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Broedseizoen in de Latemse
meersen

H

et broedseizoen is bij het schrijven van dit artikel nog
maar pas gestart. Ons koppeltje torenvalken heeft
alvast z’n vaste stek opnieuw ingenomen. Op de foto zie
je de jongen van vorig jaar. Ieder jaar krijgen ze een ring
om de poot met een uniek nummer zodat wetenschappers het reilen en zeilen van deze vogels kunnen volgen.
Wie deze vogels wil bewonderen volgt het nieuwe wandelpad aan het gemeentehuis. Als je het populierenbos
uitloopt en even halt houdt op de plek waar het knuppelpad terug start, dan hoef je wellicht maar even te wachten voor je de jachttechnieken van deze vogel kan observeren.
Ook ijsvogels hebben de Latemse meersen opnieuw als
broedbiotoop uitgekozen. Wie het meest exotische vogeltje van onze Vlaamse avifauna wil bewonderen kiest het
nieuwe Natuurpuntwandelpad aan het cultureel centrum.
Ter hoogte van het brugje over de Meersbeek kan je de
vogels met een beetje geduld waarnemen. Meest kans
heb je in juli, wanneer ook de jonge vogels uitgevlogen
zijn.
Ook de buizerd heeft zijn horst weer ingenomen. Om
deze roofvogels te zien neem je het wandelpad langs de
Leie ter hoogte van het Veer. Na de laatste woningen
scan je de boomtoppen boven de meersen af. Veel kans
dat je de vogels op thermiek ziet zweven. Ook kievit,
waterral, bosrietzanger, kuifeend, kleine karekiet en een
pak andere vogels broeden jaarlijks in de Latemse meersen.
Op onze natuurwandelingen proberen we uiteraard al
deze vogels voor de verrekijker te krijgen. Hou dus de
activiteitenkalender van Natuurpunt Gent in de gaten. De
Latemse kern van Natuurpunt organiseert daarnaast ook
geleide wandelingen op aanvraag voor kleinere of grotere
groepen en dit voor een kleine vergoeding. Wie interesse
heeft kan contact opnemen met Johan De Bondt
(johandebondt@hotmail.com).
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Landbouwer vernietigt waardevolle historische hooilanden in
Latemse meersen

H

oewel er nog heel wat werk aan de winkel is, heeft
de natuur van de Latemse meersen zich de laatste
jaren met rasse schreden hersteld, dankzij de inspanningen van Natuurpunt vzw en met de steun van het gemeentebestuur en het Vlaamse gewest. Grote delen van
de Latemse meersen werden dan ook opgenomen in het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Na de BourgoyenOssemeersen vormen de Latemse meersen op heden het
grootste natuurreservaat van de Leievallei.
Al deze inspanningen en beschermingen ten spijt blijkt
nog niet iedereen het nodige respect op te brengen voor
de zeldzame natuurwaarden. Een Latemse landbouwer
ploegde een waardevol historisch permanent grasland met
talrijke zeldzame graslandsoorten om, met de bedoeling
maïs te telen. De tussenkomst van de lokale landbouwvertegenwoordigers uit de milieuraad bleek weinig overtuigend, want enige dagen later startte diezelfde landbouwer met het omploegen van een ander grasland, en dat
nog wel vlak langs het nieuwe wandelpad. Dankzij het
kordate optreden van de burgemeester, de lokale politie
en de natuurwachter van AMINAL afdeling Natuur werd
de landbouwer gestopt tijdens het omploegen van het
tweede hooiland. Op voorwaarde van herstel van de
graslanden kan deze landbouwer een veroordeling voor
de rechtbank ontlopen.
Het vernietigen van deze waardevolle graslanden is toch
een jammer antwoord van de landbouwsector op onze
inspanningen om deze maximaal te betrekken bij het
beheer van het natuurgebied. Laat ons hopen dat het bij
dit ene incident blijft en dat er geen nieuwe stokken in de
wielen worden gestoken van de constructieve dialoog
tussen natuurbeschermers en landbouwers in Sint-Martens-Latem.

Gemeentebestuur investeert
opnieuw in Latemse natuur én
sociale tewerkstelling

D

e gemeenteraad keurde het voorstel goed om in
2004 opnieuw een contract af te sluiten met een
sociaal tewerkstellingsprogramma voor allerlei beheersen inrichtingswerken in de Latemse natuur. Via deze
programma’s krijgen langdurig werklozen een opleiding
in groenwerk, kunnen ze ervaring opdoen op het terrein
met het gebruik van allerlei machines (kettingzaag,
maaimachines, bosmaaiers,…) om op die manier opnieuw in het reguliere arbeidscircuit terecht te komen.
Veelal stromen ze door naar groenbedrijven, tuinaanleggers of groendiensten van de overheid. Een sociale doelstelling wordt hier gekoppeld aan herstel van natuur en
landschap. In de Latemse meersen werkten ze zo recent
mee aan beheerswerken in het reservaat, het aanleggen
van begrazingsrasters en het nieuwe wandelpad tussen
Kwakstraat en Meersstraat.
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Nieuwe aankoop in de Latemse
Meersen!!!

