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VOORWOORD 
Dit rapport is voortgekomen vanuit een stage in opdracht bij de 
gemeente Amsterdam. Dankzij Ed Buijs, van de afdeling ruimte en 
duurzaamheid, is deze opdracht mogelijk gemaakt. Samen met mij 
is er gekeken naar de verschillende mogelijkheden voor een stage 
opdracht. Ik had als voorkeur een opdracht in de richting van 
stadslandbouw omdat daarin een grote toekomst ligt door steeds 
dichtere bevolking en steeds grotere voedselproblemen. Hier is 
uitgekomen om te onderzoeken wat de potentie is van de eetbare 
wilde plant de Grote Lisdodde. Dit onderzoek sloot (naast mijn 
voorkeur) goed aan bij een vraagstuk van Ed Buijs, is er als we de 
Grote Lisdodde gaan kweken, als nat gewas om veenbodems te 
sparen, ook een kans dat hij gebruikt kan worden als groente? 

Om het vraagstuk te onderzoeken is er een evenement opgezet 
midden in Waterland op de Volgermeerpolder. Dit evenement was 
er om een panel verschillende eetbare wilde planten te laten 
proeven en te kijken wat ze ervan vonden. Het ging hier 
voornamelijk om de potentie van de Grote Lisdodde als groente te 
meten. Hiervoor zijn allemaal verschillende hapjes bereid om het 
panel te laten proeven.  

DANK 

Alle hapjes zijn bereid door een vriend van mij, Rik van der Viet. Ik 
wil hem bedanken voor zijn hulp met dit evenement. 

Tijdens het evenement was Goof Buijs, bestuurslid burgercomité 
van de Volgermeerpolder en medeauteur van het boek De Gifpolder 
de Volgermeerpolder, aanwezig om een praatje te houden over de 
geschiedenis en toekomst van de Volgermeerpolder. Ook hem wil ik 
bedanken voor zijn bijdrage aan dit evenement. 

Als laatste wil ik mijn mentor, Frank Braakhuis, bedanken. Hij heeft 
mij geholpen met de stage waar nodig was. Als ik vragen had kon ik 
altijd bij hem terecht. 
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INLEIDING 
In dit rapport staat het onderzoek beschreven over de eetbare wilde 
plant, de Grote Lisdodde. Het onderzoek is erop gericht erachter te 
komen wat de diverse toepassingen zijn bij de teelt van de Grote 
Lisdodde. Lisoddde is kandidaat gewas bij de zoektocht naar natte 
teelten. Natte teelten zijn belangrijk om op termijn het verdwijnen 
van de veenbodem te stoppen. Op de Volgermeer komt de plant 
voor als veenvormer. Omdat de bodemkwaliteit van de afdeklaag 
van de Volgermeer 100% gegarandeerd vrij is van vervuiling, is hier 
Lisdodde voor consumptie geoogst. Het onderzoek zal uitwijzen, 
doormiddel van een panel, welke toepassing van het gewas het best 
aanslaat. Het onderzoek is door middel van deskresearch gedaan. 
Ook is er een evenement georganiseerd waarbij de bezoekers, het 
panel, een oordeel kunnen geven over o.a. het kandidaat gewas, de 
Grote Lisdodde. Het evenement was op de Volgermeerpolder 
waarbij er verschillende hapjes geproefd konden worden. Al deze 
verschillende hapjes waren gemaakt van eetbare wilde planten en 
konden beoordeeld worden door het panel. 

De Volgermeerpolder is een gebied met een bijzondere 
geschiedenis. Dit staat onder andere beschreven in het rapport. Van 
het ontstaan van hoogveen 10.000 jaar geleden, naar het meest 
bevuilde stuk land van de Benelux. Er is inmiddels een 
beschermlaag over de bevuilde grond geplaatst met schone grond 
erbovenop. Zo is het gebied met de schone bovenlaag een mooi 
natuurgebied geworden. Met de schone bovenlaag was het dan ook 
wel verantwoord om mensen eetbare wilde planten te laten 
proeven. 
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UITDAGING 
Dit rapport is tot stand gekomen door de hoofdvraag: Is er als, we 
de Grote Lisdodde gaan kweken, als nat gewas om veenbodems te 
sparen, ook een kans dat hij gebruikt kan worden als groente?  

De noodzaak voor natuur en milieu is om de vervuilde grond in de 
Volgermeerpolder omkapseld te laten. Deze grond is gesaneerd met 
een 2mm dikke beschermlaag die gegarandeerd 50 jaar mee gaat 
(zie deelhoofdstuk Sanering). De opdracht aan de gemeente 
Amsterdam om een nieuwe methode te ontwikkelen om de bevuilde 
grond op zijn plek te houden. Er zijn verschillende sawa’s aangelegd 
op de beschermlaag om onderzoek te doen naar veenvorming. Er 
wordt hier onderzoek naar gedaan omdat veen ook de bevuilde 
grond kan vasthouden. Met de verschillende sawa’s worden er 
verschillende methodes geprobeerd om de beste veenvorming te 
genereren. 

 

Afbeelding 1 De Volgermeerpolder 

De Volgermeerpolder is met haar sawa’s een behoorlijk natgebied. 
Er groeit dan ook voornamelijk flora die op een natte grond kan 
groeien. De Lisdodde is een plant die daar veel voorkomt en dus in 
overvloed is. De uitdaging is om de veenbodem te sparen en uit het 
gewas Lisdodde een waarde te halen die weer extra gebruikt kan 
worden. De Grote Lisdodde is een eetbare wilde plant. Kan het 
gewas dan ook als groente geteeld worden of is het beter als 
siergewas? 
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Om te onderzoeken of de Grote Lisdodde geschikt is als groente is 
ervoor gekozen om door middel van een panel de plant te laten 
proeven en zo te beoordelen. De grote uitdaging hierbij was dan 
ook om een evenement te organiseren op de Volgermeerpolder. In 
dit rapport is daar ook veel aandacht aan besteed. Het zou een 
kleinschalig evenement zijn om zo kwalitatieve beoordelingen te 
krijgen van de deelnemers. Op het evenement zijn er ook 
verschillende hapjes bereid van diverse soorten eetbare wilde 
planten. Het ging hierbij voornamelijk om de beoordeling van de 
Grote Lisdodde. 
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DE PLANT 
Grote Lisdodden, ook wel rietsigaren genoemd. In Nederland is de 
plant vrijwel overal langs de waterkant te vinden. 

