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Het Grand Canal du Nord
Voorloper van de Zuid-Willemsvaart en het Kempisch 

Kanaal

Ton Burgers

Antwerpen heeft altijd gestreefd naar een directe vaarverbinding tussen de Schelde en de 
Rijn. Die verbinding kruist de Maas. Maar tussen de Schelde en de Maas enerzijds en de 
Maas en de Rijn anderzijds liggen, hoe, zuidelijker men gaat, steeds meer heuvels. Het 
aantal plannen voor deze verbinding was legio.1 Dat begon al in de tijd van de Romeinen, 
werd manifest tijdens de Tachtigjarige Oorlog, kwam weer boven tijdens Napoleons Kei-
zerrijk en vervolgens na de Eerste Wereldoorlog. Ook recent zijn er nog studies naar ge-
daan, met als voorlopig laatste het Projekt Rhein-Maas-Kanal uit 2013.2 Maar het graven 
van een kanaal ter verbinding van Schelde, Maas en Rijn is moeilijk en dat was zeker en-
kele eeuwen terug het geval, omdat grootgrondverzet toen niet mogelijk was.

Er zijn twee pogingen gedaan zo’n kanaal te realiseren: de Fossa Eugeniana in 1626 
en het Grand Canal du Nord in 1810. Beide projecten zijn mislukt, maar resten ervan zijn 
nog aanwezig. In 1826 is de Zuid-Willemsvaart – de verbinding van Maas tot Maas – ont-
staan uit het mislukte Grand Canal du Nord. Dat gebeurde onder koning Willem I, toen 
België en Nederland verenigd waren. Na de Belgische afscheiding werd op ‘kersvers’ Bel-
gisch grondgebied het Kempisch Kanaal gegraven, het onvoltooide deel van het Grand 
Canal naar Antwerpen. Daarmee was dat de eerste directe verbinding van de Schelde naar 
de Maas.

Over het Grand Canal du Nord is in algemene zin gepubliceerd.3 Ook over de Zuid-
Willemsvaart is het nodige geschreven, over het Kempisch Kanaal bijna niets.4 Ik ga in 
dit artikel vooral in op de waterstaatkundige aspecten van deze verbinding, omdat daar-
over weinig is gepubliceerd en juist dat zeer interessant is. Natuurlijk speelt ook hier de 
rivaliteit tussen Nederland en België. Waarom werd in het krachtenveld tussen politiek 
en waterbouwkunde voor een bepaald tracé gekozen? En welke gevolgen had dit voor het 
hydraulische systeem van een kanaal dat heuvelop, heuvelaf gaat? En ten slotte: waarom 
mislukte het Grand Canal du Nord?

Kanalen in geaccidenteerd terrein

In Nederland lopen kanalen meestal door betrekkelijk vlak terrein, van het buitenwater 
gescheiden door sluizen om hoge rivier- of zeewaterstanden buiten te houden. Voorbeel-
den hiervan zijn het Noordzeekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Maas-Waalka-
naal. Ook kennen we afleidingskanalen die lopen van hoog – waar ze worden gevoed door 
een rivier – naar laag, en zijn gedeeld in panden, gescheiden door schutsluizen (bijvoor-
beeld het Drentse Hoofdvaart en het Julianakanaal). Naar het zuiden en oosten komen er 
meer heuvels en dan wordt het lastiger om kanalen te bouwen. In België, Limburg en het 
aangrenzende Duitse gebied zijn de heuvels behoorlijk hoog: tussen Schelde en Maas tus-
sen vijftig en tachtig meter, tussen Maas en Rijn meer dan tachtig meter. Hoe verder naar 
het noorden, hoe lager de heuvels. Rivieren liggen altijd in een dal en tussen twee rivieren 
ligt een waterscheiding. Wil men de beide rivieren verbinden door een kanaal, dan kan 
men de heuvel en de waterscheiding doorgraven of – zoals vaker toegepast in Engeland – 
een tunnel graven. Maar als de heuvel vijftig meter hoog is, dan heeft de ontgraving aan 
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de bovenzijde al gauw een wijdte van tweehonderd meter. Dat betekent een ontgraving 
van minstens 5000 m3 per strekkende meter kanaal, een enorme hoeveelheid. Voor 1850 
was het verzet van dergelijke hoeveelheden grond onmogelijk.

Om de ontgraving te beperken moest men daarom het maaiveld volgen. Dat beteken-
de: het kanaal in vakken verdelen, in stapjes omhoog tot de waterscheiding, en daarna 
omlaag naar de andere rivier. In het Frans spreekt men van een Canal à bief de partage, een 
kanaal met een verdeelpand, als verbinding tussen twee rivierdalen.5 De panden moeten 
worden gescheiden door sluizen die verhinderen dat het water wegstroomt. Maar door 
lek, schutten en verdampen treden altijd verliezen op en dus moet het bovenste pand – 
scheidingspand, verdeelpand of kruinpand – worden aangevuld met water. Dat moet 
vanaf een hoger punt uit een andere rivier of beek onder zwaartekracht naar het schei-
dingspand worden geleid. Er moet dus voldoende water zijn in de buurt van het schei-
dingspand.

Per pand kan het kanaal (beperkt) worden ingegraven en waar het maaiveld lager is, 
wordt het in ophoging tussen kanaaldijken gelegd. Elk pand ligt dus bijna horizontaal 
met overal dezelfde waterdiepte. De kunst van het ontwerp is het vinden van het opti-
mum tussen grondverzet en de benodigde vaartijd door het kanaal. Men kan het kanaal 
langer maken door een omweg te kiezen over vlakker terrein en men kan de ingraving 
groter of kleiner maken met als gevolg minder of meer sluizen. Voor sluizen geldt dat zij 
de vaartijd verlengen: per sluis rekende men met een virtuele kanaalverlenging van vijf 
kilometer.6 Bij dat alles moet de grondbalans zo neutraal mogelijk zijn en het transport 
van grond tussen ophogingen en ontgravingen beperkt. De ontgravingen moeten dus 
niet te ver weg liggen van de ophogingen. Deze regels maken het ontwerp van een kanaal 
in geaccidenteerd terrein ingewikkeld, omdat meerdere varianten moeten worden beke-
ken. Want het tracé wordt ook beïnvloed door de plaatsen die men wil aandoen en door 
de politieke en militaire situatie. We zullen zien dat al deze argumenten speelden bij de 
genoemde kanalen.

