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inLeiding

Het grensgebied van West-Vlaanderen (be) en Frans-Vlaanderen (fr) vormde histo-
risch gezien één gewest, het Westland, en werd gekenmerkt door de gemeenschap-
pelijke Vlaamse taal, aangezien het tot de Vrede van Nijmegen (1678) grotendeels 
tot het Graafschap Vlaanderen en nadien tot de Spaanse Nederlanden behoorde. 
Het gebied werd echter verstoord en verbrokkeld door een lange en woelige geschie-
denis, gekenmerkt door vele machtswissels, territoriale verschuivingen en veldsla-
gen met de bekende slagen van de Eerste Wereldoorlog als meest recente getuigen. 
Naast de gemeenschappelijke taal en de woelige geschiedenis waren de grenslandschappen 
van het Westland belangrijk en bepalend voor een aantal ontwikkelingen die het huidige 
karakter van de streek vorm hebben gegeven. Landschappelijk zijn twee grote eenheden te 
onderscheiden, namelijk het Houtland en de Kustpolders (Figuur 1). Het Houtland vormt 
het zacht golvend heuvelland waarvan de topografie grotendeels bepaald wordt door de klei 
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Figuur 1: Synthesekaart van het excursiegebied met de verschillende landschappen en belangrijkste kenmerken 
(Bron: Antrop 2006)
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van Ieper. De kustvlakte is gevormd door recentere zeeafzettingen waarbij een lagunair getij-
dengebied werd gevormd wat pas vanaf de middeleeuwen werd ingepolderd (’t Blote of Blote 
Land). Tot dan grensde het Houtland aan de zee. Deze fysische-geografische gesteldheid en 
de historische context bepaalden de landschappelijke ontwikkeling van de regio en de ver-
schillende tijdslagen die vandaag nog herkenbaar zijn in het grenslandschap.

Tijdens de excursie zullen beide landschappelijke eenheden in de grensstreek van Vlaande-
ren en Frankrijk doorkruist worden. Slechts enkele excursiepunten worden in deze bijdrage 
toegelicht als voorbeeld van het grenslandschap, namelijk de Ieperboog, de Palingbeek, Hill 
60, Cassel en de Casselberg, de golf van Saint-Omer en het doorbraakdal van de Aa.

de	ieperBoog	aLS	het	interfLuvium	ijzer	–	Leie

De Ieperboog beschrijft de heuvelrug die fysisch-geografisch uit twee delen bestaat: de Rug van 
Westrozebeke (1) en de West-Vlaamse Heuvels (2), met de Kemmelberg als hoogste punt. De heu-
velrug vormt de waterscheiding (3) tussen het Leie-Schelde-bekken en IJzerbekken (Figuren 2, 3 en 
4). De Rug van Westrozebeke strekt zich uit van Esen (bij Diksmuide) over Klerken, Houthulst en 
Staden waar hij zuidwaarts afbuigt en verbreedt over Westrozebeke, Passendale, Zonnebeke, Gelu-
veld, Zandvoorde, Zillebeke en Wijtschate en aansluit bij de West-Vlaamse heuvels. 

Hoge toppen in het West-Vlaams Heuvelland zijn de Kemmelberg (156 m), Zwarteberg (152 m),  
Katsberg (150 m), Baneberg (140 m), Vidaigneberg (136 m), Scherpenberg (135 m) en de 
Rodeberg (129 m) en lopen verder in Noord-Frankrijk met o.a. Zwarteberg (152m), Catsberg 
(164m), Recolettenberg (160m) en Casselberg (177m). 

Figuren 2, 3 en 4: Fysisch milieu met de Rug van Westrozebeke (1), West-Vlaamse Heuvels (2) en het 
interfluvium IJzer – Leie (3) (Bron: Van Hecke et al 2010, Maréchal 1992)

Figuur 2 Reliëfkaart
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Figuur 3: Kaart van de stroombekkens

Figuur 4: Quartairgeologische kaart 
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De geologische opbouw van beide delen van de Ieperboog is zeer verschillend.

