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1 INLEIDING 
 
 
1.1 Waarom een peilbesluit 
Wetterskip Fryslân heeft drie hoofdtaken: zorg voor veiligheid achter de dijken, zorg voor 
voldoende water en zorg voor schoon water in de provincie Fryslân en een gedeelte van de 
provincie Groningen. Een belangrijk onderdeel van deze taken is het peilbeheer: het beheer 
van de waterstanden van het oppervlaktewater. Het waterschap is wettelijk verplicht om 
het peilbeheer vast te leggen in peilbesluiten. 
 
Een peilbesluit is een besluit van het waterschap waarin de gewenste waterstanden van het 
oppervlaktewater voor begrensde gebieden zijn vastgelegd als streefpeil. Het waterschap 
heeft een inspanningsverplichting om deze streefpeilen te handhaven. 
 
Het peilbeheer is gericht op het handhaven van de optimale waterstanden voor het huidige 
landgebruik: landbouw, recreatie, natuur en bebouwing. De optimale waterstand voor de 
ene vorm van landgebruik is echter niet per definitie ook optimaal voor een andere vorm 
van landgebruik. De bewoners van een gebied hebben graag een droge kruipruimte onder 
hun huis, agrariërs in datzelfde gebied willen een ideale (grond)waterstand voor hun 
gewassen, recreanten willen graag voldoende diep vaarwater, en natuurbeheerders willen 
de unieke plasdrasvegetatie behouden waar juist relatief hoge waterstanden voor nodig 
zijn. Als de optimale waterstanden voor de verschillende functies niet te combineren zijn, 
maakt het waterschap de afweging wat het beste compromis is. 
 
Een peilbesluit geeft de bewoners en gebruikers van een gebied duidelijkheid en zekerheid 
over de peilen van het oppervlaktewater die door het waterschap worden nagestreefd. 
Wetterskip Fryslân streeft ernaar dat alle peilbesluiten op orde zijn. Daarom wordt ook dit 
peilbesluit herzien.  
 
1.2 Wat is een revisiepeilbesluit?  
Het huidige peilbesluit is in 1999 door het algemeen bestuur vastgesteld. Het is niet meer 
actueel onder andere omdat de begrenzing niet meer klopt. Er zijn in de loop der tijd stukjes 
boezem ingepolderd. Anderzijds zijn stukjes polders aan de boezem toegevoegd, 
bijvoorbeeld bij nieuwbouwwijken waar wonen aan het water gewenst is.  
Daarnaast vraagt de klimaatverandering om een aangepast beheer van de Friese boezem.  
 
Met dit revisiepeilbesluit blijft voor de hele boezem het huidige boezempeil (0,52 m –NAP) 
gelden. Daarnaast worden in dit peilbesluit peilwijzigingen geformaliseerd waarvoor 
Wetterskip Fryslân eerder (tijdelijke) watervergunningen heeft afgegeven. Dit betreft veelal 
onderdelen die aan de boezem zijn toegevoegd.  Het revisiepeilbesluit is dus administratief 
van karakter; u merkt daarvan niets in het veld. 
Wel zijn er kleine veranderingen in de wijze van beheren. Daarover leest u in hoofdstuk 7. 
 
Op handen zijnde wijzigingen van de begrenzing van de boezem in projecten worden nu 
niet meegenomen in dit revisiepeilbesluit, maar in aparte procedures opgepakt. De 
uitkomsten van deze procedures worden periodiek verwerkt in de legger en in de on line 
kaart van de boezem zodat deze actueel blijven.  
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1.3  Voor welk gebied geldt dit peilbesluit? 
Dit peilbesluit geldt voor het hele gebied van de Friese boezem, uitgebreid met 
zomerpolders, beheerste boezems en vrij op de boezem afstromende gebieden. Ten 
opzichte van de eerdere begrenzing van het vigerend peilbesluit zijn deze uitbreidingen een 
toevoeging. De reden om ze toe te voegen aan het peilbesluit voor de boezem is dat zij het 
overgrote deel van het jaar onder invloed staan van de Friese boezem. Het feitelijk 
streefpeil of zomer- en winterpeilen van deze gebieden verandert niet met dit besluit. Wel 
kan de startdatum van de winter- en zomerpeilen veranderen. 
 
1.4 Beleidskader peilbesluit Friese Boezem 
De juridische kaders voor peilbesluiten zijn gesteld door de Waterwet en de provinciale 
Waterverordening die voortvloeit uit de Waterwet en de Provinciewet.  
 
Waterwet 
Als waterbeheerder is Wetterskip Fryslân op grond van de Waterwet, het Provinciaal 
Waterhuishoudingsplan en de Waterverordening provincie Fryslân verplicht peilbesluiten 
vast te stellen voor de gebieden onder haar beheer.  
 
Provinciaal Waterhuishoudingsplan (WHP) 
Met het Provinciaal Waterhuishoudingsplan bepalen Provinciale Staten aan welke eisen het 
watersysteem moet voldoen. Het plan geeft de kaders voor het waterbeheer dat door het 
waterschap, gemeenten en andere partijen wordt uitgevoerd. Normeringen en strategische 
keuzes zijn in het WHP en de bijbehorende Waterverordening vastgelegd. 
Het WHP is in nauw overleg met Wetterskip Fryslân opgesteld. Het huidige WHP loopt tot 
en met 2021.  
 
Omgevingsvisie Fryslân 
De provinciale Omgevingsvisie is op 23 september 2020 door Provinciale Staten 
vastgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting 
van de Friese boezem (klimaatbestendig, lettend op zeespiegelstijging en weersextremen 
zoals piekbuien en droogte) op de langere termijn. Aangezien het onderhavige 
revisiepeilbesluit de huidige situatie continueert is het niet nodig daarmee te wachten op de 
visie. Indien de visie leidt tot een beleid om (op termijn) het peil aan te passen dan zal het 
onderhavige peilbesluit daarop worden geactualiseerd.  
 
Waterbeheerplan (WBP) 2016 
De Waterwet schrijft voor dat alle waterbeheerders eens in de zes jaar een 
Waterbeheerplan (WBP) opstellen voor hun beheergebied. Het huidige WBP van Wetterskip 
Fryslân loopt van 2016 tot en met 2021. Het WBP maakt burgers, bedrijven, overheden en 
belangenorganisaties duidelijk wat zij de komende jaren van het waterschap kunnen 
verwachten, wat de doelen zijn voor de planperiode, welke strategische keuzes gemaakt 
worden en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Het plan is het kader voor het 
peilbeheer. 
 
Waterverordening provincie Fryslân 2016 
In de Waterverordening heeft de provincie een aantal onderwerpen uit het 
Waterhuishoudingsplan juridisch vastgelegd. Dit betreft onder andere de normen voor 
regionale keringen en wateroverlast. Ook voor het opstellen van peilbesluiten zijn regels 
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opgenomen in de Waterverordening. Zo regelt de Waterverordening voor welke gebieden 
een peilbesluit verplicht is en wat in een peilbesluit moet worden opgenomen.  
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2 PROCEDURES 
 
2.1 Totstandkoming  
Het revisiepeilbesluit is opgesteld door Wetterskip Fryslân. Met dit besluit wordt: 
- Het peilbeheer voor de Friese boezem, de zomerpolders, de beheerste boezems en de 

vrij op de boezem afstromende gebieden, zoals aangegeven op bijlage 1, 
gecontinueerd. 

- Het gewogen gemiddeld streefpeil wederom vastgesteld op 0,52 m –NAP; 
- De begrenzing van de boezem geactualiseerd aan de huidige stand van zaken;  
- Elk voorgaande peilbesluit voor deze gebieden (eventueel deels) ingetrokken voor die 

onderdelen die nu worden geregeld in dit peilbesluit. 
 

Het besluit is voorbereid door een interne projectgroep en is ter consultatie voorgelegd aan 
een klankbordgroep waarin de belanghebbenden m.b.t. de Friese boezem zijn 
vertegenwoordigd. De leden van de klankbordgroep worden voorts actief geïnformeerd bij 
de procedurestappen van dit peilbesluit. 
 
2.2 Besluitvorming en inspraak 
De besluitvormingsprocedure voor dit revisiepeilbesluit is onderstaand weergegeven.  
 
a) Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit om het ontwerp-revisiepeilbesluit ter 
inzage te leggen. Burgers en organisaties kunnen in deze periode hun mening geven over 
het peilbesluit door een schriftelijke of mondelinge zienswijze in te dienen. De 
inspraakperiode wordt bekend gemaakt in het Elektronisch Waterschapsblad via 
www.overheid.nl waar u ook het ontwerp-peilbesluit vindt. Als u zich op deze website 
abonneert ontvangt u automatisch bericht. Zie voor meer informatie 
www.wetterskipfryslan.nl/bekendmakingen. 
 
b) De indiener wordt uitgenodigd om de zienswijze in een hoorzitting toe te lichten. WF 
beoordeelt de ingediende zienswijzen en legt de reactie van het waterschap vast in een 
antwoordnota. Het dagelijks bestuur besluit of de antwoordnota en het peilbesluit met 
eventuele wijzigingen kunnen worden voorgelegd aan het algemeen bestuur voor 
vaststelling. Hierna ontvangen de indieners van een zienswijze de antwoordnota en 
informatie over de verdere procedure. 
 
c) Een commissie van het algemeen bestuur adviseert het algemeen bestuur over de 
vaststelling van het peilbesluit en de antwoordnota. De indieners van een zienswijze kunnen 
de vergadering van deze commissie bijwonen en hun zienswijze toelichten. 
 
d) Het algemeen bestuur besluit of het peilbesluit en de antwoordnota kunnen worden 
vastgesteld. De vergadering is openbaar maar indieners van een zienswijze kunnen hun 
zienswijze niet toelichten in deze vergadering. 
 
