleine popula e

De Held nabij de Haanstraat

Gehekkeld

De Held nabij Kliefdiep

Gehekkeld

de Held nabij Schorerstraat

Gehekkeld

de Held Natalie Barneykade

Gehekkeld

Engelbert

Middelgrote popula e

Essen Essenerveld

Kleine popula e (was niet bekend)

Gravenburg

Middelgrote popula e

Haren (Gr) - Oosterhaar

Grote popula e

Haren Nabij Mikkelhorst voorbij moestuinen

Grote popula e

Haren Oosterhaar

Grote popula e

Hoogkerk Leegkerk

Middelgrote popula e

Jacob Schorerstraat / Jacob Israël de Haanstraat

Middelgrote popula e

Kardinge Elema’s Pad

Kleine popula e

Kardinge nabij Elema’s pad

Kleine popula e
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Kardinge nabij Koerspad

Kleine popula e

Kardinge nabij Overloop

Kleine popula e

Kardingermaar

Kleine popula e

Kardingermaar rich ng Koerspad

Kleine popula e

Koerspad Kardinge

Kleine popula e

Koerspad ter hoogte van sportvelden

Gehekkeld

Kooiweg

Middelgrote popula e

Mikkelhorst Haren

Grote popula e

Park Selwerd

Middelgrote popula e

SS Rosensteinlaan

Grote popula e

Stadspark kant speelweide nabij kinderboerderij Middelgrote popula e
Stadspark nabij Peizerbaan

Kleine popula e

Ten Boer Washuisterweg

Middelgrote popula e (was onbekend)

Veenweg

Middelgrote popula e (was onbekend)

Winterpad

Grote popula e

Zuidlaardermeergebied - Oosterpolder

Grote popula e

(open street map)
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Vitaliteit van de populatie
Bij de monitoring is per waarneming een inscha ng gemaakt van de vitaliteit van de planten.
Daarbij werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de volgende beoordelingscategorieën.

Beoordeling loca es met stoplichtsysteem.
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Verantwoording:
Alle waarnemingen zijn aangemeld bij waarneming.nl incl geo data en foto’s.
Van alle waarnemingen is fotomateriaal beschikbaar.
Geo data zijn verwerkt met QGIS en Open Street Maps.
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