 

TAXONOMIE 

Klasse Magnoliopsida (bloemplanten) 

Orde Poales (grasachtigen) 

Familie Typhaceae (lisdoddefamilie) 

Geslacht Typha 

Soort Typha latifolia 

 

UITERLIJK 

Lisdodden groeien in het water of langs waterkanten en kunnen 
soms wel 2,5 meter hoog worden. Ze hebben lange, grasachtige 
bladeren Vanwege de verdikking aan het uiteinde van de 
bloemstengels worden ze ook wel rietsigaar genoemd. Nederland 
heeft een goed klimaat dat ideaal is voor de Lisdodde. De plant 
is dan ook op heel veel plaatsen aanwezig aan de oevers van de 
Nederlandse wateren. 

Lisdodden groeien in dikke 
pollen bij elkaar en hebben 
kruipende wortelstokken. 
die de plant verankeren in, 
de meestal slappe bodem. 
Door het uitgebreide 
wortelstelsel kan de plant 
in het golvende water toch 
goed blijven staan. Omdat 
ze lange stengels hebben 
en de voortplantingsorganen (in de 'sigaar') zich aan de top 
bevinden, kunnen Lisdodden tot 1,5 meter diep in het water staan. 

Afbeelding 2 De Grote Lisdodde 
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De stengel van de plant vertakt zich niet. Aan de stengel zitten 
smalle, lange bladeren met een spitse top. In de stengel en 
wortelstokken zitten luchtkanalen. Hierdoor kan zuurstof via de 
bladeren door de in het water staande stengels naar de wortels 
worden vervoerd. De luchtkanalen vormen een ideale schuilplek 
voor allerlei insecten, die in de holle stengels overwinteren. 

 

KARAKTER 

De Lisdodde bloeit van juni tot juli. De plant is eenhuizig, wat wil 
zeggen dat de mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant 
groeien. De dunne mannelijke bloeiwijzen zitten bovenaan in de 
sigaar, de vrouwelijke in het dikke bruine gedeelte onderaan. De 
mannelijke aar verspreidt stuifmeel en valt na de bloei direct uiteen. 
Als er stuifmeel op de stempels van de onderliggende vrouwelijke 
sigaar valt, vindt bevruchting plaats en ontwikkelen zich kleine 
zaden. Omdat de stempels van de vrouwelijke aar lang - soms wel 
weken - bevrucht kunnen worden, vindt er ook zelfbestuiving 
plaats. Na de zaadzetting valt de vrouwelijke aar uiteen in een 
massa pluizige zaden. De zaden worden door de wind verspreid 
dankzij de haren aan de bovenkant van de zaden. Als het zaadje in 
het water valt, zorgen de haren ervoor dat het nog even blijft 
drijven, om nog verder van de ouderplant te komen. Hierna scheurt 
de vruchtwand open en zinkt het zaadje naar de bodem, waar het 
kan ontkiemen tot een nieuwe plant. 

De wortelstokken van de Lisdodde vormen een dicht netwerk en 
groeien op regelmatige afstand weer uit tot nieuwe halmen. Wat 
eruitziet als aparte Lisdodden kan dus goed één enkel individu zijn. 
Via de wortelstokken is de plant in staat om zich snel te 
vermeerderen en de waterkant te koloniseren. Hij laat dan weinig 
ruimte voor andere planten. Hoogstens riet is in staat om de 
concurrentie aan te gaan. Een jonge Lisdodde kan in een jaar 
uitgroeien tot een pol met een doorsnede van drie meter. 
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TOEPASSINGEN 

Voor de Grote Lisdodde zijn er verschillende toepassingen als 
gewas. In het onderzoek wordt er vooral gekeken, door middel van 
panels, of de Lisdodde als groente lekker is en handig te bereiden. 
Naast de Grote Lisdodde zijn er nog meer eetbare wilde planten die 
volop groeien op de Volgermeerpolder. Het gewas de Lisdodde kan 
naast het te gebruiken als groente, kan het ook de functie hebben 
als siergewas. 

Eetbaar 

Grote Lisdodde 

Scheuten: De jonge scheuten kun je van april tot juni oogsten. Wel 
moet je na de oogst de buitenste bladeren verwijderen. De heldere 
en nog lichtgroene bladeren zijn lekker om te eten. Fijngesneden 
zijn ze lekker in een salade. Ook is het stoven van de scheuten een 
goede bereiding. 

Wortels: De vezelige wortels zijn erg voedingsrijk en zijn het best te 
oogsten in maart en de herfst. De wortels kunnen in kleine stukjes 
gekookt worden waarna je er makkelijk een zoetige puree van kan 
maken. Dit kan weer gebruikt worden als bindmiddel in sauzen. De 
puree kan ook gedroogd worden en als bakmeel gebruikt worden. 
De wortels bevatten veel zetmeel. 

Bloemen: Van juli tot augustus kan de onrijpe vrouwelijke bloemaar 
gebruikt worden als bak- en kookgroente. Het eiwitrijke stuifmeel 
van de mannelijke bloemaar kan aan bakmeel toegevoegd worden. 
Het stuifmeel van de bloem is eiwitrijk. 

 

Brandnetel 

Bladeren: De bladeren van de brandnetel worden in veel gerechten 
gebruikt. Het blad kan over het algemeen vergeleken worden met 
spinazie. Ook wordt het blad gebruikt als aroma voor dranken zoals 
thee en bier. 
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Zaden: De kleine zaden van de brandnetel kunnen geroosterd of 
gedroogd worden. De zaden hebben een wat notige smaak. 

Bloemknoppen: In het begin van de zomer heeft de brandnetel 
bloemknoppen. Deze zijn goed te gebruiken in salades. 

