Advies Cultuurraad – 21/09/2014
Betreft: Bosbeheerplan Grand Noble en de Vallei van de Rosdambeek
Verwijzend naar de infoavond van donderdag 4 september in de Raadzaal van Sint-Martens-Latem en
de openbare consultatie m.b.t. het bosbeheerplan Grand Noble en de Vallei van de Rosdambeek,
stelt de Cultuurraad met spijt vast dat de toegankelijkheidsplannen voor het Parkbos op het
grondgebied van de gemeente Sint-Martens-Latem beperkt zijn en weinig praktisch nut hebben voor
de inwoners van deze gemeente omwille van volgende redenen:
1. Het parkbos op het grondgebied van de gemeente beperkt zich tot de Rosdamvallei. Hierin
wordt slechts één wandelpad (knuppelpad) voorzien dat twee toegangen heeft, enerzijds aan
een nog aan te leggen boomgaard in de Moeistraat, anderzijds aan de Blaupoort. Dit pad
loopt door tot aan de Rosdamstraat, grondgebied Sint-Denijs-Westrem-Gent. Terugkeren
moet gebeuren ofwel langs ditzelfde pad ofwel langs de Kortrijkse Steenweg, ofwel langs de
Keistraat. Een tweede wandelpad door dit gebied is wenselijk. We hebben vastgesteld dat
aan beide toegangsplaatsen (Moeistraat, Blaupoort) geen parking wordt voorzien, zodat
bezoekers die met de auto komen hun wagen niet kwijt kunnen. Voldoende fietsrekken
plaatsen is ook wenselijk.
2. Door de Rosdamvallei wordt geen fietspad voorzien. Dit betekent dat de inwoners van SintMartens-Latem geen rechtstreekse aansluiting krijgen op de fietspaden rond het kasteel De
Giey. We hebben ook vastgesteld dat die laatste fietspaden geen aansluiting geven op de
voorziene fietsas naar de bekende fietsbruggen over de ringvaart en de autostrade.
3. Inwoners van Sint-Martens-Latem die van de bovengenoemde fietsas wensen gebruik te
maken moeten zich eerst verplaatsen naar het station van De Pinte, waar de dichtste
toegang tot die as is voor onze gemeente. Langs de geplande fietsbruggen komen ze dan in
Gent in de omgeving van het UZ, wat relatief ver weg is van het Gentse centrum. Voor de
meeste inwoners van Sint-Martens-Latem zal de traditionele weg langs de Kortrijkse
Steenweg of langs Afsnee en Sint-Denijs-Westrem (Beukenlaan) de meest voor de hand
liggende fietsweg naar centrum Gent blijven. De fietsas en de fietsbruggen hebben dus voor
Sint-Martens-Latem weinig of geen nut. De gemeente levert nochtans een grote bijdrage in
de kostprijs van de fietsbruggen.
Tevens adviseert de Cultuurraad om het Parkbos aantrekkelijk te maken voor een breed publiek:

1. Plaats op onverwachte plaatsen in het Parkbos versregels van plaatselijke dichters.
2. Voorzie op één van de verzamelpunten een ‘speakers corner’, waar mensen ‘op uitnodiging’
kunnen komen luisteren naar standpunten van ‘de gewone burger’, naar een dichter of naar
een straatmuzikant, of kunnen komen kijken naar straatanimatie.

