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Geachte heer, mevrouw, 

    

Zoals u waarschijnlijk weet is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op dit moment bezig 

met de voorbereidingen voor de dijkversterking van de Landsmeerderdijk en de Oostzanerdijk. De 

versterking gaat plaatsvinden aan delen van de dijk tussen het Concertgemaal en de inlaatduiker 

Oostzanerdijk in de gemeente Amsterdam.   

 

Als voorbereiding op de dijkversterking worden er diverse onderzoeken uitgevoerd. Hier bent u 

eerder over geïnformeerd. Eén van de onderzoeken die wij nu gaan uitvoeren, is het 

natuuronderzoek naar de rugstreeppad. Er wordt bekeken of en hoeveel padden er aanwezig zijn 

rondom de dijk. Waterproef, een laboratorium voor onderzoek van water en bodem, voert dit 

onderzoek voor ons uit.  

 

Wat merkt u hiervan? 

Tussen 31 juli en 30 september 2020 vindt het onderzoek plaats. De onderzoekers komen vijf 

keer gedurende deze periode op locatie. De locaties die zij onderzoeken zijn allemaal gelegen bij de 

Wilmkebreekpolder (zie kaart hieronder). De exacte onderzoek momenten zijn helaas niet aan te 

geven, omdat dit afhankelijk is van de weersomstandigheden. Het onderzoek naar de rugstreeppad 

kan alleen in het donker uitgevoerd worden (vanaf de eerste schemering tot het eerste 

ochtendlicht), omdat de pad dan actief is. Het kan zijn dat de onderzoekers van Waterproef kort 

nabij uw terrein of woning komen. Zij zullen hierbij zo voorzichtig mogelijk zijn en soms, indien 

nodig, gebruik maken van zaklantaarns. Wij vragen hiervoor u begrip.  
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Onderzoeksgebied rugstreeppad Landsmeerderdijk (sectie 21)  

 

 
 

 

Contactgegevens  

Mocht u specifieke vragen hebben over het onderzoek naar de rugstreeppad, dan kunt u contact 

opnemen met Wouter Teunissen (Waterproef), bereikbaar via w.teunissen@waterproef.nl.   

 

Voor vragen over het project kunt u het beste contact opnemen met één van de 

omgevingsmanagers: Thomas Rus of Romee Huisman. Zij zijn bereikbaar via het algemene 

telefoonnummer van HHNK, 072-582 8282.  Meer informatie over de werkzaamheden kunt u vinden 

op de website: https://www.hhnk.nl/dijkversterking-overtoom-westzaan.   

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Thomas Rus en Romee Huisman  

Omgevingsmanagers HHNK 

 

mailto:w.teunissen@waterproef.nl
https://www.hhnk.nl/dijkversterking-overtoom-westzaan/