De West-Vlaamse Heuvels (2) zijn getuigenheuvels opgebouwd uit tertiaire afzettingen. Het 
ZW-NO profiel toont dat de geologische lagen noordwaarts zacht afhellen en vooral bestaan 
uit een afwisseling van zanden en kleien uit het tertiair. De toppen van de West-Vlaamse 
heuvels bestaan uit limonietzandsteen en silexgrint waardoor ze als getuigenheuvel tegen 
erosie beschermd bleven. De ondergrond wordt hoofdzakelijk gevormd door dikke (zware) 
kleilagen uit het tertiair, ook bekend als de klei van Ieper. 

De rug van Westrozebeke (1) bestaat uit quartaire terrasafzettingen, is vlakker en breder 
en vormt tussen Zonnebeke en Hollebeke eerder een plateau. De bescherming tegen de 
erosie gebeurt hier door grint uit het pleistoceen. De erosie gebeurde vooral door de rivie-
ren en was gekenmerkt door opeenvolgende insnijdingsfasen. Die hebben sporen nagela-
ten als vervlakkingen (terrasniveaus) met grintafzettingen die bescherming boden tegen 
latere erosie. 

De kemmelberg (zie ook figuur 5) vormt één van de getuigenheuvels van het Diestiaan 
van de West-Vlaamse heuvels die samen met de Monts de Flandre, de Vlaamse Ardennen 
en de heuvels van het Hageland behoren tot eenzelfde geologische structuur. Hun ligging 
vertoont een lijn die start bij Cap Blanc Nez en zich oostwaarts uitstrekt en verbreedt om 
het Hageland te vormen. Geologisch behoren ze tot sedimenten van glauconiethoudende 
zanden afgezet door een laat-tertiaire zee en die snel verweerden tot limonietzanden en 
plaatselijk tot ijzerzandsteen verhardden. In het westen (bv. Casselberg) zijn die bedekt 
met een poudingue van gerold silexgrint afkomstig uit de krijtlagen van Blanc Nez. Waar 
deze harde gesteenten voorkwamen, werd de erosie afgeremd en konden zich getuigen-
heuvels vormen. Traditioneel wordt deze afzetting de Zanden van Diest genoemd, ge-
vormd door de Diestiaan-zee en vormen ze de getuigenheuvels van het Diestiaan. In de 
huidige geologisch stratigrafie behouden ze tot de Formatie van Diest met Boven-Mioceen 
ouderdom (10-5 miljoen jaar geleden). Het geografisch voorkomen, vorm en lithologie 
doet vermoeden dat het gaat om zandbanken voor de kust van de Diestiaan-zee (de laatste 
transgressie die geheel Vlaanderen vanuit het noorden overspoelde). De morfologie is die 
van een waddenkust, waarbij de glauconietzanden op de eilanden of zandbanken verweer-
den (‘roesten’) tot limoniet(zandsteen). 

De Ieperboog vormt het interfluvium Ijzer – Leie en is zeer bepalend geweest voor twee cul-
tuurhistorische ‘verhalen’, namelijk de Palingbeek en Wereldoorlog I, die elk hun sporen in 
het landschap hebben achtergelaten. 

Figuur 5: Zicht op de beboste Kemmelberg als één van de getuigenheuvels van het Diestiaan (© Veerle Van Eetvelde, 2010)



 

De	Palingbeek:	het	verhaal	van	mislukt	kanaal	
tot	provinciaal	domein

Gedurende de 19de eeuw was de industrialisatie volop in 
ontwikkeling en dit vereiste de aanleg van nieuwe trans-
portwegen voor het massatransport van grondstoffen, 
brandstoffen en goederen en het transport van arbeids-
krachten. Deze infrastructuur kon de nieuwe industriege-
bieden (bv. de steenkoolbekkens) met de industriesteden 
en havens verbinden. De eerste optie was het verbeteren 
van de reeds bestaande waterwegen door het verdiepen 
en rechttrekken van rivieren. Daarbij werd het aanleggen 
van kanalen die de verschillende stroombekkens met el-
kaar verbinden noodzakelijk, wat nieuwe technologische 
uitdagingen met zich meebracht zoals het bouwen van 
scheepsliften en tunnels om de interfluvia te ‘overbrug-
gen’. Veel van deze projecten waren internationaal, om bv. 
de industriegebieden van Noord-Frankrijk rechtstreeks te 
verbinden met de Noordzee.

