
16 GEOTECHNIEK -  Januari 2015

Kanaal Ieper – Leie, 
geschiedenis van de 

“drogen vaart”

em Prof ir Jan Maertens
Jan Maertens BVBA

ir Gauthier Van Alboom
Dep Mobiliteit en Openbare 
Werken – afd. Geotechniek

ir Kristof Van Royen
Denys

1. Inleiding
In de periode 1863 - 1913 werden meerdere po-
gingen ondernomen om een kanaal te graven 
van Ieper naar de Leie in Vlaanderen. Zoals in 
die tijd ook voor de aanleg van spoorwegen ge-
beurde, werd de aanleg van het kanaal in con-
cessie gegeven, in dit geval aan de Compagnie 
du Canal de la Lys à l’Yperlée. Dit houdt in dat 
de nodige fondsen voor de aanleg van het kanaal 
werden geleverd door privé investeerders, die 
eens het kanaal in gebruik tolgelden of vaar-
rechten mochten innen. 

Het kanaal zou via een waterweg een verbinding 
maken tussen Ieper en de Leie en zodoende 
ook met Gent, Antwerpen en Noord-Frankrijk. 
Een probleem was wel dat Ieper gelegen is in 
het hydrografisch bekken van de IJzer en dat 
het kanaal daarom diende te worden aangelegd 
doorheen de hoger gelegen kruinscheiding tus-
sen de bekkens van de IJzer en van de Leie.

Om het aantal sluizen, nodig om de hoogtever-
schillen te overbruggen, zoveel mogelijk te be-
perken heeft men in opeenvolgende pogingen 
ter hoogte van de kruinscheiding een tunnel, 
een diepe uitgraving of een combinatie van beide 
voorzien. 

2. Ondergrond ter plaatse
De kruinscheiding tussen de bekkens van de 
IJzer en de Leie wordt gevormd door de zoge-
naamde Ieperboog [3], een heuvelkam ontstaan 
na het eroderen van de bekkens van de IJzer en 
de Leie. Deze langgerekte heuvelkam van 50 tot 
60m hoogte sluit aan op de Westvlaamse getui-
genheuvels die lopen van aan de Franse Grens 
tot Passendale.
De Ieperboog zou tijdens de Eerste Wereldoor-

log berucht worden om de jarenlange loopgra-
venoorlog die er werd uitgevochten.

Een geologische dwarsdoorsnede van de kruin-
scheiding is weergegeven in figuur 1.

Op de plaats waar het kanaal werd gegraven be-
staat de ondergrond uit een Quartaire dekman-
tel, met daaronder Tertiair zeer fijn zand met 
tussengelaagde klei (Yd) en verder stijve klei (Yc) 
algemeen gekend onder de naam Ieper klei.
In de huidige formele geologische indeling wordt 
de  Ieper klei, soms ook Ieperiaanklei  genoemd, 
geklasseerd bij de Formatie van Kortrijk en kon 
deze verder onderverdeeld worden in de Leden 
van Aalbeke en Moen

De Ieper klei is een stijve gescheurde overge-
consolideerde klei die in diepsonderingen (fi-
guur 2) goed herkenbaar is aan de typisch licht 

oplopende conusweerstand van 1 tot 3 à 4 MPa 
en de sterke toename van de totale zijdelingse 
wrijving of de hoge waarde van het wrijvingsge-
tal. Geologisch gezien is de Ieper klei verwant 
met de London Clay.
De overconsolidatie van de Ieper klei, regio Ie-
per, is te verklaren door de druk van het pakket 
Tertiaire mariene afzettingen die over de Ieper 
klei zijn afgezet en later zijn geërodeerd bij op-
eenvolgende transgressies. Dit pakket had een 
dikte van 100 à 150 m en bestond uit de Forma-
ties van Gent, Brussel, Lede en Maldegem (Eo-
ceen) en de Formatie van Diest (Mioceen).