O

ns natuurreservaat de Latemse meersen werd in het
voorjaar opnieuw een stukje groter. In februari verwierven we een stuk hooiland tijdens een openbare verkoop. Het perceel sluit aan bij percelen die reeds worden
beheerd door Natuurpunt en is gelegen langsheen het
nieuwe wandelpad. De Latemnaars zullen er dus onmiddellijk kunnen van genieten.
Het perceel werd lange tijd niet beheerd, zodat het momenteel gedomineerd is door een ruigtevegetatie. Enkele
relicten van dottergrasland tonen aan dat dit vroeger een
bloemrijk hooiland moet zijn geweest. Dat doet ons hopen dat de natuur zich dankzij een aangepast beheer snel
zal kunnen herstellen.
In samenwerking met het gemeentebestuur werd reeds
gestart met de uitrastering van een begrazingsblok op een
deel van het perceel. Er zal een overeenkomst gemaakt
worden met een jonge melkveehouder voor het beheer.
Hierdoor is niet enkel de natuur winnaar maar zal het
natuurreservaat ook bijdragen aan de leefbaarheid van
een jong landbouwbedrijf. Het is een vaste aanpak van
de Latemse kern van Natuurpunt om waar dat mogelijk is
landbouwers te betrekken bij de ontwikkeling van natuur.
Een aanpak die tot op heden vrij positieve resultaten oplevert.

Latemse scholen onderzoeken
waterkwaliteit Meersbeek…
en zagen dat het zeer slecht
gesteld is

L

eerlingen van de vijfde en zesde klas van de gemeentelijke basisschool gingen samen met hun leerkracht
en onder begeleiding van leden van Natuurpunt op stap
in de Latemse meersen. Hoofddoel van hun bezoek: de
waterkwaliteit van de Meersbeek onderzoeken. Aan de
hand van eenvoudige proefjes gingen de leerlingen na
hoe het gesteld is met de waterkwaliteit. De resultaten
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waren onthutsend. Alle onderzochte parameters toonden
aan dat het water van de Meersbeek sterk vervuild is.
Ook proefjes naar de biotische index, waarbij met schepnetjes allerlei waterorganismen worden gevangen, bevestigden de slechte waterkwaliteit. De vangst was eerder
mager te noemen, hoewel de waterschorpioenen toch
enig ontzag inboezemden bij de leerlingen. Oorzaak van
deze watervervuiling is de povere aanleg van het rioleringsstelsel door de gemeente en het bijgevolg slecht werkende zuiveringsrietveld in de Baarle-Frankrijkstraat.
Op de milieuraad werden de meetresultaten voorgelegd
aan de schepen van leefmilieu Bea Roos. Zij erkende de
problematiek en is ook van oordeel dat de knelpunten
snel en beter in kaart moeten gebracht worden in functie
van een actieprogramma om de Meersbeek te saneren.
Op de begroting is hiervoor zelfs een budget voorzien,
maar de schepen voegde hier onmiddellijk aan toe dat ze
dit budget zou bevriezen, in afwachting van onderhandelingen met Aquabio. Dit is een initiatief waarbij de drinkwatervoorzieningsmaatschappij zich ook gaat bewegen op
de ‘rioolmarkt’. Veel concreets kon de schepen hierover
niet kwijt en onze vrees is dan ook dat de sanering van
de Meersbeek niet als een prioriteit wordt aanzien. Wij
hopen alvast op daadkracht van de schepen van leefmilieu en een snelle deblokkering van de budgetten!!!

Hooidag in de Latemse Meersen

O

p zaterdag 17 juli ben je welkom op de jaarlijkse
hooidag in de Latemse meersen. We combineren er
beheerswerken met een portie plezier en je kan er tevens
kennis maken met planten en dieren uit ons natuurreservaat. Hoogtepunt vormt het ringen van onze ijsvogels.
Elders kon je al lezen dat deze natuurparels de Latemse
meersen opnieuw hebben uitgekozen als broedbiotoop en
we krijgen ze dus bijna zeker van heel nabij te zien.
Onze volgehouden maaiwerkzaamheden hebben een oud
tuinstort, dat overwoekerd was met brandnetels en kleefkruid, omgetoverd tot waardevolle bloemrijke dottergraslanden. Dit jaar krijg je opnieuw de kans om je steentje bij
te dragen aan dit natuurherstel in de Leievallei. Het werk
is niet te zwaar en haalbaar voor iedereen. Nadien ben je
van harte welkom op de sfeervolle barbecue met kampvuur (met hout van één van onze knotdagen).
Een uitgelezen kans om de natuur in eigen streek te helpen beschermen!!! Wij rekenen op jullie hulp.
Wanneer: Zaterdag 17 juli van 11 tot 17 uur
Waar: De hooilanden kan je vinden aan het cultureel
centrum in de Kwakstraat te Sint-Martens-Latem. De
Kwakstraat is een zijstraat van de Kerkstraat en goed
bereikbaar met openbaar vervoer.
Om organisatorische redenen graag een seintje indien je
aanschuift voor de BBQ, via tom.embo@lin.vlaanderen.be
of 09/283.03.51. Deelname in de kosten van de BBQ:
4 euro.
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