De aanleg van het 18 km lange kanaal Ieper-Komen past 
in deze context. Het kanaal moest de Ijzer en Ieperlee (ten 
noorden van Ieper) langsheen de Palingbeek (ten zuiden 
van Ieper) verbinden doorheen de Ieperboog om zo via de 
Leie de industriegebieden van Rijsel te verbinden. De Com-
pagnie du Canal de la Lys à l’Yperlee of ‘Komense Vaart’ kreeg 
in 1863 een vergunning voor de bouw. Het initiële project 
voorzag een 700 m lange tunnel doorheen de Ieperboog. 
De bouw werd in 1864 aangevat, maar na enkele maanden 
stortte een gedeelte van de tunnel in. Er werd besloten om 
een diepe sleuf te graven een 50tal meter van de ingestorte 
tunnel. Door grondverschuivingen moesten deze werken 
echter ook worden stil gelegd. Toen werd gedacht aan een 
‘open tunnel’, een sleuf die nadien overwelfd zou worden. 
Op 28 juli 1893 stortte ook deze in, nog geen zeven maan-
den na zijn voltooiing. Zeventien jaar later volgde een nieu-
we poging om een nieuwe sleuf te maken en de wanden 
te versterken door gewapend beton. Over de sleuf werd de 
Sint-Elooisbrug gebouwd en in 1912 in gebruik genomen 
(figuur 6a). Echter, op het einde van dat jaar ontstonden 
de eerste barsten in de brug en in 1913 begon de kleigrond 
opnieuw te schuiven, waarbij de betonnen wand over 300 
m gebroken werd en de brug volledig instortte. Met de We-
reldoorlogen werden de plannen tijdelijk opgeborgen en 
pas in 1960 zag men definitief af van het project.

Het project om deze waterscheidingskam van de Ieperboog 
te overbruggen was een opeenstapeling van mislukte po-
gingen ten gevolge van onvoldoende kennis van de geolo-
gie (klei van Ieper zorgde voor de grondverschuivingen) en 
geomorfologische processen. Het werd een financiële ramp 
en het project werd uiteindelijk nooit ten volle operationeel. 

Momenteel vormt de Palingbeek een natuurgebied en 
provinciedomein, met de resten van de brugpijlers en de 
smalle loop van de Palingbeek als relicten in het landschap 
(figuur 6b en c).

Figuur 6: Situatie van de Palingbeek tijdens de aanleg (a: situatie met 
Sint-Elooisbrug, 1912) en de huidige situatie, welke de diepte en breedte 
van de actuele sleuf aangeeft (b en c, © Veerle Van Eetvelde, 2009)

6a

6b

6c
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Hill	60	en	The	Caterpillar	vertellen	een	deel	van	het	verhaal	van	de	Eerste	
Wereldoorlog

De Ieperboog is misschien beter gekend als de Ypres Salient. De term salient (Eng.) of saillant 
(Fr.) verwijst in de krijgskunde naar het vooruitstekende deel van een bastion of frontlijn. Voor 
de verdedigers is het een plaats die vanuit drie hoeken uit de omgeving onder vuur ligt. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog waren de saillant van Ieper en Verdun de belangrijkste langsheen het 
westelijke front. Ieper was een strategisch interessante vesting, gezien ze omringd wordt in het 

Figuur 7: Britse loopgravenkaart 28 N.W.4. & N.E.3, loopgraven aangevuld tot 31.8.16 (oorspronkelijke schaal 1:10.000). De rode lijnen 
geven de Duitse loopgraven weer, de blauwe lijnen deze van de geallieerde troepen. De spoorweg is herkenbaar, net zoals Hill 60, The 

