
Het model van de Maasvlakte in het Waterloopbos door de ogen van oud LC-lid Klaas van der Wal. 
 
Het Waterloopbos, een bos vol waterloopkundige modellen, heeft bijzondere historische waarde. 
Zoals Natuurmonumenten het op de website voor dit gebied treffend omschrijft: In het 
Waterloopbos hebben Nederlanders leren werken met water! 
Onze wereldwijde bekendheid als waterland danken we aan al het onderzoek dat in dit bos heeft 
plaatsgevonden. Een bijzondere plek in de Noordoostpolder waar we trots op mogen zijn.  
 
In de LC heeft elk lid een van de terreinen van Natuurmonumenten in Flevoland als aandachtsgebied. 
Af en toe er even heen om te kijken hoe het gebied zich ontwikkeld en hoe het erbij ligt. Voor Klaas 
van der Wal, in december 2021 afgezwaaid als LC-lid, was dit het Waterloopbos. Hij heeft hier vele 
uren doorgebracht met zijn camera en heeft veel herinneringen aan dit bosgebied.  
 
In februari jl. liet hij ons weten: 
 
‘Hoewel het Waterloopbos als aandachtsgebied binnen de LC verleden tijd is, is dit bos nog wel mijn 
persoonlijke aandachtsgebied! 
Twee dagen geleden was ik er weer op de fiets vanuit Emmeloord en was bij het waterloopkundig 
model van de Maasvlakte. Wat een verschil met twee jaar geleden! 
Het beeld is natuurlijk wel vertekend, de foto uit 2020 is in de zomer gemaakt met een weelderige 
plantengroei, en vervallen muurtjes, watervalletjes, libellen, weidebeekjuffers en vele andere 
insecten. 
Nu is het nog kaal beton. En in plaats van het schelpenpaadje loopt er nu een betonpad langs, met 
twee mooie bruggetjes. Maar het wordt weer mooi, er komt nieuwe natuur, vertelde boswachter 
Dick Buitenhuis mij die ik later sprak. En daar heb ik alle vertrouwen in, het wordt vast weer mooi!’ 
 
Bedankt Klaas voor deze mooie foto’s. We hopen dat je ons op de hoogte blijft houden van wat je 
allemaal ziet in de provincie, in woord en in beeld! 
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https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/waterloopbos
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