
Wie wat wil schrijven over het

Water in Noord-Nederland en

i» het bijzonder over het Friese

Merengebied heeft een 'mer a

boire', 250 miljoen m3 water

ten naastenbij. Is het dan toch

verstandiger om maar aan de

oever van één van die grote

meren te gaan staan, hindert

niet welk seizoen, welk weer en

domweg te genieten. De kroon

van het Friese landschap.

D. T. van Gul ik

de _ Mnese eren

Neemt u de weg van Elahuizen naar Woudsend
langs de Fiuessen, Een meer zo mooi van vormen
en verhoudingen als alleen de tijd en de natuur-
lijke krachten van wind en water het kunnen
vormen. Zal ik mij dan maar beperken tot de
beschrijving van Piet Bakker in zijn boekje 'Ach-
ter de mast': 'Toen Onze-Lieve-Heer Friesland
ging maken, nam Hij zoveel spinazie als Hij kon
bemachtigen. Doorzette Hij geroosterde reepjes
brood in bij wijze van kerkforenfjes, maar omdat
het meisje de spinazie een beetje nat gekookt
had, bleven er aan één kant van hef bord plasjes
staan. In gedachten verzonken maakt de Lieve
Heer met zijn vork een gootje en dat gootje werd
de Fiuessen. Dit is een heel oude legende, die we
's avonds een uil aan een eend hoorden ver-
tellen, waardoor alle wetenschappelijke ver-
halen over veenplassen en zo naar het rijk der
geologische fantasie worden verbannen.'

De redaktie van een serieus tijdschrift als Noor-
derbreedte neemt hier geen genoegen mee en
daarom zal ik uit mijn ervaring als ingenieur bij
de Provinciale Waterstaat van Friesland en in het
bijzonder als beheerder van de Friese Boezem
hieraan nog het nodige aan wetenswaardig-
heden moeten gaan toevoegen. Ik wil mij daarbij
bepalen tot de meren gezien door de waterstaat-
kundige bril. Weilichteen geval van beroeps-
deformatie, doch ik acht anderen meer geschikt
om vanuit hun invalshoek de Friese meren te
belichten.

Onderdeel Friese Boezem

De Friese Boezem is het geheel van meren,
plassen en vaarten, zich uitstrekkend van Stave-
ren tot Zoufkamp, van Harlingen tot achter

Heerenveen. Hiermee heeft Friesland veruit de
grootste boezem van Nederland en met een
woordassociatie, die wij als waterstaters al lang
niet meer horen als wij met de ons toevertrouwde
boeiende boezem bezig zijn. in oppervlakte is de
boezem 14.000 ha groot waarvan maar liefst
75 % wordt gevormd door de grote meren. De
opvolger in de reeks is de boezem van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland gelegen in centraal
Holland met een oppervlakte van ca. 4000 ha.
De waterstaatkundige funktie van een boezem is
enerzijds de afvoer van water vanaf de polder-
gemalen en de vrij lozende hogere gebieden,
voornamelijk in Oost-Friesland, naarde lozings-
punten op de zee en het Usselmeer. Anderzijds
heeft de boezem de in de naam besloten min-
stens zo belangrijke funktie als verzamel bek ken,
een buffer voor water. Die laatste funktie maakt
het mogelijk om de natuurlijke en daarmee
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onafwendbare pieken in de watertoevoer door
regen te bufferen. Op deze wijze kan zonder al
te grote peilschommelingen op de boezem het
water via de relatief beperkte lozingsmogelijk-
heden, de zeesluizen en de twee gemalen wor-
den afgevoerd. Ter illustratie: bij zware regenval
in de winter zijn de poldergemalen en de vrij
lozende gebieden in staat om 30 miljoen m3