Bij de eerste pogingen om het kanaal aan te leg-
gen werd de Ieper klei onderkend als een zachte 
rots (in een onderzoeksput diende de klei met 
een “pikhouweel” te worden losgemaakt). Daar-
door is men er ten onrechte van uitgegaan dat 
het mogelijk was om zonder specifieke maat-

Figuur 1 - Geologische dwarsdoorsnede kruinscheiding volgens ir. Gulinck
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In de periode 1863 - 1913 werden meerdere pogingen ondernomen om een 
kanaal te graven van Ieper naar de Leie in Vlaanderen [1]. Daartoe diende een 
tunnel en/of een diepe ingraving in de stijve klei van de Formatie van Ieper te 
worden gerealiseerd. Het kanaal is nooit volledig afgewerkt omdat men:
-  de eigenschappen van de tertiaire klei sterk heeft overschat: men aan-

zag de stijve klei als een zachte rots;

-  geen rekening heeft gehouden met het feit dat de schuifweerstandska-
rakteristieken van de klei, na het ontstaan van een afschuiving, terug-
vallen op de residuele karakteristieken.

Dit artikel geeft een relaas van de vele pogingen en evenvele mislukkingen 
tegen de geotechnische achtergrond van de stabiliteitsproblematiek [2]

Samenvatting

regelen in deze klei een tunnel te graven en/of 
steile taluds aan te leggen (men oordeelde dat 
een 1:1,5 talud reeds zeer vlak was).

In elk geval was het uitgraven van de kanaal-
sleuf bijzonder hard labeur: de grond werd met 
de spade losgemaakt en d.m.v. stoomtreintjes 
naar hoger gelegen opslagplaatsten gebracht. 
De verdienste was ook minimaal (2 tot 3 Belgi-
sche frank voor een werkdag van 10 tot 16 uur 
voor een ervaren arbeider). Het kanaal werd 
daarom ook “den  broodvaart” genoemd, omdat 
1 uur werken ongeveer 1 brood opleverde.

3. Overzicht van de opeenvolgende pogingen

In totaal werden 4 pogingen ondernomen voor 
de realisatie van het kanaal t.h.v. de kruinschei-
ding, met verschillende combinaties van uitgra-
vingen en tunnelgedeelten (figuur 3 en tabel 1)

Hieronder vindt u enkele specifieke gegevens 
met illustraties van de verschillende pogingen.

3.1. Eerste poging: tunnel (1864-1865)
Nadat in eerste instantie was overwogen om ter 
hoogte van de kruinscheiding een diepe ingra-

ving te realiseren, werd al snel beslist om op 
het hoogste punt een tunnel met een lengte van 
700m te realiseren.

De tunnelwerken werden aangevat met het gra-
ven van  8 verticale toegangsschachten tot 17m 
diepte. Vanuit deze schachten zou dan eerst een 
werkgalerij worden gegraven ter hoogte van de 
sleutel van de te realiseren tunnel.

In juli 1865 waren alle schachten en werkgale-
rijen klaar en werd de uitvoering van de gemet-
selde tunnel aangevat. Men ondervond daarbij 
veel moeilijkheden en bij de al uitgevoerde tun-
nel traden grote vervormingen op. De tunnel is 
ingestort nadat 63m ervan gerealiseerd was.

3.2. Tweede poging: een ingraving over de 
volledige lengte
In 1866 verkreeg de maatschappij die eerder de 
tunnel had uitgevoerd, van de Belgische Staat 
de toelating om over de volledige lengte een in-
graving te realiseren. De as van deze ingraving 

Figuur 3 - Overzicht van verschillende pogingen aanleg  kanaal

Figuur 2 -  Typisch sondeerdiagram 
met Ieper klei

Tabel 1 - samenvatting verschillende pogingen aanleg kanaal t.h.v. kruinscheiding.

Periode Realisatie kanaal Reden stopzetting

1864-1865 Tunnel + uitgraving Instorten tunnelsectie

1866-1868 Diepe uitgraving Afschuivingen taluds

1870-1873 Uitgraving + tunnel Afschuivingen taluds, instorten tunnel tot gevolg

1903-1913 Minder diepe uitgraving Afschuivingen taluds, bezwijken brug over kanaal



18 GEOTECHNIEK -  Januari 2015

situeerde zich op 55m van de eerder geplande 
tunnel, zoals te zien is in figuur 3.

De te realiseren ingraving had een hoogte van 
meer dan 30m. Taluds met een helling van 1:1 
en met tussenbermen van 1,5m breed om de 4m 
werden voorzien.

Om het transport zoveel mogelijk te beperken 
werd de ontgraven grond onmiddellijk achter de 
kruin van het talud gestapeld.

