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1. Inleiding
In het artikel “Kanaal Ieper-Leie, geschiedenis 
van de drogen vaart” [1] werd de mislukking van 
de uitgraving van het kanaal in de tertiaire Ieper 
klei toegelicht.
Uit het overzicht van de problemen die zich heb-
ben voorgedaan kon worden afgeleid dat bij het 
ontwerp en de uitvoering van het project onvol-
doende rekening werd gehouden met het spe-
cifieke gedrag van tertiaire kleien bij uitgraving.

In dit artikel wordt daarbij aansluitend dieper 
ingegaan op de algemene problematiek van af-
schuivingen  in tertiaire kleien, met back calcu-
lations van de beschreven instabiliteiten in het 
kanaal Ieper-Leie, en ook een beschrijving van 
een recente afschuiving en remediëring  in een 
groeve waar de Ieper klei wordt ontgraven. Tot 
slot wordt ingegaan op de onderkenning van een 
afschuiving in de klei van Merelbeke 

Wanneer we het in Vlaanderen over tertiaire 
kleien hebben dan bedoelen  we zeer vaste klei-
en, met een belangrijke mate van overconsoli-
datie; typische voorbeelden zijn de Boomse klei 
en de klei van Ieper. De overconsolidatie vindt 
zijn oorsprong in mariene afzettingen (met een 
dikte van 60 tot 100m of meer) die op het klei-
pakket zijn afgezet en nadien zijn geërodeerd bij 
opeenvolgende transgressies.

Deze tertiaire kleien hebben een hoog kleige-
halte (50% en meer), een hoge plasticiteitsin-
dex (om en bij de 50) en een zeer lage doorla-

tendheid; bovendien vertonen deze kleien een 
gescheurdheid die vooral uitgesproken is in de 
bovenste tiental m. [2]

Bepalend voor het gedrag van tertiaire kleien 
is de overgang van niet-gedraineerde toestand 
naar gedraineerde toestand. 

2. Specifiek gedrag van tertiaire kleien
Door de geologische voorbelasting vertonen 
tertiaire kleien totaal andere eigenschappen 
dan normaal geconsolideerde kleien. Dit mani-
festeert zich vooral door het feit dat tot op een 
aanzienlijke diepte de niet-gedraineerde schuif-

weerstand aanzienlijk groter is dan de gedrai-
neerde schuifweerstand (fig1).

Het gevolg daarvan is dat de stabiliteit van een in 
een tertiaire klei aangelegd talud afneemt met 
de tijd. Zo kan een talud dat gedurende een lan-
ge periode stabiel is geweest uiteindelijk toch 
nog bezwijken.

In de beginfase wordt de stabiliteit immers be-
paald door de niet-gedraineerde schuifweer-
stand. Bij een uitgraving ontstaan in de klei 
negatieve poriënwaterspanningen die afnemen 
naarmate er water kan toestromen. Gezien de 
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Figuur 1 - overgang van niet-gedraineerde naar gedraineerde toestand bij uitgraving.
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geringe doorlatendheid van de klei gebeurt dit 
zeer langzaam. Voor grote kleimassieven kan dit 
vele jaren in beslag nemen.
 
Naarmate de negatieve poriënwaterspannin-
gen afnemen neemt ook de schuifweerstand 
meer en meer af tot deze overeenstemt met de 
volledig gedraineerde toestand. (fig2)

Omdat de doorlatendheid van de klei in globo 
enerzijds zeer klein is, maar anderzijds de 
scheurtjes in de klei door de ontspanning bij 
uitgraving meer open komen te staan (vooral 
in de bovenste meters onder de uitgraving) is 
een adequate voorspelling van het consolida-
tieverloop zeer moeilijk. Bij deze consolidatie 
zullen de negatieve waterspanningen afnemen 
met  kleinere korrelspanningen en dus ook 
een kleinere schuifweerstand tot gevolg; deze 
overgang  van de niet-gedraineerde naar de ge-

draineerde toestand goed voorspellen blijft een 
uitdaging.

In kleigroeven kunnen bv. op basis van ervaring 
de taludhellingen zodanig gekozen worden dat 
de globale stabiliteit van het talud verzekerd is. 
Er kan evenwel niet worden uitgesloten dat er 
zich lokale oppervlakkige afschuivingen voor-
doen, bv. op plaatsen waar de negatieve po-
riënwaterspanningen door de gelaagdheid of 
gescheurdheid van de klei sneller kunnen af-
nemen, of ten gevolge wateruittrede in stoor-
laagjes met  silt en zand.