 

Margriet 

Bladeren: De bladeren van de Margriet kun je rauw eten of er een 
groentepuree van maken. In maart en april groeien er nieuwe frisse 
bladeren aan, die heel goed te gebruiken zijn in salades. 

Bloemen/bloemknoppen: Van mei tot juni kunnen de bloemknoppen 
en het hele hart goed in azijn of kruidenolie worden gestopt. Dit kan 
dan weer bij een gerecht gebruikt worden. De witte kroonbladeren 
kunnen worden gebruikt als eetbare decoratie bij een dessert of bij 
salades. Ook lekker om door een groentesoep heen te verwerken. 

Wortel: De wortel kun je zowel koken als bakken en als bijgerecht 
bereiden. 

 

Smalle/grote weegbree 

Bladeren: De weegbree heeft sterke aromatische bladeren. Het 
beste is dan ook om malse bladeren vanuit het midden te oogsten 
en ze later in smalle reepjes te snijden. Zo zijn de bladeren goed te 
gebruiken als basis voor salades en groenten. Je kunt ze op 
dezelfde manier bereiden als spinazie. Ook kan het sap van het blad 
in drank worden gebruikt. 

Bloemen: Van mei tot juli zijn de malse bloemknoppen te vinden. 
Het is een ware delicatesse door een salade, om te stoven, om in te 
maken in azijn of gewoon tussendoor als knabbeltje eten. 

Wortel: De wortel van de Weegbree is fijn vertakt en dus lastig uit 
de grond te halen. Niettemin is deze erg goed te combineren met 
groenten zoals tomaat, paprika of wortel. 
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Japanse duizendknoop 

De Japanse duizendknoop is een woekerplant die nog niet heel lang 
en talrijk aanwezig is op de Volgermeerpolder. Toch is het handig 
om deze plant zo snel mogelijk weg te halen als men ervan af wilt. 
De plant is namelijk erg dominant en moeilijk weg te krijgen in een 
volgroeid stadium omdat hij de neiging heeft te gaan woekeren. 
Bepaalde delen van de Japanse duizendknoop zijn wel eetbaar, zie 
hieronder welke delen van de plant. Dit zou eventueel bijdragen aan 
de bestrijding van de plant. 

Spruiten: Van maart tot april kunnen de jonge spruiten van de 
Japanse Duizendknoop als aromatische groente gekookt worden of 
als basis voor een saus worden gebruikt. De smaak is wat zoet 
zurig, een milde variant van rabarber. Er zijn nog tal van andere 
bereidingsmogelijkheden voor de spruiten. Soms worden de 
scheuten zelfs afgedekt in het voorjaar zodat ze wit en mals blijven. 
De witte scheuten zijn een delicatesse in zout ingelegde antipasta. 

Wortels: Van augustus tot september zijn de wortels van de 
Japanse Duizendknoop geschild goed als kookgroente. De Japanse 
duizendknoop heeft een geneeskrachtige werking wat veelal wordt 
gebruikt in Japanse en Chinese traditionele geneeskunde. De plant 
heeft voornamelijk een hoog werkzame antioxidant die zorgt voor 
een ontstekingsremmende werking. 
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LOCATIE 
De Volgermeerpolder staat bekend als het grootst vervuilde stuk 
Nederland dat nu na sanering weer toegankelijk is. De Volgermeer 
ligt in de gemeente Amsterdam aan de uiterste noordgrens tegen 
Broek in Waterland. 

De Volgermeerpolder is ruim 100 hectare groot. Het gebied is tot 
februari 1981 als stortplaats gebruikt voor de gemeente 
Amsterdam. Het ligt midden in het beschermd gebied ‘Landschap 
Waterland’, dat door het Rijk is aangewezen als beschermd 
landschap en natuurgebied. Landschap Waterland is een 
veeteeltgebied met droogmakerijen. Naast een hoge 
landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft het landschap 
Waterland ook een belangrijke agrarische functie. 

Afbeelding 3 Locatie Volgermeerpolder 
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HISTORIE 

De Volgermeerpolder ligt in Amsterdam Noord midden in Waterland. 
Een echt cultuurlandschap dat ontstaan is door turfwinning maar 
ook door het storten van stadsafval. De Volgermeerpolder heeft een 
lange historie van hoe het er nu uit ziet. Van veenontwikkeling tot 
aan een afvalstortplaats. 

Veenontwikkeling 

10.000 jaar geleden is er na de laatste ijstijd er langzamerhand een 
veenlaag gaan ontwikkelen in West-Nederland. De veenlaag 
bestond uit halfvergane plantenresten en hoopte zich alsmaar meer 
en meer op. Dit groeide door de jaren heen uit tot een 10 meter 
dikke laag, van vijf meter onder en vijf meter boven NAP. Dit noemt 
men uiteindelijk hoogveen. Alle halfvergane plantenresten van deze 
veenlaag hielden ook steeds meer regenwater vast waardoor het 
gebied een nat moerassig gebied werd. 

Vanaf het jaar 1000 werd het gebied, zogeheten Waterland, pas 
met sloten ontwaterd en ontgonnen voor de landbouw. Een deel van 
het veen kwam hierdoor bloot te liggen aan zuurstof en daardoor is 
dat deel alsnog komen te verteren. Hierdoor is het veen ingezakt 
tot ruim een meter beneden NAP. Op deze manier is laagveen 
ontstaan. Dat is nu kenmerkende veenweidegebied. De wilde 
begroeiing verdween door bebouwing, begrazing, bemesting en 
ontwatering van het gebied. De gemaakte kavels, ook slagen 
genoemd, werden steeds langer. Waterland veranderde in de loop 
van een eeuw van onbegaanbaar moerasgebied in zogeheten 
slagenlandschap. 

