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V15 Waterloopbosroute, Noordoostpolder (15,0 km) 
Auteur: Mari Smits 

 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats Waterloopbos, Voorsterweg 34, 8316 PT Marknesse. 

Openbaar vervoer: Buslijn 71 vanuit Emmeloord of Zwolle, halte Voorsterweg aan de Repelweg. 

Loop van hieruit naar punt 2 van de route. Lees de beschrijving aldaar.   

Horeca: ’t Paviljoen, Voorsterweg 34, 8316 PT Marknesse.   Onverhard: 75% 

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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V15 Waterloopbosroute, Noordoostpolder (15,0 km) 

We gaan een wandeling maken door een unieke plek in Nederland. Hier, aan de rand van de 

Noordoostpolder was tussen 1950 en 1996 het Waterloopkundig Laboratorium gevestigd. Hier 

werden  schaalmodellen van waterstaatsprojecten gebouwd en de invloed van waterstromingen en 

golfslag getest voordat de projecten in Nederland maar ook elders in de wereld werden gerealiseerd. 

Na de sluiting van het Lab kon de natuur ongehinderd zijn gang gaan. Tijdens de wandeling passeer je 

allerlei stuwen, plassen en modellen. Tijdens de eerste vier kilometer van de wandeling passeer je 

onder meer de haven van IJmuiden, de Nieuwe Waterweg, de haven van Bangkok, Marsa el Brega in 

Libië en Thyberon in Denemarken. 

Daarna volgen we een kronkelweg door het noordelijk deel van Voorsterbos om uiteindelijk uit te 

komen in het Wendelbos. Dit is een nog jong nat loofbos dat zo’n 15 jaar geleden werd ingeplant met 

populieren, wilgen en elzen. Op de hogere delen staan eiken, kersen en essen. Na nog een stuk 

Voorsterbos keren we terug naar het Waterloopbos, waar we een schaalmodel van de 

Oosterscheldedam doorkruisen. Kortom, een leerzame route door drie stukken bos met ieder een 

heel eigen karakter. 

1. Loop naar het betonpad dat begint midden op de nieuwe parkeerplaats. Passeer hierbij drie grote 

betonnen blokken. Steek daarna een asfaltweg, Scheveweg, over en volg nu een oude asfaltweg, 

Nigerweg. Ga over de houten brug LA en [*] volg daarna een betonpad. Ga LA over het kleine houten 

bruggetje richting de bank. Sla voor het water RA. Passeer de droge sloot en sla dan LA en vervolg het 

betonpad en ga over de houten brug. Sla daarna LA en volg het schelpenpad en ga twee keer over een 

bruggetje met roosters. Het pad komt uit op een parkeerplaats bij het oude informatiecentrum. Sla hier 

RA en ga daarna LA over de asfaltweg. Sla aan het einde van deze weg, Deltaweg, RA en ga over de 

houten brug. Buig daarna direct af naar links en passeer de stuw. Volg nu het kronkelend bospad en 

passeer enkele vlonderbruggetjes en stuwen. Sla aan het eind RA en volg het asfaltfietspad. Sla bij de 

picknickbank LA en volg het betonpad. Ga na het passeren van de houten brug RA. N.B. OV-reizigers 

kunnen hier LA terug naar de bushalte. 

 

2. OV-reizigers: Loop over het fietspad en hou de Repelweg aan de rechterzijde. Busreizigers vanuit 

Emmeloord passeren hierbij de Voorsterweg. Sla na de bushalte aan de boszijde RA en ga het fietspad het 

bos in en passeer hierbij direct een brede houten vlonderbrug. Ga direct na de (volgende) brede 

vlonderbrug LA over een schelpenpad het bos in. Buig bij de stuw af naar rechts en blijf het schelpenpad 

volgen langs een vaart.  Hou aan het einde van deze vaart links aan en passeer de stuw en vervolg het 