Zoals normaal geconsolideerde kleien heb-
ben tertiaire kleien ook een residuele schuif-
weerstand die veel kleiner is dan de maximum 
schuifweerstand of piekwaarde. De terugval 
is evenwel sterker dan bij normaal geconsoli-
deerde kleien.

3. Herberekening taluds kanaal Ieper – Leie.
In 1979 publiceerde Prof. Dr. Ir. E. De Beer een 
uitgebreid rapport over de historiek van het ka-
naal Leie-Ieper en de eigenschappen en gedra-
gingen van de Ieperse klei in het tijdschrift der 
openbare werken van België [3] . 

In deze publicatie maakte De Beer ook enkele 
berekeningen van de stabiliteit van de verschil-
lende uitgegraven taluds.  In het kader van dit 
artikel worden een aantal van deze berekenin-
gen met eenvoudige Bishop berekening herno-
men met de software DGeoStability van Delta-
res.

Uit veld- en laboratoriumproeven op het mili-
tair terrein te Ieper nabij de Palingbeek conclu-
deerde De Beer dat er voor de homogene Ieper 
klei een correlatie bestond tussen de niet-ge-
draineerde piekschuifweerstand cu bepaald met 
vinproeven op kleine ongeroerde monsters  en 
de conusweerstand, namelijk:

 

Tevens merkte hij op dat de conusweerstand en 
dus ook de niet-gedraineerde schuifweerstand 
cu toeneemt met de diepte onder het maaiveld:

 [kPa]

z    = diepte onder het maaiveld [m]

Christiani en Nielsen (Bjerrum L., 1968) hebben 
voor verschillende gescheurde kleien (Boomse 
klei, London klei, Polavaram) het evenwicht van 
opgetreden glijdvlakken bij uitgravingen nage-
rekend en zo bepaald welke gemiddelde cu,m 
een veiligheidscoëfficiënt gelijk aan 1 oplever-
de. Deze niet-gedraineerde schuifweerstanden 
werden vergeleken met piekschuifweerstanden 
van niet-gedraineerde niet-geconsolideerde tri-
axiaalproeven op ongeroerde monsters diame-
ter 3.6 cm.

Op basis van dit onderzoek ontwikkelden ze een 
logaritmische functie die de afname van de niet 
gedraineerde cohesie in functie van de tijd be-
schrijft. 

Dit artikel gaat verder in op de stabiliteit van taluds in tertiaire kleien, 
problematiek eerder aangehaald in het artikel “Kanaal Ieper-Leie, 
geschiedenis van de drogen vaart” (januari nummer 2015 van dit tijd-
schrift).
Na een korte probleemschets van de tijdsgebonden overgang van niet-
gedraineerde naar gedraineerde  toestand worden de gerapporteerde 
instabiliteiten van het kanaal Ieper-Leie vanuit dit oogpunt nagerekend.

Verder wordt een recente afschuiving beschreven in een groeve waar de 
Ieper klei wordt ontgraven, en wordt ingegaan op de remediëring ervan.
Tenslotte wordt de onderkenning van de instabiliteit van een Schelde 
oever gerapporteerd; op basis van inclinometermetingen kon deze wor-
den teruggevoerd tot een afschuiving in een tertiaire kleilaag. Om de 
instabiliteit te monitoren werden optische vezel technieken en analyse 
van satellietbeelden met succes toegepast.

Samenvatting

Figuur 2 - verloop van poriënwaterspanningen (PWS), schuifweerstand (τ) en 
veiligheid tegen afschuiving (FS)  bij ophogingen en uitgravingen.
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  [kPa]

Cu,piek,m =  piekschuifweerstand monster in 
labo [kPa]

 
met t: tijd in dagen

Voor deze niet-gedraineerde berekeningen wer-
den de formules van De Beer en Christiani en 
Nielsen gecombineerd om een inschatting te 
maken van de stabiliteit van de taluds in functie 
van de tijd. (tabel 1)

  

Eén dag na de realisatie van een uitgraving be-
draagt de niet-gedraineerde schuifweerstand 
van een gescheurde klei dus slechts 40 % van 
zijn initiële waarde.