Drie eeuwen later veranderde het klimaat. Er kwamen meer 
stormen en de zeespiegel steeg. Omdat het oppervlak was gedaald 
kreeg het water van wat nu Flevomeer en omgeving Almere is, 
greep op het veenlandschap. Verschillende overstromingen hadden 
grote stukken land weggeslagen. Er ontstonden kleine meren in het 
Waterland en een brede geul: het IJ. Het meer Almere werd door 
alle stormvloeden als maar groter en kreeg in het noorden 
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langzamerhand een directe verbinding met de Noordzee. Het werd 
een open zeearm, de voormalige Zuiderzee. Door alle 
overstromingen van het zoute zeewater was de inmiddels in 1628 
weer drooggelegde grond te nat en zout om er goed een gewas op 
te laten groeien. Er werden daarom weilanden van het land 
gemaakt waarop koeien konden grazen. Zo werd Waterland een 
belangrijke zuivelleverancier voor Amsterdam. 

Turfwinning 

Turf had tot aan de twintigste eeuw een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van Nederland. Het was eeuwenlang de nationale 
brandstof. Steenkool werd pas laat ontgonnen in Limburg maar 
moest afhankelijk uit België of Engeland geïmporteerd worden. Het 
was dan ook veel voordeliger om turf te winnen uit de alom 
aanwezige, goed bereikbare veenmoerassen. 

In de negentiende eeuw maakt de steenkool een opmars en wordt 
het langzamerhand voordeliger om dat als brandstof te gebruiker. 
Zeker toen de steenkoolproductie ook in Nederland op gang kwam.  

In 1914 breekt de 1ste Wereldoorlog uit waardoor de aanvoer van 
steenkool toch stagneert en turf weer een belangrijk gewilde 
brandstof wordt. De turfhandelaren Martinus van Breemen en Jacob 
de Rooij zien dan ook wel brood in het opzetten van een veenderij 
vlakbij de stad Amsterdam. In 1918 wordt door hun N.V. Veenderij 
Maatschappij opgericht. Echter een jaar later, kort na het einde van 
de 1ste Wereldoorlog komt de steenkoleneconomie weer op gang en 
is die brandstof weer voordeliger. Toch begint de Veenderij in 1920 
de Volgermeerpolder te vervenen. In het begin leidt de Veenderij 
verlies. De productiekosten van duizend turven is op dat moment 
10,50 gulden waarbij de verkoopprijs maar 8 gulden is als ze de turf 
al kunnen verkopen. 

Stortplaats 

In 1927 is de financiële situatie van de Veenderij Maatschappij er 
erg slecht aan toe. Er dreigt zelfs faillissement van de Veenderij. Er 
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moest dus iets gedaan worden om dit te voorkomen. Dat gebeurde 
in hetzelfde jaar. De Veenderij kwam met een nieuwe bron van 
inkomsten. De uitgeveende veenputten op de Volgermeer werden 
opgevuld met stadsvuil tot wel 5 meter boven het waterniveau.  

De Volgermeerpolder werd zo langzamerhand de stortplaats van de 
gemeente Amsterdam. Door het storten van al dat afval werd er 
nieuw land aangewonnen. Dit ging door tot 1933 waarbij er in totaal 
8 hectare grond is gewonnen met afval.  

In 1939 was het nog steeds niet mogelijk om de turfwinning 
rendabel te krijgen. Daarom vroeg de Veenderij Maatschappij aan 
de provincie Noord-Holland om stukken land te mogen verpachten 
aan boeren. Hier kregen ze toestemming voor en haalden zo weer 
op een nieuwe manier geld binnen. 

In de 2e Wereldoorlog heerst er opnieuw grote kolen schaarste in 
Nederland waardoor de vraag naar turf weer toeneemt. De 
Veenderij voert de productie in 1940 weer fors op, mede op verzoek 
van het Rijkskolenbureau. Tijdens de oorlog trekt de verkoopprijs 
van turf weer aan tot na de oorlog in 1947 tot 10,47 gulden. Kort 
na de oorlog wordt er weer op grote schaal stadsafval geloosd. Dit 
gebeurt om rendabel te blijven. Het brandstoftekort van andere 
brandstof soorten in Nederland verdwijnt namelijk langzaam na de 
2e Wereldoorlog. De vraag naar turf verdwijnt dan ook weer 
langzaam en zo wordt het bijna onmogelijk om nog economisch 
rendabel turf te produceren. Uiteindelijk wordt in 1955 op een 
aandeelhoudersvergadering besloten om de vervening te 
beëindigen. Het storten van het stadsafval gaat nog wel steeds 
door. In 1959 wordt er dan ook uiteindelijk besloten op een 
aandeelhoudersvergadering om N.V. Veenderij Maatschappij over te 
dragen aan Bravo, een Amsterdams afvalbedrijf. De hardwerkende 
veenarbeiders maakten plaats voor de vuilnismannen uit 
Amsterdam. 

In de vuilstortgeschiedenis van de Volgermeerpolder is aangegeven 
dat daar stadsvuil gedumpt werd. Tussen 1950 en 1960 veranderde 
dit langzaam in partijen industrieel afval en geleidelijk aan steeds 
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meer chemisch afval. Een verplichte ‘Hinderwetvergunning’ begin 
jaren zestig leidt niet tot aanvoer van minder chemisch afval, 
integendeel. De formele eis dat het afval ‘gifvrij’ moet zijn, wordt 
simpelweg genegeerd. Totdat het chemisch afval in 1980 door een 
burger werd ontdekt. Pas begin jaren tachtig komen verontruste 
omwonenden tegen het gif in actie. 

 

HUIDIGE SITUATIE 

Tegenwoordig ziet de Volgermeerpolder er anders uit dan het 
omringende gebied. Het gebied ligt hoger doordat er jarenlangs 
stadsafval is gestort. Het is nu inmiddels een natuurgebied 
geworden met allemaal kleine stukjes openwater waar veel 
Lisdodde groeit. 

Na de ontdekking van het gif en het stoppen van de afvalstort, is 
het gebied twintig jaar vrijwel ongemoeid gebleven. Hierdoor is er 
een natuur ontstaan waarin zeldzame diersoorten zijn gaan 
vestigen. Raar eigenlijk, omdat de kwaliteit van de natuur toch 
slecht was door het gif wat er nog steeds lag. Ecologen noemden dit 
een ‘storings-ecosysteem’. Het kon niet worden vergeleken met een 
ander soort natuurgebied. De storing zorgde voor een minimale 
biodiversiteit waarin een paar snelgroeiende grassen en kruiden 
dominant waren. Sommige dieren voelden zich hier alsnog thuis in. 

