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In het kader van het Natuurinrichtings-
project Latemse Meersen werd enige 

jaren geleden midden in de Latemse Meer-
sen met het voorkooprechtinstrument 
een landbouwloods, een akker en een 
betonweg aangekocht. De akker werd 
omgevormd tot grasland en de loods en 
betonweg werden in het eerste projectuit- 
voeringsplan afgebroken. De serres en toe-
behoren bleven in beheer bij de oorspron-
kelijke eigenaar. Helaas werden de gronden 
niet meer onderhouden en groeide de site 
al snel uit tot een plattelandskanker. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft 
nu in samenwerking met de gemeente 
Sint-Martens-Latem een tandje bijgesto-
ken en de overeenkomst met de privé-
eigenaar opgezegd en via aanbesteding 
de site laten saneren door een lokale 
aannemer. Natuurpunt zal er binnenkort 
de afsluitingen aanbrengen in functie 
van het begrazingsbeheer. Aangezien 
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intussen heel wat aansluitende akkers zijn 
verworven, creëren we hier een van de 
grootste hooi- en graaslandblokken in de 
Latemse Meersen. We zullen er ook een 
nieuwe recreatieve ontsluiting voorzien. 
Een wandelpad zal binnen de afrastering 
dwars door de betrokken velden lopen. 
Proficiat en dank aan alle betrokkenen voor 
de prima samenwerking. 

Intussen heeft het gemeentebestuur 
van Sint-Martens-Latem ook beslist om 
zijn schouders te zetten onder het derde 
project uitvoeringsplan van het natuur-
inrichtingsproject dat de Vlaamse Land-
maatschappij in opdracht van het Agent-
schap voor Natuur en Bos zal uitvoeren. 
Die derde fase moet een oplossing brengen 
voor de dramatische waterkwaliteit in het 
natuurgebied en ons een zuivere Meers-
beek opleveren. Nu is het uitkijken naar 
een spoedige uitvoering. 

Natuurpunt heeft dankzij de steun van 
de Vlaamse overheid en de gemeente 
Sint-Martens-Latem overigens ook een 
naaldhoutaanplant aangekocht in de Baarle 
Frankrijkstraat. Samen met eerder verwor-
ven percelen kan hierdoor in 2012 een 
nieuwe wandelverbinding worden aange-
legd tussen de Kwakstraat-Berkenbosdreef 
en de Baarle Frankrijkstraat. 

een oase is voor allerlei vogelsoorten, maar 
ook een bufferbekken met waterbergend 
vermogen. Met een vernuftig systeem 
kan het waterpeil gevolgd en aangepast 
worden. Door de zuiverende rietvelden is 
het water van de Westerplas uitgegroeid 
tot veruit het zuiverste van heel Latem. 

“Het Herdwickproject is heel arbeidsin-
tensief. In principe werken we met drie 
vrijwilligers, op die manier is het nog net 
te doen, maar verdere uitbreiding wordt 
moeilijk. Gelukkig hebben we een goede 
samenwerking met de Latemse gemeen-
tediensten. En wellicht zal ons team bin-

nenkort versterking krijgen van Bram. Die 
schapenkweker bezit een border collie, 
waardoor het heel wat gemakkelijker zal 
zijn om de schapen bijeen te drijven. Voor 
het beheer van onze gebieden zijn veertig 
tot vijftig schapen ideaal. Het nadeel is wel 
dat Vlaanderen slechts twee- tot driehon-
derd dieren telt, die allemaal afkomstig zijn 
van een beperkt aantal stamvaders. Om in-
teelt te vermijden, moeten we nieuw bloed 
uit Engeland halen,” aldus nog Tom Embo.

Wil je zelf peter of meter worden van een 
Herdwickschaap, neem dan contact op met 
petervanherp@gmail.com.


