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Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Beheer publieke vijvers en impact 
van de lage grondwaterstand 
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Karel Noppe (Open Vld); 

' 

Gericht aan 
Wout De Meester; Carl Hanssens; 

Bondige toelichting 
De afgelopen jaren worden we meer en meer geconfronteerd met (extreme) droogte, een 
duidelijk gevolg van de klimaatverandering. Die droogte heeft ook een grote impact op de stand 
van het grondwater. Afgelopen zomer werd dat zeer duidelijk toen op verschillende plaatsen in 
onze stad vijvers en waterplassen zo goed als droog kwamen te staan. 

Dit was onder andere het geval met de vijver in het Romain De Vidtspark en die in het park aan 
WZC De Plataan. Dit leverde heel wat reacties op van inwoners die bezorgd waren over de 
toestand van de vijver en de dieren die erin zitten. Tegelijk stelden ze zich ook vragen over het 
onderhoud en beheer van de vijvers. Ook in waterplassen en - elementen zoals die in de nieuwe 
Clementwijk deed hetzelfde probleem zich voor. Eind september hebben enkele dierenvrienden 
daar eigenhandig de vissen gered die in een kleine modderpoel zaten en dreigden te sterven. 

Ook vanuit onze fractie zijn we bezorgd over deze evolutie en willen we zeker zijn dat het 
stadsbestuur er alles aan doet om zijn vijvers en waterpartijen zo goed als mogelijk te wapenen 
tegen de toenemende droogte. Daarnaast delen we ook de bezorqdheid over de leefomgeving 
en toestand van de vissen en andere dieren in de vijvers. 

Daarom stel ik graag volgende vragen: 

• Hoeveel publieke vijvers en waterpartijen zijn er in Sint-Niklaas en waar zijn deze 
gelegen? 

• Worden deze vijvers door de stad zelf onderhouden? Indien niet, aan welke firma wordt 
dit uitbesteed? 

• Bestaat er een beheersplan voor de vijvers? Indien ja, wordt daarbij ook rekening 
gehouden met de toenemende droogte en lage grondwaterstand? En welke maatregelen 
neemt de stad dan specifiek om hiermee om te gaan? Indien niet, kan een beheersplan 
opgemaakt worden en daarbij rekening houdende met de toenemende droogte en Iaqe 
grondwaterstand? 

• Bestaat er een noodplan om vissen en andere dieren die in of van de vijvers en 
waterpartijen in onze stad leven, te redden indien het waterpeil zodanig laag gezakt is 
dat overleven moeilijk of onmogelijk wordt? 
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• Heeft de stad een zicht op het aantal (grote) vijvers op privaat domein? Kan de stad een 
ondersteuning bieden aan eigenaar van grotere vijvers die met een gelijkaardige 
problematiek geconfronteerd worden? Indien ja, op welke manier? 
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beheer publ,ieke vijvers en impact van de lage grondwaterstand

Geacht raadstid

Graag bezorgen we u telkens informatie op uw onderstaande vragen d.d. 16 november 2020, over
het beheer van publieke vijvers en impact van de tage grondwaterstand.

Hoevee[ publieke vijvers en waterpartijen zijn er in Sint-Nikl,aas en waar zijn deze gel,egen?
Worden deze vijvers door de stad zelf onderhouden? lndien niet, aan welke firma wordt dit uit-
besteed?

U vindt een kaart met aanduiding van de bufferbekÉens, vijvers en waterlopen als bijtage bij dit
antwoord. De geet gearceerde gebieden zijn eigendom van het stadsbestuur, de witte gebieden
zijn openbaar domein.
Kl.eine onderhoudswerken worden uitgevoerd door eigen diensten. Grotere onderhoudswerken -
zoals o.a. ruimingen van slib - worden uitbesteed aan een aannemer. De huidige houder van het
raamcontract is cSrpentier nv.

Bestaat er een beheersplan voor de vijvers? lndien ja, wordt daarbij ook rekening gehouden met
de toenemende droogte en tage grondwaterstand? En welke maatregelen neemt de gtad dan
specifiek om hiermee om te gaan? lndien niet, kan een beheerspl,an opgemaaKworden en daarbij
rekening houdende met de toenemende droogte en lage grondwaterstand?