water per dag op de Friese Boezem te brengen.
De lozingskapadteit van de boezem bedraagt in
gunstige omstandigheden bij lage zeestanden en
op volle kracht werkende gemalen ruim 20
miljoen m3 per dag. Waterstandstijgingen van
gemiddeld over enkele dagen van 7 cm per dag
komen dan ook regelmatig voor, terwijl bij een
overschrijding van 20 cm van het gemiddeld
streefpeil de Friese samenleving langs de oevers
al aardig ongerust wordt. Gelukkig streeft de
natuur in ons gematigd klimaat naar een even-
wicht en zijn wij sinds het in 1966 in werking
stellen van het tweede gemaal te Staveren in
staat geweest de waterstand op de boezem
redelijk in de hand te houden.
Dat de Friese Meren met hun grote bufferkapact-
teit een essentiële rol in de peiibeheersing spelen
is uit het voorgaande duidelijk. Ik denk dan ook,
dat ik de plank niet ver mis sla met de stelling,
dat dankzij deze belangrijke bufferfunktïe de
grote Friese Meren aan de inpolderingsdrift in
de voorgaande eeuwen ontsnapt zijn. Dit in
tegenstelling tot de grote meren in Holland zoals
de Beemster en de Haarlemmermeer die inge-
polderd zijn ten behoeve van het verkrijgen van
in die tijd onmisbaar vruchtbaar land. Het nu nog
voor waterstaatkundige begrippen enorme
Friese afwateringsgebied dat verreweg het
grootste deel van Friesland omvat en deels nog
in Groningen en Drente is gelegen, had met zijn
beperkte lozingsmogeÜjkheden, het is maar
tweemaal daags laagwater op zee, een dergelijk
grote buffer meer dan nodig. Ondanks de grote
boezemoppervlakte stonden in de vorige eeuw,
zelfs na verbetering van de vrije lozingsmogelijk-
heden op zee via de sluizen, elke winter grote
delen van het lage midden permanent onder
water. Inpolderingen hebben zich beperkt tot
kleinere plassen en meren zoals het merenge-
bied tussen Workum en Makkum en de grote
verveende gebieden rond Heerenveen.
Plannen voor inpoldering van het Tjeukemeer in
de vorige eeuw hebben het niet gehaald. Op-
vallend ïs trouwens, dat bij vergelijking van oude
en nieuwe kaarten van Friesland, de vorm en
omvang van de grote Friese meren in de tijd
relatief weinig veranderd lijkt te zijn.
Vanuit de waterstaat gezien is dus de hoofd-
funktie van de grote Friese Meren hun boezem-
funktie, doch er is waterstaatkundig meer. De
Waterstaat dient in opdracht van het Provinciaal
Bestuur de meren geschikt te maken en te houden
voor hun funkties als scheepsvaartweg, re-
kreatiegebied, zandwingebied en zelfs als
koelwatercircuit. Heeft de funktie als boezem
belang bij het behoud van het meer in zijn huidi-

ge grootte en als het kan liefst wat groter, de
andere funkties kunnen voor het in hun schoon-
heid ongerept laten voortbestaan van de grote
meren veel verstorender zijn. Daar zal de water-
staatkundige zijn konflikten oplopen met diege-
nen die mijmerend aan de oever van het meer
staan te genieten. Overigens realiseert u wel dat
genieten zonder de keerzijde van de angst pas
van deze tijd is. Toen onze technische verwor-
venheden nog beperkt waren, beleefden de
bewoners van het lage midden en de zuidwest-
hoek naast de vreugde van de vrije en snelle
vaart met de tjalken, de goede visvangst en de
hardzetldag ook de angst. Het waren in hun
ogen woeste en ongetemde watervlakten. Stelt u
zich de ongerustheid voor wanneer de boer met
zijn vee in de praam, de boterkoopman met zijn
tjotter bij het vallen van de avond en aanschie-
tende wind nog niet in het veilige dorp waren
aangeland. De Fluessen was zelfs nog in 1877
het toneel van een niet misse scheepsromp. In
een zware storm verging op de Fluessen de
stoomboot Willem III met 43 opvarenden, passa-
giersschip en beurtvaarder in de Zuidwesthoek.
Veertien personen en het vee verdronk. Voor die

Weg door het Tjeukemeer

tijd een spraakmakende ramp, die in al zijn
drama beschreven staat in de aardige ver-
zamelde uitgave van streekbeschrijvingen van
J. Hepkema verschenen in Hepkema's Courant in
die zelfde tijd.
Driemaal is er een waterstaatkundige ingreep
geweest als gevolg van omgebreidelde groei in
de naoorlogse jaren.

Waterrekreatie

Merkwaardig genoeg was het toch nog de angst
voor de grote watervlakten, die mede aanleiding
zou worden tot één van de belangrijkste water-
staatstechnische ingrepen in de Friese meren: de
aanleg van de rekreatie-eÜanden in de Fluessen
nodig voor de opvang van de ongebreidelde
groei van de watersport in de zestiger jaren. De
eilandjes zijn in kombinatie met het Johan Friso
kanaal, lopend van Staveren naar de Koevor-
dermeer, aangelegd. Het kanaal is op zijn beurt
geboren uit de aanleg van het grote stroomka-
naal naar het nieuwe gemaal te Staveren. De
waterstaat zat met het zand afkomstig uit de



Bergumermeer met centrale

verbreding van de vaargeul door de Fluessen in
zijn maag. De eilanden boden hiervoor een
goede bestemming. Zeker in die tijd, eind zesti-
ger jaren, was de oversteek van het meer voor de
kleine watersport bij harde wind nog een grieze-
lige zaak. In feite ging het eerste ontwerp uit van
de gedachte: alle wateren geschikt voor ieder-
een. Drie eilanden werden vervolgens zo gesi-
tueerd dat de Fluessen — Heegermeer verkaveld
werden in drie kleinere meren. Hevige diskussies
hebben wij toen om de tekentafel gevoerd,
waarbij gelukkig de stroming tot behoud van de
diversiteit in het merengebied het won. Het
middelste eiland werd opzij geschoven uit de
zichtlijn in de lengteas van het meer tot het min of
meer verscholen lag achter de aanwezige land-
punt. Het meest zuidwestelijke eiland werd uls
versterking van bestaande deels weggeslagen
eilandjes ontworpen. Dat eiland heeft zich met-
tertijd ook het beste in het landschap gevoegd.
Het noordoostelijke eiland werd ter afdekking
van de soms ruige oversteek van Heeg naar
Woudsend stijf aan loef van die vaargeul ge-
legd. Dankzij onder andere de emotionele steun
van heit Piersma, de jeugdherbergvader met zijn
bekende tjottervloot te Heeg, die de wezensken-
merken van de Fluessen in zijn hart en op zijn
tong had, konden wij zo de aanslag op de Flues-
sen nog binnen de perken houden. Helaas is er
later toch nog wel wat mis gegaan. Er kwam
meer zand vrij dan gedacht, waardoor het eiland
bij Heeg hoger werd dan de bedoeling was en

