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Aquafin heeft in opdracht van Riopact een hemelwaterplan opgesteld voor de stad Lokeren. 

Als vervolgtraject wordt momenteel een droogteadvies opgesteld. Het doel van dit advies is 

om enkele concrete projecten aan te reiken die de stad kan implementeren in de strijd tegen 

droogte. Het bevat zowel mitigerende als adaptieve maatregelen die een combinatie zijn van 

gekende bronmaatregelen, circulair watergebruik en aanpassingen aan het huidige hemel- en 

oppervlaktewaterbeheer. Deze individuele maatregelen worden op schaal van de stad Lokeren 

gebundeld in een overkoepelende visie. Waar nodig worden verschillende stakeholders 

betrokken om een breedgedragen oplossing te bekomen. 

Mitigerende maatregelen 

De belangrijkste mitigerende maatregel die getroffen kan worden, is uiteraard infiltratie. Het 

hoe en wat hiervan werd al uitvoerig besproken in het hemelwaterplan, maar het belang ervan 

wordt in het droogteadvies opnieuw onderstreept. Een andere belangrijke maatregel in 

Lokeren is het verminderen van de afstroom van water. Dit bekijken we op twee niveaus: 

enerzijds het pompregime van de Ledebeek naar de Benedendurme, en anderzijds de 

waterhuishouding in de polders. 

De Ledebeek vormt een 

belangrijke afwateringsas in 

Lokeren, en wordt via een groot 

vijzelgemaal overgepompt naar 

de Benedendurme. Een overleg 

met de verschillende waterloop-

beheerders heeft ertoe geleid dat 

het aan- en afslagpeil verhoogd 

is, zodat er meer water in 

Lokeren blijft. De bedoeling is om 

in de toekomst te werken met 

een winter- en zomerregime voor 

de pompen. Daarenboven is er 

voorgesteld het zomerregime al 

in maart op te starten, zodat men 

de droogte voor kan zijn. 

Een tweede actie is het bekijken van het waterbeheer in de polders. Hieruit wordt immers ook 

nog veel water gepompt naar de grote waterlopen in het gebied. Ook hier willen we graag 

meer water vasthouden om infiltratie te faciliteren, en eventueel zelfs strategische buffers aan 

te leggen in natte perioden. Een mogelijk voorstel is om agrarisch stuwpeilbeheer uit te rollen. 

We willen kijken wat hierin de mogelijkheden zijn, en hebben hiervoor Boerennatuur 

Vlaanderen mee onder de arm genomen. Een ander mogelijk voorstel is om ook hier de 

pompregimes te bekijken en eventueel aan te passen naar een zomer- en winterregime. Om 

deze en andere mogelijkheden te bekijken, wordt een overleg met de stad, polders en 

landbouworganisaties georganiseerd. 



 

Adaptieve maatregelen 

Deze mitigerende maatregelen kunnen niet waarborgen dat droogte in Lokeren geen probleem 

meer vormt in de toekomst. Daarom zijn ook enkele adaptieve maatregelen in de vorm van 

alternatieve waterbronnen voorgesteld. 

Een eerste actie was het verkennen van de buffers die aanwezig zijn in Lokeren, en die 

gebruikt kunnen worden door landbouwers uit de buurt. Zo is er een heel groot reservoir 

aanwezig in het zuidelijke industriegebied, dat ontstaan is uit een oude zandgroeve. Om een 

inschatting te maken van het volume dat uit deze buffer onttrokken kan worden (zonder een 

drainerende werking op de omgeving te hebben), zullen hierrond peilbuizen worden opgesteld. 

Als dit volume de moeite loont, kan er gepraat worden met eventuele afnemers. 

Een tweede maatregel was het bestuderen van het watergebruik van de stadsdiensten zelf, 

door middel van een lijst op te stellen met het drinkwaterverbruik per gebouw van de stad. Per 

locatie wordt er gezocht naar een alternatieve bron voor deze hoeveelheid. Hiervoor wordt 

gekeken naar plaatselijk hergebruik van regenwater afkomstig van daken of straten, naar 

oppervlaktewater in de buurt, of naar permanente bemalingen. In de meeste gevallen lijkt het 

mogelijk om de volledige watervraag (die geen drinkwaterkwaliteit behoeft) te dekken wanneer 

het regenwater van het eigen dakoppervlak wordt opgevangen in regenwaterputten. Concreet 

worden enkele voorbeelden uitgewerkt, en algemene principes meegegeven. Op basis van 

deze gegevens zal een waterbalans voor de stad worden opgemaakt. De genomen acties 

zullen ook gecommuniceerd worden naar de bewoners van Lokeren, zodat ze een inspirerend 

en motiverend effect kunnen hebben. 

Een derde mogelijkheid is het gebruik van gezuiverd afvalwater uit de RWZI voor het 

besproeien van sportvelden en bewateren van de plantsoenen. Er wordt bekeken welke 

bijkomende zuiveringsstappen er eventueel nodig zijn, om op regelmatige basis effluent op te 

halen, en of dit kan via een apart bekken voor de stad. Om te waarborgen dat dit in de toekomst 

mogelijk blijft, wordt er samen met de waterloopbeheerder gekeken naar de ontvangende 

waterloop om te begroten of deze afname van effluent de e-flow van de waterloop niet in 

gedrang brengt. Er wordt momenteel op Vlaams niveau door verschillende partijen gekeken 

naar de toekomst van effluent ophalingen en hergebruik. Dit is in kader van de Blue Deal. Het 

voorbeeld van Lokeren zal worden meegenomen in de gesprekken hierrond. 

Meten is weten 

Naast de mitigerende en adaptieve maatregelen wordt ook voorgesteld om de situatie te 

bemeten. Daardoor kan de stad alle mogelijke tendensen opvolgen. Als er maatregelen 

worden genomen die een positief effect moeten hebben op een waterlichaam, kan dit ook 

effectief nagekeken worden. Zo werden in het hemelwaterplan projecten voorgesteld waarbij 

de RWA naar uitgedroogde vijvers wordt gebracht. Het meten van het waterpeil geeft de 

mogelijkheid om de peilstijging te begroten, en dit peil te communiceren naar beleid en 

bewoners. Daarnaast kan dit ook helpen in de omslag tussen het zomer- en winterregime van 

de pompgemalen. 

Conclusie 

Deze maatregelen zijn bedoeld om Lokeren te helpen in de strijd tegen droogte door hemel- 

en oppervlaktewater op een duurzame manier bij de bron vast te houden en alternatieve 

waterbronnen toe te passen. De voorstellen zijn niet limitatief, en kunnen in de toekomst verder 

uitgebreid worden. Het droogteadvies hoeft geen statisch document te zijn, maar kan een gids 

zijn die Lokeren leidraden en handvaten blijft bieden in de toekomst voor de strijd tegen de 

droogte. 