Nadat er zich enkele afschuivingen hadden 
voorgedaan werd de helling van de taluds afge-
vlakt tot 1 : 1,125 à 1 : 1,5 .

De afschuivingen werden nauwgezet geïnven-
tariseerd met als belangrijkste parameters de 
waarden a, H en L (figuur 4). Van de inventaris 
opgenomen in het artikel van Prof. De Beer [2]  
kan worden afgeleid dat de maximum waarden 
van deze parameters resp. 16m, 24m en 148m 
bedroegen.

Ook na het afvlakken van de taluds hebben zich 
opnieuw afschuivingen voorgedaan. 
De graafwerken werden stopgezet in 1870 op 
een ogenblik dat de uitgraving langs de kant van 
de Leie nog met 7m moest worden verdiept en 
langs de kant van Ieper nog met 4,5m.

3.3. Derde poging: ingraving met tunnel
Nadat verschillende voorstellen waren gefor-
muleerd voor het verderzetten van de werken, 
werden deze opnieuw aanbesteed in 1889 met 
flauwere taludhellingen 1:2 en een tunnel met 
een lengte van 247m. Ter versteviging van de ta-
luds werden langse ondiepe draineringen aan-
gebracht.
Ter plaatse van de tunnel werd er in eerste in-
stantie ontgraven tot peil +28 en daarna werd de 
tunnel uitgevoerd in een beschoeide sleuf, zoals 
te zien op foto 1. 

Zeer snel na de aanvang van de werken zijn 
scheuren in de naastgelegen taluds ontstaan en 

Foto 1 - Beschoeide sleuf bij constructie tunnelFiguur 4 -  Schematische voorstelling 
parameters bij inventarisatie afschuivingen

Figuur 5- Afschuivingen bij bouw tunnel
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daarna ook afschuivingen (figuur 5).

Uiteindelijk is ook de sleuf ingestort nadat de 
tunnel reeds over 77m was gerealiseerd. In de 
verslagen werd aangegeven dat de verzakkin-
gen en instabiliteiten zich telkens voordeden na 
een periode van hevige regen.

Foto 2 geeft een beeld van de tunnel nadat een 
grote hoeveelheid grond is binnengestroomd.

3.4. Vierde poging: minder diepe ingraving
Bij een nieuwe aanbesteding werd de bodem van 
het kanaal ter plaatse van de ingraving met 5m 
verhoogd. Daarvoor dienden twee extra sluizen 
te worden gebouwd. De restanten van de zwaar 
beschadigde tunnel werden gedynamiteerd.

De ingraving werd gerealiseerd met een flau-
were taludhelling 1 : 2 en bijkomend werd op het 
talud een raster van betonbalken aangebracht, 
met daartussen een bekleding van metselwerk. 
Ter hoogte van de Sint Elooistraat werd een im-
posante brug gebouwd met 2 hoge pijlers en 
vakwerkliggers, zoals weergegeven in foto’s 3 
en 4.

Ondanks het feit dat er zich al snel na de aan-
vang van de werken beperkte afschuivingen 
hadden voorgedaan, werden de werken verder 
gezet en in het najaar van 1912 nagenoeg vol-
tooid. 

Eind november 1912, op het ogenblik dat de aan-
nemer aan de minister meldt dat de werken be-

eindigd zijn, hebben zich opnieuw een aantal af-
schuivingen voorgedaan die onder meer hebben 
geleid tot het instorten van de brug Sint Elooi. 
Foto’s 4 en 5 geven de situatie weer in het najaar 
van 1912 en het instorten van de brug Sint Elooi.

De schade die daarbij was opgetreden was zo 
groot dat de werken dienden te worden stilge-
legd. Even werd er nog aan gedacht om de ta-
luds verder te vlakken tot een helling 1 : 4, maar 
door het uitbreken van de oorlog in 1914 is daar 
nooit werk van gemaakt.

