
Toelichting bij de inzending

Door de diepe ontwatering van de Friese 
veenweiden oxideert het veen waardoor het 
maaiveld daalt. Dat proces gaat door zolang 
de polderpeilen aan het dalende maaiveld 
wordt aangepast. Het karakteristieke 
veenweidelandschap zal dan op den duur 
verdwijnen.

De provincie wil met maatregelen uit 
de Veenweidevisie de maaivelddaling 
tegengaan. Op plekken waar nog een dikke 
veenlaag aanwezig is wordt het waterpeil 
verhoogd, waar mogelijk gecombineerd 
met onderwaterdrains. En er is ruimte om 
ervaringen op te doen met nieuwe technieken 
en teelten.

Als aanvulling op de Veenweidevisie richt 
Hert fan Fryslân zich op het boezemsysteem 
dat steeds hoger boven de dalende 
veenweidegebieden is komen te liggen. 
Het waterbeer in de veenweidegebieden 
is daardoor complex en het dijkonderhoud 
steeds kostbaarder geworden. 

Door nu stukken van de boezem af te 
koppelen die buiten het hoofdsysteem vallen 
en die niet belangrijk zijn waterdoorvoer 
en beroeps- en recreatievaart, én door 
de boezem elders uit te breiden wordt 
het waterbeheer van de boezem en van 
de veenpolders eenvoudiger. Zowel de 
afgekoppelde als de nieuwe stukken boezem 
krijgen nieuwe functies.

Schematische  weergave van potentiële plekken van de 
boezem die afgekoppeld zouden kunnen worden.

Schematische weergave van potentiële plekken waar de 
boezem uitgebreid zou kunnen worden.



1 A. Afgekoppelde boezem toevoegen aan de 
veenpolders

Een deel van de afgekoppelde boezem wordt 
aan de veenpolder toegevoegd. Daardoor 
vervalt daar het dijkonderhoud. De dijken kunnen 
behouden blijven om bijvoorbeeld een fietspad 
op aan te leggen of te gebruiken als aanlegplaats 
voor kleine recreatievaart.

Tot in de verste uithoeken van de Friese 
boezem zijn bootjes te vinden. Om een vrije 
doorvaart mogelijk te maken wordt het voormalig 
boezemwater op diepte gebracht voor een 
bescheiden maat boten. Mini-sluisjes vormen de 
verbinding met de Friese boezem. 

Met het verdwijnen van een stuk boezem wordt 
het waterbeheer in de veenpolders eenvoudiger.
Minder peilvakken zijn gunstig voor maatregelen 
tegen maaivelddaling zoals peilverhoging en 
inpassing van onderwaterdrains.

Locatie voorbeeldgebied

Principekaartje voor het afkoppelen van de boezem

Vogelvlucht van de afgekoppelde boezem



1 B. Afgekoppelde boezem inrichten voor 
piek- en voorraadberging

Andere stukken van de afgekoppelde boezem 
blijven min of meer in stand. Ze krijgen wel 
nieuwe functies. Zo kunnen ze worden gebruikt 
voor piekberging en voorraadberging. Door 
klimaatverandering, maar ook in veenpolders 
met onderwaterdrains, is het belangrijk om snel 
in te kunnen inspelen op een teveel of te kort aan 
water. 

Om het peil in de afgesloten boezem te kunnen 
regelen komen er reeksen kleine windmolens 
op de bestaande dijkjes te staan. De molentjes 
pompen permanent water uit de polder op. 
Daardoor blijft er altijd een grote watervoorraad 
beschikbaar om in te zetten in droge tijden. Het 
teveel aan water stroomt terug de polder in. 
Vanaf een peilverschil van 70 cm kan elektriciteit 
worden opgewekt. Dat gebeurt dan bij voorkeur 
op momenten als de vraag daarnaar pieken 
vertoont. Een overschot aan pompcapaciteit 
is niet alleen gunstig voor energieopwekking, 
maar kan ook worden ingezet voor piekberging. 
Door te anticiperen op neerslagpieken en de 
boezemarmen gedeeltelijk leeg te laten lopen 
ontstaat er ruimte om met behulp van de 
molentjes een deel van het waterbezwaar in de 
veenpolder op te vangen.  

Waterbuffering en energiewinning kunnen goed 
worden gecombineerd met andere functies zoals 
recreatie, visteelt en biomassaproductie.

Principekaartje van afgesloten boezemarmen

Vogelvlucht van een afgesloten boezemarm



2. Uitbreiden boezemsysteem met 
boezemlanden en zomerpolders 

De Friese boezem is ook een belangrijke 
waterbuffer. Om de oppervlakte van de boezem 
in stand te houden worden kleine polders, die 
bijna of helemaal ingesloten liggen tussen de 
boezemvaarten, aan de boezem toegevoegd. 
Die gebieden zijn dan bij uitstek geschikt voor 
weidevogels. En maaivelddaling zal daar dan 
nauwelijks meer optreden.

Afhankelijk van de hoogteligging worden de 
polders omgevormd tot boezemland of tot 
zomerpolder. Boezemland ligt hoger dan het 
boezempeil. Het is er niet van afgesloten door 
een dijk waardoor het bij een hoog peil zal 
overstromen. Windmolentjes kunnen ‘s zomers 
wel voor een wat lagere waterstand zorgen.

In het voorbeeldgebied liggen de meeste 
polders beneden het boezempeil. Die polders 
zijn geschikt om in te richten als zomerpolders. 
’s Winters worden  zomerpolders niet bemalen. 
Ze komen dan onder water te staan. Vanaf het 
voorjaar wordt het peil tot dicht onder maaiveld 
gehouden. Pas na  het broedseizoen wordt het 
wat verder verlaagd om het gras te kunnen 
maaien.

Vogelvlucht van een zomerpolder

Principekaartje voor het uitbreiden van de boezem met 
nieuwe boezemlanden en zomerpolders



Toevoeging karakteristieke 
landschapselementen 

De afgekoppelde stukken boezem wateren via 
de reguliere poldersloten en gemalen af op de 
boezem. Voor de recreatievaart worden daarom 
op strategische plekken sluisjes aangelegd die 
de verbinding vormen tussen de afgesloten 
boezemarmen en de boezem. De recreant mag 
de sluis zelf bedienen.

Voor het peilbeheer in de boezemlanden en 
zomerpolders en wordt hetzelfde type molentjes 
gebruikt die ook langs de afgesloten boezem 
komen te staan. Ingezet wordt op een eigentijds 
ontwerp - een soort moderne Tjasker – die 
karakteristiek wordt  het toekomstige Friese 
veenweidegebied.
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