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Het Gravenbos te Humbeek  
gemeente Grimbergen 

 
 
Eén van de mooiste bossen uit de regio is gelegen in Humbeek, een dorp dat in twee wordt 
gesplitst door het Zeekanaal ofte de Willebroekse Vaart. Langs de westelijke oever strekt het 
Gravenbos zich uit en dartelt het met de grens met Kapelle-op-den-Bos. Dit bijna 100 ha 
groot gemengd bos is weliswaar een privé-domein, maar is via een wandelpad toegankelijk en 
doorkruisbaar. Een beperkt gedeelte van het wandelpad is amper geschikt voor wie slecht te 
been is. 
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Het bos biedt een grote variatie aan biotopen: naald- en loofbomen, een beukendreef, moeras, 
weiden, beken, bosschages, een manège, parkachtige elementen en een kasteeldomein. Niet te 
versmaden is het prachtige parkje omheen de Lourdesgrot, een openlucht-gebedsplaats met 
kruisweg, vlakbij het Zeekanaal. Deze afwisselende habitats leiden automatisch tot een grote 
hoeveelheid vogelsoorten in elk seizoen. In het voorjaar, wanneer het bladerdek zich voltooit, 
is men vrijwel uitsluitend aangewezen op de geluiden. 
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Lourdesgrot 

 
 
Tot in de jaren ’80 kwam de Fluiter hier nog voor, een soort die thans volledig verdwenen is 
uit het Noordwest-Brabantse vogelwereldje. Halverwege de jaren ’90 heeft de Zwarte Specht 
er waarschijnlijk gebroed. Zeldzaamheden voor het studiegebied, zoals Wielewaal en Tortel, 
keren vrijwel jaarlijks terug naar het bos, dat zich ook uitstekend leent tot het waarnemen van 
weinig alledaagse dagroofvogels die op doortrek zijn. Vanaf ca. 20 april laat de eerste 
Nachtegaal er zich bijna klokvast beluisteren, op de vochtigste plaatsen van het bos, waar 
veel onderbegroeiing is. Ook Vuurgoudhaantje en Kleine Bonte Specht zijn vaste waarden.  
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Wandelingen zijn er aangenaam. De recreatiedruk is uiterst gering. Er zijn twee 
voortreffelijke vertrekpunten voor een vogeltocht. Ofwel vanaf de Lourdesgrot met ruime 
parking en zo verder Zeekanaal-opwaarts (op gegeven moment via tweede kleine weg links 
het bos induiken), ofwel vanaf het Langstraatje net buiten het centrum van Humbeek. 
 
 

 
Humbeek-brug 

 
 
De brug over het Zeekanaal, die westelijk Humbeek verbindt met het oostelijke deel, staat 
symbool voor de talrijke watervogels die tijdens zeer strenge winters en koudegolven op de 
vaart neerstrijken*. Als het wekenlang vriest, zijn tientallen Grote Zaagbekken niet 
uitgesloten.   
 
*Zie ook het dossier over het Zeekanaal. 
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