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Beste omwonende van de Burkmeer, 

 

Met deze brief nodigen we u uit voor een digitale informatiebijeenkomst over een tijdelijke proef voor 

lisdoddeteelt die we vanaf juli 2021 willen starten in de Burkmeer.  

 

Datum Donderdag 11 februari 2021 
Tijd 19:00 – 20:30 uur 
Aanmelden per mail  juul.willems@amsterdam.nl  

 

We hebben de ambitie om in Waterland bodemdaling tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. 

Door bodemdaling droogt het veen uit. Hierdoor wordt er meer CO2 uitgestoten. Met deze proef gaan 

we onderzoeken of we landbouw kunnen ontwikkelen die de bodem beschermt en zorgt voor minder 

CO2-uitstoot. In 2030 moeten de veenweidegebieden in Nederland 1 mton minder CO2 uitstoten. Deze 

doelstelling is opgenomen in het Klimaatakkoord van Nederland. Het is van belang dat we kennis 

vergaren over hoe dat moet.  

 

In de Burkmeer gaan we daarom lisdoddeteelt uitproberen. Lisdoddeteelt is mogelijk een manier om de 

CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast kan lisdodde gebruikt worden als duurzaam bouwmateriaal en 

een bijdrage leveren aan de circulaire economie. De proef zal 5 jaar duren. Als de teelt van lisdodde een 

succes blijkt, kan de proef worden verlengd tot maximaal 10 jaar. Dan stopt de proef. 

 

De Burkmeer is eigendom van de gemeente Amsterdam en is gelegen naast de Volgermeerpolder. Om 

lisdodde te kunnen telen, zal de Burkmeer nat gemaakt moeten worden. De diepe ligging zorgt ervoor 

dat dit gemakkelijk kan. De tijdelijke gebruiksovereenkomst met de huidige gebruiker van het gebied is 

opgezegd. Dit betekent dat het gebied per juli 2021 beschikbaar komt voor deze pilot.  
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Wat gaat er gebeuren? 

Het waterpeil van de polder brengen we omhoog tot net boven het maaiveld. Hierdoor ontstaat er een 

nat gebied van 30 hectare groot. De randen van het gebied blijven droog. Jaarlijks zal er steeds een 

stukje van de plas met lisdodde worden beplant. De lisdodde wordt één of tweemaal per jaar geoogst. 

Ganzen houden van lisdodde. In het eerste en misschien het tweede jaar na aanplant moeten ganzen 

worden weggejaagd door bijvoorbeeld het gebruik van linten of laser. Anders kunnen de planten niet 

goed groeien en geoogst worden.  

 

We hebben onderzocht of het verhogen van het waterpeil in de polder gevolgen heeft voor de 

omliggende woningen. Dit is niet het geval. De omliggende woningen blijven droog.  

 

Eerste stap 
De eerste stap is een besluit van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om het waterpeil 

in de Burkmeer omhoog te brengen. Dit besluit is in december 2020 genomen door het dagelijks 

bestuur en gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-14260.html. 

Belanghebbenden kunnen tot 27 januari 2021 hun zienswijze(n) naar voren brengen bij het college van 

dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 

Dit kan op de volgende manieren: 

- Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Vermeld daarbij de naam van de L. 

Oomes (contactpersoon van HHNK). 

- Digitaal, via het daarvoor bestemde webformulier https://www.hhnk.nl/een-zienswijze-

indienen  

 

Vervolg 

De uitvoering van de pilot besteden we uit. Het is nu nog niet bekend wie de uitvoering gaat doen.  

Naar verwachting weten we dit in mei 2021.  

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst 

Heeft u vragen over deze brief of wilt u meer informatie over de proef? Op donderdag 11 februari 

organiseren we van 19.00 – 20.30 uur een digitale informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor 

aanmelden door een mail te sturen naar projectleider Juul Willems, juul.willems@amsterdam.nl. U 

ontvangt dan voorafgaand aan de bijeenkomst per mail informatie over hoe u aan de bijeenkomst kunt 

deelnemen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Marieke van Doorninck 

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid,  

Gemeente Amsterdam 
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