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Ferrari’s, mondaine villa’s en 
exquise restaurants: dat is waar 
de meeste mensen aan denken 

wanneer Sint-Martens-Latem ter sprake 
komt. Maar er is meer, veel meer. Aan de 
rechteroever van de bochtige Leie vlak bij 
Gent vind je een goed bewaard geheim: 
de Latemse meersen. 
Marc Depourcq van de Latemse kern van 

Natuurpunt Gent is meer dan bereid om 
het geheim te verklappen. Ik heb het 
getroffen: Marc is een gediplomeerd 
natuurgids en voor de terreinstudie die 
deel uitmaakte van de cursus, koos hij dit 
gebied uit. Hij kent het gebied de fond en 
comble. 
“Natuur was bij mij een late roeping”, 
vertelt Marc. “Op vakantie trokken mijn 

vrouw en ik steevast naar de natuur, 
maar in het dagelijkse leven hield ik me 
vooral bezig met technologie: mijn 
biotoop was de IT-wereld.” Toen hij met 
brugpensioen ging maakte Marc een 
bucket list. Eén item daarop: natuurgids 
worden. “Mijn ex-collega’s hebben het 
inschrijvingsgeld bij Natuurpunt CVN 
betaald als afscheidscadeau”, zegt Marc, 

LATEM LENTELAND
Schilderijtjes in de bocht van de Leie
Nergens ontluikt de lente met zoveel klasse en distinction als in de Latemse 
meersen. Trek je wandelschoenen aan voor een onvergetelijke dag in het spoor van 
roemruchte landschapsschilders, in een landschap dat geboetseerd is door de Leie. 
Allons-y! Tekst: Hendrik Moeremans

Herdwickschapen voelen zich helemaal thuis in het vochtige landschap. © Vilda/Yves AdamsBoven: De afdeling onderhoudt hier de prachtige knotwilgdreven. © Vilda/Yves Adams 
Onder: : In de lente roept de waterral langs de Leie. © Wim Dirckx
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“zo kon ik er vanaf dag één aan  
beginnen.”

We lopen van het witte kerkje van Latem 
naar een dubbele bocht van de Leie.  In 
2014 maakten inrichtingswerken van de 
voormalige parking een gedroomde 
picknickplek aan het water. Onder ons 
loopt de Meersbeek, die de Latemse 
meersen afwatert, in de Leie. Links siert 
de getrapte gevel van het tempelhof de 
oever. 

De Latemse school

Knoestige knotwilgen leiden de route 
weg van de Leie, de meersen in. Terstond 
worden we getrakteerd op hooilandjes 
vol geur en kleur. Een schilderachtig 
landschap, quoi. 
Dat moet ook Albijn Van den Abeele 

gedacht hebben. De gewezen burgemees-
ter en schrijver trok rond 1876 de 
meersen in, gewapend met zijn schilders-
ezel. In het ongerepte landschap wist hij 
het spel van licht, water en de landbouw-
taferelen prachtig vast te leggen. Met zijn 
vernieuwende stijl werd Van den Abeele 
de vader van de Latemse school.

Na Van den Abeele werd Latem een echt 
kunstenaarsnest met onder andere Emile 
Claus, de gebroeders Van de Woestyne en 
Constant Permeke. Maar tragisch genoeg 
hadden de kunstenaars met hun werk de 
ultieme toeristische brochure gemaakt. 
De gegoede burgerij wilde in het 
schilderachtige landschap komen wonen. 
Zo verscheen villa na villa en verdween 
een groot stuk van het landschap dat ze 
in hun werk vastlegden. Quel dommage.

Van het stort gered

In 1985 waren de Latemse meersen 
nauwelijks een pennenstreek verwijderd 
van een totale vernietiging. De gronden, 
waardeloos in de ogen van sommige 
beleidsmakers, zouden omgevormd 
worden tot visvijvers. Enkele enthousi-
aste JNM’ers sprongen in de bres om de 
meersen, die rond die periode als 
publieke stortplaats gebruikt werden, te 
redden. Ze maakten het gebied schoon en 
organiseerden legendarisch geworden 
werkdagen. Later zouden die enthousias-
telingen van het eerste uur de afdeling 
van Natuurpunt vormen.