De eerste poging: de Fossa Eugeniana

Vroeg in de Tachtigjarige Oorlog, in 1585, veroverde Alexander Farnese Antwerpen. De 
Zuidelijke Nederlanden werden Spaans en de Noordelijke Nederlanden gingen verder als 
de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. De Republiek hield de Schelde gesloten 
zodat er geen rechtstreekse scheepvaart mogelijk was op de eerder zo welvarende haven 
van Antwerpen. Vracht moest worden overgeslagen alvorens deze naar of van havens in 
de Scheldemondingen kon gaan. De Republiek handhaafde deze belemmering tot die in 
1792 onder druk van Frankrijk werd opgeheven.

Amsterdam had groot belang bij het klein houden van Antwerpen. De havens van de 
Republiek lagen bijzonder gunstig voor de doorvoer van goederen aan de mondingen 
van drie belangrijke rivieren: Rijn, Maas en Schelde. Antwerpen lag wel aan de Schelde, 
maar zowel naar zee als naar de Rijn moest men over grondgebied van de Republiek. De 
Zuidelijke Nederlanden werden, tijdens de Contrareformatie, bestuurd door aartsher-
tog Albrecht en zijn vrouw de Infanta Isabella Clara Eugenia. Na het Twaalfjarig Bestand 
(1609-1621) – aartshertog Albrecht was inmiddels overleden – lanceerde Spanje militaire 
campagnes om de opstandige Republiek op de knieën te krijgen. De grote man daarbij 
was generaal Ambrogio Spinola, die in 1625 Breda veroverde. Ook de vestingen Venlo en 
het Duitse Rheinberg (Rijnberk) en Geldern waren door zijn toedoen in Spaanse handen 
gebleven of gekomen. Genieofficieren uit het leger van Spinola waren geïnformeerd over 
vroegere plannen om een kanaal te graven tussen de Rijn en de Maas. Aanvankelijk over-
wogen zij zelfs het idee om de Rijn geheel te verleggen door deze via de Niers af te leiden 
naar de Maas, ‘waaruit het isolement en de uitputting van Holland zou voortkomen’.7

De Infanta was enthousiast toen zij vernam van de mogelijkheid om een kanaal aan te 
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leggen tussen de Rijn en de Maas en vervolgens naar de Schelde en daarmee de Republiek 
te dwarsbomen. Het kanaal zou dienen voor vervoer van goederen en tevens als verde-
digingsgracht. Aan de pas aangetreden koning Philips IV (haar neef ) schreef zij dat het 
kanaal ‘zeer schadelijk zal zijn voor de Hollanders en van groot voordeel voor deze Lan-
den’, omdat het handel zou aftrekken van de Hollanders naar haar eigen Provinciën.8 En 
de Brusselse regering meldde de koning: ‘Over 8 maanden zullen de Duitse wijnen door 
het kanaal van Venlo komen’.9 Heel snel keurde de koning het plan goed. Aanvankelijk 
was het idee om het kanaal te beginnen bij Neuss op de linker Rijnoever tegenover Düs-
seldorf. Van daaruit kon een doorsteek worden gemaakt naar het dal van de Niers, die bij 
Gennep in de Maas uitmondt. De waterscheiding tussen de Rijn en de Niers is bij Neuss 
niet al te hoog en dus zou men daar gemakkelijk een doorsteek kunnen maken. Bij Gref-
rath zou het kanaal het dal van de Niers verlaten en oostwaarts naar Venlo gaan (afb. 1).10 
Venlo, omdat die stad in Spaanse handen was, terwijl Gennep Staats was.

Maar het Keurvorstendom Keulen wenste geen kanaal dat bij Neuss zou beginnen. Om 
deze reden koos Spinola voor een kanaal van Rheinberg over Geldern naar Venlo – hy-
draulisch niet de beste oplossing, maar politiek haalbaar. Het kanaal kreeg de naam Fos-
sa Eugeniana naar de derde doopnaam van de Infanta. De bouw begon in 1626, het oos-
telijke deel tussen Rheinberg en Geldern werd voltooid en is ook bevaarbaar geweest.11 
Het zou ongeveer 47 kilometer lang worden met (in eerste instantie) een dwarsprofiel 
van 9,65 m op de waterlijn en 1,38 m diep. Het kanaal zou in twee fasen worden gereali-
seerd met als eerste stap de helft van de uiteindelijke breedte van zeventig voet.12 Omdat 
het maaiveld bij Geldern en westelijk daarvan hoog ligt (ongeveer op dertig meter plus), 
moest het kanaal worden gevoed door de Niers en, tussen Stralen en Venlo, de Nette.13 
Hoeveel sluizen er in het kanaal waren gepland, is niet bekend. Zes lijkt aannemelijk.14 
Het kanaal diende ook als militaire barrière en het werd gedekt door 24 schansen aan de 
zuidzijde. Weliswaar belemmerden de Hollanders de bouw, maar het werk werd vooral 
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gestopt door geldgebrek. Om die reden werd ook niet begonnen met het kanaalgedeelte 
vanuit Antwerpen naar het oosten. Uiteindelijk nam de Republiek in 1632/1633 de ves-
tingsteden Venlo en Rheinberg in en daarmee was het gedaan met het kanaal.15

Napoleon, Antwerpen en het Bataafse Gemenebest/koninkrijk Holland

Juli 1794 namen de Franse troepen Antwerpen in, vier maanden later Maastricht en Nij-
megen en in januari trokken zij over de bevroren rivieren naar Utrecht en Amsterdam. 
Halverwege die maand vluchtte de Prins van Oranje naar Engeland en nog diezelfde 
maand werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. Dat was mede te danken aan de patriot-
ten, maar ondanks hun medewerking wensten zij toch dat Nederland onafhankelijk zou 
blijven. De Franse wens was – als van oudsher! – de Rijn als noord- en oostgrens. Dat 
werd uiteindelijk geregeld in het Verdrag van Den Haag van 16 mei 1795 tussen de Fran-
se en de Bataafse Republiek. Daarbij slikte Frankrijk zijn wens, de Rijn als noordgrens, 
in en erkende het de Bataafse Republiek als onafhankelijke staat. Als compensatie kreeg 
Frankrijk Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. Eveneens in november 1794 werd het Duitse 
gebied tussen Rijn en Maas ingelijfd bij Frankrijk. De Rijn werd wel Frankrijks oostgrens.