4. Waarom was dit project gedoemd om te 
mislukken?
Uit het overzicht van de problemen die zich bij de 
aanleg van het kanaal hebben voorgedaan, kan 
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Foto 4 - Zicht op pijler Sint Elooi brug

Foto 2 - Tunnel met instroom van grond Foto 3 - Sint Elooi brug vóór instorten

Foto 5 - Ingestorte Sint Elooi brug
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worden afgeleid dat bij het ontwerp en de uitvoe-
ring van de tunnel en de uitgraving een aantal 
belangrijke elementen over het hoofd werden 
gezien, meer bepaald:
-  de wateruittrede uit de zandige gronden boven 

de Ieper klei;
-  de specifieke eigenschappen van de IIeper klei 

met in het bijzonder:
 -  gescheurdheid van de klei
 -  het verschil tussen de niet-gedraineerde en 

de gedraineerde eigenschappen;
 -  de residuele schuifweerstand langsheen 

eerder ontstane glijvlakken;
 -  zwel van de klei wanneer die ontlast wordt 

en het effect daarvan op de tunnelsecties
-  de impact van het stapelen van de ontgraven 

grond onmiddellijk achter de kruin van het ta-
lud.

4.1. Wateruittrede uit de zanddige bovenlagen
Zonder specifieke maatregelen, zoals bvb. het 
aanbrengen van draineringen, is een talud  in 
niet-cohesieve lagen waaruit wateruittrede 
plaatsvindt, slechts stabiel wanneer de talud-
helling kleiner is dan de helft van de wrijvings-
hoek of taludhelling α < ϕ’/2  [4].

Doordat de helling van het talud in de zandige 
watervoerende gronden boven de klei aanzien-
lijk groter was dan de helft van de wrijvingshoek 
was het talud dus gedoemd om  in die lagen af 
te schuiven.

Om het water van de bovenlagen af te voeren 
werden na de eerste mislukkingen langse drai-
neergalerijen voorzien ter hoogte van het schei-
dingsvlak van de meer doorlatende bovenlagen 
en de Ieper klei.
Deze maatregelen waren op zich goed, maar 
echter niet afdoende om de globale stabiliteit 
van de taluds te verzekeren.

4.2. De specifieke eigenschappen van de 
Ieper klei
a. Gescheurdheid van de klei
De gescheurdheid van de Ieper klei werd  door 
toenmalige leidend ambtenaar ir. Froidure in 
1897 nauwkeurig beschreven [2]: 
“ Deze blauwgrijze klei is hard en zeer vast in 
natuurlijke toestand, maar gaat in aanraking 
met water sterk verweken. Ze vertoont een 
groot aantal scheidingsvlakken of splijtvlakken. 
Ze bezit de eigenschap te zwellen in aanraking 
met water en te krimpen bij uitdroging”
Hoewel deze vaststellingen zeer pertinent zijn 
(en later ook beschreven in geologische studies) 
hebben zij niet geleid tot een volledig inzicht in 
het gedrag van deze kleien bij uitgraving

b. Niet-gedraineerd – gedraineerd gedrag
De Ieper klei is een stijve overgeconsolideerde 
klei waarvan de eigenschappen dus sterk be-
paald worden door de snelheid waarmee de klei 
belast of ontlast wordt.

Bij een snelle belasting of ontlasting van de klei 
is de schuifweerstand van de klei gelijk aan de 
niet-gedraineerde schuifweerstand cu .

Bij ontlasting van de klei ontstaat een gelijk-
waardige afname van de poriënwaterspannin-
gen. Door het toestromen van water naar de 
ontlaste zone nemen de poriënwaterspanningen 
opnieuw toe tot de hydrostatische waterdruk-
ken. Op dat ogenblik wordt de schuifweerstand 
van de klei bepaald door de gedraineerde schuif-
weerstandskarakteristieken c’ en ϕ’.

Het praktisch gevolg daarvan is dat de stabiliteit 
van een talud aangelegd in een stijve klei met de 
tijd afneemt en dat het daardoor best mogelijk 
is dat een talud dat gedurende een zekere tijd 
stabiel is, plots gaat bezwijken.

Het fenomeen dat de taluds in de klei pas na eni-
ge tijd bezweken bracht een van de ontwerpers 
wel tot de verkeerde conclusie dat de uitgra-
vingen met de grootste snelheid dienden uitge-
voerd, en dat daardoor de afschuivingen konden 
worden vermeden.

c. Residuele eigenschappen
Van stijve kleien is geweten dat de schuifweer-
stand afneemt bij toenemende verplaatsing. 
Wanneer de verplaatsing voldoende groot is, valt 
de schuifweerstand terug op de zogenaamde re-
siduele schuifweerstand.