De Beer stelde in zijn publicatie dat een evalu-
atie van de stabiliteit kort na uitgraving met de 
berekende niet-gedraineerde schuifweerstand 
na 1 dag een redelijke benadering vormde.

4.1. Back calculation taluds 1864
In eerste instantie werden de allereerste ingra-
vingen daterend uit 1864 onder de loep genomen 
(figuur 3). Voor deze uitgravingen is men im-
mers zeker te beschikken over een maagdelijke 
klei en niet te hoeven rekenen met de residuele 
schuifweerstand van de klei. De gemiddelde ta-
ludhelling in 1864 bedroeg 30°10’.

De gedraineerde schuifweerstandsparameters 
van de Ieper klei zijn conform de ervaringen met 
recente afschuivingen gelijk genomen aan φ’ = 
25 ° en c’ = 20 kPa.

Een klassieke Bishop berekening met gedrai-
neerde schuifweerstandskarakteristieken voor 
de Ieper klei resulteert in een globale vei-
ligheidsfactor SF = 0.76 (tabel 2 en figuur 4), 
hetgeen  ruim onder de vereiste 1.30  ligt voor 
definitieve taluds, en wijst op eminent afschui-
vingsgevaar op lange termijn.

Het verdient de opmerking dat enkel diepe glijd-
vlakken in de Ieper klei werden becijferd.

Naast de gedraineerde berekening is ook een 
berekening in niet-gedraineerde toestand uit-
gevoerd. 

De berekeningen leveren een veiligheidsfactor 
SF = 1.99 [-] voor tijdstip t = 1 dag. Na 1 jaar 
valt de berekende veiligheidsfactor terug op 
een waarde gelijk aan 1.10, met de schuifweer-
standskarakteristieken op tijdstip t = 750 dagen 
vindt men een SF = 0.99 (figuur 5). 

Deze resultaten liggen in de lijn van de histori-
sche gegevens. Er worden afschuivingen gerap-
porteerd tot enkele jaren na de gerealiseerde 
uitgravingen. 

Bij steile taluds zoals deze is het ook mogelijk 
dat langs het potentiële glijdvlak de vervormin-
gen in bepaalde zones zeer groot zijn t.o.v. an-
dere zones. Het is dus gevaarlijk te onderstel-
len dat de piekwaarde van de niet-gedraineerde 
cohesie over de gehele lengte van het  glijdvlak 
zou beschikbaar zijn. Dit betekent dat lokaal de 
schuifweerstand reeds overschreden is en een 
progressieve breuk kan ontstaan. 

4.2. Back calculation taluds 1910-1912
De taluds van de ingravingen in 1910-1912 wer-
den berekend met gedraineerde karakteristie-
ken. Hier bekomt men een globale veiligheid ge-
lijk aan 1.07 hetgeen  nipt voldoende is om niet 
instabiel te zijn doch zeker geen voldoende vei-
ligheidsmarge biedt voor een definitief talud. Dit 
geeft dan wel aan dat men mogelijk in het gebied 
van de grotere vervormingen terecht komt. De 
afschuivingen ter hoogte van de Sint-Elooibrug 
uit 1912 en 1913 zijn toe te schrijven aan eerdere 
verstoring van de klei waardoor de schuifweer-
stand terugvalt op de residuele schuifweerstand. 
Figuren 6 en 7 tonen de waargenomen en bere-
kende afschuiving thv de Sint Elooisbrug.

Figuur 3 - Type dwarsprofiel uitgraving 1864.
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Tabel 1

MV 47.16 [m TAW]

peil diepte cu,piek cu,t=1dag cu,t=365 dagen cu,t=750 dagen

p d cu,piek 1 365 750
[m TAW] [m] [kPa] [dagen] [dagen] [dagen]

47.16 0.00 62.78 25.11 13.85 12.48
40.53 6.63 170.10 68.04 37.53 33.81
21.16 26.00 483.63 193.45 106.71 96.12
0.00 47.16 826.14 330.46 182.28 164.19

Cu,t = Cu,piek,m • (0.40 - 0.07 • log(t))

Cu,t = (68.2 + 16.2 • z) • (0.40 - 0.07 • log(t))

Cu,1dag = (68.2 + 16.2 • z) • (0.40 - 0.07 • log(1)) = 

25.1 + 6.5 • z
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STABILITEIT VAN TALUDS IN TERTIAIRE KLEIEN.

