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SAMENVATTING
Volgens de Wet op de Waterhuishouding moeten in het provinciaal Waterhuishoudingsplan
functies worden toegekend aan waterhuishoudkundige systemen of onderdelen daarvan. In
1991 heeft de provincie Fryslân haar eerste Waterhuishoudingsplan [1] uitgebracht. In dit
plan zijn functies en kwaliteitsdoelstellingen toegekend aan 12 waterhuishoudkundige
systemen enonderdelen daarvan.
Vanaf het begin was duidelijk dat deze benadering een tussenstation betekende. De 12
waterhuishoudkundige systemen zijn gebaseerd op regionale grondwatersystemen waarbij de
grondwatersamenhang centraal staat. Deze indeling sluit minder goed aanbij de problematiek
van het oppervlaktewater in grote delen van Fryslân. Bovendien blijken de systemen te groot
van omvang en te heterogeen van samenstelling voor een praktisch waterhuishoudkundig
beleid enbeheer.
Om de nadelen van de begrenzing van waterhuishoudkundige systemen op basis van de
grondwatersystemen te ondervangen is de provincie Fryslân in 1993 een onderzoekstraject
gestart om een methodiek te ontwikkelen voor een meer op de praktijk toegesneden
begrenzing van watersystemen. De begrenzingsmethodiek is in nauwe samenwerking tussen
betrokken waterschappen, provincieenIWACOtot standgekomen.
De belangrijkste doelstelling voor de te ontwikkelen methodiek en de hieruit voortkomende
nieuwe indeling(en) is het komen tot een algemeen bruikbare, praktische indeling voor
waterhuishoudkundig beleid enbeheer opverschillende niveaus. Dewatersysteemindeling zal
een belangrijke basis vormen voor het tweede waterhuishoudingsplan van Fryslân (te
verschijnen in 1999).
In de voorstudie vandit onderzoek zijn devoor- en nadelen van meerdere methodieken voor
het begrenzen van watersystemen geanalyseerd en is er een basisprincipe gekozen. Het
resultaat van deze voorstudie is geweest dat watersystemen begrensd dienen te worden op
basis van stroming van oppervlaktewater in de afvoersituatie (doorgaans de wintersituatie),
passend bij de 'natuurlijke' hydrologischekringloop.
Debelangrijkste argumenten omvoordit principetekiezen zijn:
Een indeling op grond van afvoer van oppervlaktewater leidt tot een systeem van
zelfstandige enhydrologisch samenhangende gebieden met veelal duidelijk vast te stellen
grenzen. Het afvoerprincipe zorgt er voor dat er een eenduidige, hiërarchische samenhang is tussen kleinschalige, lokale indelingen en indelingen op regionaal, provinciaal en
nationaal niveau. De indeling op basis van dit principe leidt tot een goede aansluiting
tussen indelingen voor waterbeleid en-beheer;
Oppervlaktewatersystemen zijn middels het waterhuishoudkundig beheer in veel sterkere
mate 'stuurbaar' dan grondwatersystemen. De indeling past het beste bij de dagelijkse
praktijk vanhet waterbeheer;

