Bossen in de Noordoostpolder
(bron www.noordoostpolder.nl)
In de Noordoostpolder liggen drie grote bossen.
Voorsterbos
De Voorst was vroeger een steile keileembult die over de Zuiderzee uitkeek. Op
het nieuwe land nabij Kraggenburg ligt nu het Voorsterbos van 800 ha groot is,
dat is aangeplant tussen 1944 en 1945. Het Voorsterbos heeft vier campings,
een zwembad, een speeltuin, een hotel, twee restaurants en een jachthaven.
Vlakbij liggen de natuurgebieden De Wieden en de Weerribben. Verder kent het
Voorsterbos wandel-, fiets- en ruiterroutes.
Waterloopbos
Het Waterloopbos ligt aan de noordkant van het Voorsterbos (bij Kraggenburg).
Het werd in 1944 aangelegd. Het Waterloopbos en het Voorsterbos zijn de
oudste bossen van Flevoland.

In 1952 droeg de Rijksoverheid het Waterloopbos over aan het Waterloopkundig
Laboratorium. Bij elke opdracht werd een proefopstelling op schaal in het bos
gebouwd. Zo zijn in het Waterloopbos de Deltawerken en de havens van Lagos
en Vlissingen berekend en ontworpen.
Met behulp van stuwen, dammen en overlaten bootsten ingenieurs de
werkelijkheid na. Was de studie voltooid, dan werd de proefopstelling in het bos
achtergelaten. Met de komst van de computer werden de schaalmodellen in het
bos overbodig. De natuur greep daarop volop haar kansen. Goten en geulen,
dammen en stuwen raakten weelderig begroeid met allerlei soorten planten.
In het gebied liggen fietspaden en wandelroutes, die ook toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers.
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Kuinderbos
Het Kuinderbos ligt in het noorden van de gemeente en beschikt over diverse
voorzieningen, zoals wandel-, natuur- en fietspaden, een natuurcamping,
dagcamping, speelweiden, picknickplaatsen, kampvuurplaatsen, een
hondenlosgebied, ATB-route, ruiterroute, ruïnes en dergelijke. U kunt op
afspraak een excursie met de boswachter maken.
Inlichtingen: Kuinderbos Bant: telefoon: (0527) 23 17 06;
fax: (0527) 23 15 34
h.bergman@sbb.agro.nl; http://www.staatsbosbeheer.nl/

Natuurexcursies
Via Ontmoet het Platteland kunt u kennis maken met de agrarische,
cultuurhistorische en natuurlijke omgeving van Emmeloord en de groendorpen
van de Noordoostpolder http://www.ontmoethetplatteland.com/

Uitsluitend op afspraak en bedoeld voor groepen.
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