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Onderwerp 	Uitnodiging start lisdoddeteelt Burkmeer 

Beste omwonende van de Berknneer, 

Eerder informeerden wij u over de tijdelijke proef met lisdoddeteelt in de Burkmeer. Graag 

nodigen wij u nu uit voor de start van deze proef. Wethouder Marieke van Doorninck en 
stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud geven het startschot op dinsdag 6 juli om 15.30 uur bij 

de waterinlaat van de Burkmeer, ter hoogte van het waterschapsgemaaltje aan de Broekergouw. 
Vervolgens geven de uitvoerders de Struunhoeve en Wetland  Products  een korte toelichting op de 

werkzaamheden die u de komende periode in het gebied kunt verwachten. De bijeenkomst vindt 
buiten plaats. Vanwege de beperkte parkeermogelijkheden, adviseren we u om met de fiets te 

komen. 

Waarom ook al weer lisdoddeteelt? 
Als gemeente hebben we 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. 

Wat is er afgelopen maanden gebeurd? 
De afgelopen maanden hebben we voorbereidingen getroffen voor de proef: 

Om het gebied te kunnen vernatten, was er een peilbesluit nodig van het waterschap 
Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier. Dit besluit is inmiddels genomen. Dat 
betekent dat het gebied onder water gezet kan worden. 
Om een geschikte partij te vinden die de pilot de komende 5 jaar kan uitvoeren, hebben 
wij een Europees aanbestedingstraject doorlopen. Er is inmiddels een contract gesloten 
met de Struunhoeve. Zij gaan in samenwerking met Wetland  Products  de proef uitvoeren. 
De Struunhoeve beheert ook de naastgelegen Volgermeerpolder. 
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Wat gaat er de komende tijd gebeuren? 
Vanaf ijuli gaat de Struunhoeve de polder geschikt maken voor de teelt van lisdodde. Het eerste 
jaar wordt er één hectare lisdodde geplant en één hectare lisdodde ingezaaid. Op basis van de 
resultaten kiest de Struunhoeve een vervolgaanpak. De proef duurt 5 jaar. Als de teelt van 

lisdodde een succes blijkt, kan de proef worden verlengd tot maximaal  lo  jaar. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de proef? Bekijk dan onze webpagina op amsterdam.nl/wonen-

leefomgeving/duurzaam-amsterdam/pilot-lisdoddeteelt-burkmeer. Heeft u behoefte aan een 
extra informatiebijeenkomst over de lisdoddeteelt en de werkzaamheden van de Struunhoeve? 
Stuur dan een mail aan projectleider Juul Willems, juul.willemsamsterdam.nl. 

We hopen u te zien op dinsdag 6 juli. 

Met vriendelijke groet, 

Juul Willems 
Projectleider Lisdoddeteelt Burknneer 

P.S. Bij het gemaaltje is voldoende ruimte om met een groepje mensen anderhalve meter afstand 
van elkaar te houden. Houdt u hier zelf ook rekening mee? 
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