IWACO B.V. Vestiging Noord

2227490 Watersysteemindeling Fryslân
Rapportage
11maart 1997

Grenzen van afwaterende oppervlaktewatersystemen komen veelal overeen met systeemgrenzen van ondiep grondwater met een relatief korte verblijftijd (tussen infiltratie en
kwel). Hierdoor past de indeling bij de problematiek van het integraal waterbeheer met
dekoppeling tussengrondwater enoppervlaktewater;
De indeling is geschikt om de effecten van belangrijke waterhuishoudkundige
maatregelen tekunnenmeten;
Er iseenduidelijke analogiemet demanier waarop innationaal eninternationaal verband
stroomgebieden vanrivieren alswatersystemen worden aangeduid.
Op basis van de gekozen uitgangspunten is een betrekkelijk eenvoudig stappenplan gevolgd
omFryslâninte delen inwatersystemen:
Vastleggen van het ontvangende watermedium ( Friese boezem, Waddenzee, Lauwersmeer, IJsselmeer, wateren inaangrenzendeprovincies);
Bepaling van de lozingspunten van stroomgebieden welke afvoeren op het ontvangende
watermedium;
Begrenzing van het stroomgebied dat afwatert op een lozingspunt; begrensde
stroomgebieden vormen watersystemen.
Degekozen begrenzingsmethodiek resulteert in eenprovinciedekkende indeling inwatersystemen van Fryslân. Deze indeling is weergegeven op de kaarten in de kaartenbijlage van dit
rapport.
De indeling in watersystemen vormt een basis voor de verdere ontwikkeling van het
waterhuishoudkundig beleid en een instrument om (mede) te komen tot een optimale inrichting van de ruimte. Het gaat hierbij omdetoekenning van functies aanwateren en gebieden,
het vaststellen van waterhuishoudkundige doelstellingen met de daarbij behorende normen
alsmede het toetsen en evalueren van beleidsmaatregelen. Daarnaast is de indeling
richtinggevend voor het komen tot eenbetere afstemming tussen verschillende beleidsvelden:
water, milieu en ruimtelijke ordening. De indeling is niet alleen van belang voor
beleidszaken, maar vormt tevens een eenduidige, systematische basis voor het waterbeheer.
De voor de Provincie Fryslân ontwikkelde methodiek voor begrenzing van watersystemen
komt overeenmet recenteontwikkelingen oplandelijke schaal.
Het eindproduct, een provinciedekkende indeling in watersystemen, is tot stand gekomen
onder begeleiding van een projectgroep, waarin vertegenwoordigers van de Provincie
Fryslân, de Friese Waterschappen, en rWACO intensief hebben samengewerkt. De
samenstelling vandeprojectgroep isweergegeven inbijlage II.
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INLEIDING
Aanleidingvoorhetonderzoek
Volgens de Wet op de Waterhuishouding moeten in het provinciaal Waterhuishoudingsplan
functies worden toegekend aan waterhuishoudkundige systemen of onderdelen daarvan. In
1991 heeft de provincie Fryslân haar eerste Waterhuishoudingsplan [1] uitgebracht. In dit
plan zijn functies en kwaliteitsdoelstellingen toegekend aan 12 waterhuishoudkundige
systemen enonderdelen daarvan.
Vanaf het begin was duidelijk dat deze benadering een tussenstation betekende. De 12
waterhuishoudkundige systemen zijn gebaseerd op regionale grondwatersystemen waarbij de
grondwatersamenhang centraal staat. Deze indeling sluit minder goed aanbij deproblematiek
van het oppervlaktewater in grote delen van Fryslân. Bovendien blijken de systemen te groot
van omvang en te heterogeen van samenstelling voor een praktisch waterhuishoudkundig
beleid en beheer. Met de opkomst van het integrale waterbeheer is ook het begrip watersysteem ontstaan, waarbij het niet alleen gaat om waterhuishoudkundige samenhangen maar
waarbij ook de relevante omgeving en haar functies betrokken wordt. Daarom is er behoefte
ontstaan aan een nieuwe watersysteemindeling die beter past bij de praktijk van het waterbeheer.
Om de nadelen van de begrenzing van waterhuishoudkundige systemen op basis van de
grondwatersystemen te ondervangen is de Provincie Fryslân in 1993 een voorstudie gestart
om een methodiek te ontwikkelen voor een meer op de praktijk toegesneden begrenzing van
watersystemen. Deze voorstudie, gebaseerd op analyses van een aantal representatieve
proefgebieden in Fryslân is in 1994 afgerond [2]. Eind 1994 is als proef begonnen met de
indeling vanzuidoost Fryslân inwatersystemen [3]volgensdemethodiek die indevoorstudie
ontwikkeld is. In juni 1995 is een aanvullende opdracht verleend om de rest van Fryslân
(inclusief deWaddeneilanden) inwatersystemen intedelen. Deonderzoeken zijn in opdracht
van de provincie Fryslân uitgevoerd door IWACO, vestiging Noord. Het onderzoek is
uitgevoerd onder begeleiding van een projectgroep, waarin vertegenwoordigers van de
Provincie Fryslân, de Friese Waterschappen, enIWACO intensief hebben samengewerkt. De
samenstelling vandeprojectgroep isweergegeven inbijlage II.
Het watersysteemonderzoek heeft eenbelangrijke relatiemet deWIF- studie (Waterhuishoudkundige Inrichting Fryslân). Voor beide onderzoeken diende actuele informatie over peilen,
afwateringsgebieden en kunstwerken gedigitaliseerd te worden. Het bestand, dat hiertoe door
de Provincie is opgebouwd, vormt debasis vande indit rapport beschreven watersysteemindeling.
Doelstellingen
De belangrijkste doelstelling voor de te ontwikkelen methodiek en de hieruit voortkomende
nieuwe indeling(en) ishetkomentot eenalgemeenbruikbare, praktische indeling inwatersystemen voor waterhuishoudkundig beleid en beheer op verschillende niveaus. De watersysteemindeling zal een belangrijke basis vormen voor het tweede waterhuishoudingsplan van
Fryslân (te verschijnen in 1999). De indeling in watersystemen vormt straks voor de
provincie eenhulpmiddel voor het invullenvanhaar waterhuishoudkundige beleidstaken.
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Eénvan die taken waarvoor een indeling in watersystemen noodzakelijk isbetreft het toekennen van functies aan oppervlaktewater engrondwater. Maar ook op het gebied van normstelling en monitoring vormt een dergelijke indeling een nuttig instrument. De waterbeheerders
krijgen door deze indeling vooral meer inzicht in de hydrologische samenhang van hun
beheersgebied en meer houvast voor het beheer. Maatregelen om de waterkwantiteit, maar
zeker ook de waterkwaliteit te beïnvloeden kunnen door deze kennis gerichter worden
genomen.
Opgrond vangenoemde algemene doelstellingen en toepassingsmogelijkheden zijn eenaantal
specifieke eisenaandewatersystemen gesteld:
deteonderscheiden watersystemenmoeten voldoen aanbepaaldeeisen: dewatersystemen
dienen zelfstandige eenheden te vormen, waarin fysica, chemie en biologie onderling
procesmatig samenhangen. Met name de samenhang tussen oppervlaktewater en grondwater ishierbij vanbelang;
debegrenzingsmethodiek dientuniform toepasbaar tezijn opieder schaalniveau. Dezeeis
is vooral vanbelang omde opverschillende niveausbegrensde systemen op elkaar aante
doen sluiten (opdelen ensamenvoegen vanwatersystemen);
de begrenzingsmethodiek dient te resulteren in een gebiedsdekkende indeling in herkenbare watersystemen in Fryslân. De watersystemen dienen een zekere duurzaamheid te
kennen;
de begrenzingsmethodiek dient flexibel te zijn voor bijzondere omstandigheden en dient
ruimte telatenvoor afwijkende indelingen.
Gedurende het werkproces bleken een aantal eisen meer bepalend dan andere, die daardoor
meer volgend werden. Inhoofdstuk 2wordt hierverder opingegaan.
Leeswijzer
Het voorliggend rapport geeft een toelichting op de indeling van Fryslân in watersystemen.
Demethodiek dieaandezeindelingtengrondslag ligt wordtbeschreven inhoofdstuk 2. Indit
hoofdstuk wordt eerst ingegaan op enkele algemene uitgangspunten van de methodiek,
vervolgens komt de uitwerking van de methodiek (in Fryslân) aan de orde, waarna wordt
ingegaan op enkele bijzondere situaties. In hoofdstuk 3 wordt een korte toelichting gegeven
ophet resultaat: de gebiedsdekkende watersysteemindeling vanFryslân. Inhoofdstuk 4 wordt
ingegaan op een aantal toepassingsmogelijkheden van de indeling in watersystemen. Het
rapport wordt afgesloten met een overzicht van geraadpleegde literatuur en achtergrondinformatie (hoofdstuk 5).
Inhet rapport iseenbijlage opgenomenvandebegrenzingsmethodiek van deelwatersystemen:
een nadere indeling van systemen in het vrijafwaterende gebied van zuidoost Fryslân (bijlage
1). Inbijlage 2isdesamenstelling vandeprojectgroep gegeven.
Het resultaat van het onderzoek is vervat in een aantal watersysteemkaarten. Het betreft een
algemene overzichtskaart van het vaste land van Fryslân (kaart 1) alsmede een kaart van
watersystemen op de Waddeneilanden (kaart 2). Tevens zijn kaarten van watersystemen van
deafzonderlijke kwantiteitswaterschappen (kaart 3t/m 7), en een kaart vande Frieseboezem
opgenomen (kaart 8).
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2.