In januari 1803 bezocht Napoleon Antwerpen, waar hij – inmiddels eerste consul – 
groots werd ontvangen. Leden van de Kamer van Koophandel overhandigden hem een 
Mémoire sur le commerce d’Anvers; zij wilden van Antwerpen weer het centrum van de West-
Europese handel maken.16 Daarbij gaven zij ook het (oude) idee van een kanaal tussen de 
Rijn, de Maas en de Schelde in overweging. Dat idee werd overgenomen door Napoleon, 
die weinig fiducie had in het bondgenootschap met de Bataafse Republiek. Op 28 juli 
1803 besloot hij tot de aanleg van het Canal du Nord. In 1804 benoemde hij zichzelf tot 
keizer en in 1806 had hij genoeg van het Bataafse Gemenebest en werd zijn jongere broer 
Lodewijk koning van Holland. Vervolgens voerde hij later dat jaar het Continentaal Stel-
sel in en verbood hij de handel op Engeland. Antwerpen moest nu boven alles oorlogsha-
ven zijn. Maar broer Lodewijk voer zo zijn eigen koers en vanuit het koninkrijk Holland 
werd er heel wat gesmokkeld. Mede daarom lijfde Napoleon in 1810 het koninkrijk Hol-
land in bij zijn keizerrijk. Daarmee kwam, zoals we zullen zien, een voortijdig einde aan 
het kanaalproject.

Het grote idee van het Canal du Nord

In september 1804 – het decreet tot aanleg van het kanaal was al getekend – bezocht Na-
poleon het gebied tussen Niederrhein en Maas (onder meer Krefeld, Geldern en Venlo) 
en bezichtigde hij de resten van de Fossa Eugeniana. Omdat het kanaal vooral was be-
doeld voor de aanvoer van hout uit het gebied oostelijk van de Middenrijn naar de werven 
in Antwerpen, zou het zo dicht mogelijk bij Keulen moeten beginnen. Tijdens Napoleons 
bezoek viel de keuze op Grimlinghausen (bij Neuss) 47 kilometer beneden Keulen en ze-
ventig kilometer boven Rheinberg. Van daar zou het kanaal over Viersen, Süchteln, Gre-
frath en Herongen naar Venlo moeten gaan.17

Tijdens de zitting van 10 mei 1806 van het Franse Wetgevend Lichaam sprak de Gentse 
advocaat Karel Van Hulthem (1764-1832) namens het Tribunaat de vergadering toe over 
‘de Wet tot opening van een Canal de navigation tussen de Schelde en de Rijn’.18 Van Hul-
them was van 1802 tot 1808 in Parijs lid van het Wetgevend Lichaam. Na de Napoleonti-
sche tijd was hij griffier (1815-1817) en lid (1822-1830) van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal. Het Tribunaat was een van de drie wetgevende en controlerende lichamen van 
de Eerste Franse Republiek. Wanneer het Tribunaat zich in een voorstel kon vinden, werd 
het ingebracht in het Wetgevend Lichaam waar drie tribunen het mochten toelichten. Het 
voorstel hield in dat het kanaal zou bestaan uit twee delen: het eerste deel van Antwerpen 
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naar de Maas en het tweede deel van de Maas naar de Rijn. Voor het eerste deel waren twee 
tracés mogelijk: zuidelijk door de vallei van de Demer, en noordelijk door de Kempen, 
over Herentals en het dal van de Nete (afb. 2). Het noordelijke tracé door de Kempen zou, 
volgens Van Hulthem, 135 kilometer zijn, het zuidelijke langs de Demer 190 kilometer. 
Bij dit laatste traject zou men bij Tongeren de verbinding moeten maken van de Demer-
vallei naar de vallei van de Jeker, een insnijding van achttien meter, zoals hij schrijft. Zelfs 
bij die grote ingraving zouden er nog 41 sluizen nodig zijn op dit traject, tegen ‘slechts’ 
31 via de Kempen.19

Men kan zich afvragen of het zuidelijke tracé wel realistisch was, want de waterschei-
ding tussen Jeker en Demer bij Tongeren ligt op meer dan tachtig meter boven zeeniveau 
en het verhang in de Jekervallei tot Maastricht bedraagt circa twee meter per kilometer, 
zoals blijkt uit het hoogteprofiel in afbeelding 3. Bovendien zou deze zuidelijke weg ge-
bruik moeten maken van de Maas tussen Maastricht en Venlo, een slecht bevaarbare ri-
vier door zijn verhang van 45 centimeter per kilometer beneden Maastricht (het normale 
verhang van een laaglandrivier is vijf tot tien centimeter per kilometer; zoals geldt voor de 
Duitse Niederrhein en voor de Maas beneden Venlo).

De keuze viel dan ook op het noordelijke tracé over Herentals en door de Kempen, ook 
omdat die streek zeer arm en woest was: ‘onland’ met overwegend heide, gloeiend heet 
in de zomer. Het kanaal zou bijdragen aan de ontwikkeling van de Kempen; on donne à ce 
pays sauvage une nouvelle vie. Het broederschapideaal van de Franse Revolutie speelde ook 
in de noordelijke zusterrepubliek. Zo luidde Artikel 54 van de Staatsregeling voor het Bataaf-
sche Volk van 1798: ‘De Maatschappij beveelt de meeste bevordering van den Landbouw, 
en deszelfs bloeij, bijzonderlijk ten aanzien der nog ledige en woeste gronden, door de 
gantsche Republiek’.20 Het kanaal zou volledig op grondgebied van het keizerrijk ko-
men, dicht langs de grens met het Bataafse Gemenebest/koninkrijk Holland, maar niet 
daaroverheen. Van Herentals zou het noordelijk van (het Belgische) Lommel, en langs 
(het nu Nederlandse) Weert, Nederweert, Helden en Bree naar Venlo lopen. De voeding 
voor dit kanaal, dat hoog ligt bij Lommel, zou moeten komen van de Jeker bij Maastricht; 
die zou worden verlengd als een bevaarbaar voedingskanaal (rigole navigable), zo schrijft 
Van Hulthem.21 Kennelijk vond men de waterstand van de Maas te laag voor een adequa-
te voeding. Westelijk van Maastricht ligt de Jeker nog enkele meters hoger en deze zou 
dan, voor hij Maastricht bereikt, naar het noorden moeten worden verlegd. Maar het is 
wel duidelijk dat het voorstel hier mank gaat, want de Jeker heeft een veel te klein debiet 
voor de voeding van een kanaal dat vijftig kilometer verderop ligt en naar twee kanten wa-
ter verliest.