2.3 Milieueffectrapportage (MER) 
Vanuit het Besluit milieueffectrapportage is het niet verplicht om een MER-procedure te 
doorlopen voor dit revisiepeilbesluit. Dat is pas nodig als er een peilverlaging plaatsvindt 
van 16 centimeter of meer, in een gevoelig gebied of een weidevogelgebied, en dit 
betrekking heeft op een oppervlakte van 200 hectare of meer. Met dit revisiepeilbesluit is er 
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geen sprake van een peilverlaging en is er dus geen verplichting tot het voeren van een 
MER-procedure. 
 
Echter, volgens  art. 7.2a lid 1 Wet milieubeheer zijn plannen die volgens  een wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepaling verplicht zijn en waarvoor een passende beoordeling (volgens 
de art. 2.8 en 2.9 in de Wet natuurbescherming) moet worden gemaakt, toch m.e.r.-
plichtig. In 2015 is daarom in een overkoepelende MER procedure voor de Friese 
waterplannen dit revisiepeilbesluit reeds expliciet meegenomen. De uitkomsten van deze 
procedure zijn samengevat in het hoofdstuk over onderzoeken (hoofdstuk 5). 
Overwogen kan worden of deze MER nog geldig is.  Voor de Friese boezem geldt dat er 
sinds 2015 geen wijzigingen in het peil hebben plaatsgevonden, behoudens relatief (zeer) 
kleine veranderingen in de begrenzing. De MER wordt derhalve nog geldig geacht.  
 
2.4 Beroep tegen het revisiepeilbesluit 
Tegen het besluit van het algemeen bestuur tot vaststelling van een peilbesluit kan 
gedurende zes weken beroep bij de rechtbank worden ingesteld. Daarbij kan, als er een 
spoedeisend belang is, bij de rechtbank ook een voorlopige voorziening worden gevraagd 
om de uitvoering van het peilbesluit te schorsen. 
 
2.5 Schade door dit revisiepeilbesluit 
Als u vindt dat u onevenredige schade lijdt of zult lijden door dit revisiepeilbesluit dan kunt u 
op basis van artikel 7.14 Waterwet een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het 
dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. In een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit 
(zelfstandig schadebesluit) wordt vervolgens een beslissing genomen op het ingediende 
verzoek. 
 
2.6 Looptijd en inwerkingtreding van het revisiepeilbesluit 
 
Het peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.  
Regelmatig bekijkt het waterschap of het revisiepeilbesluit na vaststelling weer aan 
herziening toe is. Als daar aanleiding toe is wordt het besluit weer herzien. 
Intussen wordt de kaart steeds actueel gehouden met verleende vergunningen, 
projectplannen of verzoeken om het peil in een deelgebied anders te begrenzen.  
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3 PLANGEBIED EN PEILBEHEER 
 
3.1 De Friese boezem 
De Friese boezem bestaat uit een stelsel van meren, kanalen, vaarten en sloten die met 
elkaar in open verbinding staan. De Friese boezem is de grootste aaneengesloten boezem 
van Nederland. 
 
Dit revisiepeilbesluit gaat over de gehele Friese boezem inclusief zomerpolders, beheerste 
boezems en al het land dat binnen de begrenzing van het peilbesluit ligt.  
 
Het boezemsysteem heeft een streefpeil van 0,52 m –NAP en het totale wateroppervlakte 
bedraagt ’s winters 18.571 hectare. De grote meren in het zuidwesten vormen met bijna 
11000 hectare het grootste deel van de boezem; de resterende hectares bestaan uit 
kanalen, vaarten en sloten. De Friese boezem vertakt zich over bijna de gehele provincie 
Fryslân en een klein stuk van Groningen (tot Gaarkeuken). De wateraanvoer voor de 
Groninger boezem vindt plaats langs Gaarkeuken. In de zomer is het wateroppervlakte van 
de boezem iets kleiner (afgerond 17.000) ha omdat de zomerpolders dan droog staan. 

 
Illustratie: de werking van de boezem 

 
Belangrijke functies voor het kwantiteitsbeheer zijn de berging en het transport van water. 
In perioden met een watertekort wordt IJsselmeerwater ingelaten en kunnen de polders, 
een deel van de hogere gebieden in zuidoost Fryslân en de buurprovincies 
Groningen/Drenthe (via Groningen) en Flevoland (Noordoostpolder) van zoet water worden 
voorzien. In perioden met een wateroverschot wordt water via sluizen en gemalen 
afgevoerd naar het Lauwersmeer, de Waddenzee en/of het IJsselmeer. Bovenstaand is dit 
geïllustreerd.  
Om het streefpeil van 0,52 m -NAP te handhaven kan voor de aan- en afvoer van water 
gebruik worden gemaakt van een aantal inlaten, sluizen en gemalen aan de rand van de 
boezem. Onderstaande illustratie geeft een overzicht van de Friese boezem met de 
belangrijkste aan- en afvoermiddelen.  
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Illustratie: overzichtskaart Friese boezem 
 
3.2 Belang en functies van de Friese boezem 
De water aan- en afvoer van de Friese boezem dient verschillende belangen. Een niet 
limitatieve illustratie hiervan geeft het volgende beeld: 
 

 
Illustratie: belangen Friese boezem  
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Vanuit de verschillende belangen zijn er uiteenlopende wensen wat betref het peil van de 
Friese boezem. In het peilbesluit uit 1999 werd hierover al opgemerkt dat het 0,52 -NAP “in 
de praktijk het meest acceptabel is gebleken in het veld van de deels tegenstrijdige 
belangen van de drooglegging van de landbouwgronden, de scheepvaart, het 
natuurbehoud, de recreatie, de waterkwaliteitsbeheersing, de doorvoer van water naar 
elders en de bergingsfunctie van de boezem”.  
 
De belangenafweging is niet anders geworden. En de mogelijkheden om het peil aan te 
passen worden steeds kleiner. Sinds het vaste peil van 0,52 m –NAP is ingevoerd in 
ongeveer 1968 worden nieuwe kunstwerken immers afgestemd op dit peil. Een voorbeeld 
hiervan zijn de vele aquaducten die de afgelopen decennia in Fryslân zijn gerealiseerd. Deze 
kunstwerken zijn niet ingericht op een meer flexibel peil. 
 

 
Illustratie: nieuwe aquaducten zijn gedimensioneerd op 0,52 m -NAP 
 
 
 
3.3 Peilbeheer Friese boezem 

3.3.1 Geschiedenis Friese boezem 
Het peil van de Friese boezem wordt al ruim 100 jaar bijgehouden. Vroeger was er sprake 
van grote seizoensfluctuaties; tegenwoordig is er door het gehele jaar één streefpeil.  
Onderstaande illustratie geeft een beeld van de fluctuaties toen en nu.  Duidelijk 
waarneembaar is dat het streefpeil steeds beter wordt beheerst. 
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Illustratie: maximale en minimale boezempeilen 1900-2018 
 

3.3.2 Evaluatie beheer 1998-2019 
Als bijlage is een evaluatie opgenomen van het beheer van de Friese boezem in de 
afgelopen 20 jaar. Deze evaluatie bestaat enerzijds uit een beschrijvend deel en anderzijds 
uit een samenvatting van de mening van de verschillende stakeholders. 
 
Geconstateerd kan worden dat er waardering is voor het adequate peilbeheer. Vanuit 
natuurbelangen wordt er echter voor meer peildynamiek gepleit. 
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4 ONDERDELEN VAN DIT PEILBESLUIT 
 
4.1 De Friese boezem 
 
Dit peilbesluit gaat over de Friese boezem.  
Het streefpeil voor de gehele boezem is 0,52 m –NAP op basis van de gewogen gemiddelde 
boezemwaterstand. Mede als gevolg van wind is er wel sprake van scheefstand in de Friese 
boezem en wijken de lokale waterstanden soms af van het streefpeil.  
De gehele boezem is één groot watersysteem wat ook als geheel wordt beheerd.  
Het peilgebied van de boezem bestaat uit een aantal onderdelen met in totaliteit een flinke 
omvang: 
 

Type peilvak Totale oppervlakte 
In ha.  

Landdeel 
In ha.  

Waterdeel  
In ha. 

