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Hydrologie van het Breedven en voorstel tot preventieve beschermingsmaatregelen t.g.v. 
ontginning aan de noordwestrand. 
 
Ondergrond 
Onder het Breedven, net zoals naar alle waarschijnlijkheid onder andere grote delen van de 
Mechelse heide, komt een regelmatig onderbroken maar plaatselijk ook vrij uitgestrekte 
verharde, en voor grondwater quasi ondoordringbare laag voor. Het heeft er alle schijn van 
dat dit een harde laag is die bestaat uit vele kleine afzettingen van geoxideerd ijzer waarop 
eveneens opstapeling is van uitgespoeld organisch materiaal. Waarschijnlijk is dit geen 
ijzeroerlaag in de strikte betekenis van de term, aangezien die, volgens het boekje, moet 
gevormd worden in beekdalbodems. Wat de ontstaansgeschiedenis is van deze verharde laag 
is voor alsnog onduidelijk. Het is dus een combinatie van kleiig, organisch en ijzerhoudend 
materiaal met een opvallend dichte stapeling. De laag is met handboormateriaal moeilijk te 
doorboren. Het ziet ernaar uit dat ze een erg bepalende rol speelt in de hydrologie van het 
Breedven en haar omgeving, maar ook elders in het gebied is deze laag aanwezig en is ze, 
ecologisch gezien, even belangrijk 
 
 

 
Locatie en nummering van ondiepe handboringen Breedven op 8 mei 2006 
 
Tijdens een reeks boringen uitgevoerd op 8 mei 2006 bleek deze laag topografisch gezien niet 
vlak te liggen. Onder het Breedven verloopt deze laag kuipvormig en helt af naar het 
noordnoordwesten. Dat is meteen de verklaring van de erg natte omstandigheden daar, en dat 
ondanks de ligging bovenop het kempens plateau met grindlagen waarin de freatische 
grondwatertafel meer dan tien meter onder het maaiveld zit. 
Het gaat hier om een zogenaamde stuwwatertafel. Naar alle waarschijnlijkheid is het 
veelvuldig voorkomen van min of meer uitgestrekte plekken vochtige heide elders in het 
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gebied van de Mechelse Heide eveneens gerelateerd aan het fenomeen van deze compacte 
ondiepe “waterdichte” laag. De topografie van deze lagen is zelden vlak en in de meeste 
gevallen zijn er “kuipen” in te ontdekken. Daar verzameld geïnfiltreerd regenwater in.  
 
Vegetatie 
Dat geeft dan weer aanleiding tot het ontstaan van grondwaterafhankelijke vegetaties, zoals 
vochtige heide (Ericion tetralicis) en embryonale hoogveenontwikkeling (Oxycocco-
Sphagnetae). Dit laatste vegetatietype is wat in het Breedven aangetroffen wordt. Het 
Breedven wordt gekenmerkt door het vrij talrijk voorkomen van Lavendelheide, een soort van 
echte hoogveenvegetaties. Ze groeit optimaal in actief groeiende veenmostapijten. Het is één 
van de weinige soorten, naast veenbes en Beenbreek) die erin slagen om in de extreem 
voedselarme omstandigheden en met de hoge watertafel, te overleven op die standplaatsen 
 
Specifieke situatie van het Breedven 
Zoals valt af te leiden uit onderstaande figuur bestaat die ondoordringbare laag onder de site 
van het Breedven uit drie ondiepe “kuipen” die in een soort van cascade overlopen. Uiteraard 
zijn er meer boringen nodig om de juiste omgrenzing van de kuipen in beeld te kunnen 
brengen, maar met het beperkte aantal boringen waarover nu kan beschikt worden, is het 
algemene beeld al vrij duidelijk.. 
 

 
 
Topografische hoogte (in m. TAW) van de bovenzijde van de ondoordringbare laag onder het 
Breedven met indicatieve ligging van de twee drempels 
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Tijdreeksen van grond- & oppervlaktewaterpeilen 
De indruk van de cascade wordt bevestigd door de grondwaterpeilgegevens van die ondiepe 
piëzometers (onderstaande figuur) die in de kuipen staan: de rode lijn geeft het peilverloop 
weer van ondiepe buis aan de noordrand van het Breedven en de blauwe lijn geeft het 
peilverloop weer van het grondwater net ten noorden van de “tweede” drempel. Het 
grondwaterpeil staat er systematisch ca. 20 cm lager dan het grondwater ter hoogte van het 
Breedven. 
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Tijdreeksen van grondwater aan de noordrand van het eigenlijke Breedven (rood) en aan de 
rand van het tweede, kleinere ven ten noordnoordwesten van het Breedven (blauw). 
 
Het doorbreken van deze laag zal uiteraard zeer nefaste gevolgen hebben voor de 
detailwaterhuishouding en het voortbestaan van de waardevolle vegetaties in deze zone van 
de Mechelse heide. 
 