Voor het tweede deel, van Maas naar Rijn, waren drie mogelijkheden overwogen. De 
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eerste was het tracé van de Fossa Eugeniana, de tweede was om gebruik te maken van het 
riviertje de Swalm en de derde was door het dal van de Niers. Het tracé van de Fossa Euge-
niana was in feite al verworpen door Napoleon en had ook in 1626 niet de voorkeur gehad. 
Het te graven kanaal is wel korter, maar de totale afstand vanaf Keulen naar Venlo is gro-
ter en er zou te weinig water beschikbaar zijn voor de voeding van het kanaal.22 De Swalm 
volgen was weliswaar de kortste weg, maar met veel moeilijkheden. En dus viel de keuze 
op het derde tracé: van Grimlinghausen naar Venlo door het dal van de Niers. De lengte 
van dat deel van het kanaal zou minder dan zestig kilometer zijn; het hoogteverschil 36 
meter opgevangen door twaalf sluizen. Bij Venlo moest men omhoog naar de heuvels bij 
Herongen. Daar zou het kanaal worden gevoed door het riviertje de Nette, in het midden-
stuk door de Niers, en dichtbij Neuss door de Erft.23

Nadat Van Hulthem Napoleon de nodige lof had toegezwaaid – [..] ce que l’Infante Isabelle 
avait tenté en vain, [...] va donc enfin être exécuté sous le règne de Napoléon – werd de wet aangeno-
men en kon men starten met de detailstudies en de uitvoering.24 De waterweg zou Grand 
Canal du Nord heten en de uitvoering zou tien jaar duren.25

Het Grand Canal tussen Rijn en Maas

In 1806 werd de Franse kanalenbouwer Aimable Hageau (1756-1836) te Maastricht belast 
met het ontwerp en de uitvoering van het kanaal tussen Rijn en Maas. Hij schreef er een 
omvangrijk werk over en stelde een Atlas met twintig platen samen waarvan het enige 
zich in Nederland bevindende exemplaar is te vinden in het Gemeentearchief van Venlo.26 
Deze atlas is de enige samenhangende documentatie over het kanaal, de rest is allemaal 
fragmentarisch. Op 3 juli 1809 vond in Neuss de steenlegging plaats voor de start van de 
werkzaamheden. Tot de opschorting van de werkzaamheden eind 1810 werd tweederde 
van dit kanaalgedeelte uitgevoerd.27

De kern van het kanaal bestond uit het scheidingspand met een lengte van 42 kilome-
ter in de vallei van de Niers en gevoed door diezelfde rivier (afb. 4). In tegenstelling tot 
het eerdergenoemde aantal van twaalf sluizen, waren er slechts negen nodig, zij het met 
groot verval: twee voor de afdaling naar de Rijn bij Neuss/Grimlinghausen over een af-
stand van 1,7 kilometer en zeven voor de afdaling naar de Maas bij Venlo over een leng-

Afb. 3 Hoogteverloop 

van het beschouwde 

zuidelijke tracé tussen 

Maastricht, Tongeren 

en Hasselt. Bron: www.

geopunt.be, bewerking 

door auteur.

22  Hageau, Canal de jonc-
tion, 22.
23  Van Hulthem, ‘Dis-
cours’, 8-9.
24  Van Hulthem, 12.
25  Bos-van Bers, Grand 
Canal du Nord, 31.
26  A. Hageau, Atlas pour 
servir à l’intelligence de la De-
scription du canal de jonction 
de la Meuse au Rhin (Parijs 
1819).
27  Föhl, ‘Rhein-Maas-
Schelde-Kanal’, 248-249.
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28  Hageau, Canal de jonc-
tion, 7-9.
29  Hageau, Canal de jonc-
tion, 8.

te van 9,5 kilometer. Het kanaal zou dus in totaal 53 kilometer lang worden. Om op een 
mogelijke lage waterstand in de rivier te komen, bedroeg het verval van de sluizen aan de 
Rijn twee maal 3,70 meter (afb. 5). Daar werd het kanaal gevoed door de daartoe omge-
legde Erft, die bij Neuss in de Rijn uitmondt. Door de rivier om te leggen, kon water wor-
den ingenomen boven de tweede sluis. Aan de zijde van de Maas was het totale verval 28 
meter, overkomen door zeven sluizen met een verval van vier meter elk.28 Voor een kanaal 
met een scheidingspand waren dat, met het oog op de schutverliezen, flinke vervallen.

In het dal van de Niers, tussen Viersen en Grefrath, loopt het kanaal evenwijdig aan een 
hoge rug, die zelfs tot tachtig meter boven zeeniveau reikt. Deze rug vormt de waterschei-
ding tussen Maas en Niers. Even voorbij Grefrath wordt hij doorbroken door de vallei van 
de Nette, een klein riviertje dat bij Wachtendonk in de Niers uitmondt. Het kanaal werd 
hier gevoed door de Nette. Na het Nettedal zou het kanaal langs Louisenburg en Heron-
gen met een bocht van 180° naar Venlo lopen. Hier zijn slechts kleine stukjes uitgegraven. 
Bij Herongen zou ook de diepste ingraving van het kanaal liggen, namelijk 6,50 meter.29 
Op het algemene plan (afb. 6) is te zien hoe het kanaal naar Venlo loopt. Waarom deze 
‘haarspeldbocht’ in het tracé nodig was, is niet duidelijk. Mogelijk speelde de steilrand 
bij Venlo een rol. De Maas ligt hier op ongeveer tien meter (alle hoogtes zijn gerelateerd 
aan NAP), het maaiveld ten oosten van Venlo op veertig meter.

Afb. 4 Hoogtelijnen-

kaart van het gebied 

tussen Maas en Rijn 

met de ligging van het 

Grand Canal du Nord. 

Bron: www.tim-online.

nrw.de/tim-online2/, 

bewerking door auteur.

Afb. 5 Detail van de situatie van het Grand Canal du Nord met twee sluizen bij Grimlinghausen a/d Rijn 

door de hoofdingenieur Hageau, januari 1807. Bron: Regionaal Historisch Centrum Limburg.
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Het dorpje Louisenburg werd gesticht tijdens de werkzaamheden en de plaats is ver-
noemd naar de tweede echtgenote van Napoleon, Marie Louise van Oostenrijk. Bij Loui-
senburg ligt nog het gave restant van de eerste van zeven sluizen die nodig waren voor de 
afdaling naar de Maas (afb. 7). Het is ook de enige sluis die aan deze kant werd gebouwd. 
Ook aan de Rijnzijde zijn de sluizen nooit voltooid.

