kern latem

Latemse kern van Natuurpunt Gent
actiever dan ooit
Sinds de laatste Snep! heeft de
Latemse kern van Natuurpunt
zo hard gewerkt in de Latemse
Meersen dat er nauwelijks tijd
overbleef om artikels te schrijven. Geen nood. We beperken
ons dit maal tot een heel kort
verslag met een klein beetje
duiding en een warme oproep
om op zaterdag 28 juni zelf
eens de handen uit de mouwen te steken. Een werkdag in
de Latemse Meersen blijft toch
nog altijd een topmoment in
onze werking.

B

ekijk alvast wat sfeerbeelden van deze
supertoffe werkdagen op de website
van Natuurpunt Gent (t-shirt weer verzekerd). Op www.natuurpuntgent.be kun
je op de actueelpagina’s ook terecht voor
heel recent natuurnieuws uit Sint-MartensLatem. Inderdaad lieve lezers van Snep!
- nog steeds het beste natuurpuntafdelingsblad van Vlaanderen. Maar, internet
is nu eenmaal een sneller medium dan een
tijdschrift. De Latemse kern zoekt alvast een
goed evenwicht. Dit maal zijn de actueellezers sneller en vollediger geïnformeerd.
Niet verzadigd of zin in meer? Surf dan naar
de actueelpagina’s van Sint-Martens-Latem
op www.natuurpuntgent.be.

Westerplas krijgt definitieve
vorm!
Geniet mee op 20 april

Deze kemphaan is misschien al vertrokken
richting noordelijke broedgebieden op het

moment dat je deze Snep! in handen krijgt.
Maar je kunt in Latem zeker nog een pak
andere straffe kleurrijke of juist net goed
gecamoufleerde en verborgen gevleugelde
bijzonderheden aantreffen. Het gemeentebestuur heeft een sterke investering gedaan
om de Westerplas definitief in te richten.
Knotbomen werden geknot, hakhout afgezet en tientallen nieuwe bomen aangeplant,
de nieuwe afsluiting is er en wellicht staan
bij de druk van deze Snep! al wat onthaalborden op het terrein. Binnenkort wordt het
natuurbeheer dan overgedragen aan Natuurpunt. Het waterbeheer blijft in handen
van de gemeente, want wateroverlast voor
de bewoners beperken blijft natuurlijk de
hoofddoelstelling. Daarom is ook de Oosterdijk intussen aangelegd ter hoogte van de
Moeistraat. Dat hierdoor ook een prachtig
natuurgebied is gecreëerd, is natuurlijk mooi
meegenomen. Op de waarnemingenpagina’s van de website lees je bijna dagelijks
de waarnemingen en we beloven nu alvast
(redelijk; we blijven vrijwilligers) plechtig
dat we binnenkort ook een afzonderlijke
Westerplaspagina zullen aanmaken op deze
formidastische site.
Op 20 april kun je alvast je eerste ornitologische stapjes zetten onder begeleiding van
heel straffe “vogelaars” van onze afdeling.
Dan houden we immers een ontbijtactiviteit. Vanaf 8u30 kun je terecht aan de
Westerplas (ingang aan het wijkcentrum
Oase in Hooglatem ter hoogte van het
scoutslokaal – met onze excuses voor deze
pré-gps-beschrijving). Enkele vogelkenners zullen met telescopen ter plaatse zijn
zodat je de vogels van heel dichtbij kunt
bewonderen. Ze zullen je uitleggen hoe je
ze kan herkennen, waar ze vandaan komen
en waar ze naartoe trekken. Op 5 maart
ontdekten we een gekleurringde grutto die
enige weken voordien in het Spaanse Extremadura werd geringd. Misschien ontdek
je ook wel iets strafs. Wie Lieve Lammens
contacteert via dagllieve@hotmail.com of
via 0485/35.35.78, kan tegen kostprijs een
dosis croissants bestellen.

“Nieuw” verworven perceel
ingericht

Wie de Latemse actueelpagina’s las, kon
al lezen dat we eind 2006 een perceel
verwierven dankzij de steun van het
gemeentebestuur en de Vlaamse overheid. Het perceel heeft een bijzondere
voorgeschiedenis. De eigenaar had door
omstandigheden een voogd die de bezittin-
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gen moest beheren. Onroerend goed kon
enkel verkocht worden via tussenkomst
van de vrederechter. Dit duurde wel even,
maar na drie jaar geduld kon het perceel
op de hoek van de Berkenbosdreef en de
Kwakstraat verworven worden. Intussen
was het tientallen jaren niet meer beheerd.
De knotwilgen werden in elk geval in
veertig jaar niet meer geknot. Dit konden
we vaststellen door de jaarringen van de
afgesnoeide takken te tellen. Sommige
knotwilgen waaiden onder het gewicht
van hun takken om en zijn verloren. Het
afval dat op het perceel werd gesluikstort
is opgeruimd. Binnenkort gaat Natuurpunt
nog een afsluiting plaatsen en het beheer
zal uitgevoerd worden, in samenwerking
met een jonge landbouwer. Het grootste
deel zal begraasd worden maar mogelijk
gaan we ook een klein deeltje maaien. Een
deel van het perceel zullen we behouden
als ruigte. Onze bosrietzangers en heel wat
kleine meersenfauna hebben hier nood
aan. Op de website vind je alle informatie
over dit perceel. Langs deze weg willen
we in elk geval de vele vrijwilligers en de
professionele Natuurpuntploeg danken
voor de uitzonderlijke inspanning om van
dit stukje Latem opnieuw een natuurparel
te maken. Meer foto’s kun je bekijken bij de
fotoverslagen op www.inverde.be.

Kom op zaterdag 28 juni een dagje meehelpen in de Latemse Meersen. Jong of
oud, nieuw Natuurpuntlid of oudgediende.
De ervaring leert dat iedereen veel plezier
heeft aan zo’n natuurbeheersdag. De
natuurbeheerswerken zijn voor iedereen
haalbaar. Overdag ringen we een aantal
broedvogels en ’s avonds bekijken we de
meest kleurrijke nachtvlinders tijdens de
supergezellige barbecue (gratis voor wie
helpt tijdens de werkdag).
Afspraak vanaf 10 uur aan de hooilanden
ter hoogte van het Cultureel Centrum in
de Kwakstraat. Meer info? tom.embo@lne.
vlaanderen.be of 0478/31.50.76