METHODIEK

2.1

AFWATEREND OPPERVLAKTEWATER ALS UITGANGSPUNT
Om te komen tot een bruikbare en uniforme methodiek voor de indeling van Fryslân in
watersystemen dient duidelijk te zijn wat onder debegrippen 'waterhuishoudkundig systeem'
en 'watersysteem' verstaan wordt. In het onderzoek hebben wij ons laten leiden door de
definities volgens deDerdeNotaWaterhuishouding [4].
Waterhuishoudkundigsysteem
"Een samenhangend geheel van oppervlaktewateren en grondwatervoorkomens, waarbij in
overeenstemming met het derde Indicatief Meerjarenprogramma water 1985-1989 met
oppervlaktewater wordt bedoeld: het samenhangend geheel van water, waterbodem, oevers,
technische infrastructuur endebiologische component".
Watersysteem
"Het kader gevormd door het waterhuishoudkundige systeem met zijn relevante omgeving,
waarvan debegrenzing mede afhankelijk is vandefunctionele samenhang(en) waarop mende
aandacht richt".
Op grond van genoemde definitie van een watersysteem zijn meerdere indelingen vanuit
verschillende invalshoeken mogelijk al naar gelang het gebruik van watersystemen voor
bepaalde beheers- enbeleidsdoelstellingen. Zo zal een waterkwantiteitsbeheerder een indeling
voorstaan op grond van beheerseenheden, waar oppervlaktewaterpeilen, waterafvoer en
wateraanvoer effectief afgelezen en geregeld kunnen worden. Voor het grondwaterbeheer zal
eerder een indeling inkwel-en infiltratiegebieden ofwel een indeling diepast bij grondwatersystemen van belang zijn. Bij de inrichting van natuurgebieden ligt meer de nadruk op de
ecologische samenhang. Vanuit de waterkwaliteitshoek gaat de belangstelling uit naar
indelingen van het oppervlaktewater in watertypen (meren, beken, vennen, etc.) en naar
landschapsecologische samenhangen. Verder zal de provincie als beleidsmaker vanuit een
andere invalshoek dan de waterbeheerders - b.v. meer functie- en normgericht - watersystemen begrenzen. Ook de schaal waarop men watersystemen wil indelen is hierbij vanbelang.
De Friese boezem met haar afwateringsgebied kan gezien worden als een groot (bijna
provincie-dekkend) watersysteem met duidelijke hydrologische, hydrochemische en ecologische samenhangen. Echter ook op lokale schaal kunnen watersystemen onderscheiden
worden: een bemalingseenheid, een ven of zelfs een afzonderlijke watergang kan een
watersysteem vormen.
In de voorstudie van dit onderzoek [2] zijn de voor- en nadelen van meerdere methodieken
voor het begrenzen van watersystemen geanalyseerd en is er een basisprincipe gekozen. Het
resultaat van deze voorstudie is geweest dat watersystemen begrensd dienen te worden op
basis van stroming van oppervlaktewater in de afvoersituatie (doorgaans de wintersituatie),
passend bij de 'natuurlijke' hydrologische kringloop.
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Debelangrijkste argumenten omvoor ditprincipetekiezen zijn:
Een indeling op grond van afvoer van oppervlaktewater leidt tot een systeem van
zelfstandige enhydrologisch samenhangende gebieden met veelal duidelijk vast te stellen
grenzen. Het afvoerprincipe zorgt er voor dat er een eenduidige, hiërarchische samenhang istussen kleinschalige, lokale indelingen en indelingen op regionaal, provinciaal en
nationaal niveau. De indeling op basis van dit principe leidt tot een goede aansluiting
tussen indelingen voor waterbeleid en-beheer;
Oppervlaktewatersystemen zijn middels het waterhuishoudkundig beheer in veel sterkere
mate 'stuurbaar' dan grondwatersystemen. De indeling past het beste bij de dagelijkse
praktijk vanhet waterbeheer;
Grenzen van afwaterende oppervlaktewatersystemen komen veelal overeen met systeemgrenzen van ondiep grondwater met een relatief korte verblijftijd (tussen infiltratie en
kwel). Hierdoor past de indeling bij de problematiek van het integraal waterbeheer met
dekoppeling tussen grondwater enoppervlaktewater;
De indeling is geschikt om de effecten van belangrijke waterhuishoudkundige maatregelente kunnenmeten;
Er iseenduidelijke analogiemet demanier waarop innationaal eninternationaal verband
stroomgebieden vanrivieren alswatersystemen worden aangeduid.
2.2

UITWERKING VAN DE METHODIEK
Bij de stroming van oppervlaktewater in de afvoersituatie ontstaat een samenhangend,
hiërarchisch netwerk van waterlopen en afwateringsgebieden. Op het laagste niveau kunnen
hydrologische eenheden worden onderscheiden, zoals peilvakken inbemalen polders of delen
vanstroomgebieden invrij afwaterende gebieden. Meerdere hydrologische eenheden lozenop
een grotere watergang en vormen tezamen een afvoergebied; afvoergebieden vormen
stroomgebieden en zo komt men uiteindelijk uit op grote oppervlaktewateren waarop
afgewaterd wordt. Er zijn daarom meerdere schaalniveaus mogelijk om watersystemen in te
delen en te benoemen. Om demethodiek inzichtelijk en hanteerbaar te maken zijn eenaantal
indelingsniveaus benoemd en zijn aggregatiegrenzen vastgesteld. In afbeelding 1worden de
volgendevijf niveausvanindeling onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.

hydrologische eenheden;
afvoergebieden;
deelwatersystemen;
stroomgebieden, watersystemen;
geclusterde watersystemen.

Dehydrologische eenheden vormen debasiseenheden vanhet systeem (niveau 1).Gaandeweg
van niveau 1naar niveau 5wordt het aantal deelgebieden steeds kleiner en neemt de grootte
vandedeelgebieden toe. Watersystemen komen overeenmet stroomgebieden en liggen ophet
4eniveau.
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In bepaalde situaties (kleine watersystemen) en voor bepaalde doelstellingen kan het noodzakelijk zijn om watersystemen te clusteren tot grotere eenheden: geclusterde watersystemen
(niveau 5). In afbeelding 1 is ook aangegeven hoe de indeling op verschillende niveaus tot
stand is gekomen (aangegeven door pijlen). Hierbij is het belangrijk om op te merken dat
deelwatersystemen (niveau 4) niet tot stand gekomen zijn door afvoergebieden (niveau 3) te
aggregeren, maar door dewatersystemen weer -maar dan opbasisvan andere criteria - inte
delen. Inbijlage 1 wordtdeindeling indeelwatersystemen nadertoegelicht.
Verder dient opgemerkt te worden dat de benamingen die hier gebruikt zijn niet geheel
overeenkomen met dievolgensde 'Standaard Water' vandeUnievanWaterschappen.
Methet vaststellen vanaggregatiegrenzen iseen onder- enbovengrens bepaald waarbinnen de
begrenzing en uitwerking van watersystemen kan plaatsvinden. De ondergrens in demethodiek vormt de hydrologische eenheid en de bovengrens het hoofdsysteem van grote oppervlaktewateren (ontvangend water medium). Belangrijke vragenbinnen deontwikkeling vande
methodiek waren:
a)wat is inFryslânhet ontvangende watermedium;
b)opwelk indelingsniveau benoemenwe 'watersystemen'.
ad. a)

Het overgrote deel van Fryslân watert af opde Friese boezem. Dit betreft zowel de
vrij afwaterende zandgebieden in het oosten en zuidoosten van de provincie, als de
bemalen poldergebieden in het midden, westen en noorden. Een beperkt deel van
Fryslân watert direct af op de Waddenzee, het Lauwersmeer, het IJsselmeer of
wateren in aangrenzendeprovincies.
De Friese boezem is als het ware een groot verzamel- en distributiecentrum voor
inkomende en uitgaande waterstromen. De Friese boezem is een waterlichaam met
overal het zelfde streefpeil; de waterstromingsrichting is veelal niet eenduidig.
Uitgaande vanbovenstaande overwegingen iser voor gekozen deFrieseboezem als
het belangrijkste ontvangende watermedium aan te wijzen. Dit betekent in de
praktijk dat opprovinciaal niveaudeindeling of aggregatievangebieden stoptbij de
Friese boezem. Hierbij kan opgemerkt worden dat op nationaal niveau een verdere
indeling of aggregatie mogelijk is: de Friese boezem als stroomgebied voor het
IJsselmeer en/ofWaddenzee.
AangezienbepaaldedelenvanFryslân direct lozenopdeWaddenzee,het
Lauwersmeer, het IJsselmeer en wateren in aangrenzende provincies, hebben ook
dezewateren eenfunctie als ontvangend watermedium.