Afb. 6 Detail van het 

Algemeen Plan van het 

kanaal van de Maas 

naar de Rijn bij Venlo 

door ir. Hageau met 

daarin aangegeven de 

voorziene sluizen. Bron: 

Atlas Hageau, Plan-

che I, Gemeentearchief 

Venlo. Foto en bewer-

king auteur.

Afb. 7 Restant van de eerste sluis voor de afdaling naar de Maas aan de Napoleonstrasse te Louisenburg. 

Foto auteur, februari 2019.
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30  Hageau, Canal de joncti-
on, 33-34.
31  Hageau, Canal de 
jonction, 365.
32  J.B. Vifquain, Des voies 
navigables en Belgique. Con-
sidérations historiques suivis 
de propositions diverses (Brus-
sel 1842) 90.
33  Hageau, Canal de joncti-
on, 8, 13, 43-45.
34  Ton Burgers, Neder-
lands grote rivieren. Drie eeu-
wen strijd tegen overstromin-
gen (Utrecht 2014) 30-31, 
89-98, 307.
35  Deze waarden uit 
het rapport Nederlandsch- 
Belgische Commissie ingesteld 
tot onderzoek van de Kanali-
satie van de Gemeenschappelij-
ke Maas (Den Haag 1912), 
Planche V; en A.A. Beek-
man, ‘De overstromingen 
van 1925-1926’, Tijdschrift 
van het Koninklijk Nederland-
sch Aardrijkskundig Genoot-
schap (1926) 143-153 (pp. 
144, 148).

Het kanaal was ontworpen voor schepen met tweehonderd ton draagvermogen. De 
bodembreedte bedroeg dertien meter, de waterdiepte 2,60 meter en het onderwatertalud 
was 1:1,5. Op de waterlijn was er aan weerszijden een licht hellend banket van een halve 
meter om de scheepsgolven te dempen en daarbuiten de kanaaldijken met jaagpad met 
een talud van 1:2 en een kruinbreedte van zes meter (afb. 8).30 Langs het kanaal zouden 
vier rijen bomen worden gezet. Het totale grondverzet voor het kanaal zou 3,2 miljoen ku-
bieke meter bedragen; 1,8 miljoen in het scheidingspand tussen Erft en Nette, 0,3 miljoen 
tussen Erft en Rijn en zeer veel (1,1 miljoen) op het korte stukje tussen Nette en Maas.31

De sluizen hadden een lengte van 64,75 meter (kolklengte 44 meter).32 De breedte was 
6,60 meter. Daarmee kon één schip van de genoemde grootte worden geschut. De direct 
aan de rivier gelegen sluizen met waakdeuren (Frans: écluses de garde) waren langer, name-
lijk 73 meter van het ene hoofd naar het andere. Zij moesten ook hoogwater in de rivier 
kunnen keren en hadden behalve de normale, naar binnen kerende, kanaaldeuren ook 
hoge rivierkerende deuren (afb. 9). Aan de Rijnzijde, bij Grimlinghausen, was de keren-
de hoogte gebaseerd op het rivierpeil van het hoogwater van 1795.33 Dat is curieus, want 
in Nederland waren de hoogwaters van 1740 en 1809 vermoedelijk hoger, gezien de over-
stromingen van die jaren.34

Het peil van de Maas bij Venlo varieert sterk, de Middelbare Rivier(stand) (MR, het ge-
middelde van de dagelijkse rivierstanden van 1 mei tot 1 oktober tijdens een periode van 
tien jaar) lag destijds op ongeveer 9,60 meter, het hoogst bekende peil was ruim negen 
meter hoger.35 De laatste sluis (nr. 7, geen ontwerptekening aanwezig) lag 68 meter van 
de uitmonding in de Maas en deze moest dus waakdeuren hebben met een kerende hoog-
te van meer dan negen meter. Hageau hield voor de hoogste waterstand aan deze zijde 

Afb. 8 Dwarsprofielen 

van het kanaal tussen 

Rijn en Maas in op-

hoging en ingraving. 

Bron: Atlas Hageau.

Afb. 9 Langsdoorsnede 

van de sluis met waak-

deuren aan de Rijn. 

Bron: Atlas Hageau.
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36  Hageau, Canal de 
jonction, 9; Hageau, Atlas, 
Planche I.
37  Hageau, Canal de joncti-
on, 7, 15, 17.

het hoogwater van 1740 aan. Om het eerste pand niet te laten onderlopen bij hoogwa-
ter moesten er dijken worden gebouwd tot aan de 1400 meter naar binnen gelegen sluis 
nummer 5.36 Daar de rivierkerende deuren enkelzijdig waren, kon niet worden geschut bij 
rivierstanden hoger dan het kanaalpeil. Ook bij zeer lage waterstanden was dat niet mo-
gelijk wegens de dan te geringe waterdiepte op het benedenhoofd.

De voeding van het kanaal gebeurde door drie prises d’eau, de twee belangrijkste bij de 
kruisingen met de Erft en de Niers en een secondaire bij de kruising met de Nette. Water 
kon zowel worden ingelaten als onttrokken aan het kanaal. Het peil van het kruinpand 
was gelijk aan het waterpeil van de Niers. Verder waren er tien duikers of aquaducten om 
regen- of beekwater onder het kanaal door te voeren; de grootste hadden een doorsnee 
van drie meter.37

Het traject Lozen-Venlo (Nederlands Limburg) en het voedingskanaal 
Smeermaas-Lozen (Belgisch Limburg)

Afbeelding 10, uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), laat zien hoe geacci-
denteerd het terrein tussen Venlo en het Belgische Kaulille/Bocholt/Lozen is. De in die 
afbeelding getekende lijn geeft ongeveer het tracé van het kanaal weer, zoals afkomstig 
uit een van de ontwerptekeningen. Venlo lag weliswaar strategisch goed voor de aanslui-
ting van het kanaal – het was altijd al een belangrijke doorvoerplaats geweest en de Maas 
was vanuit het noorden tot Venlo redelijk bevaarbaar – maar de Maas ligt hier ook in een 
tamelijk diep dal. Aan de linkeroever gaat het terrein niet zo steil omhoog als aan de rech-
teroever, maar het bereikt toch het niveau van 28 tot 34 meter tussen Maasbree en Weert, 
om uiteindelijk bij Lozen op een peil van veertig meter te komen. Ook aan deze zijde van 
de Maas was dus een groot aantal schutsluizen nodig om op het peil van de Middelbare 
Rivier te komen.

