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Waterloopbos



Doel presentatie

• Eerste verkenning ten behoeve van de Gebiedsvisie Waterloopbos.

• Overkoepelend beeld schetsen dat samenhang kan brengen in de verschillende ontwikkelingen.

• Benoemen bouwstenen.

• Welke kansen en bedreigingen ziet u in het gebied Waterloopbos en omgeving?
• Welke prioritering ziet u voor de gebiedsvisie van het Waterloopbos en omgeving?



De Voorst als Genius loci

Gebiedsintroductie







Ingesloten strandvlakte

Laagte ontstaan door afgraving

Zeestrandglooiing

Vlakte van getij-afzettingen

Strandwal

Aanwasvlakte

Abrasievlakte

Stuwwal

Legenda



• Bedrijvigheid: NLR, DNW, 
MITC/RDW

• Zonnevelden
• Arbeidsmigranten en LAB 

32 (Culturele broedplaats)
• (Verblijfs-)Recreatie, 

toerisme en natuur (NM)
• Bezoekerscentrum 

Waterloopbos
• Dyntus Park plannen voor 

Hotel
• Verkeer: Voorsterweg, en 

veerpontje Zwolse vaart







Participatie stakeholders en omwonenden 21-01-2021

S: De geschiedenis van het Waterloopkundig Laboratorium is van mondiale betekenis. 
Nergens ter wereld zijn waterloopkundige modellen bewaard gebleven in zo’n bijzondere 
setting. Is belangrijk voor Nederland als vooraanstaand in Waterbouw in de wereld.

W: Wegennet, met name de Voorsterweg, is niet berekend op huidige 
bezoekersaantallen. Te smal.

O: Educatieve kenniscampus. Informatiecentrum over de gebiedsactiviteiten voor publiek 
(vergelijk Space Expo in Noordwijk).

T: De onzekerheid rondom het Dyntes Techpark. Het gebouw was onderdeel van het 
complex van het Waterloopkundig Laboratorium. De markante architectuur, verbonden 
met de cultuurhistorische waarden van het Waterloopbos, mag niet verloren gaan.



Waterloopbos









Bouwstenen

• Hoogwaardige voorzieningen nodig om verhaal Waterloopbos te kunnen vertellen en te beleven.

• Breder belang dan alleen Natuurmonumenten.

• Waterloopbos sterk verbonden met occupatie Noordoostpolder. Herkenbaar houden belangrijk.
• De toenemende bezoekersstroom (NM: van 70.000 naar 150.000 bezoekers). Vraagt om reguleren 

en verbeteren bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer. 



Recreatie, bossen en natuur







Bouwstenen

• Verbindingen over de vaarten te maken met bruggen of pontjes. Rekening houden met de 
toervaart

• De aanhechting van de dorpen Marknesse , Kraggenburg en ook Vollenhove in landschappelijk en 
recreatief versterken

• Natuurontwikkeling langs Vollenhoverkanaal belangrijk voor de verbinding tussen NNN polder en 
NNN oude land

• Verdroging aandachtspunt. Vraagt om visie en oplossingen (Waterschap Zuiderzeeland).



Cluster technologische bedrijven











Bouwstenen

• Alleen functies toestaan die hoogwaardig technologisch profiel versterken. Niet passende functies 
weren.

• De DigiCity en Campus MITC bieden uitgelezen kans voor samenwerking bedrijven, kennisdeling 
en educatie.

• Ook om breder publiek kennis te laten maken met zaken als smart mobility, drones en luchtvaart.
• Natuurlijke entourage vraagt om natuurinclusief beheer, zoals bloemrijke graslanden, 

natuurvriendelijke slootranden en stevige boomclusters. 

• Samenwerking bedrijven en Natuurmonumenten is kans
• Voorwaarde voor groei is goede ontsluiting en bereikbaarheid met openbaar vervoer. Overlast 

voor bewoners voorkomen.



Het Dyntes Tech Park



Bouwstenen

• De (inter)nationale bedrijven en instellingen gevestigd in DTP (relatie met NLR en DNW) behouden 
voor gebied.

