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Floordambos & Brucargobekken
Gemeenten Steenokkerzeel, Machelen & Vilvoorde

Het Floordambos, grotendeels gelegen op het grondgebied Melsbroek, vormt samen
met het kasteeldomein van de Ribeaucourt te Perk en nog enkele versnipperde
bossen buiten de regio, tot aan Veltem-Beisem toe, één van de weinige
habitatrichtlijngebieden, gedeeltelijk gelegen in de regio Noordwest-Brabant.

Foto © Erik Toorman

Het Floordambos is een uniek gemengd, moerassig loofbos, vooral waardevol op het
vlak van planten en insecten. Het heeft jaren geduurd voor er enige
beschermingszekerheid voor dit bos tot stand kwam, maar ook het huidige statuut
biedt nog onvoldoende garanties. Het grootste gedeelte is nog steeds privé-domein
(drie kasteeldomeinen en een golfterrein), maar een mooi deel is toegankelijk op
wandelpaden. De Natuurpunt afdeling Vilvoorde-Machelen-Steenokkerzeel heeft
een wandelroute met informatieborden uitgezet.
Het westelijke, door de E19 geamputeerde deel, gekend als het Peutiebos, wordt
doorsneden door de Trawoolbeek. In het noordelijke deel, op grondgebied Peutie
(Vilvoorde), bevindt zich een van de weinige Roekenkolonies in NoordwestBrabant. Het zuidelijke deel is nu grotendeels eigendom van de gemeente Machelen,
en in beheer gegeven aan de lokale afdeling van Natuurpunt, die zelf een smal stuk
langs de Trawoolbeek heeft kunnen verwerven.
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Peutiebos te Peutie met enkele zichtbare Roekennesten © Erik Toorman

De avifauna is erg gevarieerd. Onder broedvogels vinden we diverse roofvogels en
uilen, spechten en allerlei zangvogels. Koekoek, Wielewaal en Fluiter zijn jammer
genoeg uitgestorven.
Diverse waterpartijen in en rond het Floordambos spelen een belangrijke rol. Van de
kasteelvijvertjes, is vooral de Huyenhovenvijver een vogelrijke plas, met
broedgevallen van Dodaars, Ijsvogel en uitzonderlijk zelfs Slobeend. Vroeger was
dit een verlandende vijver met veel riet.
Het Vogelzangbekken, gelegen aan de zuidrand van het bos, dateert van de
allereerste luchthaven, toen nog beperkt tot Melsbroek. Hier komt nog steeds heel
wat afvalwater in terecht. Desondanks kan men hier op onverwachte tijdstippen
interessante vogels vinden, zowel watervogels, steltlopers als interessante
zangvogels. Dodaars en Kuifeend doen zelfs al dan niet succesvolle broedpogingen.
Ook Krakeend heeft hier reeds gebroed. Het grenst aan akkerland waar Kieviten,
Patrijs en Gele Kwikstaart broeden.

Het Vogelzangbekken © Erik Toorman
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Tijdens de jaren 1960 was het een ecologisch gezondere vijver die dienst deed als
lokale visvijver. In het bijzonder tijdens de trek werden dan zeldzamere soorten
waargenomen, zoals Woudaapje en Baardmannetje.

Dodaars op nest, gebouwd op de rand van een Meerkoetennest
in het Vogelzangbekken © Erik Toorman

Ingesloten tussen het Floordambos, de E19 en het Melsbroekse golfterrein, vindt men
het Brucargobekken. Dit wachtbekken vangt een deel van het overtollige regenwater
op van de Nationale Luchthaven. Het geheel werd midden jaren ’90 heraangelegd en
werd pas sindsdien ontdekt als een potentieel waardevol vogelhabitat, met in het
bijzonder een onderschatte aantrekking op heel wat watervogels.

Het Brucargobekken © Erik Toorman

Sinds 1997 broedt hier jaarlijks een koppel Bergeend. De kans op het aantreffen van
duikende watervogels (futen, Aalscholvers, duikeenden, …) is hier doorgaans
groter dan in de nabij gelegen Woluwebekkens*, omwille van de grotere diepte.
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Een gedetailleerd overzicht van de avifauna staat beschreven in het boek “V
Vogels
in de Beneden-Woluwevallei. Avifauna van Machelen-Diegem, de
Onweersbekkens op de Woluwe en het Floordambos” (Rapport 2003, nr.3,
Natuurpunt Studie, Mechelen), nog steeds verkrijgbaar via de Vogelwerkgroep
(zie “Publicaties”) of bij de Natuurpunt Afdeling Vilvoorde-MachelenSteenokkerzeel.

Tekst: Erik Toorman (oktober 2006)
* Zie apart dossier over de Wachtbekkens op de Woluwe
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