
Spetterdag 28 augustus 2021 

Na een rustjaar weer een spetterdag gehouden. Dit jaar naar Waterloopbos (deel van het Voorsterbos) 
in Markenesse op de grens van Noordoostpolder en Friesland. Om 10.30 uur vertrekken we met 4 
auto’s en 13 deelnemers (eentje op eigen gelegenheid) vanuit Leusden en zijn om 12.00 in het 
Waterloopbos. We lunchen op een leuk graslandje met picknickbanken naast het restaurant bij de 
ingang. Het weer kan niet mooier. Om 13.00 arriveren twee heren in groene pakken van 
Natuurmonumenten. We  verdelen de groep over de twee gidsen en gaan op pad.  
 
Vanaf 1951 is daar gestart met een 
openluchtlaboratorium voor 
waterwerken. De eerste directeur was 
Jo Thijsse, een zoon van Jac. P. Thijsse. 
Het grootste object is de 240 meter 
lange betonnen Deltagoot voor 
onderzoek naar onder andere de 
pijlers  voor de stormvloedkering in de 
Oosterschelde.  
 
Met de komst van de computer werd 
het veldwerk in het waterloopbos 
geleidelijk aan overbodig. In 1996 sluit 
het laboratorium. Bijna viel het bos 
eind jaren negentig ten prooi aan 
bungalowbouw die alle historie zou 
uitwissen. Dat wordt voorkomen              Deltagoot 
dankzij actie van omwonenden. Eind 2002 verwierf Natuurmonumenten deze plek en werd het 
Waterloopbos veiliggesteld. 
 
In de ijstijd was het ijs ter plekke 100 
meter dik. Daardoor werd de bodem 
sterk samengeperst waardoor een 
keileem ontstond. Boeren kunnen 
niets met kleileem en daarom is bij de 
inpoldering besloten hier bomen te 
planten. Er staat van alles door elkaar; 
van loof- tot naaldhout. Dat gebeurde 
overal in de polders waar keileem 
voorkwam.  
 
Het onderzoeksgebied kent een 
netwerk van wateraanvoer- en een 
netwerk van waterafvoer-kanalen. 
Kenmerkend voor het gebied is dat het 
waterpeil 4 meter lager ligt dan op het 
vaste land. Met hulp van deze                   Gids aan het woord 
watergangen en waterpeilverschillen zijn proeven in tientallen op schaal gebouwde waterwerken  
uitgevoerd.  
 
In het bos werden zowel Nederlandse als buitenlandse havens, rivieren en kusten als wetenschappelijk 
model nagebouwd. Van de haven van Bangkok tot de kust van Denemarken, van de Willemstunnel in 



Rotterdam tot de haven van IJmuiden. 
In totaal hebben er meer dan 200 
verschillende onderzoeken plaats-
gevonden. Vaak waren daar 
watergolven voor nodig zoals in de 
genoemde deltagoot. 
 
Wat opvalt is dat al die testlocaties nu 
overwoekerd zijn  door struiken, riet en 
andere vegetatie met daarom heen het 
oorspronkelijke bos. Zo’n testlocatie is 
vaak een “gat” in het bos waar het 
warm en vochtig is, wat zorgt voor een 
bijzonder klimaat. De indruk is dat het 
Waterloopbos meer een bijzonder 
natuurgebied wordt dan een museum  
met waterbouwkundige kunstwerken 
op schaal.                                                           “Gat” in het bos 
 
Van de gids begrepen we dat er drie 
kunstwerken gerestaureerd gaan 
worden waarvan we  er een gezien 
hebben die bijna klaar is.   
 
Gezien de reacties was het een 
geslaagde dag. 
 
 
Arie van den Bremer 

  

 

                                                                                
                                                                              Kunstwerk voor golfbeweging, in restauratie 


