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Natura 2000 gebied 125 – Canisvlietse Kreek 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap:  Noordzee, Waddenzee en Delta 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL2003013 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Staatsbosbeheer, particulieren 
Provincie: Zeeland 
Gemeente: Terneuzen 
Oppervlakte: 142 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
De Canisvlietse Kreek is een voormalige getijdenkreek met vlakke oevers met vochtige graslanden en 
rietlanden. 
 
 
Begrenzing  
 
De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is op de kaart op enkele technische 
punten verbeterd: 

• Verharde wegen en bebouwing, die reeds tekstueel waren geëxclaveerd, zijn aan de rand van 
het gebied zoveel mogelijk ook op de kaart buiten de begrenzing gebracht. 

• De begrenzing is waar mogelijk gelegd langs topografisch herkenbare lijnen, zoals wegen, 
wateren, perceelscheidingen en bosranden. 

 
 
Natura 2000 database 
 
Habitrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1614 Kruipend moerasscherm 
 
 
Kernopgaven 
 
1.18 Kruipend moerasscherm: Behoud leefomstandigheden kruipend moerasscherm H1614 in 

kreken (o.a. wisselende waterstanden). 
  
 
Instandhoudingsdoelen 
 
Algemene doelen 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie. 
 
Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura 
2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
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Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de 
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten. 
 
Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd. 
 
Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van 
de habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd.  
 
Soorten 
H1614 Kruipend moerasscherm 
Doel Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor uitbreiding populatie. 
Toelichting Het betreft hier momenteel een van de relatief grotere vindplaatsen van het kruipend 

moerasscherm in ons land. Door natuurontwikkeling is het biotoop van de soort fors 
uitgebreid, de soort heeft zich ook al gevestigd in dit nieuwe gebied. Uitbreiding van de 
populatie kruipend moerasscherm is noodzakelijk om de soort duurzaam in het gebied 
te kunnen behouden.  

 
 
Synopsis  
 

Soorten Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 
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