Waarom een kleischerm 
De laag helt bovendien naar het noordnoordwesten, ttz in de richting van waar actueel de 
ontgrindingsactiviteiten plaatsvinden en in de nabije toekomst nog zullen uitgebreid worden.. 
Het heeft er dan ook alle schijn van, dat als er ontgrindingsactiviteiten zullen plaatsvinden tot 
vrij dicht tegen het Breedven, er een zeer grote kans is op onherroepelijke beschadiging van 
het ven. 
Immers, actueel stroomt het grondwater, dat zich door de “cascade” verplaatst traag weg 
omdat het door zanden loopt die weliswaar een hoge hydraulische conductiviteit hebben maar 
die toch een vertraagde afvoer geven. 
Als er ontgonnen wordt tot dicht in de buurt van deze site, dan zal het stuwwater aan de rand 
van de ontginning gewoon van de ondoordringbare laag aflopen en bijgevolg zorgen voor een 
drainerend effect dat zich over een afstand van honderden meters kan voortplanten. 
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Aangezien momenteel niet correct kan ingeschat worden hoe groot het drainerende 
effect kan zijn, is het meer dan wenselijk om hydrologische voorzorgsmaatregelen te 
nemen om eventuele negatieve effecten op dit systeem te vermijden. 
 
Situering van het kleischerm 
De enige praktisch haalbare oplossing lijkt erin te bestaan om een kleischerm aan te leggen 
aan de noordwestrand van het gebied, zoniet bestaat er een reële kans op een 
grondwaterstanddaling met een onherroepelijke vernietiging van de huidige vegetatie. 
 

 
Indicatieve situering van de kleischermen langsheen het Breedven 
 
Waar die kleischermen precies moeten liggen kan bediscussieert worden. In bovenstaande 
figuur werden indicatieve locaties weergegeven, zonder rekening te houden met een al dan 
niet gunstige eigendomsstructuur of andere praktische obstakels. In ieder geval dient een 
bepaalde drempelhoogte (ttz de kruinhoogte van het kleischerm) gerespecteerd te worden. 
Veruit de belangrijkste maatregel is een kleischerm ter hoogte van de site van het Breedven. 
Daarnaast kunnen kleischermen nog nuttig zijn verder naar het noorden, aan de rand van nog 
een andere vochtige depressie. 
Als de kruinhoogte te hoog genomen wordt dan bestaat de kans dat de vegetaties letterlijk 
verdrinken. Te lage drempelhoogte brengt verdroging mee. 
Op basis van de tijdreeks van het peilverloop van het Breedven lijkt 88.9 à 89 m TAW een 
gunstige hoogte. Op die manier bestaat zelfs de kans dat de actuele lage zomerpeilen minder 
uitgesproken zullen zijn. 
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Peilverloop in het Breedven (in m. TAW) 
 
Het aanleggen van een kleischerm kan gebeuren zoals te zien is op de onderstaande figuur 
met een dwarsdoorsnede. Met een lichte graafmachine moet aan de rand van het gebied 
voorzichtig een sleuf gegraven worden en op het ogenblik van het bereiken van de 
ondoordringbare laag moet voorzichtig geschraapt worden tot deze laag volledig bloot komt 
te liggen. De sleuf is best ten minste een tweetal meter breed. Daarop kan de klei gedeponeerd 
worden, best  met een dikte van een meter. Indien de graafwerken aan de rand van de 
ondoordringbare laag gebeuren dan moet aan de zijde van deze sleuf, die het verst verwijderd 
ligt van de te beschermen natte vegetatie, de klei aangebracht worden tot ca. een meter onder 
de ondoordringbare laag, zoals indicatief weergegeven op de onderstaande figuur. Uiteraard 
zijn er ook andere uitvoeringsmogelijkheden bedenkbaar. 
 
