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Latemse Meersen: ‘Keuzemeersen’

(Inleiding)

(Situering)

Het natuurinrichtingsproject is ondertussen geen onbekende meer! Na de werken in SintMartens-Latem komen nu de Keuzemeersen aan bod. In het vorige krantje (februari 2006)
lieten we u reeds kennis maken met de plannen van het natuurinrichtingsproject Latemse
Meersen, deel Keuzemeersen. Dit krantje kondigt de werken aan die voorzien waren voor
het einde van deze zomer. Wegens vertraging bij het verkrijgen van de bouwvergunning,
zijn we echter genoodzaakt om het grootste deel van de werken uit te stellen tot volgend
jaar nl. zomer 2007. In oktober 2006 wordt wel gestart met het kappen van de oude populierendreven. Naar aanleiding van de start van de werken van PUP2 organiseren we
een infowandeling waarop u van harte bent uitgenodigd! Meer info hierover achteraan
in dit krantje.

(Stap

v o o r

s t a p

+
Latemse Meersen
Keuzemeersen

)

Het natuurinrichtingsproject Latemse
Meersen is gelegen op het grondgebied van de gemeente
Sint-Martens-Latem en de steden
Deinze en Gent.
De totale oppervlakte bedraagt
284 ha en is voor minimum 90%
gelegen in bestemming natuurgebied
op het gewestplan.
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Na de instelling van het natuurinrichtingsproject eind juni 1999 is een projectrapport (waarin de grote lijnen van het project
staan uitgeschreven) in openbaar onderzoek gegaan in het voorjaar van 2000.
Gewezen Minister van Leefmilieu Dua legde de ‘maatregelen en uitvoeringsmodaliteiten’ (wie doet wat) vast op 13 februari
2001.
Hierna werd een eerste deelprojectuitvoeringsplan (PUP1) (technische uitwerking van een eerste pakket inrichtingsmaatregelen) opgemaakt. Het ging om
maatregelen op het grondgebied van SintMartens-Latem. Het openbaar onderzoek
rond dit projectuitvoeringsplan liep tijdens
de jaarwissel 2001-2002. Na het behande-

len van bezwaren door projectcommissie
en -comité, werd dit PUP1 vastgesteld in
maart 2002. De werken werden uitgevoerd
in de loop van het najaar 2003.
Het tweede deelprojectuitvoeringsplan
(PUP2) handelt over de maatregelen in
de Keuzemeersen. Dit PUP ging in openbaar onderzoek in februari-maart 2005.
Op basis van opmerkingen die hieruit
voortkwamen, werden enkele aanpassingen doorgevoerd, zoals beschreven in het
‘overwegingsdocument’ dat alle bezwaarindieners opgestuurd kregen. Het PUP2
werd door het comité vastgesteld op 7 september 2005. Sindsdien is gewerkt aan het
opmaken van de technische plannen en het
aanvragen van de nodige vergunningen.

Het is grotendeels een meersengebied
met natte weilanden langs de Leie. In
het deelgebied de Keuzemeersen zijn
de typische kenmerken van het gebied
(meersen, oeverwal en fijnmazig
netwerk van slootjes) goed bewaard
gebleven.
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In het vorige krantje werd uitvoerig toegelicht welke maatregelen voorzien zijn in de Keuzemeersen. Daarom hebben we deze keer gekozen voor een beknopt overzicht van de maatregelen, en aansluitend een lijstje van veel gestelde vragen tijdens het openbaar onderzoek.
Er waren ook opmerkingen en vragen omtrent de geplande onteigeningen: ondertussen zijn, met uitzondering van één eigenaar, alle
gronden in de centrale meersen aangekocht door de Vlaamse overheid. De pachters kregen allen een uitwinningsvergoeding voor het
stopzetten van het gebruik.
Maatregel

Uit te voeren werken

Hydrografische scheiding en opstuwing
(max 10 cm) van de centrale meersen

Dempen/afdammen van vier grachten Uitdiepen van twee bestaande grachten als alternatieve
afwatering Plaatsen van een regelbare stuw

Natuurbeheer in de centrale meersen

Plaatsen van 3,2 km nieuwe draadafsluiting om
één groot begrazingsblok te maken

Herstel van het waternetwerk

Slibruiming in 1,7 km grachten Openmaken en
vergroten van verlande poelen en slootkruispunten

Onderhoud kleine landschapselementen

Knotten van alle bestaande knotbomen

Doelstelling
De centrale meersen optimaliseren
voor broedende en doortrekkende
vogels, aantrekkelijker maken voor
allerlei gebiedseigen planten en
dieren en een soortenrijke mozaïekvegetatie creëren.

Behoud van het typische geperceleerde meersenlandschap met kleine landschapselementen (eerste jaren). Bufferen van de autosnelweg.

Herstel noordelijke populierendreef (*)

Kaprijpe en stervende populieren rooien en vervangen door nieuwe (Populus marilandica)

Aanleg groenscherm

Aanplant elzen-wilgenrij aan de voet van de Keuzedijk met open stukken zodat het zicht op de vallei
voor de bewoners behouden blijft

Visuele buffering van de woonwijk.

Creatie wandellus

Plaatsen van valpoortjes tussen de noordelijk
en middenste dreef Doorsteek mogelijk maken
van Keuzedijk naar middelste dreef Plaatsen van
twee bankjes

Het natuurgebied toegankelijk maken voor de bezoekers en de omwonenden.

Rooien populierendreef (*)

Rooien van alle nog aanwezige populieren langs
de zuidelijke dreef

Een meer open landschap creëren
en beschadiging van het wegdek
door omvallende populieren voorkomen.