In het jaar 2000 werd er in opdracht van gemeente Amsterdam en 
de ambtelijke werkgroep Volgermeerpolder door vijf adviesbureaus 
in hoofdlijnen een nieuwe inrichting voor de Volgermeerpolder 
bedacht. De beste oplossing voor het vuil was om het af te dekken 
van de bovenzijde. 

In 2004 werd het gebied dan eindelijk daadwerkelijk op de schop 
genomen voor een nieuwe afdekking om de natuur weer meer in 
evenwicht te krijgen en zo de biodiversiteit te verhogen. Het moest 
ook zodoende een recreatiegebied worden. Natuur en recreatie 
waren dan ook de sleutelwoorden in het nieuwe inrichtingsplan van 
het gebied. Het opknappen van de polder duurde tot het jaar 2011. 
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Sanering 

Het afval is gestort in een veengebied waardoor het ingebed is in de 
veenbodem. Hierin liggen de giftige stoffen vrijwel geheel vast. Er is 
dan ook gekozen voor een vrij eenvoudige oplossing om het gebied 
te saneren. Het afval is aan de bovenzijde afgedekt. Hierdoor is 
direct contact niet meer mogelijk met het giftige afval. Daarnaast 
wordt er gecontroleerd of er zijdelings geen vervuild water weglekt. 

De afdeklaag bestaat uit meerdere lagen, zie afbeelding 4 Opbouw 
sanering. De grond moest eerst geëgaliseerd worden met zand 
tussen de afvalhopen in. Deze laag dient tevens als steunlaag. Hier 
overheen kwam een 2mm dik folie te liggen wat speciaal voor 
stortplaatsen is ontwikkeld. Door deze folielaag kunnen geen 
gifstoffen heen. Zo kunnen ze niet meer in contact komen met de 
natuur erbovenop. Op de folie ligt een zogeheten ‘natte leeflaag’ die 
bestaat uit schone grond en water, dat wordt vastgehouden door 
dijkjes van klei. Er is ook nog een drainagesysteem aangebracht om 

Afbeelding 4 Opbouw sanering 
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de gassen die het afval loslaat vrij te laten. 

Er groeien geen bomen meer op de volgermeerpolder. De 
begroeiing is in 2004 met de nieuwe inrichting weggehaald. Bomen 
zouden met hun wortels door de kunststofmat heen kunnen 
groeien. De bodem blijft te voedselarm voor bomen en heesters om 
terug te kunnen groeien. Met het plan van de nieuwe inrichting is 
dan ook rekening gehouden met het veenweidelandschap 
eromheen, en nat uitgestrekt kavelstructuur. In de ondiepe plasjes 
die zijn aangelegd is het de bedoeling dat er langzamerhand als 
vanouds hoogveen ontstaat. 
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ONDERZOEK 
De Lisdodde dient als gewas om de veenbodem te sparen. Er is 
onderzoek gedaan naar dit gewas om te kijken of het meer 
potentiele waardes heeft. Voor dit onderzoek zijn er drie 
verschillende onderzoeksmethodes gebruikt. De 
onderzoeksmethodes deskresearch, fieldresearch en kwalitatief 
onderzoek. 

 

Deskresearch 

Voor dit onderzoek is in het begin de methode deskresearch 
gebruikt. Met deskresearch wordt onderzoek gedaan met alle 
beschikbare gegevens, ook wel secundaire gegevens genoemd. 
Gegevens die vast staan in betrouwbare bronnen. 

Deze onderzoeksmethode is voornamelijk gebruikt om een compleet 
beeld te krijgen van wat er zoal speelt op en rond de 
Volgermeerpolder. Zo is er ook deskresearch gedaan om in het 
begin gegevens te bemachtigen ten behoeve van de hoofdvraag van 
dit onderzoek: Wat kan het gewas, de Grote Lisdodde, voor 
potentiele waarde leveren bij een hoge waterstand in 
Volgermeerpolder? Zo zijn er een hoop gegevens verzameld om te 
analyseren op relevantie van dit onderzoek. 

 

Fieldresearch 

Bij de methode fieldresearch wordt er, zoals het woord al zegt, 
onderzoek gedaan in het veld. Met deze methode worden er nieuwe 
(primaire) gegevens verzameld en geanalyseerd. 

Er zijn voorafgaand aan het kwalitatief onderzoek verschillende 
keren simpele veldonderzoeken gedaan in het veld. Onder andere 
waarnemingen van de omgeving en het testen van de verschillende 
eetbare wilde planten. Dit fieldresearch is als het ware een 
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vooronderzoek geweest voor het latere kwalitatief onderzoek wat 
tevens een soort fieldresearch is. 

Met dit vooronderzoek zijn er verschillende deelvragen opgesteld 
om uiteindelijk een hypothese te kunnen formuleren voor het 
kwalitatief onderzoek. De deelvragen zijn: 

•   Welk gedeelte van de eetbare wilde plant is er eetbaar? 
•   Hoe smaakt de eetbare wilde plant op zichzelf en in een 

samengesteld gerecht? 
•   Hoe kan de eetbare wilde plant het best bereid worden? 

Aan de hand van de verkregen antwoorden op de deelvragen kan er 
een hypothese opgesteld worden. De hypothese zal de verwachting 
zijn van wat het panel van de Grote Lisdodde vindt. 

 

Kwalitatief onderzoek 

Er is met dit onderzoek ook diepgaandere informatie nodig om te 
achterhalen wat voor potentiele waarde het gewas de Grote 
Lisdodde kan bieden voor Volgermeerpolder. Hierbij is voor de 
onderzoeksmethode kwalitatief onderzoek gekozen. Met deze 
methode wordt er door middel van panels informatie vergaard. Aan 
de hand van de mensen uit de panels kunnen er verschillende 
gegevens worden opgedaan, die zouden kunnen bestaan uit: 
meningen, ervaringen, wensen of behoeften. Door de resultaten te 
analyseren kan er een conclusie worden getrokken. 