Caterpillar en The Dump. 
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oosten en zuidoosten door een boogvormige beboste heuvelrug waaronder Passendale, Zon-
nebeke, Geluveld, Wijtschate en aansluitend de Kemmelberg (West-Vlaamse Heuvels). Deze 
heuvels zijn stuk voor stuk het strijdtoneel geweest voor verschillende grote slagen in het gebied. 
Eén van de grote strategische locaties ten zuiden van Ieper is de kleine heuvel in het land-
schap, Hill 60 (figuur 7), gelegen in Zillebeke op de Ieperboog. Hill 60 is ontstaan bij de 
aanleg van de spoorweglijn Ieper-Komen rond 1854 en de site was het strijdtoneel van ver-
schillende veldslagen tussen 1915 tot 1917. De heuvel was toen lokaal bekend als ‘Vrijersberg’ 
(Côte des Amants). Tijdens de Eerste Wereldoorlog kregen een aantal strategische plaatsen 
een Engelse naam, toegekend door de geallieerde troepen. De Britten noemde de heuvel 
langsheen de spoorweg in Zillebeke Hill 60 omwille de hoogteligging van dit strategisch 
punt. De langwerpige heuvel ten zuiden van de spoorwegsleuf werd omwille van zijn vorm 
door de Britten The Caterpillar genoemd, gelegen voor Battle Wood. De strategische ligging 
als hoogste punten op de Ieperboog met uitzicht over de Ypres Salient, maakte dat hier heftig 
gevochten werd, vooral in april en mei 1915, en opnieuw in 1917. 

In december 1916 / januari 1917 maakten de Britten een plan voor een aanval met onder-
grondse mijnen onder de Duitse linies. Bij Hill 60 lagen de Britse en Duitse linies slechts 
een 50m van elkaar. Het is één van de plaatsen waar men met tunnels en mijnen de vijande-
lijke linies letterlijk probeerde te ondermijnen. Eén mijntunnel met 24 ton aan explosieven 
werd aangelegd diep onder Hill 60. Een veel langere tunnel met aan het eind 32 ton explosie-
ven kwam onder de Caterpillar. Om de diepe tunnels uit te bouwen en te beschermen werden 
ondiepe tunnels aangelegd als ondergrondse schuilplaatsen (dugouts), luisterposten, tunnels 
voor kleine springladingen (camouflets) om vijandelijke tunnels te beschadigen enz. De aan-
leg van de tunnels is begonnen door 4 gespecialiseerde Engelse “Tunneling Companies”, waar 
vooral mijnwerkers en arbeiders met ervaring in de aanleg van de Londense metro en ri-
olering in dienst waren (de “tunnelers”). Zij ontwikkelden nieuwe technieken en bouwden 
hun eenheden uit tot een gespecialiseerd technisch korps met eigen vrijheden en regels. 
De langste tunnel naar de frontlinie werd Berlin Tunnel gedoopt. Op 7 juni 1917 ontploften 
binnen een 20-tal seconden in totaal 19 mijnen met 455 ton explosieven. De erop volgende 
aanval van de heuvelrug bij Wijtschate en Mesen was een enorm succes, dat echter vergeten 

Figuur 8: Het panorama van Hill 60 illustreert de topografie die ongewijzigd is sinds de Eerste Wereldoorlog (© Veerle Van Eetvelde, 2010). In het 
huidige bos van De Vierlingen is de mijnkrater The Catterpillar terug te vinden (© Marc Antrop, 2001)
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werd na slachting rond Passendale, minder dan 2 maand later. Na de oorlog werd de site 
van Hill 60 een memoriaal en één van de weinige stukken frontzone waarvan de topografie 
niet gewijzigd werd na de oorlog (figuur 8). Van de mijnenslag in Wijtschate en Mesen zijn 
verschillende kraters nog herkenbaar. 

franS-vLaanderen:	CaSSeL	en	de	peeneBeek

Cassel is gelegen op de Casselberg, een andere getuigenheuvel van het Diestiaan net over de 
Frans-Belgische grens. De structuur van de huidige stad volgt het dagzomen van de verschil-
lende geologische lagen en de morfologie van de berg. De relatieve verschillen in hardheid 
van opeenvolgende gesteentelagen bepaalt de hellingsgraad. De hardere gesteenten geven 
steile en de zachte gesteenten zachte hellingen en vervlakkingen. De top met de limoniet-
zandsteen en het silexgrint werd ingenomen door het kasteel van de burggraaf, waarbij de 
hoofdkerk kwam. Het geheel werd ommuurd. Op de onderliggende kleilaag ontspringen 
bronnen en krijgen een vlakke zone waar zich de burgerlijke en commerciële stad ontwik-
kelde rond de Grande Place, nog steeds de marktplaats. De hardere gesteenten onder de klei 
van Cassel geven weer steile hellingen. Op de toprand kwamen de stadsmuren met poorten. 

