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Natura 2000 gebied 124 – Groote Gat 
 
(Zie leeswijzer) 
 
Kenschets 
 
Natura 2000 Landschap: Noordzee, Waddenzee en Delta 
Status: Habitatrichtlijn 
Site code: NL2003019 
Beschermd natuurmonument: - 
Beheerder: Het Zeeuwse Landschap, particulieren 
Provincie: Zeeland 
Gemeente:  Sluis 
Oppervlakte:  83 ha 
 
 
Gebiedsbeschrijving  
 
Het Groote Gat is een voormalige kreek, die verbonden is geweest met het Zwin, met omliggende 
vochtige en zoute graslanden, rietkragen en struweel.   
 
 
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. 

Overige wijzigingen groter dan 1 ha worden toegelicht in de volgende alinea. 
 
Aan de oostzijde van het Habitatrichtlijngebied (zoals aangemeld) is de kreek uitgebreid (6,3 ha 
nieuwe natuur) ten behoeve van uitbreiding van geschikt leefgebied van H1614 kruipend 
moerasscherm. 
 
 
Natura 2000 database 
 
Habitattypen 
Code Habitattype 
H1330 Schorren en zilte graslanden 
H6430 Ruigten en zomen 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Soortnr Soort 
H1614 Kruipend moerasscherm 
 
 
Kernopgaven 
 
1.18 Kruipend moerasscherm: Behoud leefomstandigheden kruipend moerasscherm H1614 in 

kreken (o.a. wisselende waterstanden). 
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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. 
 
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.  
 
Habitattypen 
H1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
Doel  Geen instandhoudingsdoel. 
Toelichting Het habitattype schorren en zilte graslanden, binnendijks (subtype B) komt als een 

smalle zone voor langs de randen van brakwaterplassen. Het is niet zeker of het type 
hier valt te handhaven. 

 
H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 

alpiene zones 
Doel  Behoud oppervlakte en kwaliteit van ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype B). 
Toelichting Het habitattype ruigten en zomen, harig wilgenroosje (subtype B) komt voor in de vorm 

van heemstbegroeiingen dat landelijk gezien een matig ongunstige staat van 
instandhouding heeft. 

 
Soorten 
H1614 Kruipend moerasscherm 
Doel Behoud omvang en kwaliteit biotoop voor behoud populatie. 
Toelichting Het betreft hier één van de grootste vindplaatsen van de soort in ons land. 
 
 
Synopsis 
 

Habitattypen Staat van 
instandhouding 

Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H1330_B Schorren en zilte graslanden 
 (binnendijks) 

- - geen geen 

H6430_B  Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) - + = = 

 
Soorten Staat van 

instandhouding 
Relatieve 
bijdrage 

Doelstelling 
leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1614 Kruipend moerasscherm - ++ = = 

 