Met dit onderzoek is er een klein evenement opgezet bij de 
Volgermeerpolder. De bedoeling van deze middag was dat 
bezoekers verschillende kleine hapjes voorgeschoteld krijgen en die 
moesten beoordelen op smaak en eetbaarheid (zie het 
beoordelingsformulier, bijlage 1). Al de verschillende hapjes zijn 
gemaakt met ingrediënten vanuit de natuur die ook voorkomen op 
de Volgermeerpolder. Het was een klein evenement waarbij 
ongeveer op 30 bezoekers werd gerekend. Het heeft van 14 uur tot 
16 uur geduurd. Er zijn vervolgens verschillende uitnodigen per 
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email verstuurd. Ook is er een persbericht uitgegaan, zie bijlage 2. 
Om 15 uur heeft Goof Buijs, bestuurslid van het Burgercomité 
Volgermeer en medeauteur van het boek Gifpolder de Volgermeer, 
een praatje gehouden over de historie en toekomst van de 
Volgermeerpolder. 

Door alle resultaten van de verschillende onderzoeksmethodes 
naast elkaar te leggen en te analyseren kan er in grote lijnen een 
conclusie overgetrokken worden. 

 

Afbeelding 5 Voorbereidingen evenement 
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RESULTATEN 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten verwerkt van het kwalitatief 
onderzoek. Zie van hoofdstuk Onderzoek, het deelkopje kwalitatief 
onderzoek voor de opbouw van het onderzoek. De bezoekers van 
het evenement werd gezien als onafhankelijk panel die hun mening 
over de hapjes kon geven op een beoordelingsformulier, zie bijlage 
1. 

Vooraf aan het kwalitatief onderzoek is er fieldresearch gedaan. 
Hierbij zijn er deelvragen opgesteld om voor het kwalitatief 
onderzoek een hypothese te kunnen formuleren. De hypothese en 
deelvragen zijn voornamelijk gericht op de Grote Lisdodde. De 
deelvragen en de antwoorden daarop zijn: 

•   Welk gedeelte van de eetbare wilde plant is er goed eetbaar? 
Ø   Het onderste, nog verse sappige, gedeelde van de stengel. 
Ø   Ongeveer 10 cm vanaf de wortels is goed te eten.  
Ø   Ook kan je de wortels eten.  
Ø   Het stuifmeel van de bloem kan als eiwitrijk ingrediënt 

worden gemend met meel. 
•   Hoe smaakt de eetbare wilde plant op zichzelf en in een 

samengesteld gerecht? 
Ø   Op zichzelf heeft het eetbare gedeelte van de stengel een 

aparte, niet te plaatsen scherpe nasmaak. Dit vonden de kok 
en de stagiair niet lekker voor als alleenstaand gerecht.  

Ø   De Lisdodde is wel lekker in een samengesteld gerecht 
waarbij de aparte nasmaak verdoezeld. 

•   Hoe kan de eetbare wilde plant het best bereid worden? 
Ø   Ten eerste is het een lastig te verkrijgen wilde plant waarvan 

je maar een klein gedeelte kan eten.  
Ø   Ten tweede kan je dat gedeelte het beste eerst blancheren 

waarna het in een ander gerecht gebruikt kan worden. 

De hypothese van het onderzoek was de verwachting dat het panel 
de Grote Lisdodde niet lekker zou gaan vinden en het zelf ook niet 
zou willen gebruiken in eigen keuken.  
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De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in grafieken. Het 
panel, de bezoekers van het evenement, bestond uit 25 mensen. 
Van jong en oud tussen de 10 en 58 jaar. Het percentage 
man/vrouw was ongeveer gelijk verdeeld. De leeftijd en percentage 
qua geslacht toont aan dat het panel een diverse groep van mensen 
was voor de beeldvorming, maar verder worden de data van leeftijd 
en geslacht niet meegenomen in het onderzoek. 

Het panel kon aan de hand van een beoordelingsformulier de 
verschillende hapjes met eetbare wilde planten beoordelen. De 
resultaten hiervan zijn in grafieken uitgewerkt. De grafieken laten 
de resultaten in percentages zien, van telkens vier vragen. Dit 
waren de vier hoofdvragen van het beoordelingsformulier, zie 
bijlage 1. De vier hoofdvragen waren 

1.   Vond u het gerecht lekker? 
2.   Vond u de wilde plant(en) toegevoegde waarde hebben aan 

het gerecht? 
3.   Zou u de wilde plant zelf ook een keer willen gebruiken in een 

gerecht? 
4.   Zou u dit in de supermarkt willen zien liggen? 

Deze vier vragen geven als resultaat een inzicht of de eetbare wilde 
plant geschikt is als groente. De vier vragen zijn in de grafieken 
aangeduid als 1. Lekker, 2. Toevoeging, 3. Zelf gebruiken en 4. 
Supermarktwaardig. 
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UITKOMSTEN 

Er zijn met het evenement verschillende hapjes gemaakt. De 
verschillende hapjes met daar achter het gemiddelde cijfer zijn: 

•   Pastagerecht   8,1 
•   Thaise salade  7,6 
•   Weegbreesalade  7 
•   Brandnetelsoep  7 
•   Pannenkoeken  7,8 
•   Omelet   7,7 
•   Brandnetelbier  7,2 
•   Kamillethee   7 

 

Afbeelding 6 Voor het evenement 
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Pastagerecht 

Het pastagerecht was bereid met de Grote Lisdodde. Hierbij zaten 
ook champignons, sjalotjes, spek en room verwerkt. 