Er waren elf sluizen voorzien vanaf de Maas tot Kaulille/Bocholt/Lozen, met sluisnum-
mers 15 tot en met 25. Sluis 25 was weer een sluis met waakdeuren om hoogwater van de 
Maas keren. De sluizen staan ingetekend op afbeelding 10 ongeveer overeenkomstig de 
tussenafstanden in het dossier dat hoofdingenieur Delbergue-Cormont in februari 1809 

Afb. 10 Terreingesteldheid tussen Venlo en Lozen met hoogteprofiel en sluizen ingetekend. Bron: Actueel 

Hoogtebestand Nederland, bewerking auteur.
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38  Bos-van Bers, Grand 
Canal du Nord, 36-44.
39  Fossa Eugeniana & Grand 
Canal du Nord. Een historische 
fietstocht langs twee kanaalres-
ten bij Venlo. Deel I: Informa-
tie (z.p, z.j), 12.
40  Van Hulthem, ‘Dis-
cours’, 9.
41  Getallen uit Neder-
landsch-Belgische Commissie 
Maaskanalisatie, Planche V.
42  https://inventaris.on-
roerenderfgoed.be/erfgoe-
dobjecten/302795.

had ingediend.38 Het voorstel van de hoofdingenieur was zonder veel wijzigingen goed-
gekeurd door de Raad van Bruggen en Wegen. De totale lengte van het traject tussen Ven-
lo en Lozen bedroeg 48 kilometer met een verval van circa dertig meter. De vervallen over 
de sluizen varieerden van twee tot vier meter. Van dit traject werd het deel van Lozen naar 
Beringe daadwerkelijk gegraven. Tussen Lozen en Nederweert werd dit later omgevormd 
tot de Zuid-Willemsvaart die bij Nederweert afbuigt naar het noorden. Oostwaarts van 
Nederweert loopt nu nog de Noordervaart rechtdoor naar Beringe. Later is deze verruimd 
voor vervoer van turf vanuit de Peel naar ’s-Hertogenbosch. Tussen Beringe en Blerick 
(aan de Maas tegenover Venlo) zijn slechts hier en daar stukjes kanaal gegraven. Sluizen 
zijn hier niet gebouwd en dat is ook niet het geval geweest tussen Lozen en Nederweert. 
De hier gelegen sluizen zijn allemaal gebouwd als onderdeel van de Zuid-Willemsvaart.39

Bij Kaulille/Bocholt/Lozen, op het hoogste niveau van het kanaal, was het Bassin Na-
poleon gepland. Op een eiland midden in het reservoir zou een marmeren standbeeld van 
de keizer komen. Het bassin zou worden gevoed door het voedingskanaal dat vanuit het 
zuiden water aanvoerde. Niet van de Jeker, zoals aanvankelijk bedacht, maar van de Maas. 
Het voedingskanaal liep van Smeermaas, vier kilometer ten noorden van Maastricht, naar 
het Bassin (zie afb. 11). Het voedingskanaal zou geschikt moeten zijn voor kleine scheep-
vaart en had een bodembreedte van vijf meter en een diepte van 1,60 meter.40 Het peil van 
de Middelbare Rivier bij Smeermaas lag op 40,20 meter; het peil van de maximale vloed 
lag vijf meter hoger (een veel kleiner verschil dan bij Venlo, als gevolg van het flauwere 
verhang aldaar).41 De linker Maasoever is daar tamelijk hoog; bij Smeermaas moest een 
hoge rug van tien meter worden doorgraven (afb. 12). De waterinlaat werd uiteraard ge-
sloten als het peil van de Maas te hoog werd. Het voedingskanaal van Smeermaas tot Lo-
zen volgde vrijwel de veertig meter hoogtelijn, sluizen waren dus niet nodig. Op de kaart 
van afbeelding 11 is te zien dat het kanaal erg bochtig is, vooral in de buurt van het Bas-
sin Napoleon. Dit zal zo zijn ontworpen om het graafwerk te beperken. Bij Kaulille is 
nog zo’n bochtig stukje kanaal teruggevonden, het is door de Belgische Dienst Erfgoed 
in kaart gebracht.42

De Belgische waterbouwkundige J.B. Vifquain (1789-1854) heeft in 1842 de waterwe-
gen van zijn land beschreven en hij geeft voor het voedingskanaal een bodemverhang van 
anderhalve meter over een lengte van 41,5 kilometer. Dat is minder dan vier centimeter 
per kilometer. Het verhang van de waterspiegel zou nog minder zijn: een halve meter over 

Afb. 11 Algemeen Plan 

van het Grand Canal 

du Nord tussen Ant-

werpen en Weert. Bron: 

Regionaal Historisch 

Centrum Limburg, be-

werking auteur.
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48  Verhagen, Geschiedenis 
Zuid-Willemsvaart, 47.
49  www.binnenvaar-
tinbeeld.com/nl/zuid_
willemsvaart/sluis_18_
bocholt.
50  Verhagen, Geschiedenis 
Zuid-Willemsvaart, 78-79.

de gehele lengte, dat is slechts een ruime 
centimeter per kilometer.43 Het Bassin 
Napoleon was noodzakelijk om altijd vol-
doende water te hebben voor het kruin-
pand. Of het bassin daarvoor toereikend 
zou zijn, kan zonder kennis van de te ver-
wachten verliezen en de grootte van het 
bassin moeilijk worden beoordeeld; het 
lijkt mij delicaat. Uitgaande van het MR-
niveau van 40,20 meter bij Smeermaas en 
een verval van één meter zou het kanaal-
peil bij Bocholt 39,20 meter zijn.44

