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TER O N D E R S T E U N I N G VAN DE PEILBEHEERDER

'Beslissing
OndersteunendSysteem'
voordeFrieseBoezem
WetterskipFrysldnheefteindaprileenzogeheten'beslissingondersteunendsysteemingebruikgenomenvoorhetdagelijkspeilbeheeropdeFrieseBoezem.Hiermeezettehetwaterschapeenstapnaar
eenmeer"transparantere beslisstructuurvoorhetmakenvanuitgebalanceerdeen traceerbareoperationelebeslissingen".
DeFriesewaterschappen hebbendrie
jaargeledenhetbeleidtot2004vertaaldin
eenintegraal waterbeheerplan.Daarinzettenzijondermeerdenoodzaak totdeontwikkelingvaneenbeslissingsondersteunend
systeem(BOS) uiteen.Hetpeilbeheer opde
FrieseBoezemmoest transparanter encontroleerbaarder worden.Hetsysteemmoet
eenoptimale inzetvande'middelen' garandereneneenvolledigactueeloverzichtvan
hetbeheersgebied.Dewaterschappen
hadden hieraanbehoefte, metnamevoor
situatiesmetbijvoorbeeld eenextreemgrote
hoeveelheid neerslag.Danisdeinformatiebehoefte vandepeilbeheerder,debestuurderseningezetenen hetgrootst.Aande
betrouwbaarheidsgraad vandeze informatie

zijn hogeeisengekoppeld.Detenemen
beslissingendoordepeilbeheerder moeten
leidentoteenoptimaleinzetvanmiddelen.
Deinformatie endegenomen maatregelen
ten behoevevanhetpeilbeheer opdeFriese
Boezemmoetenookachteraftraceerbaar
zijn, inverbandmetevaluatie.
Voorhetoperationelebeheer ishetvan
belangeenbeterinzicht tekrijgen inde
actueleendetevoorspellen waterstanden,
-stromingen-kwaliteit.Ineen vervolgfase
vanhethuidigeBOSzullen regionale neerslag-afvoermodellen enrisicokaarten voor
wateroverlastaanhetsysteem worden
gekoppeld.Hiermeeontstaat eenoperationeelafwegingsinsttumentarium, dateen

Historie
DeeerstevormvanpeilbeheeropdeFrieseBoezembestonduithet
gebruikvanalleenspuisluizenrichtingdegetijdenwateren (Middelzee,Lauwerszee,ZuiderzeeenWaddenzee)dieFrieslandomringden.
Hiermeekonhetneerslagoverschot(beperkt)wordenafgevoerd. Een
sterkwisselend waterpeilopdeFrieseboezemwashetgevolg.Ondergelopenlandwerdgeaccepteerd.
Wateroverschotinnatteperiodenenwatertekortindrogeperioden
waseengegevenwaarjerekeningmeehield.Deaanvoervanzoet
waterindrogeperiodenwarenniet mogelijk.
MetdebouwvanheteersteboezemgemaalisinLemmereenbegin
gemaaktin1914.Gekozenwerdvooreenstoomgemaaldatin 1920
gereedkwam.Metnamevoordelandbouwverbeterdein1967desituatiemethetgereedkomen vanhettweedeboezemgemaalteStavoren,
voorafvoer naarhetIJsselmeer.
Anno2003geldteenstreefpeilopdeFrieseBoezemvan52cmonder
NAP.DewaterstandopdeFrieseBoezemwordtgereguleerddooreen
combinatievansluizenengemalen.IndewateraanvoervoorFriesland
endewaterdoorvoernaarGroningenisvoorziendoordiverseinlaatsluizeneneendoorvoersluis.Omdeinvloedvanzoutekwelbinnendenormentehoudenenomlokaleproblemenmetdewaterkwaliteitteverminderen,wordtookwateringelaten.Doormiddelvaneenuitgebreid
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gebiedsgerichtesturingopzowel waterkwaliteitalswaterkwantiteit of(indien noodzakelijk)eenbemaalbeperking ofeengestuurdeinundatievangebieden mogelijk maakt.
Ditgeheelmoetindegeplande vervolgfase
(tot2005]uitgewerkt worden.
Debepalingvandeaftevoerenofinte
laten hoeveelheid waterenvandeintezetten kunstwerken wordt berekendmet
behulpvan'beslisregels'.Daarbij makende
waterschappen gebruik vanhunervaringen
methetpeilbeheer.Technischbestaathet
BOSuiteengeïsoleerdsysteemmeteigen
communicatielijnen methetveldeneigen
tijdelijke (nood)stroomvoorziening.Hetgaat
omeen'real-time'-systeemwaaraan hoge
eisenwordengesteldquabeschikbaatheid.
Waterstandgegevens wordenuithet
bestaandetelemetrienet ingewonnenen
opgeslagenineen(relationeel) databestand,
dat isgebaseerd ophetinontwikkeling zijndeAdventus model.Insamenspel metde
historische,actueleenverwachte belasting
vanhetsysteem(polderbemaling, neerslag,
verdamping)wordteen waterbalansberekening(Samfil)uitgevoerd,diedebasisvormt
vooreenoptimale inzetvandesluizenen
gemalen.
Depeilbeheerder interpreteert hetadvies
aandehand vaneigen kennisenervaring
methetpeilbeheer vandeFrieseBoezem.In
demeestegevallen zalhetadviesworden
overgenomen enworden deopdrachten ver-