Boezem  38.045 21.706 16.339 
Beheerste boezem 788 547 241 
Zomerpolder 1.865 1.615 250 
Vrij afstromend op boezem 3.183 3.058 126 
Totaal   ’s zomers: 16.956 

’s winters 18.571 
 
In de winter is het wateroppervlakte van de boezem iets groter omdat dan ook het landdeel 
van de zomerpolders onder water staat.  
 
Op de kaart hebben de onderdelen een verschillende aanduiding. Onderstaande worden 
deze onderdelen nader beschreven. 
 
4.2 Boezem 
Onder “boezem” vallen alle waterlopen die het peil van -0,52 kennen.  
Onder de boezem vallen ook gronden die direct afwateren op de boezem (bijvoorbeeld de 
binnenstad van Leeuwarden en grote delen van Gaasterlân) en laag gelegen gronden die 
periodiek onder water lopen. 
Ook een klein deel  van Groningen (tot Gaarkeuken) valt onder dit peilbesluit. De 
wateraanvoer voor de hele Groninger boezem vindt plaats vanuit de Friese boezem, langs 
Gaarkeuken. 
 
4.3 Beheerste boezems 
Beheerste boezems zijn gebieden die in principe onderdeel zijn van de Friese boezem. 
Alleen bij extreme weersomstandigheden (veel regenval en/of storm) worden deze 
gebieden tijdelijk door middel van een kunstwerk afgesloten van de boezem. Door de 
tijdelijke afsluiting wordt voorkomen dat de waterstand in een beheerste boezem verder 
stijgt, terwijl de waterstand op de Friese boezem wel verder zal stijgen. In enkele gevallen 
wordt de beheerste boezem tijdelijk aan de polder gekoppeld, maar in de meeste gevallen 
wordt met de tijdelijke afsluiting alleen voorkomen dat de waterstand door opstuwing 
verder stijgt. In totaal is er bijna 700 ha beheerste boezem in de provincie.  
Een voorbeeld van een beheerste boezem is de lege Wâlden bij Goingaryp/Joure/Broek-
noord. 
Op de peilenkaart (bijlage 1) zijn de beheerste boezems een aparte categorie. 
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4.4 Zomerpolders 
Zomerpolders zijn elke winter onderdeel van de Friese boezem en worden in de zomer 
bemalen t.b.v. agrarisch gebruik en/of een natuurfunctie, of afgesloten van de Friese 
boezem waardoor het peil op natuurlijke wijze uitzakt. In de winter dragen de zomerpolders 
bij aan de vergroting van de bergingscapaciteit van de Friese boezem.  In Fryslân is bijna 
1900 hectare zomerpolder aanwezig. Veel zomerpolders worden door een 
natuurorganisatie beheerd. 
 
Op de peilenkaart van de Friese boezem (bijlage 1) zijn de zomerpolders een aparte 
categorie. Als een individuele zomerpolder wordt aangeklikt is zichtbaar welk peil(regiem) 
deze polder kent in de zomer, en op welk moment deze zomerpolder aan de boezem wordt 
geschakeld resp. weer polder wordt. Voor meer informatie over het beheer van de 
zomerpolders wordt verwezen naar hoofdstuk 7.  
 
4.5 Vrij op de boezem afstromende gebieden 
Vrij op de boezem afstromende gebieden liggen niet achter een regionale of lokale 
waterkering en stromen vrij af (zonder kunstwerk) op de boezem. Het gaat hierbij  om 
hooggelegen gronden die vrij op de boezem afstromen en geen waterlopen hebben die vol 
lopen vanuit de boezem (zoals een deel van Gaasterland). Deze gebieden maken wel 
onderdeel uit van dit peilbesluit, maar ondervinden geen invloed van het peilbeheer van de 
boezem. Op de kaart hebben deze gebieden een aparte aanduiding. De grens tussen deze 
gebieden en het gebied wat “boezem” heet is op de kaart een harde lijn.  In de werkelijkheid 
beweegt deze grens onder invloed van het weer. 
 
4.6 Retentiegebieden 
Fryslân kent een aantal retentiegebieden. Deze horen niet bij de Friese boezem, maar 
kunnen in tijden van extreem hoog water, en wel als het calamiteitenniveau is bereikt, 
worden ingezet om de bergingscapaciteit van de Friese boezem te vergroten. Deze 
gebieden maken geen onderdeel uit van dit peilbesluit en worden ook niet aangeduid op de 
kaart bij dit peilbesluit.  
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5 ONDERZOEKEN FRIESE BOEZEM  
 
In art. 2.6 onder a van de provinciale waterverordening wordt aangegeven dat in een 
peilbesluit in ieder geval wordt opgenomen de “aan het besluit ten grondslag liggende 
afwegingen en uitkomsten van de verrichte onderzoeken”. 
 
In de volgende paragrafen worden de relevante onderzoeken die in het verleden zijn 
verricht kort samengevat, in chronologische volgorde. 
 
5.1 Uitkomsten verrichte onderzoeken 

1. Onderzoek peilbeheer van de Friese boezem in relatie tot ecosysteem- en 
waterkwaliteit in historisch perspectief (2008, Claassen) 

 
In dit onderzoek wordt geconstateerd dat een meer natuurlijk peilbeheer met grotere 
fluctuaties binnen een jaar en door de jaren heen, beter is voor de natuur en de 
waterkwaliteit, doch dat daar gelet op de diverse andere belangen, bestuurlijk geen 
draagvlak voor is. 
 

2. Maatschappelijke kosten- en batenanalyse van flexibel peilbeheer, met 
aanvullingen (2009, 2010, DHV, Altenburg & Wymenga) 

In dit onderzoek, en de bijbehorende aanvullingen, is verkend wat flexibel peilbeheer in 
financiële zin impliceert. 
Hierbij is het huidig peilbeheer afgezet tegen twee varianten nl.  
- Flex. 20: max. 10 cm. peilverhoging in het voorjaar, en max. 10 centimeter peilverlaging 

aan het eind van de zomer; 
- Flex. 30: max. 10 cm. peilverhoging in het voorjaar, en max. 20 centimeter peilverlaging 

aan het eind van de zomer; 
 
De conclusie uit dit onderzoek is dat flex. 20 een extra investering (netto contante waarde 
op basis van prijspeil 2009) vroeg van €60 mln., en flex. 30 €112 mln. De berekening kent 
onzekerheidsmarges tussen de 20 en de 50%. 
De meerkosten worden vooral veroorzaakt door de extra investeringen om het 
scheepvaartverkeer ongehinderd te laten doorstromen in tijden van peilverlaging. Deze 
investeringen liggen hoger dan de besparingen op natuur en ecologie. 
 

3. Evaluatie hoogwater januari 2012 (2012, WF) 
In januari 2012 was er sprake van hoog water. Gedurende de hoogwaterperiode heeft het 
waterschap de situatie onder controle kunnen houden. Hoewel er wel een dreiging uitging 
van lokaal hoge waterstanden, hebben er zich geen calamiteiten voorgedaan. Op basis van 
de evaluatie is een lijst met verbeterpunten ontwikkeld. Deze verbeteringen zijn inmiddels 
gerealiseerd. 
 

4. Waterplannen en advies van de commissie MER (WF, provincie en de commissie 
MER, 2015, 2016) 

In 2015 is de planMER voor de Friese waterplannen (4e waterhuishoudingsplan en 
waterbeheersplan 2016-2021) opgesteld. In deze planMER zijn de volgende maatregelen 
beoordeeld: 
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Bron: PlanMER 2015 
 
Onder V6 is het voornemen beoordeeld dat het boezempeil op 0,52 -NAP blijft en dat er 
slechts een revisiepeilbesluit komt.  
Het voornemen om het boezempeil op 0,52 m –NAP te houden scoort negatief op het 
thema natuur.  De negatieve score op de natuur wordt veroorzaakt door het ontbreken van 
maatregelen om negatieve effecten voor de natuur binnen de Natura 2000 gebieden te 
voorkomen. 
De commissie MER adviseert naar aanleiding hiervan in 2015 om de keuzes, alternatieven 
en mitigerende maatregelen goed te beschrijven.  
In 2016 verscheen de door de commissie gevraagde aanvulling op de plan MER. Hierin 
wordt een aantal aanvullende maatregelen beschreven voor de N2000 gebieden met een 
beheersplan. Deze maatregelen verzachten het negatief effect van het vaste boezempeil. 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken qua uitvoering. 
 
- Grote Wielen 

o 7,5 ha specifiek inrichten voor de noordse woelmuis; 
o Variatie in successiestadia in het gebied 

Deze maatregelen zijn grotendeels uitgevoerd. Het nog niet uitgevoerde deel staat gepland voor de komende 
beheerplanperiode. Aanvullend is de ecologische verbindingszone Grutte Wielen-Bouwepet tot stand gebracht. 
In 2027 zal WF het gemaal Schanserbrug visveilig maken t.b.v. de ecologische verbinding Alde Feanen-Grutte Wielen 
 
- Merengebied 

o (onderzoek naar) betaalbare kleinschalige peildynamiek 
o Uitvoeren van kleinschalige peildynamiek in de zgn. zoekgebieden 

Inmiddels is al op verschillende plekken kleinschalige peildynamiek ingevoerd (de Murk, Ryptjserkerpolder). Daarnaast wordt 
gezocht naar gebieden grenzend aan de boezem die als boezemland kunnen worden ingericht. It San, westzijde Fluessen, is in 
uitvoering. 
 