 

De beoordeling van het pastagerecht is zeer goed. Iedereen die het 
geproefd had vond het lekker. Een paar vonden de Grote Lisdodde 
toch niet echt een toevoeging hebben bij het gerecht in zijn geheel. 
Veel waren er toch wel van overtuigd om de wilde plant zelf te gaan 
gebruiken in een gerecht en zouden het graag in de schappen van 
de supermarkt zien. Dit gerecht heeft gemiddeld als cijfer een 8,1 
gekregen van het panel. 
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Thaise salade 

De Thaise salade bestond voornamelijk uit veldsla met 
daardoorheen Grote Lisdodde verwerkt. Om de salade op smaak te 
brengen werden sojasaus, rode pepertjes en citroensap gebruikt. 

 

De meeste vonden de salade lekker. Toch vond 2/3 de Lisdodde 
geen toevoeging geven aan het gerecht. Misschien was de dressing 
wat te sterk waardoor de Lisdodde in het niets viel. ¾ zat er toch 
zeker aan te denken om de wilde plant zelf te gebruiken voor een 
gerecht en wilt het dan ook zien liggen in de supermarkt. 
Gemiddeld krijgt de Thaise salade een 7,6 als cijfer van het panel. 
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Weegbreesalade met bloemen 

Dit gerecht was een gemende salade van verschillende soorten sla 
en smalle Weegbree. Door de salade heen zaten ook 
Margrietbloemen en kon je de rode klaverbloem als optie bij 
inmengen. 

 

De Weegbreesalade vonden de meeste mensen lekker. De smalle 
Weegbree, Margrietbloem en rode klaverbloem waren opvallende 
smaken. Dat de meeste mensen de wilde planten een toevoeging 
vonden aan het gerecht is ook te zien in de grafiek. Toch is de 
mening ongeveer gelijk verdeeld over zelf gebruiken en gewenste 
verkrijgbaarheid. De Weegbree salade met wilde bloemen krijgt van 
het panel gemiddeld een 7 als beoordeling. 



30 

Brandnetelsoep 

Dit gerecht is wel een beetje een klassieker als het gaat om 
gerechten van eetbare wilde planten. De soep is op basis van verse 
kippenbouillon gemaakt met brandnetelbladeren. Voor de rest is er 
een klein beetje zout en peper aan toegevoegd voor de smaak. 

 

De brandnetelbladeren gaven een aparte kruidachtige smaak aan de 
soep. Deze aparte smaak is dan ook misschien de reden dat 30% 
de soep niet lekker vond. Iedereen vond namelijk wel dat de 
brandnetel een toegevoegde waarde had aan het gerecht. De 
smaak van de brandnetel kwam duidelijk naar boven. Zelf zouden 
60% van de beoordelaars het toch niet willen gebruiken in een 
gerecht. Datzelfde gold voor wens van verkrijgbaarheid. De reden 
hiervan is misschien omdat ze bang zijn voor het bereiden van de 
brandnetel. Door de pijnlijke kleine haartjes kan het lastig zijn om 
de brandnetel te bereiden. De brandnetelsoep krijgt gemiddeld als 
cijfer een 7. 
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Pannenkoek 

Dit gerecht is in principe een normale pannenkoek, maar dan met 
gebruik van het eiwitrijke stuifmeel van de Grote Lisdodde. 

 

De pannenkoek smaakte voor veel mensen hetzelfde en ze vonden 
hem erg lekker. Er kan dan ook weinig fout gaan aan de 
pannenkoeken. Veel mensen van het panel vonden het gewoonweg 
een pannenkoek met geen toevoeging van de Lisdodde. In de 
grafiek is te zien dat er toch een paar mensen vonden dat het 
stuifmeel een toevoeging was voor de pannenkoek. Ruim 60% zou, 
ondanks dat er een meerderheid is die het geen toevoeging vindt, 
wel zelf willen gebruiken voor in een gerecht. Te zien is ook dat 
bijna 70% het in de supermarkt wil zien liggen. Het panel heeft de 
pannenkoeken beoordeeld met gemiddeld een 7,8. 
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Omelet 

Dit gerecht was een omelet met kaas en smalle Weegbree er 
doorheen. De omelet was geserveerd met bruinbrood. 

 

De omelet met Weegbree werd door de meeste wel lekker 
gevonden. Toch vond ruim 20% het niet lekker. Misschien dat dit 
komt doordat de Weegbree een beetje wat wegheeft van spinazie. 
Hetzelfde percentage vond de Weegbree geen toevoeging aan het 
gerecht. De meeste vonden het wel een toegevoegde waarde 
hebben en zouden het dan ook zelf willen gebruiken in een gerecht. 
De meningen zijn wel ongeveer gelijk verdeeld over of de Weegbree 
supermarktwaardig is. Gemiddeld een 7,7 krijgt dit gerecht van het 
panel. 
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Brandnetelbier 

Het brandnetelbier was een hele opgave om te brouwen. Hier moest 
drie weken van tevoren mee begonnen worden, wat relatief kort is 
voor bierbrouwen. Extra toegevoegd aan het brouwproces is 
citroenzuur en Vlierbloesem. Het bier had uiteindelijk een 
alcoholpercentage van 3,5%. 

 

Niet veel mensen van het panel hebben het bier geproefd. Van de 
paar beoordelingen is toch een grafiek gemaakt om een indicatie te 
krijgen. Het bier had een kruidig frisse smaak, een smaak waar je 
van moet houden. De grafiek geeft ook al aan dat het erg verdeeld 
is of men het lekker vindt of niet. Door de eigenwijze smaak van de 
brandnetel vindt iedereen het ook wel een toegevoegde waarde 
hebben. Wat opvalt, is dat de meeste met het bierbrouwen wel de 
brandnetel zelf willen gebruiken maar met de brandnetelsoep een 
stuk minder, zie grafiek ‘brandnetelsoep’. Datzelfde geldt voor of de 
bandnetel supermarktwaardig is. Gemiddeld krijgt het 
brandnetelbier een 7,2 van het panel. 
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Kamillethee 

De kamille van de omgeving is de dag ervoor geplukt. Hierdoor kon 
met ook verse kamillethee gemaakt worden. 