Vandaag is het belang van de meersen 
voor iedereen een evidentie geworden.  
In 1996 werd het landschap ook officieel 
beschermd. Vandaag staan vrijwilligers 

De grote ratelaar kleurt het landschap geel. © Vilda/Yves Adams



30 NATUUR.BLAD     maart | april | mei 2017  

Naar buiten

van Natuurpunt in voor de knotwilgen in het gebied. Voor het 
beheer van de hooilanden werken ze samen met vier landbouwers 
uit de buurt. 

Wanneer we de schaduw van de bomen in de Kwakstraat 
inlopen, toont Marc me een jong boompje waarvan de schors 
helemaal afgeschuurd is. “Reebokken doen dat om hun gewei te 
onderhouden en om indruk te maken op de vrouwtjes“, legt hij 
uit. Vijf meter verder toont hij me een ander stuk wildernis aan 
de Leie: een machtig buizerdsnest.

Schaapjes op het droge 

Stevige poten, een dikke grijze tot bruine vacht, gekrulde hoorns: 
de schapen die je in de Latemse meersen tegenkomt, springen 
meteen in het oog. “Herdwickschapen”, licht Marc toe. “Een oud 
Engels ras dat we hier in stand helpen houden. Wij hebben ze 
gekozen omdat ze ook in natte gebieden hun plan trekken.”

Natuurpunt Latem zocht voor elke ooi een peter of meter uit de 
buurt. Om de 3 jaar krijgen de schaapjes een gulle gift. Dat geld 
wordt geïnvesteerd om het gebied te beheren, materiaal aan te 
kopen en nieuwe aankopen in het gebied te financieren. De 
aaibare schaapjes zorgen voor een breed draagvlak en een 
rooskleurige toekomst voor Natuurpunt in Latem. De afdeling 
heeft haar schaapjes op het droge. 

Mangrove aan de Leie

Verderop loopt een smal pad omzoomd door een geel tapijt van 
speenkruid langs een waterplas. Verderop staat een oude 
populierenplantage met de voeten in het water. Je vindt er veel 
dood hout. “Alleen de slangen en krokodillen ontbreken”, lacht 
Marc. Vrees niet: in de lente hoor je hier vooralsnog alleen 
roepende waterrallen, bosrietzangers en de kleine bonte specht. 

Het pad was decennialang de verbindingsweg tussen Latem-
dorp en de blekerijfabriek aan de oever van de Leie. Tot 2008 
werd in de fabriek vlasgaren gebleekt. Intussen neemt de natuur 
het verlaten gebouw langzaamaan over. “Hier werd lange tijd met 
chemicaliën gewerkt die in de Leie geloosd werden”, zegt Marc.

Levende Leie

Het is één van de redenen waarom het Leiewater zo sterk 
vervuild is. Maar er is hoop. “Vorige zomer zag ik visdiefjes jagen 
boven de Meersbeek, waarvan de bovenloop recent gezuiverd is”, 
zegt Marc. Het toont hoe veerkrachtig de natuur kan zijn. 

Het familiehotel Torenhof is de perfecte uitvalsbasis om 
de Latemse Meersen en de Leiestreek te verkennen. Het 
hotel is een oase van rust. Het is voorzien van 13 kamers 
(waarvan 2 familiekamers) en een vakantiewoning. 
Vanop het terras kan je genieten van een weids uitzicht 
over de Latemse Meersen. Ideaal om bij ondergaande 
zon te mijmeren over je wandeling. Behoefte aan de 
stad? Het centrum van Gent ligt op slechts 10 kilometer 
van het hotel. Je fiets kan je stallen in een van de 
garageboxen.

Meer info en reservaties:
Hotel Torenhof
Baarle-Frankrijkstraat 10
9830 Sint-Martens-Latem
09-282 33 20
torenhof@torenhof.be

 Hotel Torenhof

Win een overnachting met ontbijt 
voor 2 in Hotel Torenhof. “Wie is de 
vader van de Latemse school?” Geef 
een antwoord op de vraag en wie 
weet overnacht jij binnenkort in Hotel 
Torenhof aan de rand van de Latemse 
Meersen. www.natuurpunt.be/win

Niet gewonnen? 
Leden van Natuurpunt krijgen 5% korting op hun overnachting.

W I N !

Aan die veerkracht wil Natuurpunt verder bouwen. Samen 
met buurafdelingen Gent en Deinze hebben de vrijwilligers 
het ambitieuze plan opgevat om 1200 hectare natuur veilig 
te stellen langs de Leie. Zo’n groen lint wordt een robuust 
leefgebied voor dieren en planten, en een aangename plek 
om tot rust te komen voor mensen. 

Rose Van Doninck