De top van de heuvel was een doorheen de geschiedenis continu een strategische en perma-
nent bewoonde plaats. Voor de komst van de Romeinen was Cassel (Castellum morinorum) 
een typisch Keltisch heuvelfort, een oppidum of versterkte stad bewoond door de elite van de 
Morini (krijgers, druïden en ambachtslieden). Na de veroveringen door Caesar werd de plaats 
als hoofdplaats gegeven aan het naburige volk, de Menapii en was van dan bekend als Castel-
lum menapiorum. De nieuwe hoofdplaats van de Morini werd Taruanna (Terwaan, Thérou-
anne). Tijdens de Romeinse periode werden kaarsrechte wegen aangelegd die als stralen van 
de hoofdplaats uitgaan en een snelle verbinding naar de belangrijke omliggende plaatsen 
mogelijk maakte. Deze tracés zijn actueel nog zeer goed herkenbaar in het landschap, zowel 
in de richting van het Houtland (zuiden) als naar de Kust (noorden) (figuur 9). De bouwre-
glementen voorzagen wegen van 2,5 tot 5 meter breed; werkelijke breedten varieerden tussen 
3,5 en 7m. Eerst legde men een fundering van zand, kleine stenen en grind. Daarop legde 
men grote stenen. De wegen lagen hoger dan het maaiveld waardoor regenwater gemak-
kelijk wegstroomde naar de greppels die men aan weerzijden van de weg had gegraven. In 
gebieden met een zachte, natte bodem werden de wegen verstevigd met rijen houten palen. 
Naast het wegenpatroon werd het land ook ingedeeld volgens een kwadratisch patroon met 

Figuur 9: Zicht vanop de Casselberg met het tracé van een Romeinse weg, het Houtland op de voorgrond met de overgang naar de Golf van Saint-
Omer en de rug van Artesië (© Veerle Van Eetvelde, 2011)
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een vaste maat, de centuriatie. Aangezien perceelsstructuren een grote persistentie bezitten, 
kan de vraag gesteld worden of in de hedendaagse (kadastrale) percelering nog delen van de 
Romeinse kavels bewaard is gebleven. Een studie door de Franse archeoloog F. Jacques sug-
gereert een centuriatie-net rond Cassel georiënteerd op 31°. Een analyse van de richtingen van 
de actuele gedigitaliseerde perceels- grenzen op kadasterplannen laat toe te visualiseren wat 
de probabiliteit is dat actuele kavelgrenzen met de oude centuriatie overeenkomen.   

goLf	van	Saint-omer	en	doorBraakdaL	van	de	aa

De ontginning van de Golf van Saint-Omer is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis 
van de stad Saint-Omer en de rol van Benedictijnenabdijen (vanaf de 9de eeuw) die gesitueerd 
zijn langsheen de golf en zorgden voor een zeer systematische ontginning van het gebied. 
In de oorspronkelijke toestand gebeurde de afwatering van het gebied naar zee doorheen 
het doorbraakdal van de Aa ter hoogte van Watten. Tijdens de Karolingische tijd (8ste tot 10de 

Figuur 10: Situatie van de Golf van Saint-Omer (© Marc Antrop, 2011)
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eeuw) werd het centrale gedeelte van de golf ingenomen door een moerassig gebeid. De abdij 
Saint-Bertin, gesticht in 648, had een afleiding van de Meldicq door middel van watermo-
lens. Tijdens de 12de eeuw was het centrale deel ontwaterd en waren de gemene graasgron-
den terug te herkennen. Rond 1160 werd de Oude Aa gekanaliseerd waardoor het draineren 
van het centrale moeras kon beginnen. De veenontginning neemt sterk uitbreiding vanaf de 
18de eeuw, vooral in de Marais de Schaubroucq (nabij de abij van Clairmarais), waar talrijke 
plassen gevormd worden (Figuur 8). De volledige drooglegging en aanleg van watergangs en 
omvorming tot hortillonage (tuinen) gebeurde in de 18de-19de eeuw samen met de kanalisatie 
en de verbinding van de Aa met de Leie. 
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