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AANLEIDING
Om waterbeheersingsproblemen op te lossen werden door de Polder Noordwatering Veurne diverse acties
voorgesteld in een waterhoudingsplan. Eén van de acties is de realisatie van een noodpompgemaal op de
Slopgatvaart. Gekoppeld met de realisatie van dit pompgemaal wil men het vismigratieknelpunt tussen de
Slopgatvaart en de Lovaart aangepakken. Dit kadert in de Benelux-beschikking (Beschikking M(2009)01)
om tegen 2027 alle prioritaire vismigratieknelpunten op te lossen. In opdracht van de watering heeft
studiebureau Grontmij een princiepaanvraag opgesteld en wenst nu een definitieve ontwerp voor de
werken in te dienen.
VRAAGSTELLING
Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt advies betreffende de voorgestelde uitwerking van een
vispassage, alsook betreffende de randvoorwaarden waar rekening mee dient te worden.
TOELICHTING

1 Situering
De Slopgatvaart is gelegen in het stroomgebied van de Grote Beverdijkvaart-Koolhofvaart, meer specifiek
helemaal stroomopwaarts in het stroomgebied van de Grote Beverdijkvaart. Zowel het stroomgebied van de
Grote Beverdijkvaart als dat van de Koolhofvaart wordt in twee delen gesplitst door de Lovaart. De Lovaart
is een bevaarbare waterloop die via het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke afwatert naar de IJzer. Daarnaast
staat de Lovaart via de sluizen ter hoogte van Fintele in rechtstreekse verbinding met de IJzer.

Figuur 1 Situering van de te realiseren pompgemaal en vispassage

2 Probleemstelling
De waterlopen ten westen van de Lovaart worden gekenmerkt door een relatief belangrijk verval, zodat bij
hevige regenval het water met een vrij grote snelheid gravitair afvloeit naar het vlakkere poldergebied in het
oosten en vervolgens via een vijftal sifons onder de Lovaart door gevoerd wordt. Het bestaand pompgemaal
maakt afvoer van de Lolegebeek in de Lovaart mogelijk. Zonder pompwerking komt dit water in de
Slopgatvaart terecht. Ten oosten van de Lovaart wordt het water via polderwaterlopen verder afgevoerd
naar de Grote Beverdijkvaart en de Koolhofvaart, maar dit gebeurt traag doordat het verhang binnen dit
poldergebied gering is en de afstand tot het uitwateringspunt relatief groot. Bij zware regenval kan dit
leiden tot wateroverlast. In uitzonderlijke momenten kan op de Slopgatvaart een waterpeil tot 3,00 m TAW
gemeten worden. Bemaling naar de Lovaart –dewelke een vlottere afwatering kent- kan een oplossing
bieden om piekpeilen in de Slopgatvaart te vermijden.
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De Slopgatvaart is aangeduid als prioritaire vismigratieroute op Vlaams niveau, meer bepaald als
glasaalmigratieweg. De Lovaart verbindt het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke met de IJzer, beide prioritair
voor vismigratie (Stevens & Coeck, 2010). De polderwaterlopen spelen een belangrijke rol als paaiplaats.
Momenteel is geen vismigratie mogelijk tussen de Slopgatvaart en de Lovaart. Door het bouwen van
noodpompen wordt bij hoge afvoeren vismigratie mogelijk gemaakt tussen de Slopgatvaart en de Lovaart.
Het gaat vooral over migratie van schieralen die bij hoge debieten naar zee trekken.

3 Concept van de werken (Anoniem, 2007)
Ter ondersteuning van de gravitaire afwatering wordt een noodpompgemaal gebouwd. De locatie van het
pompgemaal wordt in detail weergegeven in figuur 2. Het benodigde debiet van het gemaal wordt geschat
op 1 à 3 m3/s. De eerste pomp zal automatisch in werking treden van zodra er op de Slopgatvaart een
waterpeil van 2,60 m TAW wordt bereikt. De tweede pomp kan automatisch ingeschakeld worden in
extreme omstandigheden (wanneer het waterpeil 2,80 m TAW bedraagt).
Momenteel is er een verbinding tussen de Slopgatvaart en de Lovaart. Omdat er verschillende waterpeilen
gehanteerd worden in deze twee waterlopen is deze verbinding langs een zijde afgedicht met een schot,
langs de andere zijde door oude sluisdeuren. Deze sluisdeuren zijn nagenoeg niet meer te bedienen. Er
wordt voorgesteld om een tweede schot te plaatsen zodat het opgepompte water van de Slopgatvaart via
deze verbinding kan afgevoerd worden naar de Lovaart (zie figuur 2).

Figuur 2 Ontwerp plaatsing noodpompgemaal en vispassage
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In de princiepaanvraag wordt in eerste instantie geopteerd voor de aanleg van een De Wit-vispassage om
vismigratie mogelijk te maken tussen Slopgatvaart en Lovaart. In dit advies wordt nagegaan of dit hier een
goede en noodzakelijke oplossing is ten behoeve van vismigratie.

4 Randvoorwaarden en technische uitwerking
4.1 Nut van de aanleg van een vispassage ter hoogte van het knelpunt
In de vismigratiedatabank (www.vismigratie.be) wordt inderdaad vermeld dat de sluis tussen de
Slopgatvaart en de Lovaart niet meer in werking is, maar dat verder onderzoek moet aantonen in hoeverre
dit een knelpunt is. Hydrologisch gezien betreft het knooppunt tussen de Slopgatvaart en de Lovaart een
verbinding tussen twee deelstroomgebieden die beide uitmonden in de Ganzepoot (IJzermonding te
Nieuwpoort). Ter verbetering van palingmigratie moeten in eerste instantie knelpunten op de route van en
naar zee vrijgemaakt worden. De afgesloten sluis belemmert op zich deze vrije vismigratie niet. Zowel via
de Lovaart als via de Slopgatvaart is migratie mogelijk. Een vispassage (De Wit-vispassage of aalgoot)
realiseren tussen deze twee deelstroomgebieden biedt weinig meerwaarde en kan enkel nuttig zijn voor
lokale uitwisseling of verspreiding. Deze uitwisseling zou in de praktijk echter maar zeer beperkt zijn,
aangezien er geen aanlokkend debiet is naar de vispassage.

4.2 Keuze van het type noodpompgemaal
Er is gekozen om het noodpompgemaal te laten aansluiten op de in onbruik geraakte verbinding tussen de
Slopgatvaart en de Lovaart. Bij werking van de pompen (hoge waterafvoer) wordt migratie van schieraal
gestimuleerd in de richting van de pompen. In de princiepsaanvraag staat niet welke pompen er gebruikt
zouden worden. Aangezien de hele constructie nieuwbouw betreft, wordt er best direct voor visveilige
pompen gekozen (buisvijzels, visveilige axiaalpompen, venturipompen, zie Stevens et al., 2011).
CONCLUSIE
Het plaatsten van een vispassage (De Wit-vispassage of aalgoot) biedt weinig meerwaarde ten behoeve
van palingmigratie, vermits er enkel een verbinding tussen twee deelstroomgebieden zou gecreëerd
worden. Zowel via de Lovaart als via de Slopgatvaart is migratie van en naar zee mogelijk.
Wanneer het noodpompgemaal in werking treedt, wordt migratie van schieraal gestimuleerd in de
richting van de pompen. Om migratie toe te laten, wordt er bij de nieuwbouw best direct voor visveilige
pompen gekozen.
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