- Alde Feanen 

o Herstel waterplanten in het petgatengebied 
o Herstel waterriet in voormalige polders en langs de Grutte Krite 
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o Optimalisatie helofytenfilter Wyldlannen 
® Deze maatregelen zijn uitgevoerd in het in 2019 af te ronden Life project Alde Feanen. 
 

In alle drie de gebieden zijn diverse vismigratieknelpunten opgelost.  
Samenvattend zijn de benodigde maatregelen in deze gebieden in belangrijke mate uitgevoerd. 

 
5. Ecologische visie randzone boezemmeren (Altenburg&Wymenga, 2016) 

In 2016 verschijnt deze visie over het gebied in en direct langs de Friese boezemmeren, met 
de verbindende waterwegen. Geconstateerd wordt dat de natuurwaarden in deze gebieden 
de afgelopen decennia achteruit zijn gegaan m.n. door het ontbreken van peildynamiek. In 
de visie wordt het ontbreken van peildynamiek als een gegeven beschouwd en wordt 
gezocht naar maatregelen die daarbinnen voor versterking van de ecologische kwaliteit 
kunnen zorgen. 
De volgende maatregelen worden voorgesteld (voor zover relevant voor dit peilbesluit); 

•  winterpolders omzetten naar zomerpolders; 
• peildynamiek in zomerpolders , ondiepe inhammen en bestaande moerasgebieden 

vergroten; 
• aantakken van watermoeras aan de boezem, permanent of periodiek. 

Bij de visie hoort een kansenkaart met mogelijke maatregelen voor verschillende gebieden. 
 

6. Resultaten van vermoerassing (Altenburg en Wymenga, 2017/2018) 
 
In 2017/2018 is onderzocht welke gebieden in Fryslân recent (deels) als moeras zijn 
toegevoegd of functioneren, welke natuurwaarden zij kennen en hoe deze gebieden zich 
verhouden tot het peilbeheer. De conclusie is o.a. dat het voor moerasvorming gunstig is 
het peilbeheer dynamischer te maken.  
 

7. Evaluatie wateroverlast september 2017 (WF2017) 
 
In september 2017 is er veel regen gevallen. M.n. in het zuidwesten van de provincie viel er 
tussen de 150 en 200 mm regen in enkele weken. Geprobeerd is voorafgaande aan deze 
regenval de waterstand naar een gemiddelde van 0,62m -NAP te brengen. Met de inzet van 
alle maal- en spuicapaciteit is uiteindelijk een laagste gemiddeld waterstand van 0,59m -
NAP bereikt.  
De boezem bereikt rond 13 september de hoogste gemiddelde waterstand van 0,48m -NAP. 
De waterstanden op de boezem zijn in de gehele periode goed beheersbaar gebleken.  
 
In de evaluatie uit 2017 wordt geadviseerd om in dit revisiepeilbesluit te benoemen dat bij 
kritische hoogwatersituaties het boezempeil max. 10 centimeter omlaag mag worden 
gebracht, als de verwachte neerslag op de boezem volgens het voorspellingsmodel leidt tot 
een waterstand die hoger is dan 0,32m -NAP. In hoofdstuk 7 wordt dit gestalte gegeven. 
 
5.2 Aanvullende ecologische verkenning  
In 2019/2020 heeft Altenburg en Wymenga nader verkend welke kansen er voor de ecologie 
zijn bij een vast boezempeil. Dit onderzoek is als bijlage opgenomen en in de evaluatie is 
een samenvattende tekst opgenomen. 
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5.3 Conclusies n.a.v. de verrichte onderzoeken voor dit peilbesluit 
Het verrichte onderzoek gaat enerzijds over de beheersing van het peil in relatie tot 
wateroverlast. Geconstateerd kan worden dat dit aspect steeds beter onder controle is. Met 
de klimaatverandering en de toenemende regenval is dit een onderdeel wat veel aandacht 
blijft vragen. 
 
Voorts gaat veel onderzoek over de negatieve gevolgen van het steeds effectievere 
peilbeheer voor de natuur en de mogelijkheden om dit te verzachten. Geconstateerd kan 
worden dat Wetterskip Fryslân en de terrein-beherende organisaties (TBO’s) al veel gedaan 
hebben om de negatieve effecten van het peilbeheer te beperken, maar dat het goed is om 
na te denken of er meer verbeteringen mogelijk zijn, gelet op de voortdurende 
achteruitgang van de natuur. 
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6 WAT WORDT HET PEIL VAN DE FRIESE BOEZEM 
 
6.1 Het waterpeil van dit revisiepeilbesluit 
Het streefpeil van de Friese boezem is en blijft het gehele jaar 0,52 m –NAP. De 
zomerpolders hebben in de zomerperiode (begin en einddatum worden vastgelegd in dit 
peilbesluit) een ander streefpeil.  Beheerste boezems kennen het overgrote deel van het 
jaar het boezempeil; bij zeer slecht weer worden beheerste boezems van de boezem 
afgesloten met een kunstwerk, 
Bij de kaart vindt u per gebied alle peilen die met dit revisiepeilbesluit worden vastgesteld.  
 
Het peil van de Friese boezem is een gewogen gemiddeld streefpeil. Door wind en de 
opstuwing waarmee dat gepaard kan gaan, is er soms een groot verschil tussen de peilen 
aan de ene kant van Fryslân en aan de andere kant. 
 

 
Illustratie: het verschil in peilen in de provincie op een moment in 2017 met extreem harde wind. 
 
Het gemiddelde peil is een streefpeil dat door weersomstandigheden niet altijd kan worden 
gerealiseerd. Het gewogen gemiddeld peil wordt berekend uit 23 meetpunten. Soms wordt 
bewust afgeweken van het streefpeil bijvoorbeeld als veel neerslag wordt verwacht (zie 
verder het hoofdstuk over beheer).  
 
Voor de zomerpolders geldt dat deze in de winter worden aangesloten op de Friese 
boezem. Per zomerpolder verschilt het in welke periode ze precies op de boezem zijn 
aangesloten. Dat komt omdat veel zomerpolder een natuurdoel kennen. De 
boezemperiode wordt afgestemd op dat natuurdoel. Per zomerpolder kunt u doorklikken 
naar de beheersdata (het precieze zomerpiel, en de periode dat de betrokken polder 
aangesloten is op de boezem).  
Voor de beheerste boezems geldt dat het moment van afsluiten van de boezem per gebied 
en per hoogwater- en windsituatie verschilt; dit is maatwerk. 
 
Het revisiepeilbesluit vervangt (eventueel deels) de peilbesluiten die nu gelden voor het 
gebied van het revisiepeilbesluit, voor die onderdelen die zijn opgenomen in het 
revisiepeibesluit. 
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6.2 Waar wijzigen de waterpeilen in het veld? 
In het veld wijzigen geen waterpeilen door dit revisiepeilbesluit. Alle wijzigingen zijn 
administratief van aard en ontstaan doordat nu minutieus geïnventariseerd is welke 
gebieden er de facto bij de boezem horen en welke niet. Wel wordt de wijze van beheer wat 
anders. Daarover leest u meer in hoofdstuk 7. 
 
6.3 Watervergunningen  
De verleende watervergunningen zijn verwerkt in dit peilbesluit, voor zover deze betrekking 
hadden op het veranderingen in de begrenzing van de boezem. 
 
6.4 Vervallen peilbesluiten 
Met dit peilbesluit vervallen ongeveer 300 voorgaande peilbesluiten geheel of deels. Als 
bijlage is een lijst van deze peilbesluiten opgenomen. De gemarkeerde peilbesluiten 
vervallen geheel. De overige peilbesluiten vervallen deels. 
 
6.5 Verbetergebieden 
Altenburg en Wymenga (2020) heeft een groslijst gemaakt van gebieden die in ecologisch 
opzicht kunnen verbeteren door aanpassing van het beheer van de boezem. Nader is 
verkend of het haalbaar is om een aantal gebieden uit dit onderzoek parallel aan het nemen 
van dit peilbesluit ter hand te nemen.  
Aan de hand van de groslijst is onderzocht welke van deze gebieden relatief eenvoudig 
kunnen worden verbeterd.   
De conclusie is dat er al diverse sporen lopen om deze zelfde verbeteringen te realiseren 
zoals de KRW en Natuer mei de mienskip. Natuer mei de Mienskip is een 
samenwerkingsverband van boeren, burgers, natuur- en milieuorganisaties en overheden1, 
om meer natuur met groter draagvlak en maatschappelijk meerwaarde te realiseren. Voor 
dit natuurpact is € 79 miljoen beschikbaar tot 2027.  
Die inspanningen gaan onverkort door en worden ten volle ondersteund. Een extra 
inspanning om deze projecten vlot te trekken wordt nu niet noodzakelijk geacht.  
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7 HET BEHEER VAN HET PEIL 
 
7.1 Klimaatverandering 
Het klimaat verandert geleidelijk en dat heeft invloed op de waterhuishouding. 
Er zal meer regen vallen en er wordt meer piekbelasting verwacht door toename van 
extreme buien. Ook zullen er vaker langere periodes van hitte en/of droogte zijn. 
Het beheer van de boezem is belangrijk om in te spelen op deze klimaatverandering. De 
verwachting is echter dat deze verandering geleidelijk zal gaan en dat er de komende 10 
jaar geen drastische aanpassing nodig is van het boezempeil en boezembeheer.  
 
