Het Waterloopbos in de Noordoostpolder is een idyllisch
huwelijk tussen wetenschap en natuur. Oude
waterwerken op schaal, begroeid met mos en varens,
verscholen tussen de bomen. Corine Nijenhuis wandelde
voor VLOT door het rijksmonument waar ingenieurs
hebben plaatsgemaakt voor ijsvogels en kikkers.
Door Corine Nijenhuis Foto’s Natuurmonumenten: Laurence Delderfield, Andries de la Lande, Martin Stevens

Ons binnenwaterstelsel is met zorg gereguleerd. Dat was ooit wel
anders. Toen stroomde de zee ongehinderd het land binnen. De waterwolf vrat het land aan en slokte haar bewoners op. Dat beest diende
beteugeld te worden. Noeste Nederlandse waterwerkers bouwden
dammen, dijken en sluizen om het water in toom te houden, met als
bijkomend voordeel het winnen van nieuw land.
Maar de aanleg van een waterbouwkundig werk is geen kinderspel.
De effecten ervan zijn reusachtig. Om de invloed op de loop van het
water te kunnen inschatten, moesten er metingen gedaan worden, en
berekeningen gemaakt. In een tijd zonder computers kon dat maar op
één manier: proefondervindelijk. Vanaf 1927 bouwde het Waterloopkundig Laboratorium schaalmodellen om waterbouwkundige proeven uit te kunnen voeren. Dat deden ze in een bescheiden onderkomen in de kelder van de TH in Delf. Kort na WOII, toen de projecten
groter werden en de proefopstellingen meegroeiden, werd uitgekeken
naar een nieuwe locatie. Het werd een bosperceel in Marknesse.
Het Waterloopbos is stil en geurig. En bijzonder vochtig. Door de
vele kanalen en sloten is een bijzondere habitat ontstaan die tientallen
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Het temmen
van de waterwolf

soorten vogels trekt. IJsvogels glinsteren tussen het groen, ganzen
bouwen hun nesten hoog in de bomen. Die bomen zijn er in vele
soorten. Ze zijn lukraak door elkaar gezet om gezamenlijk, in meer
dan een halve eeuw tijd, uit te groeien tot een aantrekkelijk soort bos.
Soms lijkt het of je in een kijkdoos loopt, takken vormen een dak van
bogen, als in een kerkgewelf. Er zijn gifgroene poelen waar stilstaand
water zich verschanst onder een dikke laag kroos. Kraakheldere vijvers die de wolken reflecteren, zanderige stroompjes vol plonzende
kikkers. En er zijn stenen muurtjes, her en der, door mos bedekt, alsof
het hier een verweerde kasteeltuin betreft. Een idyllisch bos. Het
wordt pas vreemd als je plots voor de Maasvlakte van Rotterdam
staat. Dat wil zeggen: het schaalmodel.
Het was de eerste proefopstelling die het Waterloopkundig Laboratorium bouwde nadat ze het bosperceel in 1952 toegewezen gekregen
had. De omgeving was ideaal voor het werk. Het Waterloopbos ligt
op de voormalige Zuiderzeebodem; 5 meter lager dan het peil van het
Vollenhovermeer, een van de randmeren van de Noordoostpolder. Via
een schuivensysteem stroomde het water de gegraven kanalen in, op

weg naar schaalmodellen van havens en stuwdammen. Om na gebruik weer weg te vloeien in de 2 meter lager liggende Zwolse vaart.
Daarnaast was er, dankzij de bomen, nauwelijks wind die de proefnemingen kon beïnvloeden.
Na het Rotterdamse Maasvlakte-model volgden tientallen proefopstellingen. De havenmond van IJmuiden werd op schaal 1:300 nagebouwd, om te onderzoeken welke vorm geschikt was voor uitbreiding. Scheveningen en Vlissingen volgden. Waterbouwkundigen
creëerden een model om golfoverslag bij de Afsluitdijk te meten, en
een onderzoeksopstelling van de sluitgaten in de Deltawerken. Er
kwam een stroomgoot en er waren golfmachines. Mannen op hoge
ladders fotografeerden drijvende snippers papier die de stroompatronen van het water zichtbaar maakten.
Ook het buitenland werd ruim vertegenwoordigd. In het bos werd op
schaal 1:50 de kustlijn van Denemarken nagebouwd, om een oplossing te vinden tegen kusterosie. De havens van Lagos, Beyrouth en
Libië lagen te glinsteren tussen de bomen. Tot de tijd hen inhaalde.
Met de opkomst van de computer was het gedaan met de miniatuurwaterwerken in het Waterloopbos.
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Nu toont het bos de sporen van zijn verleden. De verroeste golfmachine aan de rand van een bassin vol waterlelies vertelt de geschiedenis van Nederlands water, hoewel het net zo goed een autonoom
kunstwerk zou kunnen zijn. Veel proefopstellingen zijn aan zwaar
verval onderhevig, sommigen al haast verkruimeld door de tijd.
Wanneer de onderzoekers klaar waren met een schaalmodel braken
ze het niet af, maar lieten het achter. Dan annexeerde de natuur de
goten en geulen. Sluizen en stuwen werden overwoekerd en onderdeel van het bos.
Het had anders kunnen lopen. Toen het Waterloopkundig Laboratorium in 1996 vertrok, werd het bos verkocht aan een projectontwikkelaar die het deels wilde kappen om er vakantiewoningen te bouwen.
Dat plan werd voorkomen dankzij het ingrijpen van bewoners en
diverse natuurorganisaties. In 2002 werd het Waterloopbos aangekocht door Natuurmonumenten, sinds 2015 heeft het de status van
een rijksmonument. Niet slecht voor een plek waar ooit de waterwolf
heer en meester was: de bodem van de Zuiderzee.
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