
 

 

    
 

BIODIVERSITEITSCHARTER SINT-MARTENS-LATEM 

2020 – 2026 
 

Tussen Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem, hier vertegenwoordigd door mevrouw 

Agnes Lannoo – Van Wanseele, burgemeester, bijgestaan door mevrouw An De Vreese, 

algemeen directeur en de heer Emile Verschueren, schepen voor leefmilieu, hierna 'de 

gemeente' 

 

En Natuurpunt Gent vzw – Kern Deurle-Latem, hier vertegenwoordigd door de Frederik Van 

Vlaenderen, voorzitter, Rupert Walraeve, vicevoorzitter en Marc Depourcq, secretaris, 

hierna 'Natuurpunt' 

 

Wordt overeen gekomen wat volgt: 

 

GEBIEDSGERICHTE NATUUR 

Natuurpunt zet actief vrijwilligers in voor het verhogen van de biodiversiteit in de gemeente 

Sint-Martens-Latem. De vereniging organiseert het beheer van natuurterreinen, hetzij als 

coördinator/regisseur, hetzij in eigen beheer. Hierbij schakelt zij tevens beroepslandbouwers 

in en doet ze een beroep op sociale economie en de professionele arbeidersploeg van 

Natuurpunt. 

 

Op basis van specifieke behoeften werkt Natuurpunt projecten uit om de natuurwaarden in 

de gemeente maximaal te ontwikkelen (bijvoorbeeld het Herdwickschapenproject). De 

vereniging werkt actief aan de uitbreiding en de openstelling van het erkend natuurreservaat 

de Latemse meersen en waar mogelijk andere natuurgebieden. Ze monitort de resultaten 

van het gevoerde beheer en stelt de resultaten kosteloos ter beschikking van de gemeente. 

Ze gebruikt hierbij haar interne kennis en netwerk. De vereniging stelt haar expertise ter 

beschikking voor natuurgebonden gemeentelijke projecten, in het bijzonder de evaluatie en 

de actualisatie van het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (1996). 

 

NATUUR VOOR IEDEREEN 

Natuurpunt werkt aan een draagvlak voor natuur en biodiversiteit. De vereniging zet jaarlijks 

minstens drie acties op om de inwoners actief te betrekken en kennis te laten maken met 

natuur in de buurt. ‘Natuur voor iedereen’ is het uitgangspunt van de communicatie en 

sensibilisatie-acties. De acties zijn erop gericht om een breed publiek te betrekken en 

worden bij voorkeur georganiseerd in samenwerking met andere lokale verenigingen. 

Daarnaast organiseert de vereniging met haar actieve vrijwilligers minstens drie 

beheerdagen in natuurterreinen. Ook hiervoor onderneemt Natuurpunt acties om inwoners 

en buurtbewoners te betrekken.  



 

 

De gemeente ondersteunt Natuurpunt in het bereiken van bovenvermelde doelstellingen en 

binnen de perken van het jaarlijks gemeentelijk budget door middel van: 

1. de restfinanciering van de aankoop van terreinen binnen de uitbreidingsperimeter van 

erkend natuurreservaat (jaarlijks budget 25.000 euro) ; 

2. de betoelaging van natuurinrichtingswerken (jaarlijks budget 10.000 euro) ; 

3. een forfaitaire jaarlijkse toelage voor het bereiken van bovenvermelde doelstellingen van 

2.500 euro ; 

4. het kosteloos ter beschikking stellen van de weide aan het gemeentelijk museum Gevaert-

Minne, inclusief het stalletje ; 

5. het kosteloos ter beschikking stellen van een toegankelijke stockageruimte voor 

beheermateriaal. 

 

Deze overeenkomst wordt gesloten voor de periode 2020 tot en met 2026. Jaarlijks worden 

de acties en het resultaat op het terrein in onderling overleg geëvalueerd. Natuurpunt 

brengt uiterlijk in december verslag uit aan het College van Burgemeester en Schepenen. Op 

basis van deze evaluatie kunnen de accenten voor het komende jaar of desgevallend de 

overeenkomst worden bijgestuurd. 

 

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Martens-Latem: 

 

 

 

 

An DE VREESE Agnes LANNOO – VAN WANSEELE Emile VERSCHUEREN 

Algemeen directeur Burgemeester Schepen voor milieu 

 

 

Namens Natuurpunt Gent vzw – Kern Deurle-Latem: 

 

 

 

 

Frederik VAN VLAENDEREN Rupert WALRAEVE Marc DEPOURCQ 

Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris 

 


