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Dorent-Nelebroek te Eppegem
gemeenten Zemst & Vilvoorde

Het natuurgebied Dorent-Nelebroek is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Het
is gelegen te Eppegem, en voor een deeltje op Vilvoorde. In het noorden ervan ligt
het Dorentbos, gelegen langs de Grimbergsesteenweg te Eppegem. Dit bos is een
reservaat van Natuurpunt-Zemst.
Dit is een uitstekend beheerd gebied vol haagkanten en drassige weiden. In schrale
weiden en ook waar niet gegraasd wordt, vindt men de zeldzame plant Grote
pimpernel. Daardoor is het gebied Europees erkend als habitatrichtlijngebied, wat
een speciale bescherming met zich meebrengt.
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Tussen de vervuilde waters van zowel de “Oude Zenne” (een overblijfsel van het
rechttrekken van de Zenne in de 19de eeuw) als de “Nieuwe Zenne” (een verdere
rechttrekking die zowat 100 jaar geleden plaatsvond), liggen 2 grote meanders. Deze
zijn van het gecontamineerde water afgesloten, en zijn, naast planten en amfibieën,
ook rijk aan vogels.
Geregeld is de Blauwborst er te zien, en het Witgatje vind je er het hele jaar door, in
het voorjaar zelfs tot 20 ex. en meer samen.
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Onder de broedvogels noteren we IJsvogel, Torenvalk, Roodborsttapuit, Ransuil,
Steenuil, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Grasmus en in sommige jaren
Scholekster. Wat verderop, op de hoger gelegen en bedreigende Cargovil-terreinen,
broedt de Rietgors. Aan het aanpalende wachtbekken tegenover de C&A-kantoren
broedde tot voor kort de Dodaars.
Het natuurgebied Dorent-Nelebroek is ook tijdens de trekperiodes interessant voor
ondermeer Wintertaling, Pijlstaart, Regenwulp, Gekraagde Roodstaart, Bonte
Vliegenvanger, Grauwe Klauwier, Boomvalk, Kruisbek, Braamsluiper, Tapuit,
Paapje en Kemphaan.
Zeldzame soorten zijn er zeker te verwachten. Buidelmees, Schreeuwarend en
Orpheusspotvogel werden er al waargenomen, en echt niet in een ver verleden.
Uniek was de ontdekking in 2003 van een geslaagd broedgeval van Grote Karekiet,
de enige broedplaats van deze soort dat jaar in gans Vlaanderen.
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In het noorden van Dorent-Nelebroek ligt het Dorentbos. Het is voornamelijk
begroeid met wilg. Vanaf de Grimbergsesteenweg daalt de bodem vrij snel tussen
het struikgewas. Naar achteren toe wordt de vegetatie meer open. Helemaal
achteraan werd in 1999 een poel gegraven.
Een wandelfolder voor het hele gebied is te verkrijgen bij de gemeentediensten van
Zemst en bij het bestuur van Natuurpunt afdeling Zemst (zie “Links”).
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