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Beperkte hinder
De VLM voorziet weinig hinder voor omwonenden, fiet-
sers en wandelaars. De werken zullen maar 60 werkda-
gen duren en waar nodig worden er alternatieve routes 
voorzien. Wij zijn van plan de betrokken partijen steeds 
op de hoogte te houden van de werken. Meer informatie 
is te vinden op www.vlm.be (tik ‘latemse meer-
sen’ in de zoekfunctie) of scan de QR-code in met je 
smartphone om rechtstreeks op de juiste webpagina te 
komen.

Kostenplaatje
Het totale kostenplaatje van de werken in 2017 is geraamd op 175.000 euro. De 
Vlaamse overheid en de gemeente Sint-Martens-Latem staan in voor de financiering. 
De gemeente komt tussen voor een vierde van de kosten.

Vragen?
Voor meer informatie over de werken kun je altijd terecht bij: 
Eddy Van Braeckel (leidend ambtenaar),  09 244 85 61  eddy.vanbraeckel@vlm.be
Eric Martens (werftoezicht),  09 244 85 23  eric.martens@vlm.be
Jan Verboven (projectleider),  09 244 85 17  jan.verboven@vlm.be
Els Seghers (communicatieverantwoordelijke),  09 244 85 03  els.seghers@vlm.be
nv Heryman - De Roeck (aannemer),   03 775 95 37  www.heyrman-de-roeck.be
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Uitgevoerde 
slibruiming

We ruimen het slib weg van het oostelijk 
deel van de Meersbeek tot aan de monding 
van de Leie.

Uit te voeren 
slibruiming

Natuurinrichtingswerken 
Vanaf de tweede helft van augustus 2017 voert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in opdracht van het Agent-
schap voor Natuur en Bos (ANB) enkele laatste natuurinrichtingswerken uit om het unieke karakter van de 
Latemse Meersen te behouden. Deze werken bestaan uit een slibruiming van de oostelijke Meersbeek vanaf de 
Baarle-Frankrijkstraat tot aan de monding in de Leie waarbij ook enkele zijgrachten worden aangepakt. 
Daarnaast wordt een verdiepte moeraszone gegraven langs de beek stroomafwaarts van het rietveld.
Om deze werken te kunnen uitvoeren, werden in het voorjaar langs de beek al enkele bomen en struiken grondig 
gesnoeid. Het geruimde slib zal eerst in twee tijdelijke bezinkingsbekkens aan de Baarle-Frankrijkstraat en de 
Meersstraat ontwateren en vervolgens worden afgevoerd. 

Inleiding
De Latemse Meersen is een natuurgebied 
dat zich uitstrekt over Sint-Martens-Latem, 
Deinze en Gent. 
Het gebied is zo’n 284 hectare groot met 
vooral open meersen en natte weilanden 
langs de Leie. 
Waardevolle overgangszones naar 
drogere gebieden zoals de land- 
duin, hoger gelegen donken (kleine 
heuvels) en oeverwallen bieden er 
volop kansen aan vele planten en 
dieren.
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