7.2 Bergingscapaciteit en aanvoer 
De Friese boezem is essentieel voor het afvoeren van water uit Fryslân en voor het bergen 
van water bij veel regenval. Bij een teveel aan water in de winter zijn de zomerpolders ook 
van groot belang voor de berging van water in de boezem.  Met behulp van een 
rekenmodule wordt berekend hoeveel water er kan worden opgevangen en moet worden 
afgevoerd. 
 
Bij droogte is de Friese boezem de belangrijkste aanvoerader van Fryslân. Bij een aantal 
inlaatpunten wordt IJsselmeerwater ingelaten en door de boezem gevoerd. Vanuit de 
boezem wordt het water dan weer ingelaten in de polders. Bij aanhoudende droogte kan 
het peil van de boezem een aantal centimeters worden opgezet om water te bufferen. 
 
7.3 Grondwater 
Het peil van Friese Boezem is ook van invloed op de grondwaterstand. Deze invloed wordt 
goed geïllustreerd met onderstaande figuur. In het kader van de Strategische 
Grondwaterstudie Fryslân (2019) is met het grondwatermodel fictief het peil van de boezem 
verlaagd met een halve meter (tot 1,0 meter – NAP). Op onderstaande kaart is het effect 
van deze peilverlaging op het diepe grondwater goed te zien. Bij locaties met veel 
boezemwater, zoals bij de Friese meren en het veenweidegebied, wordt de (diepe) 
grondwaterstand duidelijk lager door de verlaging van het boezempeil.  
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Kaart: invloed van een fictieve peilverlaging van de Friese Boezem van een halve meter op de                  stijghoogte 
van het diepe grondwater op een diepte van circa 100 meter. 

 
7.4 Anticiperend peilbeheer 
Teneinde het boezempeil bij extreme weeromstandigheden binnen de marges te kunnen 
houden wordt al jaren gewerkt met anticiperend peilbeheer. Dat betekent dat er op basis 
van de weersverwachtingen door Wetterskip Fryslân bergingscapaciteit in de boezem wordt 
gecreëerd door de waterstand tijdelijk te verlagen. Als er een langere periode van droog 
weer wordt verwacht wordt er meer water vastgehouden, door het peil op te zetten. 
Blijkens de evaluatie lukt het op deze manier steeds beter om het peil te beheren.  
 
Voorafgaand aan een verwachte kritische hoogwatersituatie mag de boezemwaterstand 
max. 10 centimeter omlaag worden gebracht, als de verwachte neerslag op de Friese boezem 
volgens het voorspellingsmodel aangeeft dat het calamiteitenniveau van -0,32 m NAP wordt 
bereikt, zelfs als alle gemalen (behoudens het Woudagemaal) volledig worden benut. Door 
de boezemwaterstand dan omlaag te brengen wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de 
gemiddelde waterstand op de Friese boezem boven het calamiteitenniveau uitkomt. Bij een 
gemiddelde waterstand van 0,32 m -NAP wordt op een aantal locaties een kritische situatie 
bereikt, zeker als er nog meer regen wordt verwacht. Dat is het niveau waarbij de 
crisisorganisatie opgeschaald wordt.  
Indien dit nog onvoldoende soelaas biedt kunnen ook de retentiepolders worden ingezet.  
 
Vanuit ecologische overwegingen zal de komende jaren voorts geëxperimenteerd worden 
met een meer natuurlijk peil in periodes die voor de natuur belangrijk zijn. Hierbij zetten we 
de  gemiddelde boezemwaterstand op tot maximaal 0,38 m -NAP gedurende een periode 
van enkele aaneengesloten weken in de winter-/voorjaarsperiode. Dat doen we alleen als er 
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geen grote regenval wordt verwacht zodat het goed kan worden beheerst en er geen 
kritische situatie kan ontstaan. 
Daarnaast laten we in de zomer de gemiddelde boezemwaterstand gedurende enkele 
weken uitzakken tot een 0,57 m -NAP.  Beide scenario’s worden alleen ingezet als het kan, 
dus niet in tijden van extreme regenval of droogte.  
Het verlagen van de waterstand is alleen mogelijk als er voldoende water kan worden 
aangevoerd vanuit het IJsselmeer om de polders van water te voorzien of als de watervraag 
aan het einde van het groeiseizoen sterk is afgenomen.  Voorts zal gewerkt worden met een 
meer natuurlijke en geleidelijke inspanning om terug te komen op het streefpeil.  
 
De komende jaren wordt gemonitord of en hoe lang de verhoogde en verlaagde 
waterstanden kunnen worden gehandhaafd en wat het effect is op de ecologie van de 
boezem en de rietvegetatie. Na 5 jaar moet deze werkwijze worden geëvalueerd. Dat kan 
aanleiding geven om het verder te bestendigen of aan te passen. 
 
7.5 Droogte 
In droge perioden kan de grondwaterstand zakken. Door een vochttekort in de bodem kan 
schade aan landbouwgewassen, natuur en kwetsbare gebouwen ontstaan. Met het 
opzetten van waterpeilen kunnen we het zakken van grondwaterstanden zoveel mogelijk 
voorkomen of een bijdrage leveren aan het herstellen van de grondwaterstanden. Het hoog 
houden van de peilen heeft weliswaar maar een kleine invloed op de grondwaterpeilen, 
maar is wel het enige dat we als waterschap kunnen doen. Ook dit is een vorm van 
anticiperend peilbeheer. 
 
Onder extreme omstandigheden willen daarom af kunnen wijken van het peilbesluit. Voor 
de Friese boezem is de beheermaatregel bij (dreigend) watertekort onderdeel van het 
peilbesluit. Er is een sterke samenhang met de beheermaatregel dreigend watertekort voor 
de deelsystemen.  
 
In geval van droogte kennen we de volgende niveaus, aansluitend bij het Landelijk draaiboek 
waterverdeling en droogte:  
 

Wanneer Wat 
Niveau 0 reguliere 
omstandigheden 

Peilbesluit van toepassing 

Niveau 1 (RDO) lage en/of sterk 
dalende grondwaterstanden; zie 
voor de overige criteria hieronder. 
RDO 

Tijdelijk streefpeil 0,47 m -NAP van 
toepassing 

Niveau 2 (RDO) watertekort Tijdelijk streefpeil 0,47 m -NAP van 
toepassing (n.b. bij onvoldoende water 
doet het Rijk een nadere afweging) 

 
RDO staat voor Regionaal Droogte Overleg. Hierin zitten vertegenwoordigers van 
waterschap, provincies en Rijkswaterstaat.  
 
Wanneer er sprake is van een lage en/of sterk dalende grondwaterstand kan door de 
boezembeheerder worden besloten om deze beheermaatregel in te stellen. Indien één of 
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meer criteria uit onderstaande -overigens niet uitputtende- lijst van toepassing is/zijn, kan 
de beheermaatregel worden ingesteld: 

• Lage en/of sterk dalende grondwaterstanden;  
• Stabiel droog weer;  
• Niveau 1 (RDO;  dreigend watertekort;  
• Meerdere signalen uit het veld dat een hoger peil gewenst is; 
• De grondwaterstanden van het online meetnet bevinden zich beneden het 50% 

interval van het langjarige gemiddelde verloop; 
• Het neerslagtekort voor KNMI station Leeuwarden ontwikkelt zich richting of 

overschrijdt het neerslagtekort van de 5% droogste jaren;  of 
• Er zijn aanvoerproblemen op IJsselmeer / Friese Boezem / Deelsystemen. 

 
Het instellen van een peilwijziging vanwege droogte wordt gecommuniceerd via de website 
en met een persbericht.  
De afgelopen jaren is er veel droogte geweest en zijn er elk jaar maanden geweest waarin 
het peil van de boezem verhoogd was naar 0,47m -NAP.  
 

 
Illustratie: droogte 
 
Criteria voor het bepalen (van de mate van) beëindigen van deze tijdelijke maatregelen zijn: 

• De grondwaterstanden van het online meetnet bevinden zich weer binnen het 50% 
interval van het langjarige gemiddelde verloop; 

• Er komen meerdere signalen uit het veld dat ook de toplaag weer voldoende vochtig 
is; 

• Het neerslagtekort voor KNMI station Leeuwarden is gedurende twee weken 
beneden de grens van 150 mm; 

• Er zijn geen aanvoerproblemen op IJsselmeer / Friese Boezem / Deelsystemen. 
 
Hoe schalen we af:  

• Gedurende deze beheermaatregel vindt er tweewekelijks afstemming plaats tussen 
beheerders en hydrologen. Op basis van bovenstaande criteria wordt bekeken of 
afschalen aan de orde is. 

