Jaarverslag 2018
Overlijden Ria Nibourg
Vlak voor de jaarwisseling 2017-2018 is Ria Nibourg zeer plotseling overleden.
Ria heeft het bestuur van de Dommelbimd in de periode 2015-2018 geweldig bijgestaan bij
allerlei communicatieve en organisatorische klussen, zoals de feestelijke
eigendomsoverdracht van de Dommelbimd in september 2015 en de opening van het
laarzenpad in 2016. Wij herinneren Ria als een enthousiaste en vakkundige vrouw die erg
betrokken was bij de Dommelbimd.
De laatste mooie klus van Ria was het begeleiden van een afstudeerproject van leerlingen
van de opleiding Sint-Lucas voor een ontwerp voor het Natuurbeleefpad.
Deze klus is na het overlijden van Ria zeer voortvarend en vakkundig opgepakt door Lex van
Moorsel, waardoor het pad eind juni in gebruik genomen kon worden.
Inmiddels heeft Lex besloten de Dommelbimd voor langere tijd te blijven ondersteunen.
Momenteel werkt hij aan de eigen website voor de stichting.
Natuurbeleefpad en blote voetenpad
In het voorjaar 2018 hebben we een Natuurbeleefpad voor kinderen in de Dommelbimd
gerealiseerd. Op het Natuurbeleefpad kunnen kinderen (én volwassenen) door middel van
opdrachten in het veld met al hun zintuigen de natuur in de Dommelbimd ontdekken. De
opdrachtjes worden uitgelegd op een mooie ‘schatkaart’.
Het Natuurbeleefpad is tot stand gekomen met hulp van studenten van Sint-Lucas en een
donatie van de Stichting Boel uit Boxtel. Onderdeel van het Natuurbeleefpad is een blote
voetenpad dat door onze vrijwilligers is aangelegd.
Op 29 juni is het Natuurbeleefpad officieel in gebruik genomen door de leerlingen van groep
5 van de basisschool de Hobbendonken. De kinderen, leerkracht en begeleidende ouders
waren zeer enthousiast en hebben een leuke ochtend in de Dommelbimd doorgebracht.
Naast de opdrachtjes van het Natuurbeleefpad konden ze uilenballen uitpluizen,
waterdiertjes bekijken en natuurlijk lekker ravotten en spelen in de natuur.
Alle basisscholen van Boxtel hebben een aantal ‘schatkaarten’ gekregen met een toelichting,
zodat ook zij gebruik kunnen maken van dit unieke pad. Daarnaast is de ‘schatkaart’
verkrijgbaar via de VVV, het gemeentehuis, bibliotheek, huisartsenpraktijk Boxtel Centrum,
de kinderboerderij en de Groene Poort.
Flora en fauna
Ieder jaar zien we veranderingen in de flora en de fauna van de Dommelbimd. Sommige
soorten blijven weg, zoals de koekoek dit jaar, en andere soorten nemen we voor het eerst
waar, dit jaar bijvoorbeeld de zwarte specht.
De ontwikkeling van vogels wordt het beste bijgehouden. Zo inventariseert de
vogelwerkgroep van de Natuurwerkgroep Boxtel jaarlijks de broedvogels en de
wintergasten. Bijzondere waarnemingen dit jaar waren de houtsnip, slechtvalk en de eerder
genoemde zwarte specht. In januari werden er voor het eerst braakballen van een kerkuil in
de nestkast aangetroffen. Hopelijk is dit een voorteken voor een eerste broedgeval van
kerkuilen in de Dommelbimd.
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Een bijzondere en waardevolle verschijning in de Dommelbimd is de moerassprinkhaan. Dit
is een typische soort van natte hooilanden, waarmee we heel blij zijn, omdat die een
indicator is voor de kwaliteit van het gebied. Het is een prachtig dier, met rode dijen, en die
een onmiskenbaar tikkend geluid maakt.
Dit jaar heeft Nelleke Cornips, ecoloog bij Natuurmonumenten, voor ons de vegetatie van de
hooilanden volledig gekarteerd. Wij zijn daar heel blij mee, want zo hebben we een
professionele ‘meting’ beschikbaar, aan de hand waarvan we kunnen bijhouden hoe de
natuur in de hooilanden zich de komende jaren verder ontwikkelt door het gevoerde
maaibeheer. Nelleke heeft geen kosten in rekening gebracht, zij wilde dit graag doen als
vrijwillige bijdrage aan ons burgerinitiatief voor natuur.
In het voorjaar hebben twee groepjes studenten van de HAS in Den Bosch onderzoek gedaan
in de Dommelbimd. Eén groepje onderzocht de poel. Hoewel het water nog voedselrijk is,
neemt de kwaliteit toe. De verwachting is dat de waterkwaliteit in de poel zich positief zal
ontwikkelen en dat daarmee de natuurwaarden verder toenemen.
