Om
mdat watter niet sstopt aan
n de gren
ns …
Heet polderrgebied iss een greensoverscchrijdend
d gebied.. Water stroomt
s
e van Frrankrijk naar
er
n
Belggië
en
n omgekeerd. Eeen intern
nationalee Frans‐B
Belgische overeenkomst van 26 juni 189
90 en ziijn
aaanhangsel van 8 m
maart 196
68 regelen de gren
nsoverschrijdende
e waterafvoer.
Vaandaag dwingt dee klimaatvveranderring de actoren van deze regio om
m zich te mobiliseren en het
hu
uidige syysteem in heroveerwegingg te nem
men opd
dat het meer aaangepastt zou zijjn aan de
d
toekomstigge contexxt. Tijden
ns period
den van hoge waaterstand
den en hoge
h
deb
bieten be
ereiken de
d
ku
unstwerkeen voor llozing van water in zee in Duinkerke en Nie
euwpoorrt hun lim
mieten. Dit
D leidt tot
ovverstromiingen in
n de grrensoversschrijden
nde kusttzone, meer
m
bepaald in
n de Binnen‐ en
e
Bu
uitenmoeeren. Hett projectt Mageteeaux wil de wateeroverlast beperkken doorr de afwatering bij
b
ho
oogwaterr te verbeteren. Dit zal gebeurren doorr het water van
n het kaanaal Nieuwpoorrt‐
Du
uinkerke//Canal dee Furnes tijdelijk zzowel in de richtiing van Frankrijk
F
als in de richting van Belggië
te laten afw
wateren. Daartoee worden
n twee niieuwe ku
unstwerke
en gebou
uwd. Een
n noodpompgemaaal
op
p de Speiievaart p
pompt eeen deel vvan het w
water vaan de Mo
oeren naar het Kanaal
K
Nieuwpoorrt‐
Du
uinkerke. Een sch
huifconstrructie tussen het Canal de Furness en het Canal
C
Exoutoire op
o de site
van de 4 Ecluses in Duinkerke crreëert eeen bijkom
mende afvoermo
a
ogelijkheid van het
h kanaaal
Nieuwpoorrt‐Duinkeerke naarr zee in D
Duinkerkee.
Paarallel aan deze w
werkzaam
mheden zzullen dee projectp
partners de inwo
oners en de actorren van de
d
Fraans‐Belgiische reggio bewusstmaken van het o
overstrom
mingsrisico en dee voorspeelbare gevvolgen vaan
klimaatveraanderingg en de n
noodzaakk om sam
men te h
handelen om het hoofd te bieden
n aan deze
problematiiek.
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