(*) Enkel de maatregelen i.v.m. de populierendreven worden in oktober 2006 uitgevoerd. De andere maatregelen zullen worden uitgevoerd
na het vogelbroedseizoen van 2007 (zomer).
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Zal de vernatting geen invloed hebben op de waterstand in de woonwijk? Omdat de afstand tussen de opgestuwde sloten en
de woonwijk groter is dan de invloedsfeer van de opstuwing en omdat de opstuwhoogte zo beperkt is, zal er geen invloed zijn in de
woonwijk.
Kunnen de noordelijke en zuidelijk meersen nog afwateren? Momenteel loopt de belangrijkste afwatering van de volledige Keuzemeersen via de duiker onder de E40. Deze afwatering blijft uiteraard bestaan voor de noordelijke meersen en voor alle grachten die
aangesloten zijn op de zuid-noord-gracht die tussen de kouter en de meersen loopt. De zuidelijke meersen krijgen een nieuwe afwatering
rechtstreeks naar de Leie. Het overstort op de zuidoostelijk hoek van de woonwijk loopt ook in deze nieuwe verbinding.
Wordt er een rij essen geplant achter mijn tuin? In PUP2 stond inderdaad dat er een essenrij zou worden geplant aan de voet van
de Keuzedijk, maar dit is - op vraag van de bewoners naar aanleiding van het openbaar onderzoek - veranderd in een elzen-wilgenrij die
later geknot zal worden. In overleg met de aanpalende bewoners wordt de exacte plaats van beplanting bepaald zodanig dat ze hun zicht
op de meersen behouden. De aanplanting zelf gebeurt aan de kant van de weiden en dus niet onmiddellijk achter de tuinen.
Waarom moet er een wandelpad komen langs de Keuzewijk? Het Vlaams Gewest investeert een aanzienlijk bedrag in de natuurinrichting van de Keuzemeersen en vindt het daarom belangrijk dat de ingerichte natuur zoveel mogelijk toegankelijk is voor alle mensen.
In de Keuzemeersen kan de wandelaar rondom en in het natuurgebied wandelen zonder betekenisvolle hinder voor de natuurwaarden.
Het comité is van mening dat deze mogelijkheid moet blijven bestaan. Het noordelijk deel van de Keuzedijk wordt wel afgesloten naar
aanleiding van een bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De wandellus gaat gedeeltelijk door het weiland zelf waar het in
de wintermaanden behoorlijk nat zal zijn: laarzen aan te raden dus!
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CENTRALE MEERSEN

Begrazingsblok
Hooiland
Verschraling: eerste jaren hooien,
later opnemen in begrazingsblok
Werken aan water
Stroomrichting belangrijkste grachten
Gracht: verbinding verbreken
Regelbare stuw regelt waterpeil
centrale meersen
Vernieuwen lozingspunt voor
zuidelijke meersen en woonwijk
Aanleg waterplas door afgraving

ZUIDELIJKE MEERSEN

Slibruiming
Werken aan landschap
Herstel populierendreef
Aanplant elzen-wilgenrij
Werken aan paden
Wandellus
Bankje

Bronvermelding:
rasterversie topografische kaart NGI,
schaal 1:10.000,
uitgave 1991-2001 (OC-GIS-product)

(Recreatie-as

D e i n z e - G e n t

)

Het inrichtingsplan Recreatie-as Deinze-Gent, dat onderdeel uitmaakt van het landinrichtingsproject Leie en Schelde, valt gedeeltelijk samen met het natuurinrichtingsproject. Via
landinrichting worden de recreatiemogelijkheden in het gebied verbeterd.
Eén van de eerste werken omvat de aanleg van een fiets- en wandelpad langs de Burgemeester Van Crombrugghelaan en in de Oude Pontweg. Deze werken zijn momenteel in
uitvoering. Meer info hierover is terug te vinden op de website (www.vlm.be).
Daarnaast is ook het herstel voorzien van het Leieoeverpad in de Keuzemeersen, en de
verbinding tussen het doodlopend punt van dit pad met de zuidelijk populierendreef. Deze
werken zullen wellicht later worden uitgevoerd dan de natuurinrichtingsmaatregelen.

(V r a g e n , i n f o?)
Agentschap voor Natuur en Bos
Buitendienst Oost-Vlaanderen
Gebr. Van Eyckstraat 2-6, 9000 Gent
Contactpersoon: Dries Desloover
Tel.: 09/265 46 46
Fax: 09/265 45 88
E-mail:
Dries.desloover@lne.vlaanderen.be

Vlaamse Landmaatschappij
Oost-Vlaanderen
Ganzendries 149, 9000 Gent
Projectleider: Pieter Mestdagh
Verantwoordelijke werken:
Eddy Van Braeckel
Communicatieverantwoordelijke:
Els Seghers
Tel.: 09/244 85 00
Fax: 09/244 85 99
E-mail: els.seghers@vlm.be
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(Infowandeling)
Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij organiseren naar
aanleiding van de start van de werken een infowandeling op woensdag 25 oktober
om 17.00 u.
Voor de wandeling wordt verzameld
op het einde van de straat in de
woonwijk Keuzekouter-Keuzemeers.
Tijdens de wandeling worden de
verschillende maatregelen en de
praktische kant van de werken verder
toegelicht.
“Iedereen van harte welkom!”
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(C o l o f o n)
Oplage: 400 exemplaren
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Vormgeving, foto’s en tekst:
VLM Oost-Vlaanderen
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Verantwoordelijke uitgever:
ir. Roland de Paepe,
gedelegeerd bestuurder VLM,
Gulden-Vlieslaan 72, 1060 Brussel