vervolgens konden wij ons als gevolg van on-
duidelijkheden over het beheer van de eilanden
niet houden aan de gemaakte afspraken de
begroeiing laag te houden. Nu is er een genera-
tie die niet meer weet hoe mooi die lege ruimte
was ingelijst door de torentjes en de molens van
Heeg en Woudsend. Het enige natuurlijke meer
in Nederland waar de oever achter de horizon
kon verdwijnen. Voor degenen die het landschap
van Friesland doorzien, blijven de eilanden
wezensvreemde zandopduikingen ingepakt in
steile damwand. Doch hoe dan ook, zij voorzien
in een grote behoefte en velen beleven er nu
plezier aan.

Verkeer

Ook het landverkeer werd in de zestiger jaren
gekenmerkt door een ongebreidelde groei.
Gevolg: de aanleg van de A 50 autosnelweg
door het Tjeukemeer. Er waren wel stemmen die
pleitten voor een tracé over land, doch dat kostte
kostelijke greide en dat was zeker in die tijd nog
een vloek. Het Tjeukemeer, het grootste van alle,
is ook altijd minste kind geweest van de drie
grote in het zuiden. Het had onder de varens-
mensen geen goede naam wegens zijn ver-
raderlijke ondiepten. In de tijd van de tracékeus
moest het protest ook nog geleerd worden.
Resultaat een meer waarvan de westrand is
weggeknipt en dat gedomineerd wordt door een

dertien meter hoge brug geflankeerd door hoge
lange en kale grondlichamen, de op- en afritten.
Een zeker voor Friese begrippen groot water-
staatstechnisch werk. Er is toch nog iets moois in
deze vreselijke ingreep, zoals een man van de
vooruitgang en fervent automobilist mij aan-
reikte: vanaf de weg zullen velen dit grote meer
kunnen beleven bij alle soorten licht bij alle
weer, zonder de gevolgen van de ingreep voor
het meer te ervaren. Uitzicht vanaf de weg over
de grote Friese meren is slechts op heel weinig
plaatsen mogelijk. Daar had hij eigenlijk wel
gelijk in.

Energiebehoefte

Een derde faktor van sterke groei in onze samen-
leving in de zestiger jaren: de energiebehoefte
en daarmee de bouw van de elektriciteitscentrale
aan de oever van het Bergumermeer. Hierdoor
ontstond er de waterstaatkundige noodzaak het
meer geschikt te maken als koelwatercircuit.
Hevige polemieken in de Leeuwarder Courant
tussen voor- en tegenstanders. Angst voor het
landschap, een illusoir verhaal hoe de centrale
verstopt kon worden achter een rij bomen. Zij
zijn inderdaad geplant. Zorg voor het water-
milieu in dit onnatuurlijk opgewarmde meer.
Daarom strenge temperatuureisen, waar in de
praktijk gelukkig aan voldaan kon worden
dankzij de daar ter plaatse aanwezige door-
spoelstroom van de Friese boezem. Zonodig
wordt zelfs de elektriciteitsproduktie beperkt.
Waterstaatstechnisch was de belangrijkste
ingreep de aanleg van de stoomgeleidingsdam
tot in het hart van het meer. Tonend als een lange
lage natuurlijk begroeide striep zoals er meer
voorkomen in de veengebieden. Dat onderdeel
heeft het meer nog het minst geweld aangedaan
en de watersport maakt er een dankbaar ge-
bruik van.

Nog meer energiebehoefte, doch nu gas geput
uit de diepe ondergrond 2500-3000 m onder de
bodem van het meer. Konsekwentie: de meerbo-
dem zal naar schatting over een periode van 35
jaar met cirka 15 cm zakken. Afgewacht zal
moeten worden of de rietoevers stand zullen
kunnen houden. Hopenlijk zullen de waterstaats-
technici hier niet in hoeven te grijpen met de
bouwvan harde oeverkonstrukties.
Hiermee wil ik mijn waterstaatkundige ronde
over de Friese meren besluiten. Uiteraard was ik
niet volledig. Er is meer gebeurd de laatste jaren.
Kleinere werken, soms in salamitaktiek. Bezie de
Wijde Ee bij Grouw omzoomd met het steiger-
werk voorzien van al dan niet witgekopte palen
en met op regelmatige afstanden een vuilniscon-
tainer. Dat laatste, heeft de ervaring geleerd, is
een trieste noodzaak. Het Lauwersmeer, kind
van de waterstaat, ben ik niet vergeten. Het
begint nu in zijn halfnatuurlijke landschap te
groeien. Ik wil het eerst nog tien jaar de kans
geven om volwassen te worden. •
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