ad. b)

Zoals eerder opgemerkt kunnen watersystemen op ieder gewenst schaalniveau
begrensd worden. In Fryslân iser voor gekozen omdebenaming watersystemen te
geven aan die afwateringsgebieden die hun lozingspunten hebben op het ontvangendewatermedium (deFriese boezem envoor eenbeperkt deel het IJsselmeer,
het Lauwersmeer, de Waddenzee en wateren in de aangrenzende provincies).
Hetbetreft dandeindeling ophethoogsteniveau. Debelangrijkste redenhiervoor is
dat de Friese boezem een centrale rol speelt inde waterhuishouding van Fryslân. In
afbeelding 2 is ter illustratie een schets gegeven van eendeel van de Friese boezem
met daarop afwaterend twee watersystemen: een watersysteem van een vrijafwaterend gebied eneenwatersysteem vaneenbemalen poldergebied.
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Op basis van de gekozen uitgangspunten is een betrekkelijk eenvoudig stappenplan gevolgd
omFryslân intedelen inwatersystemen. Deeerste stappen zijn alsvolgt:
Vastleggen van het ontvangende watermedium ( Friese boezem, Waddenzee, Lauwersmeer, IJsselmeer, wateren inaangrenzendeprovincies);
Bepaling van de lozingspunten van stroomgebieden welke afvoeren op het ontvangende
watermedium;
Begrenzing van het stroomgebied dat afwatert op een lozingspunt; de begrensde stroomgebieden vormen watersystemen.