• Het afschalen kan door het peil geleidelijk te verlagen of direct terug te brengen naar 
NAP -0,52 m. 
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7.6 Waterkwaliteit en verzilting (doorspoelen) 
De Friese boezem wordt aanvullend doorgespoeld met IJsselmeerwater voor de 
waterkwaliteit.  
Vanuit het Van Harinxmakanaal wordt dagelijks via de Tsjerk Hiddessluizen op de 
Waddenzee gespuid om de zoutindringing door het schutten van de sluizen, terug te 
dringen. Het water uit het Van Harinxmakanaal wordt ook gebruikt om de polders in het 
noordwesten van Fryslân door te spoelen. Het spuien en aanvullend aanvoeren van 
IJsselmeerwater is nodig om verzilting (als gevolg van zoute kwel) tegen te gaan. 
 
7.7 Bruinrot 
Bruinrotinfecties (een aardappelziekte) komen voor in de poldersystemen. Een verhoging of 
verlaging van de boezemwaterstand heeft geen invloed op een vergroting van het risico op 
de verspreiding van Bruinrot. Bij watertekorten in de zomer wordt boezemwater onttrokken 
voor aanvulling van het watertekort in de polders.  
 
7.8 Omgaan met uitzonderlijke situaties 
Dit peilbesluit gaat niet over uitzonderlijke situaties. Voor uitzonderlijke situaties zijn 
specifieke draaiboeken vastgesteld nl.: 
 

• Bestrijdingsplan peilbeheer en waterkeringen 
• Draaiboek vorst 
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8 BEOORDELING VAN DE PEILWIJZIGINGEN 
8.1 Toetsing van het wijzigen van de peilen aan beleid en regelgeving 
Het gemiddelde streefpeil van de Friese boezem wijzigt niet. De wijzigingen zijn alleen kleine 
wijzigingen op onderdelen en wijzigingen in de begrenzing en de wijze van beheer.  
 
WB 21 (Waterbeleid 21ste eeuw) 
Dit peilbesluit past in de uitgangspunten van WB 21. De huidige werkelijke situatie wordt 
vastgelegd, er treden geen verslechteringen in de waterhuishouding op en er is geen sprake van 
afwenteling.  
 
KRW (Kaderrichtlijn Water) 
De in dit peilbesluit vastgestelde peilwijzigingen hebben geen negatieve invloed op de te behalen 
KRW-doelen. In de KRW maatregelenpakketten is al rekening gehouden met het streefpeil voor de 
boezem. 
 
Provinciaal en waterschapsbeleid 
Het peilbesluit voldoet aan het provinciale en het waterschapsbeleid zoals vastgelegd in het 
Provinciaal Waterhuishoudingplan en het Waterbeheerplan.  
 
8.2 Toetsing van het peil aan de verschillende belangen 
Het huidige peil van de Friese boezem is afgestemd op de wensen vanuit de verschillende 
belangen. Doordat het peil al zeer lang ongewijzigd is, zijn veel voorzieningen (denken aan 
bruggen, kades, sluizen, aanlegvoorzieningen, woningen, aquaducten enz.) afgesteld op dit 
peil. Vrijwel alle belangen zijn gebaat bij het niet wijzigen van het peil. 
 
Vanuit natuurbelangen wordt gepleit voor het (meer) flexibiliseren van het peil. In dit 
peilbesluit wordt hier, gelet op bovenstaande, op relatief bescheiden manier aan tegemoet 
gekomen. In het beheer zal worden geprobeerd af en toe gedurende een korte periode het 
peil in het voorjaar op te zetten, en na de zomer wat te laten uitzakken (zie hoofdstuk 7). 
Ook komt er meer ruimte om zomerpolders op een manier te beheren die past bij het 
natuurdoel. 
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9 BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 
 
 
Actief peilbeheer Peilbeheer binnen een gebied met als doel de voorkomende 

waterstanden binnen dit gebied te reguleren. 
 
Beheerste boezem Een deel van de Friese boezem dat bij hoog water door een afsluitbaar 

kunstwerk van de boezem kan worden afgesloten en dat bij normale 
omstandigheden hetzelfde peil heeft als de boezem. Deze gebieden zijn 
onderdeel van dit peilbesluit. 

 
Bemalingsgebied  Het gebied waarvan de afwatering door één gemaal op de boezem 

plaatsvindt. Een bemalingsgebied kan uit meerdere peilgebieden en 
onderbemalingen bestaan.  

 
Boezemland Land dat onderdeel is van de boezem en dat bij hogere 

boezemwaterstanden onder water kan lopen en zodoende bijdraagt aan 
de capaciteit van de boezem om water te bergen. Deze gebieden zijn 
onderdeel van dit peilbesluit. 

 
Boezempeil  Het waterpeil dat wordt gehanteerd voor het Friese boezemwater 

(stelsel van kanalen, meren en vaarten in Fryslân). Wetterskip Fryslân 
hanteert een streefpeil voor de boezem van 0,52 m - NAP. 

 
EHS   Ecologische hoofdstructuur: Een samenhangend netwerk van 

bestaande en toekomstige natuurgebieden. Nieuwe naam is het 
Natuurnetwerk Nederland. 

 
Friese Boezem Het stelsel van met elkaar in open verbinding staande meren, vaarten en 

kanalen in Fryslân met een streefpeil van 0,52 m -NAP.  
 
Gewenste peilbeheer   Dit is het peilbeheer dat zo goed mogelijk rekening houdt met de eisen en wensen 

van het bestaande grondgebruik, veelal landbouw en natuur. Een andere benaming 
is het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime, GGOR. Het gewenste 
peilbeheer is bepaald in de watergebiedsplannen door te onderzoeken of de 
waterpeilen goed zijn afgestemd op het bestaande grondgebruik. 

 
KRW  Kaderichtlijn Water. Europese regelgeving, verankerd in Nederlandse 

wetgeving, die erop gericht is om de waterkwaliteit te verbeteren. 
 
MER  Milieueffectrapportage. Brengt de milieugevolgen van een plan in beeld 

voordat er een besluit over is genomen. 
 

NAP  Normaal Amsterdams Peil, maatstaf voor de hoogte van waterstanden 
en het land (gemiddeld zeeniveau). 

 
Peilbeheer Het beheer van de waterstanden van het oppervlaktewater. 
 
Peilbesluit  Een peilbesluit is een besluit van het waterschap waarbij het 

oppervlaktewaterpeil voor een begrensd gebied wordt vastgelegd. 
 
Peilgebied  Een peilgebied is een gebied dat via 1 of meerdere punten afwatert met 

als doel het waterpeil in dit gebied te regelen. Dit peil kan worden 
geregeld door een gemaal of een stuw bij het afvoerpunt van het 
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peilgebied. Wat kan worden verwacht van het waterschap is vastgelegd 
in een peilbesluit en zo goed mogelijk afgestemd op het grondgebruik. 

 
Vrij afstromend op de boezem Vrij afstromende gebieden wateren rechtstreeks af op de boezem 

zonder peilregulerend kunstwerk. 
 
Waterstand Het vóorkomen van een bepaalde hoogte van het water ten opzichte 

van NAP op een bepaald moment. 
 
Watersysteem Het watersysteem bestaat uit het oppervlaktewater (sloten, kanalen, 

vaarten, plassen, meren etc.), het grondwater en de daarmee 
samenhangende waterbodems, oevers en kunstwerken, evenals de 
daarin levende organismen. 

 
Waterpeil  Het waterpeil ten opzichte van NAP waar het waterschap naar streeft in 

een bepaald gebied of in een bepaalde hoofdwatergang. 
 
Zomerpolder Polder die in de zomer bemalen wordt en in de winter in directe 

verbinding staat met de Friese boezem. Deze polders zijn onderdeel van 
dit peilbesluit. 
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Bijlage 1 Kaart van de Friese boezem (met een link) 
 

 
De digitale versie van de kaart vindt u via 
 
https://www.wetterskipfryslan.nl/Peilbeheer/peilbesluit-friese-boezem 
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Bijlage 2 Geheel of deels te vervallen peilbesluiten 
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Bijlage 4 Evaluatie beheer Friese boezem 
 
 
 
 

 
 
 
 

Evaluatie peilbeheer Friese boezem 1999-2019 
 

1. Inleiding 
Voor het revisiepeilbesluit Friese boezem is een evaluatie uitgevoerd naar het peilbeheer voor de 
Friese boezem in de periode 1999-2019. Deze evaluatie geeft input voor het revisiepeilbesluit. In 
paragraaf 2 wordt eerst de werking van de Friese boezem uitgelegd. Paragraaf 3 beschrijft de 
evaluatie van het peilbeheer (de kwantitatieve aspecten). Dit wordt aan het eind samengevat met 
plus- en minpunten. Als laatste gaat paragraaf 4 in op een van de functies die de boezem bedient, 
natuur en ecologie. 
 