telemetriesysteemwordensinds1994actuelewaterstanden,chlorideconcentraties,berekendehoeveelhedenaan-enafgevoerdwatereneventuelealarmingewonnen.Bijdebeslissingenom sluizenengemalenin
tezettenkanmethetnugeïmplementeerdesysteemnogmeerrekening
gehoudenwordenmetdeverwachtteneerslag,verdampingenwind.
HetWouda-stoomgcmaalinLemmer.

Het boezemsysteem

doendeenwordtslechts
eenderdevanhet tijdelijk
waterbezwaar afgevoerd via
desluizenentweederdevia
deboezemgemalen.Hetir.
• v.
D.F. WoudagemaalbijLem/
mer ishetenigenogfunctionerendestoomgemaal
meteengerichtewaterbeheertaak.Hetinbedrijf
stellenenhoudenvandit
DeFrieseBoezem
stoomgemaalkostveel
meerdanbijeenelektrischgemaal.Daaromstaatditgemaalonderaan
opdeprioriteitenlijst waarmeehetbeslissingsondersteund systeem
rekentvoothetbepalenvandeinzetvan kunstwerken.

De FrieseBoezembestaatuiteenuitgebreidaaneengesloten stelselvan
meren,kanalenenkleinerewatergangen.De kwantiteitswaterschappenhebbeneenvrijgebruikvanafvoeren openonttrekkingvanwater
uitde FrieseBoezem.Intotaalontvangt de FrieseBoezemuiteen
gebiedvan302.000hectarehetneerslagoverschot.De FrieseBoezem
zelfheeft eenwateroppervlaktevan15.000hectare.De maximale
waterberginginditstelselbedraagtmomenteel 20cm,hetgeenovereenkomrmet 30miljoen kubiekemeter.Detotaleafvoercapaciteit van
desluizenenboezemgemalenis21miljoen kubiekemeterperetmaal,
watovereenkomtmet6,5 mmperdagoverhettotale afwateringsgebied.
Voorde afwatering vanFrieslandgeldtdatruim tweederdevanhet
jaarlijks wateroverschotviaspuisluizenondervrijvervalwordtafgevoerd.Innattereperiodenisdecapaciteitvandezesluizennietvol-

strektaandebeheerders vandeintezetten
afvoer- enaanvoermiddelen. Depeilbeheerderkanookhandmatiggegevens inhet BOS
aanpassenendaarmeeeenalternatieveberekeninglatenuitvoeren,bijvoorbeeld met
eenhogere neerslagverwachting ofhetbuitenbedrijfzijn vanbepaalde kunstwerken.
Bewustiservoorgekozenomderolvan
depeilbeheerder nietovertelaten nemen
doorhetsysteem.Doorhetadvieskande
peilbeheerder welsnellet inspelenop(drei-

gende)buitengewone omstandigheden.De
peilbeheerder voertbijvoorbeeld zelfinhoe
hetzitmetdebeschikbaarheid vande
afvoer- enaanvoermiddelen (bijvoorbeeld:
buiten bedrijfin verband met onderhoud).
Zokanookmet specialesituaties rekening
wordengehouden,zoalseenverzoek vanuit
beroepsgroepen zoaIsdevisserij,descheepvaartofmet lokale onderhoudswerken.
Opdit moment isBOS FrieseBoezem bij
WetterskipFryslin inbedrijfgesteld. Deeer-

steervaringen met hetsysteemzijn goed.
Hetsysteemondersteunt de peilbeheerder
envoldoetaandevereistevoorafgeformuleerdecomplexefuncrionaliteiten.*T
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• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits

PAQUES

www.paques.nl

Had je maar...
alles vanbodem, grondwater tot bron inéén hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden dezevoor u in dehand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
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• diepe boringen

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemalihg
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