2.3

BIJZONDERE SITUATIES
Deopgezette methodiek bleekeengoedebasis omFryslân intedelen inwatersystemen.
Gedurende de uitvoering van het project zijn er echter een aantal problemen en bijzondere
situaties geweest waarbij demethodiek eenverdere uitwerkingbehoefde. Hetbetrof allereerst
deverschillen dieer zijn tussen dehoger gelegendelen inhet zuidelijke enhet oostelijke deel
van Fryslân en de lager gelegen delen in het centrale en noordelijke en westelijke deel. De
verschillen in hydrologie en waterhuishouding tussen deze gebieden hebben gevolgen gehad
voor clustering of detaillering vanwatersystemen, voor hetvastleggenvande overgangenvan
watersystemen naar boezemwateren en voor de clustering van watersystemen die lozen op
meren. Voor de Waddeneilanden is ook een bijzondere uitwerking gevolgd. In het volgende
wordt nader ingegaan opdezebijzondere uitwerkingen.
Frieseboezem alséénwatersysteem
Het overgrote deel van Fryslân watert af op de Friese boezem. De Friese boezem is als het
ware een groot verzamel- en distributiecentrum voor inkomende enuitgaande waterstromen.
De Friese boezem is een waterlichaam met overal het zelfde streefpeil, de waterstromingsrichting isveelalniet eenduidig; maar afhankelijk vanmeteorologische omstandigheden enhet
uitmaal- eninlaatregiem. Dit leidt er toedat er sterke interne hydrologische,hydrochemische
en ecologische samenhangen bestaan binnen de Friese boezem als geheel. Bovenstaande
overwegingen hebben er toe geleid dat de Friese boezem als het belangrijkste ontvangende
medium is aangewezen. Tevens is op grond van bovenstaande overwegingen de Friese
boezem als één watersysteem onderscheiden. De Friese boezem is dus niet opgedeeld in
deelwatersystemen.
Nadere indeling hoger gelegendelenvanFryslân
Delozingspunten opde Frieseboezemvormen de 'eindpunten' vanwatersystemen. Eengroot
deel van het (hoger gelegen) zuidoosten van Fryslân ligt ver van de Friese boezem, hetgeen
tot relatief grote stroomgebieden of watersystemen leidt. Voor naderebeleid- en beheersdoelstellingen is een verdere indeling van deze systemen gewenst. Bij de begrenzing van de
watersystemen in zuidoost Fryslân [3] is voor deze grote watersystemen de algemene
methodiek voor indeling en aggregatie nagenoeg volledig toegepast (afbeelding 1). Alle
onderscheiden niveau's weergegeven in afbeelding 1 zijn in zuidoost Fryslân uitgewerkt
uitgezonderd declustering vanwatersystemen.
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In het zuidoosten van Fryslân is de methodiek om watersystemen te begrenzen als eerste
uitgetest. Hier is ook uitgebreid aandacht besteed aan demogelijkheden van een onderverdeling in deelwatersystemen. In bijlage 1wordt de indeling in deelwatersystemen nader toegelicht. Voor de rest van Fryslân is de indeling in deelwatersystemen (vooralsnog) niet
uitgevoerd.
In zuidoost Fryslân bevindt zich een aantal watersystemen die in een ander watersysteem
uitmonden (onder andere Schoterlandse Compagnonsvaart en Haulerwijkstervaart). Volgens
bovenstaande methodiekbeschrijving zouden deze watersystemen bij het watersysteem horen
waar ze in uitmonden. Vanwege sterke verschillen in geomorfologie is echter besloten om
deze watersystemen apart tebegrenzen.
Overgang van de hoger gelegen delen naar de Friese boezem: problematiek van de zijtakken
vandeboezem
Tot de zijtakken van deboezem wordendieboezemwatergangen gerekend dieslechts aanéén
uiteinde in verbinding staan met het vertakte netwerk van de Friese boezem. Het betreft
boezemwaterlopen diestroomopwaarts geleidelijk ofabrupt (stuw) overgaaninvrij afwaterendebeken of kanalen. Degebieden die afwateren op een dergelijke watergang vertonen veelal
een sterke hydrologische en geomorfologische samenhang. Het betreft met name de samenhang die er bestaat tussen bovenloop, middenloop en benedenloop van beeksystemen.
Voorbeelden hiervan zijn debeekdalgebieden vandeLinde, Tjonger enKoningsdiep.
De benedenlopen van deze beken behoren tot de Friese boezem; in de benedenlopen komen
bemalen poldergebieden voor die volgens het basisprincipe van de methodiek afzonderlijke
watersystemen zouden vormen lozend op (een zijtak van) de boezem (afbeelding 3A). In dit
soort gebieden is echter gekozen voor een andere invulling van de methodiek, waarbij het
gehele gebied datafwatert opeenzijtak vandeboezemsamengevoegd wordttotéénwatersysteem. Opdezemanier wordthetstroomgebied vaneenbeektot éénwatersysteem gerekenden
dus niet opgedeeld in verschillende watersystemen. Dit resulteert in herkenbare grenzen die
overeenkomen met de geomorfologische grenzen vanhet beekdal. Ookzullen degrenzen van
de (lokale) grondwatersystemen op deze manier beter overeen komen met degrenzen vande
watersystemen.
Bij de zijtakken van de boezem in dehoger gelegen delenvan Fryslân wordt het lozingspunt
van het watersysteem daar gekozen waar het watersysteem uitmondt in het vertakte netwerk
van het boezemwatersysteem. Alle gebieden die afwateren op dit lozingspunt worden gerekend tot het betreffende watersysteem: het bovenstroomse gestuwde vrij afwaterende gebied,
de vrij op de boezem afwaterende boezemlanden (NAP - 0.52 m) en de bemalen polder
gebieden benedenstrooms. Tevens wordt de zijtak van de boezem tot het watersysteem
gerekend. Inafbeelding 3Bishiervaneenvoorbeeld gegeven.
Indeling enclustering vanlager gelegendelenvanFryslân
In het algemeen zijn de watersystemen in de lager gelegen delen van Fryslân klein van
omvang. Een nadere indeling is veelal beperkt gebleven tot een indeling in hydrologische
eenheden of peilvakken. De niveaus van afvoergebieden en deelwatersystemen ontbreken
hier.
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In deze gebieden is het eerder noodzakelijk om de veelal relatief kleine watersystemen te
clusteren tot grotereeenheden. Inhet volgendewordt opdezeclustering verder ingegaan.
In de lager gelegen delen van Fryslân zijn de gebieden die afwateren op een zijtak van de
boezem als afzonderlijke watersystemen begrensd (afbeelding 4A). Om echter de hydrologische samenhang tussen de watersystemen die afwateren op een zijtak van de boezem tot
uitdrukking te brengen, zijn deze watersystemen samengevoegd tot een 'geclusterd watersysteem' (afbeelding 4B).
Deboezemlanden endezijtak vandeboezem zijn niet bij het geclusterd watersysteem vande
zijtak ingedeeld. De boezemlanden en de boezemwatergangen in de poldergebieden zijn
ingedeeld bij het watersysteem van de Friese boezem. In het onderstaande worden de
argumenten geven waarom deboezemlanden endezijtak vandeboezem inhet enegeval wel
(hoger gelegen delen van Fryslân) enhet andere geval niet (lager gelegen delen van Fryslân)
zijn ingedeeld bij hetwatersysteem vandezijtak vandeboezem.
De boezemwateren in de lager gelegen delen zijn over het algemeen gemakkelijk te
begrenzen omdat deboezemwateren hier meestal met kadenbegrensd zijn. Dit isoverhet
algemeen niet het geval bij deboezemwateren in de hoger gelegen delen. Dezeboezemwateren vormen door het ontbreken van duidelijke grenzen veel meer één geheel met de
omliggende afwaterende gebiedenb.v. indebeekdalen.
De hoedanigheid van de boezemgebieden in de hoger gelegen delen van Fryslân is
wezenlijk anders dan die van deboezemgebieden inde lager gelegen delen van Fryslân.
De boezemgebieden worden in beide gevallen gevormd door gebieden die zonder
tussenkomst van kunstwerken vrij afwateren op de boezem. Echter in de hoger gelegen
delen van Fryslân ligt door het reliëf de slootbodemhoogte deels boven het boezempeil
(NAP-0.52),waardoor hetboezemwater niet inhet gehelegebied zaldoordringen. Ditin
tegenstelling tot de lager gelegen delen van Fryslân waar het reliëf over het algemeen
beperkt is, enboezemwater tot inhet geheleboezemgebied kan doordringen.
Afwatering opmeren
Vanwege sterke hydrologische overeenkomsten zijn in een aantal gevallen watersystemen die
opeenmeer afwateren samengevoegd tot eengeclusterd watersysteem.
De watersystemen die op het IJsselmeer afwateren en het zelfde peilregiem hebben als het
IJsselmeer zijn eveneens samengevoegd tot eengeclusterd watersysteem.
De watersystemen die op het Lauwersmeer afwateren en het zelfde peil hebben als het
Lauwersmeer zijn bij het watersysteem vanhet Lauwersmeer gevoegd. Dewatersystemen die
middels een stuw of een gemaal afwateren op het Lauwersmeer zijn samengevoegd tot een
geclusterd watersysteem. Tevens zijn watersystemen die afwateren op een merengebied en
worden omgeven door dit merengebied vanwege dehydrologische overeenkomsten samengevoegd tot een geclusterd watersysteem. Dit isonder anderetoegepast bij hetmerengebied van
deOudeVenen enhet Burgumermeer.
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Watersysteembegrenzing opdeWaddeneilanden
Uitgangspunt voor de begrenzing van watersystemen op het vaste land is: stroming van
oppervlaktewater in de afvoersituatie (doorgaans de wintersituatie), passend bij de 'natuurlijke' hydrologische kringloop.
Op grote delen van de eilanden is geen (landbouwkundig) ontwateringssysteem aanwezig. De
begrenzing van watersystemen op basis van oppervlaktewaterafvoer is in deze delen niet, of
slechts ten dele uitvoerbaar. Grote delen van de gebieden zonder ontwateringssysteem zijn
afvoerloos (bijvoorbeeld duingebieden). In deze gebieden wordt het neerslagoverschot niet
afgevoerd via het oppervlaktewater, maar stroomt het neerslagoverschot merendeels via het
grondwater naar zee. Andere delen van de gebieden zonder ontwateringssysteem worden
regelmatig overstroomd door zeewater (strand enkwelders).
Om in de delen van de eilanden zonder ontwateringssysteem de watersystemen te begrenzen
zijn deonderstaande aanvullende criteria toegepast:
beïnvloeding door zeewater;
begroeiing.
In het onderstaande wordt de watersysteembegrenzing toegelicht. Hierbij zijn de volgende
gebieden onderscheiden:
duingebied;
strandvlakte;
kwelder;
polder;
dijken.
Duingebied
Kenmerk van het duingebied is dat de invloed van zeewater nihil is. In het duingebied wordt
zoet grondwater aangetroffen. Het duingebied is gesplitst in een deel waar (bij overvloedige
regenval) bovengrondse afstroming plaats vindt (naar bijvoorbeeld een poldergebied), en een
deel dat 'afvoerloos' is. Het afvoerloze deel is als een afzonderlijk watersysteem begrensd.
De delen van het duingebied waar bovengrondse afstroming plaats vindt, zijn bij het systeem
gevoegd waar het afstromende oppervlaktewater naar toegaat. Degrens tussen het afvoerloze
duingebied en het duingebied met afvoer is met behulp van de waterstaatskaart bepaald. Als
aanvullende informatie zijn de gegevens van de hoogtelijnen en de topografische kaart
gebruikt.
Strandvlakte
De strandvlakte wordt gevormd door het gebied zonder begroeiing dat regelmatig overstroomd wordt bij hoge vloeden. De strandvlakte is als een afzonderlijk watersysteem
begrensd. De grens tussen zee en strandvlakte, en tussen strandvlakte en duingebied is met
behulpvandetopografische kaartbepaald.
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Kwelder
De kwelder bestaat uit het gebied dat regelmatig wordt overstroomd bij hoge vloeden, en
waar een (zoutminnende) vegetatie tot ontwikkeling isgekomen. Dekwelder is samen metde
duingebieden die afwateren opdekwelder begrensd als eenwatersysteem. Degrens tussende
kwelder en de strandvlakte isbepaald met behulpvan satelliet-informatie over begroeiing, en
met behulp van de fotoatlas. De grens met de Waddenzee is bepaald met behulp van de
topografische kaart.
Polder
De poldergebieden zijn samen met de bijbehorende afwaterende duingebieden begrensd als
een watersysteem. Overeenkomstig de begrenzingsmethodiek die is toegepast op het vaste
land van Fryslân is vanaf het lozingspunt (uitwaterende sluizen) het stroomgebied begrensd
dat op dit punt afwatert. De begrenzing is uitgevoerd met behulp van kaartmateriaal van de
peilbeherende instanties. Degrens aande wadkant van depolders isgetrokken over dekruin
vande dijk.
Dijken
De dijken aan deWadkant vandepolders zijn als volgt ingedeeld in watersystemen. Overde
kruin van de dijk is een grens getrokken. De 'eilandzijde' is ingedeeld bij het watersysteem
van de polder. De 'Wadzijde' is vanaf de kruin tot aan de teen van de dijk als een apart
watersysteem begrensd.
De indeling in watersystemen op de Waddeneilanden komt in hoofdlijnen overeen met de
indeling in watertypen die is uitgevoerd in het kader van het ecologische beheersprogramma
voor oppervlaktewateren opdeFrieseWaddeneilanden.
detailwatersvstemen
Binnen watersystemen bevinden zich veelal detailwatersystemen (in eerdere onderzoeken
subsystemen genoemd) met een afwijkende waterhuishouding en/of afwijkende morfologisch
eigenschappen (vennen, dobben, zandwinputten, opmalingen, etc). De detailwatersystemen
bevinden zichbinnen de grenzen van eenhydrologische eenheid. Gezien het belang vandeze
(qua oppervlakte) kleine systemen voor het landschap, de natuurwaarden en andere gebiedsfuncties kan het voorkomen dat zij als aparte systemen begrensd dienen te worden. De
begrenzing van detailwatersystemen is in het kader van dit onderzoek niet uitgevoerd, maar
kanindiendaarbehoefte aanontstaat wordenuitgevoerd alsaanvulling opdewatersysteembegrenzing dieinhet kader vanditonderzoek tot stand gekomenis.
grensoverschrijdende watersystemen
De grens tussen Fryslân en haar omringende provincies ligt grotendeels op waterscheidingen
van stroomgebieden. Hierdoor zijn er weinig grensoverschrijdende watersystemen. Het
Lauwersmeer iseengezamenlijk ontvangend watermedium voor Fryslân enGroningen.
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stedelijk water
Voor de stedelijke gebieden is de begrenzing van watersystemen op dezelfde manier uitgevoerd als in de landelijke gebieden. In het algemeen vormen of maken stedelijke watersystemen deel uit van stroomgebieden. De in het bovenstaande beschreven methodiek kan dus
gewoongevolgd worden.