schelpenpad. Ga daarna met de bocht naar rechts. Het 

pad wordt later een oud asfaltpad. Volg het Hazepad 

met een bocht naar rechts en volg nu het fietspad langs 

de brede vaart. Ga bij het zijpad RD en blijf de 

Bremweg volgen. Ga daarna RA en ga over betonplaten 

richting een waterstaatkundig bouwwerk. Passeer de 

haven van Bangkok. Ga over het houten vlonderbrug 

en vervolg het pad door het bos. Volg daarna de 

vlonder over het water. Ga bij de bank RD over een 

kronkelend onverhard pad. Sla bij het dijkje RA en 

neem een vlonderpad over het water. Ga daarna LA over het beekje en dan nogmaals LA over de houten 

brug. Het pad komt uit op een betonpad. Ga hier LA over de houten brug en ga direct na de brug LA over 

een dijkje en hou rechts aan, loop langs een stuwcomplex en ga dan naar beneden en loop direct over 

het beton langs de waterkant. Ga aan het eind LA over het betonpad en passeer daarbij een houten 
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brug. Ga na ca. 80 meter na de brug RA over een onverhard paadje naar de stuw en hou daarvoor links 

aan en loop langs het water. Ga bij het infobord LA over klinkerpad en ga terug naar het betonpad. Sla 

dan RA. Ga over de houten brug en sla daar LA en volg de asfaltweg. 

 

3. Ga aan het einde van de weg, Deltaweg, RA en volg nu de Bremweg langs de brede vaart. Ga aan het 

einde van het asfalt RD over de onverharde weg. Ga op de driesprong RA over een half verharde weg en 

ga kort daarna LA bij een paaltje en steen een bospad op. Sla na de tweede vlonderbrug op een 

driesprong LA en volg de beek. Hou bij de samenkomst van twee paden links aan en passeer enkele 

vlonderbruggetjes. Ga een het eind RA over de brede puinweg sla daarna ca. 40 meter vóór de bocht LA 

het bospad in. Sla op een kruising met een graspad LA en volg nu het brede graspad het bos uit. Sla voor 

de boom met bankje RA en vervolg het brede graspad. Sla een het eind RA en steek de klinkerweg over. 

 

4. Ga aan de andere kant van de weg RD over het graspad het Wendelbos in. Passeer onderweg een 

picknickplaats. Sla bij de paal met het hoefijzer RA en ga naar beneden het bos in. Ga op de kruising van 

graspaden RD en volg het graspad langs het water. Sla na de bocht op de driesprong LA en loop richting 

de rand van het bos. Sla direct aan het eind RA en volg het onverharde pad tussen de bomen. Ga bij het 

begin van de vaart RA volg het kronkelend pad het bos in. Hou bij het wandelbankje links aan en volg 

het graspad langs de sloot. Ga op de kruising van paden LA over de brug en ga direct na de brug op de Y-

splitsing LA over het graspad. Volg de brede grasweg met een bocht naar rechts en ga in een bocht naar 

links RA het bos in en daarna aan het eind LA over een breed graspad. Ga dan LA het bos in en volg dit 

pad met een bocht naar rechts. Ga na de afsluitbalk RD in de richting van de weg. 

 

5. Sla op de klinkerweg LA en ga daarna het 

eerste pad RA het Voorsterbos in. Sla na 

de afsluitbalk LA en volg een smal bospad. 

Sla op een Y-splitsing LA, steek daarna de 

kruisende onverharde weg over en vervolg 

het bospad. Sla LA op de kruising van 

paden, bij de wandelbank. Het pad loopt 

het bos uit en wordt dan een asfaltweg. 

Ga terug in het Waterloopbos RA over de 

brede betonweg. Sla vóór het paviljoen ’t 

Proeflab LA en loop richting de 

Deltawerken. Ga RD door het betonnen 

bouwwerk en sla aan de andere kant RA en volg het schelpenpad. Sla daarna weer RA, ga door de 

Deltawerken en slag aan de andere kant RA. Sla LA richting ’t Paviljoen en ga bij de wegwijzer LA. Volg 

nu het half verharde pad door het bos. Ga na de proefopstelling met de bocht mee naar links en sla aan 

het eind LA en volg de asfaltweg, Nigerweg. OV-reizigers: ga RA over de houten brug en volg de route 

onder nr. 1 bij [*]. Steek de kruisende asfaltweg over en loop RD naar de parkeerplaats.   

EINDE VAN DE WANDELING 

 