 4.3. Recente afschuiving in een kleigroeve 
in Kortemark.
Eind 2012 heeft zich een afschuiving voorge-
daan in een groeve in Kortemark (figuur 8) waar 
Ieper klei wordt ontgonnen. De ontginning ge-
beurt met twee baggermolens, telkens over een 
hoogte van ca 20m. De bovenste zogenaamde 
magere klei bevat een aantal zand- of zandige 
lagen, terwijl de onderste zogenaamde vette klei 
nagenoeg geen zandige lagen bevat. Onderin de 
groeve werd bijkomend nog ontgonnen met be-

hulp van een hydraulische kraan.

Langs de zijkanten van de groeve werden re-
latief steile taluds in stand gehouden met een 
berm van ca 15m breed ter hoogte van de over-
gang tussen de magere en de vette klei (figuur9).

In de tweede helft van december 2012 werden 
scheuren vastgesteld in de achter het talud ge-
legen gronden en  op 28 december 2012 werd 
een plaatsbezoek georganiseerd, omdat er zich 

lokaal een afschuiving had voorgedaan en de 
scheuren zich over de volledige lengte van het 
talud manifesteerden.

•  Omwille van de verlofperiode en de zeer he-
vige neerslag, bestond de enige praktisch re-
aliseerbare maatregel erin om, in het achter 
de scheuren gelegen terrein   een gracht te 
graven, teneinde te voorkomen dat er opper-
vlaktewater zou kunnen terecht komen in de 
scheuren. Deze maatregel was niet afdoende 
en door de verantwoordelijke van de groeve 
werden volgende verzakkingen vastgesteld ter 
hoogte van de scheur:

 º ca. 0,20m op 29-12-2012;
 º ca. 2m op 30-12-2012;
 º ca. 5m op 31-12-2012;
 º ca. 10m op 1-01-2013.

Figuur 4 - Gedraineerde berekening profiel uitgraving 1864.

Figuur 6 - Waargenomen afschuiving thv de Sint Elooisbrug.

Figuur 5 - Niet-gedraineerde berekening profiel uitgraving 1864.

Figuur 7 - Berekende afschuiving thv de Sint Elooisbrug.
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Tabel 2

Grondlaag ρd ρn φ' c'

[-] [kN/m!] [kN/m!] [°] [kPa]

Q-Kleihoudend fijnzand 17.0 19.0 27.0 0.0

T-Ieperiaan_gedraineerd 18.1 18.1 25.0 20.0
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Op 01-01-2013 was de situatie min of meer ge-
stabiliseerd en was er een stijlrand ontstaan 
met een hoogte van meer dan 10m. 

Bij een plaatsbezoek op 2 januari 2013 (figuur 
10) kon worden vastgesteld dat:
•  de instabiliteit zich tot op een relatief geringe 

afstand van de fabriek uitstrekte;
•  er op ca 20m achter de instabiliteit een nieuwe 

scheur was ontstaan;
•  er ter hoogte van deze nieuwe scheur ook 

scheuren voorkwamen in de zijgevel van de 
fabriek waarvan niemand met zekerheid kon 
zeggen of deze in de laatste weken al of niet 
waren toegenomen.

Al deze vaststellingen vormden een aanwijzing 
dat er best snel kon gehandeld worden ten ein-
de verdere instabiliteiten te voorkomen. Er werd 
dan ook onmiddellijk beslist om:
•  achter de instabiliteit een horizontale drain in 

te frezen op ca 6m diepte en de sleuf over 2m 
op te vullen met zand;

•  de stijlrand bovenaan het talud af te vlakken en 
de afgegraven grond te storten tegen het talud 
in de vette ter hoogte van de fabriek;

•  de scheuren in de zijgevel dicht te smeren, zo-
dat kon worden nagegaan of er zich nog ver-
plaatsingen voordeden.

Door de aanhoudende neerslag verliepen alle 
werkzaamheden in zeer moeilijke omstandighe-
den. Toen het terrein nagenoeg overal onberijd-
baar werd, werden de werkzaamheden tot mid-
den april opgeschort. Op dat ogenblik werden 
geen verdere bewegingen vastgesteld.