RESULTATEN
Indekaartenbijlagevandit rapport zijn devolgendekaarten opgenomen:
1
overzichtskaart vanwatersystemen ophetvaste landvanFryslân;
2
watersystemenkaart vandeFriese waddeneilanden;
3t/m 7 kaartenvanwatersystemen met lozingspunten voor devijf boezemwaterschappen;
8
kaartmet boezemwater.
Op het kaartmateriaal zijn de watersystemen met gekleurde vlakken weergegeven. De
watersystemen die zijn samengevoegd tot geclusterde watersystemen hebben één kleur. De
grenzentussendeafzonderlijke watersystemen zijnmet zwartelijnen weergegeven.
Ophet kaartmateriaal is als topografische ondergrond water breder danzes meter opgenomen
(bron: CBS), om de herkenbaarheid te vergroten. Opgemerkt wordt echter dat het patroon
van waterlopen dat hiermee is opgenomen veelal niet overeen komt met het tracé van
hoofdwaterlopen vandewaterschappen.
De grootte van de oppervlakte van de watersystemen in Fryslân varieert sterk. In de vrij
afwaterende delen inhet zuiden enoostenvanFryslânbevindenzichoverwegend grotewatersystemen. Indezedelen van Fryslân ishet netwerkvanboezemgangen minder dicht daninde
poldergebieden in Fryslân en is de afstand van de afwaterende gebieden tot de boezem dus
groter. Tevens zijn de zijtakken van de boezem in de vrij afwaterende gebieden bij de
watersystemen gevoegd. Dit resulteert in grote watersystemen in met name het zuid oosten
van Fryslân. In het beheersgebied van waterschap Marne-Middelsee bevindt zich juist een
zeer dicht netwerk van boezemwatergangen, waardoor de watersystemen in dit gebied een
kleine oppervlakte hebben. Indegebieden waar zeer kleine watersystemen worden aangetroffen zijn in het algemeen geen landinrichtingsprojecten uitgevoerd waarbij in het kader van
waterhuishoudkundige herinrichtingswerkzaamheden grote aaneengesloten polders met grote
gemalen zijn gecreëerd.
Het oppervlak dat wordt gevormd door het watersysteem van de boezem bestaat zowel uit
'land' (boezemlanden) als uit 'water' (boezemwatergangen, meren). Op kaart 1is het gehele
watersysteem van de boezem (land en water) aangegeven door de witte (ongekleurde)
gebieden. Op kaart 8 is het boezemwater weergegeven. In de hogere delen van Fryslân
(zuidelijk en oostelijk deel) liggen een aantal zijtakken van de boezem die niet bij het
watersysteem van de boezem horen, maar met de omliggende gebieden zijn begrensd als
apartewatersystemen (ziehoofdstuk 2.3).
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Degekozenbegrenzingsmethodiek resulteert ineenprovinciedekkende indeling inwatersystemen van Fryslân. Deze indeling vormt een basis voor de verdere ontwikkeling van het
waterhuishoudkundig beleid en een instrument om (mede) te komen tot een optimale inrichting van de ruimte. Het gaat hierbij om detoekenning van functies aan wateren en gebieden,
het vaststellen van waterhuishoudkundige doelstellingen met de daarbij behorende normen
alsmedehet toetsenenevalueren vanbeleids-enbeheersmaatregelen. Daarnaast isdeindeling
richtinggevend voor het komentot een betere afstemming tussen verschillende beleidsvelden:
water, milieu enruimtelijke ordening.
Functietoekenning endoelstellingen watersystemen
Onder functie wordt in dit kader verstaan het gewenste gebruik van gebieden of waterenmet
het oog op de daarbij betrokken belangen. Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden
tussen ruimtelijke functies ofwel planologische bestemmingen en functies in waterhuishoudkundige zin. Deruimtelijke functies worden binnen deprovincie vastgelegd inhet Streekplan
(landbouw, natuur, etc); het Waterhuishoudingsplan stemt af met het Streekplan en geeft
nadere doelstellingen aan voor bepaalde watersystemen (b.v. wateren met bijzondere kwaliteitsdoelstellingen of gebruiksfuncties). De gevolgde methodiek heeft geleid tot een indeling
in watersystemen met een duidelijke interne en externe hydrologische samenhang. De
hydrologische samenhang staat niet op zich zelf, maar zorgt voor interacties tussen de aan
water gerelateerde belangen en functies. Deze interacties hebben te maken met zowel
beïnvloedingen via het oppervlaktewater als via het grondwater. Zoals in het voorgaande is
aangegeven is de methodiek zodanig opgezet dat er een duidelijke koppeling is tussen het
oppervlaktewater en het ondiepe grondwater, waardoor de grenzen van systemen van beide
watersoorten veelal overeenkomen (alleen de grenzen van diepe grondwatersystemen komen
slechts tendeleovereenmet dievanoppervlaktewater enondiepgrondwater). Ineenbegrensd
watersysteem is dan ook sprake van een samenhangend geheel van waterbelangen en
waterfuncties. Dezebelangen enfuncties kunnen elkaar ondersteunen of tegenwerken.
Een voorbeeld van elkaar ondersteunende belangen is de combinatie van oppervlaktewaterwinning voor de drinkwatervoorziening en natuurontwikkeling. Beide belangen zijn immers
gebaat bij voldoende en schoon water, terwijl er weinig waterhuishoudkundige knelpunten
zijn. Een voorbeeld van tegenstrijdige belangen is de combinatie van intensieve landbouw in
het bovenstroomse deel van een watersysteem en natuurontwikkeling in het benedenstroomse
gebied. Door per watersysteem de huidige belangen en functies in kaart te brengen, de
waterhuishoudkundige interacties te analyseren kan gewerkt worden aan een optimale
functietoekenning enaanhet formuleren vandejuistewater- en gebiedsdoelstellingen.
Ook voor het opstellen en realiseren van waterkwaliteitsdoelstellingen heeft de methodiek en
de indeling in watersystemen een aanvullend nut. Er wordt immers indegevolgde methodiek
rekening gehouden met het 'voedende' hydrologische achterland van de wateren waarvoor
bepaalde doelstellingen gelden.
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Toepassing opmeerdere niveaus
Deafstroming van oppervlaktewater vormt het fundament vandegekozen begrenzingsmethodiek. Dezekeuzeleidt ertoedathetbegrip 'watersysteem' schaalonafhankelijk isendat ieder
watersysteem onderdeel uitmaakt van een hiërarchisch opgebouwd, hydrologisch samenhangend geheel. Ophet laagste niveau zijn datdehydrologische eenheden, ophethoogsteniveau
de Friese boezem, het IJsselmeer of de Waddenzee. Vanwege het schaalonafhankelijke
karakter van het begrip watersysteem bij de gekozen methodiek kunnen watersystemen op
verschillende detailniveaus worden onderverdeeld of samengesteld. Afhankelijk van het
bestuurlijke niveau waarop een beslissing genomen dient te worden zijn er op verschillende
detailniveaus grenzen te leggen waarbinnen een hydrologische samenhang bestaat. De
hiërarchische opbouw zorgt er evenwel voor dat de indelingen op verschillende niveaus met
elkaar samenhangen. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen functies en gebiedsdoelstellingenwordenopgesteld voor eenwatersysteem, eendeelwatersysteem ofvooreen samenhangend cluster van watersystemen. Als voorbeelden kunnen genoemd worden de koppeling
tussen het Waterhuishoudingsplan en de beheersplannen van de waterschappen en de
koppeling tussen het Streekplan en de gemeentelijke bestemmingsplannen ten aanzien van de
wateraspecten. Ook de afstemming met plannen van de Rijksoverheid dient hier als pluspunt
van demethodiek genoemd te worden. Degrenzen vande 'meetplichtige gebieden' komen in
hoofdlijnen overeenmet degrenzenvandewatersystemen.