2. De Friese boezem 
De Friese boezem bestaat uit een stelsel van meren, kanalen, vaarten en sloten die met elkaar in 
open verbinding staan. Het boezemsysteem heeft een streefpeil van 0,52 m -NAP en de totale 
wateroppervlakte bedraagt ruim 14.000 hectare. De grote meren in het zuidwesten vormen met 
bijna 11000 hectare het grootste deel van de boezem; de resterende hectares bestaan uit kanalen, 
vaarten en sloten. De Friese boezem vertakt zich over bijna de gehele provincie. 
 
Figuur 1 Overzichtskaart Friese boezem  
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Belangrijke functies voor het kwantiteitsbeheer zijn de berging en het transport van water. In 
perioden met een watertekort wordt IJsselmeerwater ingelaten en kunnen de polders, een deel van 
de hogere gebieden in zuidoost Fryslân en de buurprovincies Groningen en Flevoland 
(Noordoostpolder) van zoet water worden voorzien. In perioden met een wateroverschot wordt 
water via sluizen en gemalen afgevoerd naar het Lauwersmeer, de Waddenzee of het IJsselmeer. 
Om het streefpeil van 0,52 m -NAP te handhaven kan voor de aan- en afvoer van water gebruik 
worden gemaakt van een aantal inlaten, sluizen en gemalen aan de rand van de boezem. Figuur 1 
geeft een overzicht van de Friese boezem met de belangrijkste aan- en afvoermiddelen.  
 
Onder normale omstandigheden wordt water onder vrij verval afgevoerd via Dokkumer Nieuwe 
Zijlen en Zoutkamp naar het Lauwersmeer, waar het water vervolgens onder vrij verval wordt 
afgevoerd naar de Waddenzee. Via de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen is het mogelijk om onder 
vrij verval af te voeren naar de Waddenzee. Mocht de afvoercapaciteit via de sluizen in het noorden 
van de provincie onvoldoende zijn door bijvoorbeeld extreme neerslag of stremming bij Lauwersoog 
als gevolg van hoge buitenwaterstanden, dan is het mogelijk om het Hooglandgemaal en 
Woudagemaal in te zetten. Deze gemalen voeren water af naar het IJsselmeer. 
 
Voor extra afvoercapaciteit wordt in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt van de doorvoeren van 
Dongerdielen en Zwarte Haan. Als deze gemalen niet op maximale capaciteit draaien kan water 
vanuit de boezem via deze afgekoppelde gebieden worden afgevoerd. Tot slot is recentelijk gemaal 
Vijfhuizen beschikbaar gekomen als extra afvoermiddel. 
 
Onder droge omstandigheden daalt de waterstand in de Friese boezem als gevolg van verdamping, 
watervraag uit de polders en watervraag uit het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest. Op 
dat moment wordt water ingelaten vanuit het IJsselmeer via Teroelsterkolk en Tacozijl. Mocht de 
watervraag extreem groot worden kan het Hooglandgemaal ook ingezet worden ten behoeve van 
de inlaat van water. De aanvoer richting het waterschap Noorderzijlvest vindt plaats via 
Gaarkeuken. 
 
De gemiddelde boezemwaterstand is de belangrijkste sturingsparameter voor het operationele 
beheer van de Friese boezem.  
 

3. Boezembeheer door de jaren heen 
Op basis van meetgegevens vanaf 1900 kan worden geconcludeerd dat afwijkingen ten opzichte van 
het streefpeil van 0,52 m -NAP steeds geringer zijn geworden. 
 
Figuur 2 Jaarmaxima en jaarminima boezemgemiddelde waterstand (1900-2018, m t.o.v. NAP) 
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De range was globaal NAP-1,0 m tot NAP+0,1 m aan het begin van de vorige eeuw, terwijl die in 
recente jaren is teruggebracht naar NAP-0,6 tot NAP-0,4 m. Het smaller worden van de 
bandbreedte tussen jaarmaximum en jaarminimum kan onder andere worden verklaard door de 
bouw van het Woudagemaal in 1920, de afsluiting van de Zuiderzee in 1932, de bouw van het J.L. 
Hooglandgemaal te Stavoren in 1967 en de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 waardoor de 
mogelijkheden voor het afvoeren van overtollig water via de sluizen te Dokkumer Nieuwe Zijlen en 
Zoutkamp fors toenamen.  
 
In figuur 3 zijn de jaarmaxima en jaarminima voor het tijdvak 1998-2018 uitgezet. De waarden zijn 
afgeleid van metingen met een frequentie van een kwartier, zodat het feitelijk gaat om 
gebeurtenissen van korte duur. Voor de gemiddelde boezemwaterstand geldt dat (extreem) hoge 
waarden in de laatste 20 jaar slechts een beperkt aantal keren zijn voorgekomen.  
 
Figuur 3 Jaarmaxima en jaarminima gemiddelde boezemwaterstand (tijdvak 1998-2018) 

 
 
Wat een rol speelt bij de reductie van de uitschieters naar boven toe is de verbetering ten aanzien 
van de weersverwachting. Een betrouwbaarder verwachting stelt de waterbeheerder in staat om 
verder vooruit te kijken en daarmee beter te anticiperen om de ontwikkeling van de watervraag in 
droge perioden of het overschot aan water in natte perioden.  Daarnaast worden bij de inzet van de 
gemalen en inlaten geen strikte aan- of uitslagpeilen meer gehanteerd, maar zijn het de verwachte 
overschotten of tekorten aan water die de basis vormen voor de inzet van de kunstwerken.  
 
Meer dan in het verleden wordt gebruik gemaakt van een marge rondom het streefpeil om zo in 
droge perioden een hogere boezemwaterstand of bij een verwacht wateroverschot juist een lagere 
boezemwaterstand dan 0,52 -NAP na te streven. Ter illustratie is in figuur 4 het verloop van de 
gemiddelde boezemwaterstand in 2018, het jaar met een extreem droge zomer, gepresenteerd. 
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Figuur 4 Verloop gemiddelde boezemwaterstand 2018 

 
 
Te zien is dat in de eerste maanden van het jaar, met name in februari, de gemiddelde 
boezemwaterstand langere tijd ongeveer 0,05 m onder het streefpeil is gebleven, terwijl in de 
zomerperiode de boezem langere tijd enkele centimeters boven het streefpeil heeft gestaan. Op 
deze wijze is in de periode met droogte een zoetwaterbuffer gecreëerd ten behoeve van de inlaat 
van water vanuit de Friese boezem naar de deelsystemen.  
 
Het benutten van de marge rondom het streefpeil heeft eronder andere toe geleid dat in recente 
jaren het jaarminimum steeds vaker optrad in de winterperiode en niet, zoals in het verleden, in de 
zomerperiode; de laagste jaarwaarden in het tijdvak 1998-2018 traden vrijwel altijd op in het eerste 
kwartaal van elk kalenderjaar. 
 
Figuur 5 Maxima en minima per kwartaal (tijdvak 1998-2018) 
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Hoewel grote afwijkingen van de gemiddelde boezemwaterstand ten opzichte van het streefpeil 
steeds minder voorkomen, betekent dat niet direct dat de regionale waterstanden in de boezem 
eenzelfde relatief vlak verloop kennen. De kunstwerken aan de rand van de boezem en wind zorgen 
namelijk voor additionele effecten. Deze effecten kunnen zowel verhogend als verlagend zijn. Een 
typisch voorbeeld van de variaties van de regionale waterstanden is weergegeven in figuur 6. Het 
betreft een hoogwaterperiode uit februari 2002 waarin ook sprake was van een stormachtige wind 
uit het zuidwesten.  
 
Figuur 6 Waterstanden Friese boezem hoogwaterperiode februari 2002

 
 
In de figuur is een drietal waterstandsverlopen weergegeven: In het noordoosten (Dokkumer 
Nieuwe Zijlen), zuidwesten (Stavoren) en centrale deel van de Friese boezem (Sneek). Terwijl de 
waterstand in het zuidwesten een grote verlaging te zien geeft door het gecombineerde effect van 
wind (afwaaiing) en de inzet van het Hooglandgemaal, treedt er tegelijkertijd in het noordoosten 
een grote verhoging op vanwege opwaaiingseffecten en een zeer beperkte afvoer naar het 
Lauwersmeer. Wat met name opvalt is de situatie op 22 februari waar op een en hetzelfde moment 
een waterstandsverschil optreedt van meer dan een meter tussen het zuidwesten en het 
noordoosten. 
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Figuur 7 het verschil in boezempeil op een moment in 2017 met extreem harde wind 
 

 
 
Hoewel de regionale verschillen in waterstand in verreweg de meeste situaties beperkt zullen 
blijven, is het wel duidelijk dat er met name aan de randen van de boezem onvermijdelijk 
afwijkingen zullen optreden ten opzichte van de gemiddelde boezemwaterstand.        
 
4. Natuur en ecologie 1 
Tot ver in de vorige eeuw functioneerden de boezemmeren met het omringende landschap als 
samenhangend geheel. Er was sprake van sterk fluctuerende waterstanden, met hoge waterstanden 
en overstromingen in het winterhalfjaar en uitzakkende waterstanden in de zomer. Omdat het 
peilverloop afhing van het neerslagoverschot, traden de hoogste peilen op in maart en april en de 
laagste doorgaans in augustus. Bij een dergelijk peilverloop zijn de omstandigheden gunstig voor 
met name waterplanten, moeras en natte bloemrijke graslanden, en allerlei diersoorten. 
 