De residuele schuifweerstand kan in het labora-
torium worden bepaald (bijv. in het ringschuifap-
paraat). In de praktijk wordt voor het bepalen van 
de residuele schuifweerstand dikwijls gebruik 
gemaakt van een door Bjerrum [5] opgestelde 
grafiek die de residuele wrijvingshoek voor over-
geconsolideerde kleien weergeeft in functie van 
de plasticiteitsindex. (figuur 6).

Met deze grafiek kan men afleiden dat voor de 
Ieper klei met Ip = 60 de residuele wrijvingshoek 
ca. 10° moet bedragen. Deze hoek komt vrij goed 
overeen met de helling waaronder afgeschoven 
kleimassieven tot rust gekomen zijn.

d. Zwel van de klei
De hoge zweldrukken op de tunnelvloer hebben 
geleid tot scheurvorming en rijzing van de vloer.
Het zwelgedrag van de klei werd eerst door pro-
jectingenieur Leboucq onderkend, maar ver-
keerd begrepen: hij ging ervan uit dat door het 
zwellen van de klei het water dat onder de tun-
nelvloer gevangen zit onder druk werd gebracht 
en dat deze waterdruk de scheurvorming en de 
rijzing veroorzaakte.
Hij voerde ook enkele rudimentaire zwelproeven 
uit, maar de opzet van de proef was niet correct 
en hij kwam dan ook tot verkeerde conclusies 
ivm de te verwachten zweldruk.
Voor het bepalen van de zweldruk worden in 
België zwelproeven uitgevoerd volges de Franse 
norm XP P94-091 [6] en prenorm (in stadium 
van validatie) PR NF P94-091  [7]. Vergelijkende 
proeven volgens procedures die overeenstem-
men met nieuwe en vroegere Franse norm ge-
ven significante verschillen aan. Op dit ogen-
blik zijn in de Deurganckdoksluis in Antwerpen 
gronddrukcellen geplaatst om de restzweldruk 
op de betonconstructie van de deurdrempel te 
meten.

4.3. Stapelen van de uitgegraven gronden tegen 
de kruin van het talud
Als secundaire oorzaak kunnen we ook nog het 
stapelen van de uitgegraven gronden tegen de 

Figuur 6 - Diagram residuele wrijvingshoek i.f.v. plasticiteitsindex (Bjerrum)
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kruin van de taluds vernoemen. Dit gebeurde bij 
de eerste uitgravingen, maar al snel werd ech-
ter ingezien dat dit nefast was voor de taludsta-
biliteit.

Samenvattend kunnen we stellen dat de misluk-
king van dit project aantoont dat slechts door 
een gedegen kennis van de plaatselijke geologie 
en ontstaansgeschiedenis (overconsolidatie) en 
het geotechnische gedrag van de grond, samen 
met een gedegen engineering judgement, een 
duurzaam ontwerp kan worden opgemaakt.
Trial and error zijn niet meer van deze tijd.

Epiloog
Tijdens de oorlog 14-18 kruiste de kanaal Ieper 
– Leie. Van de ter plaatse aanwezige kleilaag 
werd door beide kampen gebruik gemaakt om 
tunnels te graven tot onder de vijandige linies, 
deze vol te stoppen met dynamiet en daarna te 
laten springen [8]. Enkele mooi cirkelvormige 
vijvers zijn daar nog stille getuigen van.

Na de oorlog 14-18 bleven de terreinen onaan-
geroerd tot de Provincie West-Vlaanderen in 
1970 besliste om deze aan te kopen en er een 

Provinciaal Domein van te maken. Dankzij deze 
beslissing blijven de restanten van de werken 
aan het kanaal Ieper - Leie toegankelijk. Sinds 
enige tijd wordt de historiek van het kanaal Ie-
per – Leie door middel van een aantal informa-
tiepanelen mooi toegelicht. Een bezoek aan het 
Provinciaal Domein ‘de Palingbeek’ is daarom 
een must voor iedereen met enige interesse in 
de Geotechniek.

Na deze historische rapportering  van de stabi-
liteit van taluds in de Ieper klei zal in een vol-
gend artikel in detail ingegaan worden op back-
calculations van deze afschuivingen en ook  van 
recente afschuivingen in overgeconsolideerde 
kleien.
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