Evaluatiebeleid
De gekozen indeling in watersystemen biedt goede aanknopingspunten voor het toetsen en
evalueren vanbeleid. Het gaat hierbij ombeleidsmaatregelen inzake het terugdringen van de
eutrofiëring enverontreinigingen, deverdrogingsaanpak, hetbeschermen vangrondwater, het
realiseren van natuurdoelstellingen, etc. Voor het toetsen en evalueren van deze beleidsmaatregelen maakt men gebruik van verschillende meetnetten. Vanwege de hydrologische samenhang binnen een watersysteem zijn er mogelijkheden om de verschillende meetnetten aan
elkaar te koppelen en te optimaliseren. Zo is het bijvoorbeeld zinvol om de meetnetten van
oppervlaktewaterkwaliteit te koppelen aan afvoermeetpunten, zodat niet alleen concentraties
van stoffen maar ook de 'stofvrachten' gemeten kunnen worden. Verwacht wordt dat met een
beperkt aantal meetpunten in een watersysteem relevante informatie kan worden verkregen
over de toestand van het hele watersysteem. In deze aanpak past ook de opzet en uitwerking
vanmeetpunten inde 'meetplichtige gebieden'. Zo kanopeenvoudige wijze worden geëvalueerd of degebiedsdoelstelling vaneenwatersysteem wordtbehaald.

Afstemming beleidsvelden
Water is een belangrijk ordenend element. Dit leidt er toe dat het Streekplan en het Waterhuishoudingsplan op elkaar afgestemd zoudenmoeten zijn. Dewatersysteembenadering inhet
algemeen en de hier gevolgde methodiek in het bijzonder geven mogelijkheden om een
afstemming teverkrijgen tussenmilieubeleid, landbouwbeleid en natuurbeleid.
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Zo vormt de methodiek een goede basis om de diffuse- en puntbelastingen van oppervlaktewateren aan te pakken. Voor stedelijke en geïndustrialiseerde gebieden kan de methodiek gebruikt worden voor scheiding van waterstromen ( schone en vervuilde stromen). Ook
kan de methodiek sturing geven aan de nadere invulling van het natuur- en landbouwbeleid
(b.v. gescheiden ontwikkelingen: natuur- watersystemen enlandbouw-watersystemen).
4.2

MOGELIJKHEDEN VOOR BEHEER
De indeling is niet alleen van belang voor beleidszaken, maar vormt tevens een eenduidige,
systematische basis voor het waterbeheer. Doordat een watersysteem opgebouwd is uit
verschillende deelsystemen, zijn er verschillende maar duidelijke 'knoppen' aan te geven om
het gewenste beheer te realiseren. Niet dat de indeling in afwateringsgebieden op verschillende schaalniveaus nieuw is voor de waterschappen, maar de winst van het huidige systeem
is dat er uniformiteit en eenduidigheid is ontstaan en dat de kennis toegankelijk is gemaakt
voor zowel de waterbeheerders zelf als voor derden (systeem in GIS). Voor Waterschap
Fryslân ligt het belang met name in het beheer van de Friese boezem. De methodiek en de
indeling in watersystemen heeft geleid tot een duidelijk inzicht in de lozingspunten met
bijbehorend achterland op de Friese boezem. De Friese boezem is als het ware voorzien van
een groot aantal 'knoppen' waarmee het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer geregeld kan
worden.