De stabiliteit van het voor de afschuiving be-
staande talud werd nagerekend uitgaande van 
de schuifweerstandskarakteristieken van de 
klei: ϕ’ = 25° en c’ = 20 kPa, die als richtwaarden 
gelden voor de gemiddelde schuifweerstands-
karakteristieken van zeer stijve kleien. De ver-
kregen veiligheidscoëfficiënt bedroeg ca. 1.
Aanvullende berekeningen werden uitgevoerd 
voor de na de afschuiving ontstane situatie en 
voor een residuele wrijvingshoek ϕres = 20° , 
resp. 15°. Deze waarden van de residuele wrij-
vingshoek zijn beduidend hoger dan de voor 
stijve kleien algemeen aangenomen waarden, 
maar werden realistisch geacht op basis van de 
helling van het talud na de afschuiving.
Gelijktijdig werden ook een aantal diepsonde-
ringen uitgevoerd in het afgeschoven talud. Uit 
de resultaten van de uitgevoerde sonderingen 
bleek wel dat de afschuiving geen of slechts een 
zeer beperkte invloed heeft op de opgemeten 

Figuur 9 - Situatie groeve talud vóór afschuiving.

Figuur 8 - Groeve in Kortemark.

Figuur 10 - Foto afschuiving 02/01/2013.
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STABILITEIT VAN TALUDS IN TERTIAIRE KLEIEN.

conusweerstanden en de waarde van het wrij-
vingsgetal.
Uitgaande van beperkte anomalieën in de co-
nusweerstand (figuur 11) werd de vermoedelijke 
ligging van het glijvlak vastgelegd (figuur 12). 
Bijkomende stabiliteitsberekeningen werden 
uitgevoerd voor de na de afschuiving ontstane 
situatie en waarbij ter hoogte van het vermoe-
delijke glijvlak de residuele wrijvingshoek van 
20° resp. 15° werd in rekening gebracht (figuur 

13). Gelijkaardige berekeningen werden ook uit-
gevoerd met een steunberm tegenaan het talud 
in de vette klei tot de peilen -16,5m TAW, -13,5m 
TAW, -10,5m TAW en -7,5m TAW. (tabel 3)
 
Reeds eerder was beslist om het talud in de ma-
gere klei zoveel mogelijk af te vlakken en om nog 
3 bijkomende horizontale drains aan te brengen.

Tijdens en na het uitvoeren van de herstellings-

werken werden volgende vaststellingen gedaan:
•  uit de in het talud aangelegde horizontale 

drains stroomde veel meer water dan hetgeen 
was vooropgesteld. Uit de 2 middelste drains 
stroomt permanent water, uit de 2 andere 
drains stroomt alleen water na periodes van 
hevige neerslag. Het debiet uit de middelste 
drains neemt ook sterk toe na periodes met 
hevige neerslag;

•  in het talud is het glijvlak enkele malen op-
nieuw duidelijk zichtbaar geworden. Dit toont 
aan dat er tijdens het uitvoeren van de herstel-
lingswerken nog beperkte bewegingen heb-
ben plaatsgevonden.

5. Instabiliteit Schelde oevers Schellebelle
Ter hoogte van de Hogelandweg te Schellebelle 
is de rechteroever van de Schelde instabiel (fi-
guur 14).

Om de oorzaak van de afglijding en de verder-
gaande beweging te onderzoeken werd een uit-
gebreid grondonderzoek (sonderingen, borin-
gen en laboratoriumonderzoek) en monitoring 
programma (inclinometers, peilbuizen en wa-

Figuur 12 - Reconstructie glijdvlak uit opmeting steilrand en sondeerresultaten S4 en S7.

dieptedrain 6m diepte

dieptedrain 6m diepte

dieptedrain 6m diepte

dieptedrain 6m diepte

2.08m
16.71m 33.38m 35.75m

2.99m 6.89m 24.50m 8.42m

6/4 6/4

6/4 5.
00

m

-2.5

-10.8

S 4

S 7

-15

DWAR S P R OF IE L C  - D

4.
46

m

-7.5

-10.5

-13.5

-16.5

Alleen indien S F
( =15°) < 1.15

Niveau + 8.00 T AW

glijdvlak

Figuur 11 - Ligging glijdvlak uit CPT diagram.