Omvorming tot Zuid-Willemsvaart

In 1810 werd het werk aan het Grand Canal du Nord afgebroken en na 1813 was het ge-
daan met Napoleon. Onder koning Willem I werd het bovenbeschreven deel van het 
Grand Canal omgevormd tot Zuid-Willemsvaart. Dat was mogelijk doordat het gehele 
tracé binnen Willems Verenigd Koninkrijk lag. Het conceptueel ontwerp werd gemaakt 
door de inspecteur-generaal van de waterstaat A.F. Goudriaan (1768-1829). Zijn jong 
overleden zoon B.H. Goudriaan (1796-1842) ontwierp het kanaal in detail en leidde de 
uitvoering. Het werk werd begonnen in 1822 en was na vier jaar klaar.45 Het kanaal vorm-
de een kortsluiting van de Maas bij Maastricht naar de Maas bij ’s-Hertogenbosch voor 
schepen van vierhonderd ton. Het was bijna 123 kilometer lang, met een verval van 39,25 
meter verdeeld over twintig sluizen genummerd van 0 (Den Bosch) tot 20 (Maastricht).46 
Men gebruikte het voedingskanaal van Smeermaas tot Lozen en voorbij Lozen het reeds 
gegraven deel naar Nederweert. Vanuit Nederweert kreeg de Zuid-Willemsvaart zijn ver-
volg door het dal van de Aa. Het westelijker gelegen dal van de Dommel naar Eindhoven 
werd niet gekozen, onder meer omdat het duurder was.47 Bij Smeermaas werd het oor-
spronkelijke voedingskanaal verlengd naar Maastricht met sluis 20 als verbinding naar de 
Maas. Daar – op een peil 1,60 meter hoger dan bij Smeermaas – werd water ingelaten voor 
de voeding van het kanaal. Wegens de sterk fluctuerende waterstanden in de Maas moest 
ook deze sluis naar twee zijden kunnen keren. In tegenstelling tot het Canal du Nord kon 
hier bij hoogwater wel naar twee kanten worden geschut.

Bij het oude innamepunt van Smeermaas lag aanvankelijk sluis 19. Deze is later ver-
plaatst naar Maastricht. Pas bij Bocholt ligt de volgende sluis, nummer 18. Daarna volgt op 
korte afstand (2,4 km) sluis 17 bij Lozen. Dat betekent een verschil in kanaalpeil van circa 
vijf meter over enkele kilometers. De beide sluizen liggen dichtbij de plek waar het Bassin 
Napoleon was geprojecteerd (afb. 13). Bij Weert (9,4 km verder) ligt vervolgens sluis 16 
en bij Nederweert sluis 15, alsmede een duiker naar de Noordervaart. Vanaf Nederweert 
volgt de Zuid-Willemsvaart een eigen tracé dat niets meer van doen heeft met het Grand 
Canal du Nord. Curieus is dat de sluizen 18 en 17 bij Bocholt en Lozen – na 1830 Belgisch 
territoir – in 1846 voor het laatst zijn aangepast.48 Zij hebben kolkafmetingen van vijfen-
vijftig bij zeven meter en de toegestane diepgang is 1,90 meter.49 Voordat het Kanaal van 
Wessem naar Nederweert werd aangelegd (1929), sprak men van de ‘Stop van Lozen’.50

Van het Bassin Napoleon bij Lozen naar Antwerpen

De plannen voor dit gedeelte geven alle een zeer voorlopige indruk. Er werd slechts een 
klein deel gerealiseerd, namelijk twee secties (zonder de sluizen) van Herentals naar het 
oosten met een totale lengte van bijna twaalf kilometer.51 Het traject (afb. 11) loopt van 

Afb. 12 De Zuid-Wil-

lemsvaart bij Smeer-

maas, 1928. Links het 

douanekantoor, rechts 

ziet men de heuvelrug 

die werd doorgraven. 

Bron: Verhagen, Zuid-

Willemsvaart.
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51  Vifquain, Voies naviga-
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Kaulille/Bocholt/Lozen tussen Lommel en Luyksgestel door, daarna noordelijk langs Mol 
naar Herentals. In dat laatste stuk volgt het het dal van de Kleine Nete. Het plan was om 
Antwerpen rechtstreeks te verbinden met Herentals (tracé 3), maar voorlopig zou dat nog 
met een omweg over Lier gebeuren, hetzij door de rivieren Nete, Rupel en Schelde (tracé 
1), hetzij door een gegraven kanaal van Lier naar Antwerpen (tracé 2).

Het kruinpand van Lozen naar Pierre Bleue was vijfentwintig kilometer lang. Bij Lom-
mel varieert de terreinhoogte van 41 tot 47 meter boven NAP en daar waren dus, wegens 
het kanaalpeil van ongeveer 39 meter, ingravingen tot acht meter nodig (het Belgische 
Nulvlak ligt 2,34 m. beneden NAP). Het variërende peil van het maaiveld zal ook de reden 
zijn geweest voor de slingers in het tracé dat verder werd bepaald door de grens van het 
keizerrijk. Voorbij Lommel, bij Pierre Bleue, daalt het terrein onder het peil van 39 meter 
en daar waren sluizen nodig. Van Pierre Bleue naar Herentals waren dat er acht over een 
afstand van 29 kilometer, met vervallen variërend van twee tot vier meter. Daarna tussen 
Herentals en Antwerpen nog eens zeven of acht, afhankelijk van het tracé.

Het Kempisch Kanaal als finale van het Grand Canal du Nord

Toen Nederland in 1810 deel werd van het Franse keizerrijk, verviel de politieke noodzaak 
van een directe verbinding tussen de Rijn en Antwerpen. Zonder twijfel zullen Napole-
ons Hollandse raadslieden hem dat ook hebben ingefluisterd. De Belgen zagen het als de 
zoveelste streek van de ‘Hollanders’. Vifquain schrijft over een conseil perfide en sa mortu-
elle influence, met als gevolg het keizerlijke decreet van 1810 waarmee het graafwerk werd 
gestopt.52 We zagen dat koning Willem I wel de Zuid-Willemsvaart liet aanleggen, maar 
niet de vaart naar Antwerpen, zoals in 1828 verzocht door de provincie Antwerpen.53 Ook 
hierover waren de Zuid-Nederlanders verbolgen: ‘In plaats van Antwerpen te begunsti-
gen, verbond men Maastricht met ’s Hertogenbosch, de wateren van Holland met die van 
de Maas, zodat de Waalse producten tegen geringe kosten naar Holland konden worden 
verscheept,’ schrijft de ontwerper van het Kempisch Kanaal, de Belgische ingenieur U.N 
Kümmer (1792-1862).54 Dat de Belgen het juist zagen, blijkt wel uit een der argumenten 
van A.F. Goudriaan die meende dat een kanaal van Antwerpen naar Venlo een gevaar zou 
vormen voor de handel van de noordelijke provinciën, zeker ook omdat het kanaal tussen 
Venlo en de Rijn al zo ver was gevorderd.55