4.3

AANSLUITING BIJ LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN
De voor de Provincie Fryslân ontwikkelde methodiek voor begrenzing van watersystemen
komt overeen met recente ontwikkelingen op landelijke schaal. In IPO-verband wordt
momenteel een Leidraad ontwikkeld om watersystemen te begrenzen en watersysteeminformatie te bewerken. In deze Leidraad wordt in grote lijnen voor dezelfde begrenzingsmethodiek gekozen als voor Fryslân is ontwikkeld [2]. Ook sluit de Friese methodiek aan bij de
indeling in watersystemen op landelijk niveau (watersysteemverkenningen [5]). Ook ideeën
binnen de Rijks Planologische Dienst stroken met de Friese benadering (publicatie 'Plannen
met Stromen'[6]).

4.4

BEPERKINGEN VAN DE GEKOZEN METHODIEK
De gekozen watersysteemindeling begrenst gebieden waarin een samenhang bestaat in de
hydrologie van oppervlaktewater en ondiep grondwater. Deze watersysteemindeling is
daardoor niet direct geschikt voor vaststellen vanhet invloedsgebied vaningrepen die effecten
hebben viahet diepere grondwater of viadelucht.
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De indeling is gebaseerd op stromend oppervlaktewater in de afVoersituatie. Daardoor
behoeven de grenzen van wateraanvoergebieden niet overeen te komen met die van de
watersystemen.
Tot slot wordt opgemerkt dat de grenzen van watersystemen kunnen wijzigen als gevolg van
natuurlijke veranderingen en/of menselijke ingrepen. Hierbij kan gedacht worden aan
wijzigingen in het peilbeheer of veranderende afstroming door omleidingen. Dit heeft tot
gevolg dat dewatersysteembegrenzing periodiek eenactualisatie behoeft.
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Bijlage 1

Begrenzing deelwatersystemen
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CRITERIA VOOR HETVORMEN VAN DEELWATERSYSTEMEN
zoekvolgorde
aanvoersituatie
oppervlaktewater

afvoertype
*
*
*

vrij afwaterend
boezemgebied
polder

beïnvloeding door
grondwater
*
*

kwel/infiltratie
grondwatersystemen

geomorfologie
bodemtype
hoogteligging/reliëf

scheidende lagen
keileemvoorkomen
potkleivoorkomen

overxg
landgebruik
functionele samenhang
geografische samenhang

afbeelding 5.
zoekvolgorde deelwatersystemen
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BEGRENZING DEELWATERSYSTEMEN
Acht watersystemen in zuidoost Fryslân zijn gesplitst in deelwatersystemen. De criteria die
gehanteerd zijn bij de splitsing in deelwatersystemen zijn weergegeven op nevenstaande
pagina (afbeelding 5). De criteria zijn gerangschikt in een zoekvolgorde, welke van boven
naar beneden wordt doorlopen bij het zoeken naar deelwatersystemen binnen een watersysteem. Na inventarisatie van deze criteria is gekeken of er genoeg onderscheid is om deelwatersystemen tebegrenzen.
Globaal geldt voor het gros van de watersystemen in zuidoost Fryslân dat gaandeweg vande
boven- naar de benedenloop in het stroomgebied de volgende grenzen tussen de deelwatersystemen kunnen worden aangegeven:
* grens tussen gebied met wateraanvoer engebied zonder wateraanvoer;
* grens tussen vrij afwaterend gebied enpolder- of boezemgebied.
Ditbetekent dat indemeeste gevallen debovenstetweecriteria uit dezoekvolgorde (aanvoersituatie oppervlaktewater enafvoertype) degrenzenbepalentussende deelwatersystemen.
Deindeling indeelwatersystemen inzuidoost Fryslân isweergegeven inafbeelding 6.
Voor het aangeven van grenzen tussen de deelwatersystemen is gebruik gemaakt van de
grenzen vandehydrologische eenheden.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mate waarin criteria onderscheidend waren bij de indeling in deelwatersystemen.
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Afbeelding 6
Indeling van het zuidoosten van Fryslân in
- hydrologische eenheden (a)
- afvoergebieden (b)
- (deel)watersystemen (c)
(stand van zaken medio 1996)

Vledder-enWapserAa
Linde
Tjonger
SchoterlandseCompagnonsvaart
OpstertandseCompagnonsvaart
BenedenloopKoningsdiep
BovenloopKoningsdiep
Haulerwijkstervaart
overigewatersystemen
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Overzicht van de mate waarin criteria onderscheidend zijn bij de indeling in deelwatersystemen
wateraanvoer

afvoertype

grondwater

geomorfologie

scheidende
lagen

functionele
samenhang

-

-

-

-

-

-

••

••

-

•

-

-

l/ll

...

-

**

-

-

-

ll/lll

-

...

*

•

-

-

-

...

-

*

-

-

l/ll

...

-

..

-

-

-

ll/lll

-

-

•

-

-

criteria
deelwatersystemen
VIEDDEB ENWAPSE8VEENSCHE AA
geen deelwatersystemen

umi
l/ll
W0N5ER

CQNW>AGNOï*SVAAfiT
l/ll
0PSTESLAND5E
CÖMPAGNONSVAART

BSStEOSStLQOP
KONINGSDtEP

..

...

-

-

-

-

*•

...

*

•

-

-

-

-

..

..

-

-

l/ll

•*

-

..

•

.

•

ll/lll

••

-

*•

-

-

•

l/ll
ll/lll
BOVENLOOP
KQN1NGSEKEP
l/ll
HAULERWWKSTEft
VAAßT

verklaring tekens:
niet onderscheidend
onderscheidend
sterk onderscheidend
zeer sterk onderscheidend
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Samenstelling projectgroep

IWACO B.V. Vestiging Noord

bijlage 2pag. 1

2227490 Watersysteemindeling Fryslân
Rapportage
11maart 1997

SAMENSTELLING PROJECTGROEP
Voor de verdere ontwikkeling en uitwerking van de door rWACO voorgestelde begrenzingsmehodiek voor watersystemen iseenprojectgroep geformeerd.
Indeprojectgroep haddenzitting:
J.H. vanMeerendonk (projectleider)
D. Swart
H.S. Nieuwenhuis
H. deHaan
allenvandeprovincie Fryslân, Afdeling Milieu enWater.
T.H.L. Claassen
vanWaterschap Friesland, Afdeling Watersystemen.
H.B. Hiemstra
vanWaterschap Sevenwolden
J.S. Rus
H. vanNorel
beidenvanIWACO, vestiging Noord.
Op ad hoc basis zijn deskundigen van deboezemwaterschappen bij de projectgroep gevoegd,
of is intensief overleg methengevoerd. Ditwaren:
K. Munting
W.Jongsma
J. Noordenbos
J.W. Rodenburg
J.R. tenKate
A. vander Sluis
W.A. Gerbrandy
D. Weidenaar
W.Sikma
F. Sijsma
T. Draaier

huidig waterschap
Sevenwolden
Sevenwolden
DeWaadkant
DeWaadkant
Lauwerswâlden
Lauwerswâlden
Marne-Middelsee
Marne-Middelsee
Marne-Middelsee
BoarnenKlif
BoarnenKlif
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