Constructie van het kleischerm:  
Te gebruiken materiaal: zware leem of (en bij voorkeur) klei. Het scherm moet effectief 
waterdicht zijn. 
Breedte van het scherm: Als klei gebruikt wordt volstaat 1-1.5 meter, wordt leem 
(permeabiliteit is vrijwel altijd groter dan die van klei) gebruikt dan dienen grotere breedtes 
gehanteerd te worden. Een deel  (ca. 0.5 m) van het scherm dient bovenop de ondoordringbare 
laag met ijzeroxyden te liggen. Belangrijk is wel dat aan de zijde van de ontginning er nog ten 
minste vijf tot tien meter zand tegen het kleischerm blijft liggen, om te vermijden dat het 
scherm zou beginnen te verschuiven onder druk van het opstapelende stuwwater aan de kant 
van het Breedven. 
Drempelhoogte: 88.9 & 89 m TAW 
Best lijkt het dus om de ondoordringbare laag met een graafmachine te doorbreken tot een 
diepte van ca een halve meter eronder. Die sleuf van ca een halve meter tot een meter breed 
wordt opgevuld met klei of leem en bovenop de ondoordringbare laag wordt nog een 
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buikomend pakket leem of klei gezet van een halve meter breed in de richting van het 
Breedven. Dit om de kans op lekken te verminderen. 
Regelbaarheid van het stuwpeil: aangezien het hier gaat over een systeem dat bijzonder 
gevoelig is voor verdroging maar ook om te sterke vernatting, moet de regelbaarheid op één 
of andere manier voorzien worden.  
Uit het recente bijkomende onderzoek is immers niet gekeken naar de samenstelling van de 
textuur van het watervoerende, zandige materiaal dat bovenop de compacte laag met 
ijzeroxyden ligt.  
Omzichtigheid gewenst: aangezien het  (zeker plaatselijk) om een vrij dunne laag 
ondoordringbaar materiaal gaat, is enige omzichtigheid geboden bij de aanleg van het 
kleischerm. Het doorgraven van de laag voor het verticale deel van het kleischerm is ruw 
werk, maar het afgraven van de zijdelingse sleuf tot op het oppervlak van de ondoordringbare 
laag verondersteld enig precisiewerk van de uitvoerder. Ik zou er dan ook op willen 
aandringen dat met deze vereiste rekening gehouden wordt met het uitbesteden van het 
graafwerk 
 

 
Schematische weergave van het keischerm 
 
 
Als ervan uitgegaan wordt dat het om puur zand gaat, dan mag er verondersteld worden dat 
het drempelpeil van het kleischerm, na het instellen van een nieuwe evenwichtssituatie, 
meteen ook het stuwwaterpeil is in de hele zone van het Breedven. 
Echter als er in min of meer belangrijke mate een bijmenging van lemig materiaal is, dan is er 
sprake van “opbolling” van de stuwwatertafel. Dat betekent dat het waterpeil ter hoogte van 
de drempel van het kleischerm lager is dan het waterpeil in de zone van het Breedven. Dan 
ontstaat een risico op te veel water, met mogelijke nefaste gevolgen. Vandaar dat er best 
nagegaan wordt in hoeverre het systeem regelbaar kan gemaakt worden.  
Bijvoorbeeld zou er kunnen gedacht worden aan het leggen van een aantal “overloopbuizen” 
(bv diameter 50 cm – 3 stuks) op het kleischerm met een drempelhoogte die 20 tot 30 cm 
lager liggen dan het gewenste peil in het Breedven, ttz een overloophoogte op ca. 88.6 m 
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TAW. Het voorstel is inderdaad om buizen te gebruiken omdat op of vlak naast het 
kleischerm nog een geluidswal komt te liggen)Aan de breedvenzijde van het kleischerm 
moeten die buizen dan voorzien worden van een regelbare overstortconstructie (cfr. een 
afvoermonnik voor het aflaten van een viskweekvijvers) Als die door middel van eenvoudige 
schotplanken kan geregeld worden, dan bestaat de mogelijkheid steeds om het uiteindelijke 
drempelpeil aan te passen in functie van het al of niet optreden van opbolling. Aan de 
ontginningszijde moet het water gewoon kunnen weglopen. Ik ben er mij van bewust dat het 
waarschijnlijk om erg kleine debieten zal gaan, maar ondanks dat blijft regelbaarheid 
weldegelijk noodzakelijk, gewoon omdat het niet mogelijk is om de opbolling correct in te 
schatten.. 
 
 
Wat met de zone van vochtige heide ten noorden van het Breedven? (ter hoogte van G3) 
 
Ten noorden van het breedven ligt een andere zone met een vergelijkbare ondoordringbare 
laag ondiep onder het oppervlak. 
Om één of andere reden ligt deze laag niet kuipvormig maar vrijwel perfect vlak met de top 
van de ondoordringbare laag op een topografische hoogte van 87.26 m. De laag lijkt lichtje af 
te hellen naar het westen. 
Om geen mogelijke negatieve impact van de verdere ontginningen ten westen van deze zone 
(G3 volgens het inrichtingsrapport “berggrindontginning Kempens Plateau” dd. 5/1/2006), 
preventief te mitigeren is het wenselijk dat ook hier een kleischerm wordt aangelegd met 
kleiïg of lemig materiaal (cfr. Kleischerm  Breedven). Als drempelhoogte kan hier de 
topografische hoogte van 87.6 m TAW gehanteerd worden. Dat is de hoogste top van de 
ondoordringbare laag die in deze zone gemeten werd. Deze hoogte moet garanderen dat er 
zeker geen negatieve impact ten gevolge van de nieuwe ontginning zal ontstaan. Het zal hier 
niet leiden tot de retentie van grotere volumes water zoals in het geval van het Breedven, 
aangezien de ondoordringbare laag hier een veel vlakker karakter schijnt te hebben. Daarom 
moeten er hier zeker geen speciale overloopconstructies voorzien worden. Meer dan 
waarschijnlijk zal het grondwater langs een andere richting het gebied verlaten. 
 
 