Het tweede groepje heeft onderzoek gedaan naar kleine marterachtigen. Met allerlei
technieken hebben zij sporen gezocht van kleine zoogdieren. Hoewel het biotoop wel
geschikt is, hebben ze geen sporen aangetroffen van kleine marterachtigen; wel van de haas,
vos en egel. Die laatste hadden wij zelf nog niet waargenomen, dus weer een aanwinst voor
de soortenlijst!
Beheersubsidie voor komende jaren
Om het meest waardevolle deel van de Dommelbimd, de hooilanden, te behouden, is
intensief beheer nodig in de vorm van maaien en afvoeren van het maaisel. Door dit beheer
wordt het gebied voedselarmer, wat, in combinatie met schoon en oud grondwater,
bijzondere flora oplevert en de daarbij horende insecten (onder andere vlinders en libellen).
Gezien de grote oppervlakte, laten we het maaien en afvoeren uitvoeren door een
loonwerker. Om dit gedurende langere tijd vol te kunnen houden, hebben we
beheersusbsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant. Na een langdurig proces
hebben we dit najaar de toezegging gekregen dat we tot en met 2022 kunnen rekenen op
een jaarlijkse bijdrage van de provincie.
Nieuwe fruitbomen
De Hoogstambrigade Het Groene Woud adviseert ons kosteloos bij het onderhoud van de
boomgaard die in 2014 is aangelegd door de certificaathouders van de Dommelbimd. Omdat
een viertal bomen niet goed was aangeslagen, zijn deze bomen op 13 januari vervangen
door nieuwe bomen. De Hoogstambrigade heeft deze fruitbomen gratis ter beschikking
gesteld en vakkundig geholpen met het planten van de bomen. Ze hebben meteen ook de
snoeibeurt aan alle fruitbomen uitgevoerd.
Vrijwilligers
Het afgelopen jaar is er weer hard en enthousiast gewerkt in de Dommelbimd: we zijn 7
ochtenden in de winter en nog 4 in de zomer aan de slag geweest. De opkomst was prima, in
totaal is er ruim 400 uur gewerkt!
Naast het speciale project van het Natuurbeleefpad en het blote voetenpad is er hard
gewerkt in de hooilanden (zeisen en afvoeren maaisel), zijn er omgewaaide bomen
opgeruimd, zodat ze niet in de weg liggen, zijn de vlechtheggen onkruidvrij en het
laarzenpad begaanbaar gehouden en zijn allerlei onderhoudsklusjes aan de schuur
uitgevoerd, waaronder een nieuwe nok.
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Hulp van Boxtelse ondernemers
Op zaterdag 15 september heeft de Boxtelse ondernemersvereniging VOC (Verenigde
Ondernemers Contacten) werkzaamheden in de Dommelbimd verricht. De VOC
organiseerde een sociale activiteit voor haar leden, waarbij ze ook de handen uit de mouwen
hebben gestoken. Na een rondleiding door het gebied hebben ze geholpen maaisel van de
oever van de poel op te ruimen en onkruid te wieden onder de vlechtheg langs het
laarzenpad.
Zwerfvuil en vernielingen; bankje hersteld
De Dommelbimd heeft regelmatig te maken met zwerfvuil en zelfs vernielingen.
Het bankje dat vorig jaar werd vernield, is weer opgeknapt en teruggeplaatst in de
Dommelbimd. De maker en sponsor van het bankje, Martien Roestenburg van
meubelmakerij Den Berg uit Liempde, heeft het tegen een zeer schappelijk prijsje hersteld,
waarvoor dank.
In juni is er ingebroken in de schuilschuur. Er liggen gelukkig geen waardevolle spullen in de
schuur, maar de inbraak leverde wel een hoop rommel op.
Om de rust en veiligheid in en rond de Dommelbimd te verbeteren hebben we in overleg
met omliggende eigenaren, de wijkagent en de buurtvereniging een voorstel ingediend bij
de gemeente om de Konijnshoolsedreef af te sluiten voor auto’s.
Omgewaaide bomen
Regelmatig waaien er bomen om, of breken er takken uit. M.n. op de Paardendijk langs de
Dommel bij Stapelen staan oude wilgen en populieren die oud en veelal van binnen rot zijn.
Bij een stevige wind gaat er dan regelmatig wat om. We laten zoveel mogelijk dode bomen
in het gebied, want dood hout leeft. Maar soms liggen ze echt in de weg.
Zo blokkeerde een omgewaaide populier de toegang naar de hooilanden, zodat de
loonwerker niet aan de gang kon. Gelukkig was Aldaron, een hovenier uit Boxtel, bereid om
direct langs te komen om de boom weg te trekken en in stukken te zagen, zodat er weer
vrije doorgang was voor de maaimachine. Aldaron heeft hiervoor niets in rekening gebracht!
Een mooi gebaar ter ondersteuning van de Dommelbimd. Hartelijk dank daarvoor.
Ook van de schuinhangende wilg langs de Paardendijk, braken regelmatig takken uit. Dat
probleem is nu opgelost door de boom te knotten; een lastige klus die is uitgevoerd door
Eelke Houterman, die in zijn stage voor de opleiding Bos- en Natuurbeheer ervaring heeft
opgedaan in boomverzorging.
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