In 1830 scheidde België zich af van Nederland en in 1839 tekende koning Willem I het 
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scheidingsverdrag. Dat maakte voor België de weg vrij om, bij wet van 1843, het door hen 
gewenste kanaal aan te leggen – geheel op eigen grondgebied. En nog beter voor hen was 
het feit dat de Zuid-Willemsvaart weliswaar begon op Nederlands grondgebied, maar ver-
der tot Lozen geheel Belgisch was. Daar kwam bij dat de Maas van even beneden Maas-
tricht tot net boven Maasbracht grensrivier is, waarmee België zelf direct water kon aftap-
pen zonder inmenging van Nederland. Zoals Kümmer aan zijn minister schreef toen hij 
voorstelde een prise d’eau te openen bij het kasteel De Hocht bij Smeermaas: sur notre terri-
toire … [pour] déverser ses eaux dans un biez du canal dont la navigation nous appartient entièrement.56

Het Kempisch Kanaal werd in drie secties verdeeld en aangelegd. De eerste sectie was 
van Bocholt naar Pierre Bleue (afb. 14). Het peil in deze sectie is gelijk aan het peil in de Zuid-
Willemsvaart boven sluis 18. De lengte van deze sectie is 27 kilometer.57 Dat betekende een 
totale lengte van 64 kilometer voor het kanaalpand tussen sluis 19 (Zuid-Willemsvaart, 
Smeermaas) en sluis 1 bij Pierre Bleue. Het pand cirkelt als het ware om het Kempisch pla-
teau heen. Er is een gering verhang in het kanaal (drie centimeter per kilometer volgens 
Kümmer) want de aanvoer van irrigatiewater naar de Kempen was een belangrijk doel.

Sectie 2 van het kanaal gaat van Pierre Bleue naar Herentals. Daar werd een deel van het 
eerder gegraven Grand Canal du Nord benut. In deze sectie (dertig kilometer lang) liggen 
elf sluizen met een totaal verval van 31,15 meter. De eerste vier zijn tweetrapssluizen met 
een verval van vier meter (afb. 15). Deze keuze zal mede gebaseerd zijn op het feit dat de 
schutverliezen bij tweetrapssluizen minder zijn. Het kanaal had een bodembreedte van 
tien meter en een toegestane diepgang van 2,10 meter, gelijk aan de Zuid-Willemsvaart. 
De sluizen hadden nuttige kolkafmetingen van vijfenveertig meter bij 5,20 meter, kleiner 
dan in de Zuid-Willemsvaart waar de sluiskolken vijftig bij zeven meter meten.58 De beide 
eerste secties werd gerealiseerd tussen 1843 en 1846.

Voor het laatste deel – de verbinding met Antwerpen – werd aanvankelijk gebruik ge-
maakt van de Kleine Nete, de Rupel en de Schelde. De Kleine Nete was in 1839 tussen 
Herentals en Lier gekanaliseerd. Daar lagen zes sluizen met kolkafmetingen van twintig 
bij drie meter, geschikt voor schepen met 1,10 meter diepgang. In 1856 werd deze om-
weg vervangen door de derde sectie van het kanaal (nu deel van het Albertkanaal) met een 
lengte van 32 kilometer en een verval van 11,70 meter verdeeld over zes sluizen.59 In 1850 
was al het Kanaal Luik–Maastricht gereedgekomen en daarmee was het belangrijkste in-
dustriegebied van België verbonden met zijn belangrijkste zeehaven.
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Nabeschouwing en conclusie

Men kan niet dan met bewondering terugkijken op Napoleons project. Met een lengte 
van 156 kilometer, geschikt voor tweehonderd-tons schepen en met een voedingskanaal 
van vijfenveertig kilometer was dit een grootse onderneming. Het ging over twee water-
scheidingen met sluizen die tot de grootste in de wereld konden worden gerekend. Ook 
als men de uitwerking van de plannen ziet door ingenieur Hageau, komt men onder de 
indruk. Aan vrijwel alles was gedacht: een uitgebreid gebied was gewaterpast, varianten 
doorgerekend voor optimaal grondverzet, gegevens over debieten en waterstanden van 
rivieren verzameld en geanalyseerd en duizenden arbeiders geworven, gehuisvest en in 
ploegen aan het werk gezet.

Dat het project uiteindelijk niet slaagde, lag niet aan de ingenieurs. Volgens de Belgen 
slaagde het niet omdat de Nederlanders Napoleon influisterden om ermee te stoppen. 
Dat is een beperkte opvatting. Natuurlijk was het Hollands belang om geen kanaal te heb-
ben, maar het is niet aannemelijk dat Napoleon zich daardoor zou hebben laten afleiden. 
De werkelijke reden was dat de geopolitieke situatie na 1810 het kanaal overbodig maakte. 
De grootsheid van het kanaal was tegelijk de achilleshiel ervan. Van Düsseldorf over de 
Rijn naar Dordrecht is 240 kilometer, 84 kilometer meer dan door het kanaal naar Ant-
werpen. Maar het kanaal zou vijfendertig sluizen tellen, een extra virtuele lengte van 175 
kilometer. De balans voor het kanaal is dan negentig kilometer negatief, plus alle kosten 
voor de bouw. Er was niet zoveel nodig om te begrijpen dat het kanaal na 1810 geen goed 
idee meer was.

De kwestie van de kanalen werd volledig bepaald door de combinatie van politiek, eco-
nomie en geomorfologie. Napoleon opteerde voor een kanaal dat volledig onder zijn ju-
risdictie viel. Koning Willem I deed hetzelfde in zijn Verenigd Koninkrijk. Tot zijn frus-
tratie lag na 1830 een deel van zijn Zuid-Willemsvaart in het buitenland. Voor België gold 
hetzelfde. Het Kempisch Kanaal lag geheel op eigen terrein, slechts de toegang (bij Maas-
tricht) ging over Nederlands grondgebied. Het waren de waterscheidingen die het Grand 
Canal onmogelijk maakten. Je kunt veel doen met water, maar niet alles: het stroomt naar 
beneden, nooit meer terug omhoog. En dat beperkt de mogelijkheden, zodat het moeilijk 
concurreren is met rivieren als de Rijn en de (gekanaliseerde) Maas. Vervelend voor Bel-
gië, maar een zegen voor Nederland.
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