De oorzaken van de droogteprobtematiek zijn tweetedig: klimaatverandering en de hoge ver-
zegel.ingsgraad van Vlaanderen. Het kl.imaatpLan van stad Sint-Nikl.aas stippel.t een parcours uit
om de tokale impact van de klimaatverandering te beperken. Sterk inzetten op ontharding en
infil.tratie van regenwater in de bodem moeten een antwoord bieden op de daling van de
grondwatertafel.. Bij riolering - en wegeniswerken - zoweI door het stadsbestuur a[s door private
ontwikketaars - wordt bijvoorbeeld zoveel mogetijk regenwater ter plaatse gebufferd en
geïnfiltreerd. Zo houden'we het Lokal.e grondwaterniveau op peiL.
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Er bestaat een beheerplan voor de kasteetvijver in het Romain De Vidtspark, gericht op het

opwaarderen van de ecol.ogische en' l.andschappetijke waarde. De overige wàterpartijen in

eigendom of beheer van het stadsbestuur worden beheerd op basis van noodwendigheid.

Doorgaans beperkt dit beheer zich tot een (extensief) maairegime, ontwikkel.ing van rietzones en

sl.ibruimingen. Beheerplannen voor waterpartijen bevatten gewoonl.ijk weinig maatregelen die

getroffen worden bij Langdurige droogte. Het is namel.ijk technisch nauwelijks haalbaar om

geisol.eerde waterpartijen en waterlopen te beschermen tegen uitdroging. Water opstuwen is niet

mogel.ijk. Het watertekort strekt zich normaliter uit over de ruime omgeving, waardoor er geen

aanvoer is. Bij de ondiepere vijvers of waterlopen bevindt de grondwatertafel zich bovendien

tijdens Langdurige droogte veelal onder het taagste peiI van de vijver/waterloop, wat stuwen

zinloos maakt. Daarbij moeten onze bufferbekkens en vijvers tijdens de zomerperiode voldoende

buffercapaciteit behouden om de piekdebieten tijdens het toenemende aantal stortbuien met

overvloedige neerslag in de zomermaanden op te vangen.

Tijdens de recente droogteperiodes informeerden inwoners naar de mogel.ijkheid om water van

grotere vijvers te transporteren naar droogva[[ende waterpartijen (o.a. de Cl.eme'ntwijk). Een zeer

dure maatregel, gezien vaak ettel.ijke tienta[[en of honderden tankwagens benodigd zijn om enig

effect te sorteren. Contraproductief ook, want de uitstoot van die tankwagens verhoogt de impact

van de klimaatverandering, 1 van de oorzaken van het probleem.

Het stadsbestuur.zet dus vooral in op het bestrijden van de oorzaken van de droogte, daar

mitigerende maatregelen op kleine schaaL vaak weinig effectief zijn,om het droogvatlen van

waterpartijen te voorkomen.

Bestaat er een noodpl,an om vissen en,andere dieren die in of van de vijvers en waterpartiien in

onze stad leven, te redden indien het waterpeil, zodanig Laag gezakt is dat overleven moeil.iik of
onmogel,ijk wordt?

Er bestaat geen noodp[an om vissen en andere dieren te redden bij droogte, maar het bestuur

onderneemt wel. stappen op basis van meldingen. Zuurstoftekort is een veel voorkomende

oorzaak van vissterfte bij tangdurige droge of warme perioden. Betuchting via fonteinen of
pompen bieden dan soetaas. Bij een zeer laag waterpei[ wordt soms getracht om vissen te

transporteren, maar helaas zijn sl.echts enke[e vissoorten gebaat bij deze maatrege[en. Transport

naar poelen, vijvers en waterlopen met vaak verschil.Lende abiotische en biotische omstandig-

heden veroorzaakt veel stress bij vissen. De plotse blootstelling aan andere zuurstofgehaltes en

zuurstofverzadiging, zuurtegraad en hardheid kan nefast zijn voor vissen die reeds onder druk

stonden van de droogte en warmte.

Er zijn (hetaas) geen mirakeloplossingen. Het bestrijden van ktimaatverandering en capteren van

water in de bodem bieden de beste kansen voor het leven in onze oppervlaktewaters.
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Heeft de stad zicht op het aantal (grote) vijvers op privaat domein? Kan de stad een ondersteuning
bieden aan eigenaar van grotere vijvers die met een gelijkaardige probl,ematiek geconfronteerd
worden? Indien ja, op welke manier?

Op de kaart met de waterpartijen op openbaar domein staan ook de gekarteerde
oppervl.aktewateren op privaat domein. Dit aspect van de kaart is echter onbetrouwbaar, gezien
karteringen op privaat domein dikwijl.s onvolledig zijn.

Private eigenaars worden bijgestaan met advies, bijvoorbee[d over maatrege[en bij zuurstoftekort
over overmatige algenbloei. Voor de imp[ementatie van deze maatregeten verwijst het
stadsbestuur door naar de private markt.

Hoogachtend
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