V ermoedelijk peil
afschuiving

V ermoedelijk peil
afschuiving

geotechniek _Oktober_2015_binnen_v2.indd   37 27/07/15   12:41



38 GEOTECHNIEK - Oktober 2015

terspanningscellen) opgezet.

De resultaten van proeven en metingen tonen 
aan dat de afschuiving zich voordoet langs een 
diep gelegen glijdvlak dat zich ontwikkelt in de 
tertiaire klei van Merelbeke (figuur 15). De dikte 
van deze kleilaag is beperkt en varieert over de 
site van 3m tot 1m.
 
Naast de standaard inclinometers werd ook een 
in-place-inclinometer geplaatst met continue 
opmeting van de verplaatsingen, zodat de ver-
banden konden worden onderzocht met grond-
waterpeilen, getijde en neerslaggegevens. Uit 
deze metingen blijkt dat de afglijding getrapt 
verder loopt, waarbij het vooral de extreem lage 
waterstanden op de Schelde zijn die verdere be-
weging telkens opnieuw initiëren (Figuur 16). 
Neerslag lijkt weinig directe invloed te hebben 
op de verdere afglijding.

In de marge van dit onderzoek werden ook 2 
nieuwe monitoringstechnieken uitgetest.

Optische vezelmetingen, type BOTDA [4] hebben 
aangetoond dat deze meettechniek  mogelijkhe-
den biedt als toepassing voor een early warning 
system in zones met inherent stabiliteitsgevaar. 
Daar waar de glasvezel het glijvlak kruist, kan 
een piek in de rekmetingen worden opgemerkt 
(Figuur 17). Een verdere optimalisatie door com-
pensatie voor temperatuur dringt zich nog op.
 
Aan de firma Hansje Brinker werd gevraagd een 
analyse te doen op basis van bestaande satel-
lietbeelden( ERS (1993-2001) en envisat (2003 
-2010) data). Slechts 1 punt binnen de afglij-
dende zone gaf voldoende reflectie en een vol-
doende stabiel resultaat voor een analyse. Hier-
uit blijkt dat in de periode van 2003-2010 er een 
zetting (beweging in lijn met het beeld van de 
satelliet) is van 12cm (figuur 18).
Uit de analyse bleek ook dat alle punten in de 
omgeving stabiel zijn (wat de hoofdopzet was 
van de analyse) .
 
6. Besluit.
Bij de studie van de taludstabiliteit  in tertiaire 
overgeconsolideerde kleien is de overgang van 
niet-gedraineerd naar gedraineerd gedrag een 
bepalende factor. Het is ook van belang de voor-
geschiedenis van mogelijke instabiliteiten te 
kennen, om te weten of men al dan niet met re-
siduele karakteristieken dient te rekenen.

Wateruittrede uit het talud doorheen stoorlaag-
jes vormt ook zeer vaak de oorzaak van stabili-
teitsproblemen.

De studie van dergelijke afschuivingen laat zich 
daarom niet in regels en richtlijnen vatten, maar 
moet steunen op een goed onderbouwd engi-
neering judgement.

Om het schuifvlak te onderkennen is het voor-
zien van inclinometer metingen onontbeerlijk.

Tenslotte bieden nieuwe monitoring technieken 
perspectieven  om enerzijds continue de vervor-
mingen van oevers en uitgravingen op te volgen 
(optische vezel metingen) en anderzijds de his-
torische evolutie van vervormingen gedurende 
de laatste decennia te analyseren (satellietbeel-
den).

Figuur 13 - Glijdingsevenwicht berekeningen met residuele karakteristieken.

Figuur 14 - Afschuiving Schellebelle.

Tabel 3

SF

ϕ‘ = 20º ϕ‘ = 15º

Aanvulling tot -16,5 mTAW 0,95 0,71

Aanvulling tot -13,5 mTAW 1,11 0,83

Aanvulling tot -10,5 mTAW 1,35 1,03

Aanvulling tot -7,5 mTAW 1,74 1,33
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Figuur 15 - Typisch sondeerdiagram en corres-
ponderende inclinometermeting

Figuur 17 - Plaatsing optische vezels en resultaten meting

Figuur 16 - Verplaatsing opgemeten door de in-place-inclinometer.

Figuur 18 - Analyse satellietbeelden grondbewegingen Schellebelle.
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