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kern latem

Sint-martens-latem is gelukkig nog altijd 
een gemeente met veel groen waar het 

goed is om wonen. De leie bepaalt mee 
het karakter van ons dorp. De besluitvor-
ming op gemeentelijk niveau is van cruciaal 
belang om het groen en de natuur in latem 
te beschermen, te herstellen en te ontwik-
kelen.  Dankzij de aangehouden steun van 
diverse besturen is het natuurreservaat de 
latemse meersen stelselmatig in opper-
vlakte uitgebreid, wat nieuwe natuur naar 
ons dorp heeft gebracht. De aanleg van de 
Westerplas in Hooglatem zorgde niet enkel 
voor droge voeten bij wateroverlast, maar 
vormde meteen een magneet voor heel 
speciale broed- en trekvogels. Ondertussen 
werkt het Vlaams Gewest met steun van 
de gemeente aan de realisatie van een 
parkbos, als groene long tussen Gent, De 
Pinte en ons dorp. In al die natuurprojecten 
worden wandel- en fietspaden aangelegd, 
zodat elke dorpsbewoner kan genieten van 
de inspanningen op het terrein.

toch staat de natuur in onze gemeente heel 
sterk onder druk. langzaam maar zeker 
raakt het dorp volgebouwd, er verdwijnen 
nog steeds meer bossen en bomen dan er 
bijkomen en de realisatie van ons enige 
natuurreservaat verloopt zo traag dat we 
nog enkele decennia nodig zullen hebben 
om de bedreigde natuur veilig te stellen. 
Het is dus absoluut nodig om een tandje 
bij te steken. met dit memorandum willen 
we de politieke partijen inspireren om hun 
partijprogramma’s voldoende te kruiden.

Hierbij vragen we bijzondere aandacht voor 
de belabberde waterkwaliteit in Sint-
martens-latem. Bijna al onze sloten, beken 
en rivieren zijn zo vervuild dat ze vrijwel 
biologisch dood zijn. tijdens de afgelopen 
legislatuur is een studie uitgevoerd over de 
waterkwaliteit in ons dorp. De resultaten 
zijn dus dramatisch. Het siert het gemeen-
tebestuur dat het de moed heeft gehad om 
deze problematiek objectief in kaart te 
brengen. maar daar koopt de natuur uiter-
aard niets mee. natuurpunt kern latem 
roept de latemse partijen op om in hun 
verkiezingsprogramma een stevig water-
zuiveringsprogramma op te nemen. Hier-
onder volgen enkele verwachtingen.

1. Verdubbeling van  
de Westerplas

Het Westerplasproject werd in 1996 ont-
worpen en was in 2006 uitgevoerd. Het 

project overtrof enerzijds onze verwachtin-
gen, anderzijds legden recente hoogwater-
periodes ook de zwakheden ervan bloot. 
De Westerplas werkt als een stofzuiger 
voor vervuilende stoffen. De talloze water-
planten zuiveren het water, waardoor we 
net na de Westerplas een van de zeldzame 
beektrajecten hebben met een vrij goede 
waterkwaliteit. Zelfs de veeleisende snoek 
zwemt erin rond. De (avi)fauna en de 
flora van de Westerplas tarten elke verbeel-
ding, maar het gebied is heel klein en de 
natuur vraagt om wat meer ruimte. Het 
belangrijkste is echter de vaststelling dat 
de buffercapaciteit momenteel te beperkt 
is om de inwoners van Hooglatem een 
veilige woonplaats te garanderen. De ver-
dubbeling (in oppervlakte) van de Wester-
plas zal in eerste instantie leiden tot woon-
veiligheid voor de inwoners van Hooglatem 
(droge voeten bij wateroverlast), een zui-
verder waterkwaliteit en een veilige haven 
voor planten en dieren. Door de verdub-
beling van de Westerplas kunnen we het 
wandelplezier in het gebied nog aanzienlijk 
verbeteren. natuurpunt is ook vragende 
partij om percelen bouwgrond die vandaag 
nog periodiek onder water lopen, te her-
bestemmen.

2. Bufferstroken doorheen het 
landbouwgebied van Hoog
latem en Deurle

De waterkwaliteit van de nazarethbeek 
wordt in hoofdzaak negatief beïnvloed 
door intensieve landbouwactiviteiten. 
Hoewel de landbouwsector onmiskenbaar 
inspanningen levert, stellen we jaarlijks nog 
vast dat drijfmest en pesticiden rechtstreeks 
in de sloten en beken worden geloosd. 
Daarom wil natuurpunt langs de nazareth-
beek in Hooglatem een bufferstrook van 
minstens 12 meter aan elke oever. Die 
strook kan gecombineerd worden met de 
aanleg van nieuwe trage wegen voor wan-
delaars en fietsers in ons dorp.

3. Zuivere Meersbeek en sanering 
van het zuiveringsrietveld in 
de Baarle Frankrijkstraat

De meersbeek is biologisch zo goed als 
dood ondanks haar ligging in het Vlaams 
ecologisch netwerk. Ze zou de centrale 
levensader in ons gemeentelijk natuurre-
servaat moeten zijn. Het Vlaams Gewest 
heeft samen met het gemeentebestuur een 
natuurinrichtingsproject voorbereid om de 

meersbeek zuiver te maken. natuurpunt 
rekent erop dat de latemse partijen zich 
verder engageren om dit project volledig 
en zonder vertraging uit te voeren, name-
lijk de lozing van huishoudelijk afvalwater 
in de meersbeek wegwerken, het vervuilde 
slib uit de meersbeek en haar zijsloten 
ruimen en het lozingspunt aan het rietveld 
in de Baarle Frankrijkstraat afkoppelen van 
de meersbeek.

4.  Uitbreiding van het natuur
reservaat de Latemse Meersen

natuurpunt waardeert heel sterk de ge-
meentelijke ondersteuning die de vereni-
ging krijgt bij de verwerving en beheer van 
ons natuurreservaat in de latemse meer-
sen. natuurpunt rekent erop dat die instru-
menten behouden blijven en waar mogelijk 
worden versterkt. aan dit tempo zal het 
nog enkele decennia duren voor ons dorp 
over een volwaardig natuurreservaat be-
schikt. Daarom vraagt de vereniging om in 
de meest bedreigde randzones van het 
gebied actievere verwervingsinstrumenten 
in te zetten.

5.  Uitbreiding van ons bosareaal
latem en Deurle waren bosrijk en bomen-
rijk. Helaas daalt de bosoppervlakte in onze 
gemeente nog altijd. natuurpunt vraagt 
dat aansluitend aan de inspanningen van 
het Vlaams Gewest om een parkbos te 
realiseren ook gemeentelijke actie wordt 
ondernomen om de ontbossing in ons dorp 
te stoppen en nieuwe bospercelen te rea-
liseren.

6.  Behoud van het landelijke  
karakter van onze gemeente

natuurpunt vraagt dat het verkiezingspro-
gramma van de partijen een engagement 
zou bevatten dat er geen nieuwe gemeen-
telijke ruimtelijke initiatieven worden ge-
nomen die de bebouwde oppervlakte in 
Sint-martens-latem doen toenemen. De 
recente gemeentelijke ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen leiden ertoe dat de bebouw-
de oppervlakte in onze gemeente toe-
neemt, waardoor de verstedelijking zich 
meer en meer opdringt. natuurpunt vraagt 
dat het gemeentelijk beleid in de komende 
legislatuur gericht is op het maximaal be-
schermen van de open ruimte.
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