 

Veel mensen dronken de thee maar er zijn hiervan weinig 
beoordelingsformulieren ingevuld. Van het aantal beoordelingen is 
alsnog een grafiek uitgewerkt om een indicatie te krijgen. Veel 
mensen vonden de thee lekker. 100% vond het een toevoeging, 
wat ook logisch is omdat de kamille het enige ingrediënt was. 
Ondanks dat veel mensen het lekker vonden zou toch niet iedereen 
het zelf willen gebruiken of in de supermarkt willen zien. Het 
gemiddeld cijfer van de beoordelingen is een 7. 
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CONCLUSIE 
Er is onderzoek gedaan naar wat het gewas, de Grote Lisdodde, 
voor potentiele waarde kan leveren bij een hoge waterstand in 
Volgermeerpolder. Hier is kwalitatief onderzoek naar gedaan met 
een kleine selecte groep. De uitkomst moet dan ook niet gezien 
worden als algemeen geldig.  

Er is een steekproef gedaan die kwalitatief gericht is en niet 
kwantitatief. Hieruit blijkt dat de scheuten van de Grote Lisdodde 
als groente wel te eten zijn wanneer het in een gerecht verwerkt is. 
Wanneer deze los worden bereid, vindt men het toch niet lekker. 70 
a 80 procent zou de scheuten zelf een keer willen bereiden en ziet 
ze dan ook graag in de supermarkt. Het stuifmeel van de Grote 
Lisdodde is een eiwitrijk eetbaar gedeelte. Dit is te verwerken in het 
meel van bijvoorbeeld pannenkoeken. Merendeels van het panel 
vond het stuifmeel geen toegevoegde waarde hebben aan een 
gerecht en zou het dan ook niet kopen in de supermarkt. 

Uit ervaring met het bereiden van de Grote Lisdodde blijkt dat maar 
een klein gedeelte van de plant eetbaar is en goede verwerking in 
een gerecht veel moeite kost. Dit geldt ook voor de andere eetbare 
planten die met het evenement zijn voorgeschoteld. Wel blijkt van 
een andere ondervinding dat de bezoekers van het evenement het 
een leuke nieuwe ervaring vonden om eetbare wilde planten te 
proeven. Hieruit valt op te maken dat hapjes van eetbare wilde 
planten een publiekstrekker is. De bezoekers vonden het spannend 
om iets nieuws te proeven direct uit de natuur. 

De aanbeveling met dit rapport is dan ook om verbredend 
onderzoek te doen op de natuur van de Volgermeerpolder, gericht 
op eetbare wilde natuur. 
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BRONNEN 
-   De plant 

http://www.geologievannederland.nl/fossielen/planten/grote-
lisdodde 
Boek ‘Het grote wildplukboek’ van Edwin Flores 
 

-   Toepassingen 
Boek ‘Eetbare Wilde Planten’ van Steffen Guido Fleischhauer, 
Jurgen Guthmann en Roland Spiegelberger 
 

-   Locatie 
http://www.volgermeer.nl/ 
 

-   Historie 
Boek ‘Gifpolder Volgermeer, van Veen tot Veen’ van Goof 
Buijs, Jeroen Trommelen en Stephanie Kaars 
 

-   Onderzoek 
http://www.allesovermarktonderzoek.nl/onderzoeksmethoden 
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BIJLAGEN 
Bijlage 1, beoordelingsformulier 

Gerecht: …………………………………………………………………. 

Wat is uw geslacht? ………………………….. 

Wat is uw leeftijd? ………… 

Vond u het gerecht lekker? 
o   Ja 
o   Nee 

 

Wat voor cijfer geeft u het gerecht (waarbij 1 is slecht t/m 10 is 

goed)? ………… 

 
Vond u de wilde plant(en) toegevoegde waarde hebben aan het 
gerecht? 

o   Ja 
o   Nee 

 

Zou u de wilde plant zelf ook een keer willen gebruiken in een 
gerecht? 

o   Ja 
o   Nee 

 

Zou u dit in de supermarkt willen zien liggen? 
o   Ja 
o   Nee 

 

Heeft u nog opmerkingen over dit gerecht? 
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Bijlage 2, persbericht 

--- BEGIN PERSBERICHT --- 

Proef de natuur op de Volgermeerpolder 

Zaterdag 18 juni wordt er een klein evenement georganiseerd op het 
natuurgebied, de Volgermeerpolder. Er zullen kleine hapjes worden gemaakt van 
eetbare wilde planten die te vinden zijn in het wild op de Volgermeerpolder. De 
bedoeling van dit evenement is dat bezoekers de natuur kunnen proeven en 
beoordelen wat hij of zij van deze hapjes vindt. Tussen 14 uur en 16 uur zullen er 
bij de keet, Broekergouw 22, hapjes worden bereid om te proeven. 

 De belangrijkste eetbare wilde plant op deze dag is de Grote Lisdodde 
(Typha latifolia), ook wel rietsigaar genoemd. Deze plant groeit volop op de 
Volgermeer in en om alle waterplassen. Het gaat er hoofdzakelijk om of de Grote 
Lisdodde lekker wordt gevonden om te eten als groente. Op het evenement zal 
ook Goof Buijs, bestuurslid van het burgercomité van de Volgermeerpolder, 
aanwezig zijn om wat te vertellen over de geschiedenis van dit natuurgebied. De 
heer Buijs heeft onder andere het boek Gifpolder Volgermeer, van veen tot veen 
geschreven. 

 Een stagiair van de gemeente Amsterdam van de afdeling ruimte en 
duurzaamheid organiseert het evenement. De stagiair, Mark van den Brom, 
studeert groene stedelijke ontwikkeling aan de CAH Vilentum in Almere. De 
stagiair moet onderzoeken welke functie de Grote Lisdodde op de 
Volgermeerpolder kan vervullen als gewas. Zou deze plant uiteindelijk bij de 
mensen thuis in de keuken bereidt kunnen worden als groente of zal het als 
siergewas geoogst kunnen worden? 

 

--- EINDE BERICHT --- 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande persoon: 

Mark  van  den  Brom 

Stagiair  Ruimte  en  Duurzaamheid  gemeente  Amsterdam  

Mobiel:  06-43579658  

Email:  mark.van.den.brom@amsterdam.nl 
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