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Het vliegveld van Grimbergen  
gemeente Grimbergen 

 
“Lintbos” is de naam, sedert de activiteiten van het recreatieve vliegverkeer in de 
jaren negentig op een laag pitje werden gezet, en het vliegveld een nieuwe 
nabestemming kreeg. Het gebied ligt voor een klein gedeelte op het grondgebied van 
Beigem. Men kan er aangenaam wandelen in elk seizoen, en ook de akkers en 
weilanden rond het Lintbos zijn steeds veelbelovend op vogelvlak. Er is nog wel een 
lichte recreatiedruk. Deze hinderen de vogelaars wellicht vaker dan de vogels. 
 

 
 
Toen het vliegveld nog volop vliegveld was, vormde het een uniek biotoop 
(uitgebreide prairie). Met het verminderen van de vluchten en de nog lage nieuwe 
aanplantingen was de plaats tot circa 2005 uitermate geschikt voor trektellingen.  
 
Nu wisselen vlaktes grasland zich af met opschietende bosschages.  
 
De snelle biotopische evolutie van het vliegveld heeft ook gezorgd voor het 
verdwijnen en verschijnen van vogels. Grauwe Gors, Kievit en wellicht ook Kwartel 
en Graspieper werden er schaarser tot erg schaars. Anderzijds werden nieuwe 
soorten als Roodborsttapuit (5 broedparen in 2006), Geelgors (daar voor het eerst in 
2006 zingend waargenomen) en Boompieper aangetrokken. Beide laatstgenoemde 
soorten kunnen er broedvogels worden op korte termijn. 
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Ook Slechtvalk en Scholekster, die net buiten het gebied broeden, komen hier 
voedsel zoeken. 
 
Tussen de periode van vliegverbod en bebossing was het biotoop uitermate 
interessant voor roofvogels. In de zomer van 1998 werden er bv. 36 Torenvalken 
geteld, wellicht de op een na grootste concentratie ooit in Vlaanderen vastgesteld. 
 

 
 
Goede vertrekpunten voor een wandeling op en rond het vliegveld zijn de Kouter in 
Beigem (Daalstraat) en het kasteel Oyenbrug te Grimbergen.  
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De foto hieronder toont dat het vliegveld deel uitmaakt van een cluster van 
uitwisselingsgebieden: de Cargovil-terreinen gelegen op Eppegem, Vilvoorde en 
Grimbergen; het Zeekanaal; de Dorent in Eppegem; en het Bos van Aa in Zemst. Om 
er maar enkele te noemen. 
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