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Het Bloso-domein te Hofstade
gemeente Zemst

Dit domein, gelegen langs de Tervuursesteenweg, heeft een rijke geschiedenis. De
putten van Hofstade werden begin 1900 gegraven voor de aanleg van de spoorweg.
Zij groeiden in de jaren twintig spontaan uit tot een recreatie-oord zonder
voorzieningen. Na een periode van heel wat discussie werd in 1932 een klein deel
van het gebied ingericht als recreatiezone. Het ganse gebied werd in 1939
opengesteld en ingericht als recreatie-oord door het Ministerie van Volksgezondheid
en Gezin. In 1983 werd het overgedragen aan Bloso. Het domein bestaat voor een
groot deel uit bossen. Rond de vijvers zijn wandelpaden. Toegang is het hele jaar
door mogelijk, in de zomermaanden betaal je er wel een parkeerprijs. In het domein
is de taverne Het Bootshuis gelegen, een ideaal vertrek- en eindpunt voor een
vogeltocht.

Want inderdaad, het Bloso-domein herbergt een grote verscheidenheid aan
vogels. Bepaald voor watervogelobservatie zijn de vijvers de beste plaats in de regio.
De recreatiedruk is echter in alle seizoenen een minpunt, dat men erbij moet nemen.
En als je enkel in het weekend kan wandelen, kies dan zaterdagmorgen.
Vooral in het verleden, en nu nog zelden, kwamen een doortrekkende Parel- en
Roodkeelduiker hier even pleisteren. Alle Europese soorten futen werden er al
gezien. Sedert jaren komen er tientallen Aalscholvers overnachten. Het domein biedt
de enige Noordwest-Brabantse broedkolonie van Blauwe Reigers. Tot in de jaren
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vijftig hebben hier Woudaapjes gebroed. ’s Winters en tijdens de doortrek zijn
honderden eenden aanwezig, met een grote diversiteit aan soorten. Brilduikers en
de drie soorten zaagbekken worden welhaast jaarlijks waargenomen. Voor een
Eider, of een Grote of Zwarte Zee-eend moet men wat meer geluk kennen.
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Midden mei is de uitgelezen periode om een of ander steltlopertje aan te treffen dat
zeldzaam is voor het binnenland. Imponerend is ook de slaapplaats, ’s winters, of is
het een voorverzamelplaats, van duizenden meeuwen, die je met moeite één voor
één kan bekijken, op zoek naar Zwartkopmeeuw, Geelpoot- of Pontische Meeuw.
Eén keertje lukte het om er een (gehomologeerde) Kleine Burgemeester uit te halen.
Voer voor de specialisten. Gemakkelijker te herkennen is de IJsvogel, die broedt in
het domein. Het lijstje met kleine zangvogels die er gehoord of gezien worden, is
indrukwekkend.
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