KERN LATEM

Landschap in de

Het Natuurinrichtingsproject Latemse Meersen in uitvoering: enkele

Om het beschermde landschap van de Latemse meersen te verfraaien zijn de laatste weken allerlei werken uitgevoerd. Enkele overheids-diensten
en Natuurpunt sloegen de handen in elkaar om de omgeving van het natuurgebied
aantrekkelijker te maken en zo de belevingswaarde van het landschap te verhogen
voor de duizenden wandelaars van binnen en buiten de gemeente. De komende
maanden wordt hier in het kader van het natuurinrichtingsproject verder aan gewerkt.

Plooien glad gestreken

B

egin mei had de Latemse kern van Natuurpunt Gent een overleg met de Latemse VLD-fractie en dit in aanwezigheid
van de burgemeester. Aanleiding was een
kritisch artikel in Snep! over de afzwakkende interesse in milieu- en natuurthema’s
binnen de Latemse politiek.
Intussen heeft de burgemeester een initiatief genomen om op korte termijn een
duurzaamheidambtenaar aan te werven
die de milieudienst moet versterken en die

30

Snep! · 2de trimester 2003

tot taak krijgt om dynamiek te brengen
in het milieubeleid van de gemeente.
Ook bestond bij ons de vrees dat de
VLD-fractie het ruimtelijk statuut van de
onbebouwde gronden in de Latemse
meersen ter discussie wou stellen. Uit
het overleg bleek dit onterecht te zijn.
Het gesprek verliep dan ook in een constructieve sfeer en het vormt een goede
basis voor een verdere opbouwende
dialoog.

KERN LATEM

Latemse meersen hersteld

lelijke bouwsels zijn eindelijk uit het Latemse landschap verdwenen.

D

e grootste verwezenlijking
betrof de afbraak van een
grote landbouwloods die in
de jaren ’80 nogal ongelukkig in het
gebied werd neergepoot. Het gebouw werd in 1998 verworven door
de Afdeling Natuur van AMINAL.
De Vlaamse Landmaatschappij
heeft zich sindsdien ingezet om de
loods te verplaatsen naar het agrarisch gebied. Nu staat de loods op
een meer geschikte plaats elders in
Oost-Vlaanderen. Ook de betonweg dwars door de meersen werd
uitgebroken. Nu de loods verdwenen is en het uitzicht hersteld, kan
je niet begrijpen dat ooit iemand
beslist heeft om hiervoor een
bouwvergunning te verlenen.
Aquafin heeft zijn belofte uitgevoerd om de storende groene ‘Bekaertdraad’-omheining te vervangen door een meer in het landschap
passende kastanjehouten afsluiting.
De Latemse kern van Natuurpunt
had hier reeds enige tijd op aangedrongen, het oog wil immers ook
wat. Ook de gebiedsvreemde Carpinus-haag werd verplant. Op die
manier werkt Aquafin mee om de

authenticiteit van de meersen in
stand te houden, wat wij uiteraard
bijzonder appreciëren. Het beheer
van de vegetatie in het rietveld
wordt sinds enige tijd aangepast
aan de natuurwaarden die er aanwezig zijn (o.m. de vele broedvogels). Mooi werk! Belangrijker nog
is dat Aquafin, de VMM (Vlaamse
Milieumaatschappij) en het gemeentebestuur stilaan plannen maken voor een sanering van deze tot
op heden nog slecht werkende zuiveringsinstallatie.
Op verschillende plaatsen in de
meersen werden schuilhokken
(soms vervallen, soms illegaal) afgebroken. Sociale tewerkstellingsprogramma’s ondersteund door
Natuurpunt vzw of door de gemeente Sint-Martens-Latem werden hierbij ingeschakeld. In het
najaar wordt door de Vlaamse
Landmaatschappij een nieuw wandelpad aangelegd, dat de Kerkstraat van aan het gemeentehuis
zal verbinden met de Kwakstraat.
Langsheen dit wandelpad werd dit
voorjaar een nieuw begrazingsblok
uitgerasterd.

Op hetzelfde perceel had tijdens
het voorjaar overigens de knotdag
van Natuurpunt Gent plaats. Knotwilgen zijn typische, door ons gekoesterde landschapselementen
van meersengebieden. De gemeente subsidieert overigens iedereen
die knotwilgen snoeit of aanplant.
Ondanks de druilende regen waren
toch heel wat vrijwilligers opgedaagd om knotwilgen – die we bij
de geboorte van het natuurreservaat zelf geplant hadden – voor de
derde maal te knotten. Na de
werkdag spoelden we het vele regenwater weg met een goede jenever bij de stoof van het cultureel
centrum. Tijdens de geslaagde geleide lentewandeling van de Latemse Natuurpuntkern genoten tientallen deelnemers tijdens een zonnige
dag van al dit fraaie werk. Niet
enkel de natuur is hier een winnaar!!!

Snep! · 2de trimester 2003

31