• MITC is daarbij kans.
• Hotel potentieel waardevolle toevoeging, zowel economisch als toeristisch. 

• Kan scharnier vormen tussen bedrijven en toerisme. Behoud iconisch gebouw.
• Voorwaarde succes: hotel moet wat betreft niveau en uitstraling goed aansluiten bij de bedrijven en 

de bijzondere natuur en cultureel erfgoed van het Waterloopbos. Dus hoogwaardig!

• Landschappelijk inpassing, terreininrichting en aansluiting op de omgeving belangrijk.



Zonnevelden

• ‘Gebiedsgericht beleidskader voor zonneweides (Gemeente NOP, 2019)’.
• Locaties: Waterloopbos en Hoogwaardig Bedrijvencluster



Bouwstenen

• Zonneweiden passen bij hoogwaardige bedrijvencluster. Logisch en duurzaam verband tussen 
energie opwek en het gebruik op locatie.

• De geplande zonneweide in het Waterloopbos past in het beleid.
• Past niet in onze visie op ruimtelijke kwaliteit/zonering van het gebied.

• Op lange termijn wenselijk beleid te herzien en onderzoeken of dit gebied bestemming kan 
krijgen passend bij natuurlijke karakter gebied.

• Zonneweiden in alle situaties zorgvuldig inpassen in landschap en natuur.



Bereikbaarheid en entrees







Bouwstenen

• Onderzoek ontsluiting van het hoogwaardige bedrijvencluster.

• Toeristisch verkeer Waterloopbos reguleren.

• Onderzoek of de Voorsterweg deels verkeersluw kan worden.
• Geef het gebied herkenbare entrees. Werk aan de zichtbaarheid.

Zonering

• Noordelijk, tussen de Vollenhoverweg en Voorsterweg:cluster hoogwaardige bedrijven.

• Zuidwestelijk Zwolsevaart, noordelijk van dorp Kraggenburg accent op verblijfsrecreatie.
• Daartussen de meer natuurlijke delen van het Voorsterbos, Wendelbos en Kadoelerbos met als 

hoogtepunt het bijzondere cultureel erfgoed Waterloopbos.



Resumé

Het Waterloopbos e.o. heeft alles in zich om uit te groeien tot een:

1. Een natuur en recreatiegebied met bijzondere toeristische voorzieningen en hoge ecologische 
kwaliteiten (Rijksmonument met mondiale betekenis)

2. Met daarin opgenomen een hoogwaardige bedrijvencampus met onderzoeks- en 
testfaciliteiten op het gebied van luchtvaart en mobiliteit (economisch vliegwiel)

3. Parel in de Noordoostpolder

Dat vraagt om:
• Heldere politieke en bestuurlijke keuzes en regie

• Goede samenwerking tussen gebiedspartijen



Het Waterloopbos en Omgeving is een gebied met een
aantrekkelijke mix van functies die elkaar versterken. De
bossen en het groen maken het tot één geheel. Met het
Waterloop en Omgeving heeft gemeente Noordoostpolder
een gebied om trots op te zijn.



Vervolgstappen

Fase 1: Ophalen en verkennen bouwstenen Gebiedsvisie Q1

Gebiedsatelier 1 (januari 2021)

Product: Ruimtelijke bouwstenen

Fase 2: Opstellen alternatieve ontwikkelingsrichtingen Q2

Gebiedsateliers 2 en 3 (mei/juni 2021)

Product: Concept Gebiedsvisie Waterloopbos. Minimaal 2 varianten

Fase 3: Opstellen Gebiedsvisie Q3

Gebiedsatelier 4 rond/na de zomer 2021

Product: Gebiedsvisie Waterloopbos Q4 2021
Vaststelling door u als gemeenteraad in Q4 2021



Vragen voor u als commissie

• Welke kansen en bedreigingen ziet u in het gebied Waterloopbos en 
omgeving?
• Welke prioritering ziet u voor de gebiedsvisie van het Waterloopbos 

en omgeving?