Peildynamiek, met variatie binnen en ook tussen jaren, is de drijvende kracht achter 
laagveennatuur. De verschillen tussen hogere winter- en lagere zomerpeilen bepalen de ruimte voor 
moeras en natte bloemrijke graslanden. Inundatie voorkomt de ontwikkeling naar bos. Incidenteel 
optredende uitschieters in waterstand fungeren als kleine ecologische ‘boost’ en hebben een 
belangrijke rol: Zo kunnen extra hoge peilen de successie terugzetten of vertragen, en extra lage 
peilen de moerasontwikkeling weer op gang brengen. 
 
In de Friese boezem ontbreken peilfluctuaties in de huidige situatie vrijwel geheel, en dat terwijl de 
meeste Friese Natura 2000-waarden, en veel andere (moeras)natuurwaarden, gebonden zijn aan de 
overgangszone tussen land en water. Er zijn in dat verband een aantal conclusies te trekken: 

• Voor ontwikkeling en duurzaam behoud van de aan de overgangszone van land naar 
watergebonden natuurwaarden is peildynamiek nodig. 

• Ruimte voor peildynamiek is er in de huidige situatie vrijwel alleen in de randzone van het 
boezemsysteem. 

• Een belangrijk deel van die randzone ligt tegenwoordig echter - anders dan voorheen - lager 
dan de boezem. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de functionele samenhang tussen 
boezemwater en randzone. 

• Sinds de tweede helft van de vorige eeuw was de slechte waterkwaliteit medeoorzaak van 
het vrijwel ontbreken van ondergedoken waterplanten. De laatste jaren is er een voorzichtig 
herstel te zien vanuit het zuidwesten van het Merengebied: dat opent perspectieven voor 
verdere uitbreiding. 

 

 
1 Een deel van deze tekst is overgenomen uit onderzoek door Altenburg & Wymenga,  2020 
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De uitdaging is om - uitgaande het vaste boezempeil en de lagere ligging – natuur en ecologie in en 
rondom de Friese boezem te verbeteren. De afgelopen jaren is onder meer via Natura 2000 en de 
Kaderrichtlijn Water ingezet op een verbetering van de natuurkwaliteit. Zo zijn er in de 
boezemmeren rietvelden aangelegd, en in kanalen en vaarten natuurvriendelijke oevers waar 
ongedoken watervegetatie tot ontwikkeling kan komen. Verder is fors geïnvesteerd in het 
verbeteren van de vismigratie. Zowel tussen zee/het IJsselmeer en de Friese boezem, als tussen 
Friese boezem en de polders. Hierdoor is een zeer groot deel van de Friese boezem nu optrekbaar 
voor vissen.  
 
Voorts is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van riet, daar riet een belangrijke factor is voor de 
natuur. Voor het verkrijgen van inzicht in de natuurlijke ontwikkeling van de rietvelden in met name 
de meren van Friesland is in zeven meren op verschillende plekken de toestand van de velden 
gevolgd in de periode van 2002 t/m 2019. Geconcludeerd kan worden dat er op een aantal locaties 
een goede rietontwikkeling is, maar juist ook op een aantal locaties geen verandering en op een 
aantal juist achteruitgang.  
De oorzaak is gelegen in een complex aan factoren: 

- Onder andere is op veel plaatsen het water direct achter het rietveld relatief diep (meer dan 
een meter). Riet breidt zich niet vegetatief uit bij deze waterdiepte, mede omdat het 
gemiddelde doorzicht in onze boezem minder dan 1 m is.   

- Er is te weinig variatie in de waterdiepte als gevolg van het huidige regime van het 
boezempeil, waardoor het riet op veel plaatsen zich niet kan uitbreiden.  

- Golven, afhankelijk van de ligging ten opzichte van de heersende windrichting, kunnen met 
regelmaat op de rietvelden inwerken. Golfwerking ten gevolge van de recreatievaart kan 
ook negatief uitwerken.  

Rietvelden die zich niet kunnen uitbreiden zullen op den duur door ouderdom wegkwijnen.   
Door de inrichting van natuurvriendelijke oevers tot een waterdiepte tot 70 cm wordt verwacht dat 
het riet in combinatie met effectief onderhoud zich kan ontwikkelen. De meeste winst wordt 
verwacht van brede natuurvriendelijk oevers. 
 
Daarnaast zijn na 2016 door het waterschap nog specifieke investeringen gepleegd om het effect 
van het vaste boezempeil op de natuur en ecologie te verzachten. In de N2000 gebieden Grutte 
Wielen, het Merengebied en Alde Feanen heeft dit geleid tot maatregelen als leefgebied inrichten 
voor de Noordse woelmuis, variatie in successiestadia aanbrengen, uitvoeren van kleinschalige 
peildynamiek in randen van de boezem, herstel van waterplanten in petgatengebied, herstel van 
waterriet en specifiek het optimaliseren van een helofytenfilter bij de Wyldlannen.  
 

5. Evaluatie 
 

Pluspunten 
a. Tevredenheid: 

Het gevoerde peilbeheer met een streefpeil van NAP-0,52 m is de resultante van een proces 
van decennia polderen ten behoeve van diverse belangengroepen met soms tegengestelde 
belangen. Doordat het peil al zo lang ongewijzigd is hebben de belangengroepen de 
afgelopen decennia zich kunnen instellen op het waterstandenverloop dat het resultaat is 
van het gevoerde peilbeheer en daar bijpassende maatregelen bij ontwikkeld. Het is dan ook 
logisch dat een situatie is ontstaan waarin vrijwel iedereen tevreden is of kan leven met de 
dynamiek op de Friese boezem.   

b. Verbetering van de bediening: 
Automatisering van de bediening van het Hooglandgemaal leidt tot besparing van 
arbeidskosten en mogelijk  tot minder energieverbruik doordat er op specifieke momenten 
gemalen kan worden.  

c. Meer mogelijkheden voor vismigratie: 
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Meer dan in het verleden is er aandacht voor de ecologie; dit uit zich onder andere in een 
vergroting van de mogelijkheden voor vismigratie. De afgelopen jaren zijn er door 
Wetterskip Fryslân tientallen vistrappen geplaatst waarmee de vis beter kan bewegen 
tussen zee en boezem en tussen boezem en polders.  

d. Betere informatie: 
De informatie die beschikbaar is over de situatie op de Friese boezem wordt steeds beter. 
Iedereen kan inmiddels elk moment zien hoe de gemiddelde stand van de boezem is. 
Daarnaast wordt steeds meer specifieke informatie gedeeld met geïnteresseerden en 
stakeholders. 

 
Minpunten 

a. Natuur en ecologie: 
Helaas kan worden geconstateerd dat het huidige beheer van de boezem in ecologische zin 
minder wenselijk is dan de oorspronkelijke onbeheerste of minder beheerste situatie . 
Bovenstaand is hieraan een aparte paragraaf gewijd.  

b. Klachten over peilbeheer: 
In incidentele gevallen is er ongenoegen over onverwachte peilveranderingen of de wijze 
van peilbeheer. Geprobeerd wordt om steeds zoveel mogelijk rekening te houden met al 
deze wensen. Wat ontbreekt is een adequate registratie van de klachten. Er zal aan worden 
gewerkt om dit te verbeteren. 

c. Zoutintrusie: 
Doorspoelen van de boezem is op sommige plekken noodzakelijk om het zoutgehalte van 
het water 0nder controle te houden. Doorspoelen met “vreemd” water is op zich minder 
wenselijk maar in dit geval noodzakelijk. Een experiment om gedurende een aantal 
maanden niet door te spoelen bij Harlingen leidde tot een verhoogd chloridegehalte in het 
Van Harinxmakanaal in het najaar van 2015. Dit effect wordt zodanig onwenselijk geacht dat 
sindsdien elke dag wordt doorgespoeld. 

 
Figuur 8 Verhoging zoutgehalte bij niet dagelijks doorspoelen eind 2015 
  

 
 
 
 

6. Klankbordgroep 
Door Wetterskip Fryslân is een tijdelijke klankbordgroep ingesteld om het opstellen van het 
revisiepeilbesluit voor de Friese boezem te begeleiden. In deze klankbordgroep hebben 
vertegenwoordigers van de diverse belangen (landbouw, recreatie, natuur, bebouwde omgeving, 
scheepvaart, visserij) zitting.  
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Er is bij de deelnemers aan de klankbordgroep waardering voor het adequate beheer van de 
boezem, én begrip voor zoektocht om de diverse en soms uiteenlopende wensen m.b.t. het 
peilbeheer te dienen. De meeste deelnemers zijn tevreden met het steeds strakkere peilbeheer, 
vanuit hun belang. Vanuit de natuurbeherende deelnemers wordt ervoor gepleit om het beheer 
minder strak te maken.  
 


