N a t u u r i n r i c h t i n g
Latemse Meersen
‘ Zorgen voor
meer toegankelijkheid
en biodiversiteit’

Beperkte hinder
De VLM voorziet weinig hinder voor omwonenden, fietsers en wandelaars. De werken zullen maar 60 dagen
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 altijd te vinden op www.vlm.be (tik ‘latemse
meersen’ in de zoekfunctie) of scan de QR-code
in met je smartphone om rechtstreeks op de
juiste webpagina te komen.

Kostenplaatje
Colofon
Tekst, vormgeving en foto’s:
VLM Regio West, vestiging Gent
VLM Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus
75, 9000 Gent
VU: Vlaamse Landmaatschappij,
ir. Toon Denys, gedeleg. bestuurder
Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel
juni 2014

www.vlm.be

juni 2014

Het totale kostenplaatje van de werken in 2014
is geraamd op 157.259 euro. De Vlaamse overheid
en de gemeente Sint-Martens-Latem staan in voor de
financiering. De gemeente komt tussen voor een derde van
de kosten.
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Vragen?
Voor meer informatie over de werken kun je altijd terecht bij
Eddy Van Braeckel (leidend ambtenaar),
tel. 09 244 85 61 of eddy.vanbrackel@vlm.be
Jan Verboven (projectleider),
tel. 09 244 85 17 of jan.verboven@vlm.be
Els Seghers (communicatieverantwoordelijke),
tel. 09 244 85 03 of els.seghers@vlm.be
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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 landduin, hoger gelegen donken (kleine heuvels) en
oeverwallen bieden er volop kansen aan vele planten en dieren.
Vanaf de zomer van 2014 voert de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
enkele natuurinrichtingswerken uit om het unieke karakter van
de Latemse Meersen te behouden. Bedoeling is om een hogere
waterkwaliteit, meer biodiversiteit en betere wandelmogelijkheden
te bekomen.

Natuurinrichtingswerken
3 Het natuurpad naar de Baarle-Frankrijkstraat wordt plaatselijk verbeterd. Daarbij
hebben we wel steeds aandacht voor het
avontuurlijke karakter van de paden.
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1 We verwijderen het slib in de Meersbeek
tussen de Brakelmeersstraat en de BaarleFrankrijkstraat. Op die manier wordt de beek
opnieuw dieper, zuiverder en zuurstofrijker.

Natuurpad
Rietveld

4 We ruimen het slib weg van het

3

oostelijk deel van de Meersbeek tot
aan de monding van de Leie.
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veld aan de Baarle-Frankrijkstraat los van
het rioolwaternet. Het huishoudelijk afvalwater gaat dan via een persleiding naar
de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Ossemeersen in Gent.
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Slibruiming
2 Aquafin NV koppelt het zuiveringsriet-
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Vlonderpaden

5 Het vlonderpad tussen het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem en

Data inrichtingswerken
5
3
1
2
4

Herstel vlonderpaden - begin juni 2014
Verbeteringen natuurpad - begin juni 2014
Slibruiming - midden augustus 2014
Loskoppelen zuiveringsrietveld - wellicht in 2015-2016
Slibruiming - wellicht in 2016

1

de Kwakstraat is op vele plekken in een slechte staat. Om de toegankelijkheid voor wandelaars te verhogen, zal een aannemer
waar nodig het pad herstellen en verlengen. Zo kunnen nog
meer wandelaars genieten van de Latemse Meersen.

Gemeentehuis
Sint-Martens-Latem
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Vragen?
Voor meer informatie over de werken kun je altijd terecht bij
Eddy Van Braeckel (leidend ambtenaar),
tel. 09 244 85 61 of eddy.vanbrackel@vlm.be
Jan Verboven (projectleider),
tel. 09 244 85 17 of jan.verboven@vlm.be
Els Seghers (communicatieverantwoordelijke),
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de Leie. Waardevolle overgangszones naar drogere gebieden
zoals de landduin, hoger gelegen donken (kleine heuvels) en
oeverwallen bieden er volop kansen aan vele planten en dieren.
Vanaf de zomer van 2014 voert de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
enkele natuurinrichtingswerken uit om het unieke karakter van
de Latemse Meersen te behouden. Bedoeling is om een hogere
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