Beheer Dommelbimd per deelgebied.
De hooilanden laten we jaarlijks maaien. Het maaisel wordt afgevoerd. Daarmee zorgen we
ervoor dat de bodem voedselarmer wordt. En in de natuur geldt: hoe voedselarmer de
bodem, des te hoger de soortenrijkdom. Door deze verschraling van de bodem hopen we
een nog meer gevarieerde vegetatie met bijzondere planten (en insecten) te
bewerkstelligen. Nu al kunnen de hooilanden van de Dommelbimd zich meten met de
mooiste hooilanden elders langs de Dommel. Dat heeft alles te maken met het hoge
waterpeil en het feit dat er ijzerrijk kwelwater aan de oppervlakte komt. De twee
laagstgelegen hooilandjes hebben we vanaf 2016 nog een extra maaibeurt gegeven, in het
voorjaar. We volgen goed of deze extra verschraling in de loop der jaren ook extra
natuurwaarden gaat opleveren.
De hoger gelegen weilanden laten we begrazen door koeien (van
het ras Blonde Aquitaine). De koeien zorgen ervoor dat het gebied
open blijft als kruiden- en faunarijk grasland en zorgen voor
diversiteit in het weiland. Koeien in de wei worden ook hoog
gewaardeerd door het publiek.
Het moerasje heeft ook dringend beheer nodig om verder dichtgroeien te voorkomen. Door
de extreem natte omstandigheden en de slechte bereikbaarheid zijn we daar tot op heden
niet aan toegekomen.
De poel in de Dommelbimd is in 2014 uitgebaggerd, op kosten van de gemeente. Jaarlijks
maaien we een deel van de oever, waarbij ook jonge bomen worden verwijderd. Zo houden
we de poel open en zorgen we dat er voldoende zonlicht op het water kan vallen. Omdat het
veel en zwaar werk is, hebben we het maaien in 2018 voor het eerst machinaal laten
uitvoeren.
De hoogstamboomgaard is in 2014 aangeplant door vrijwilligers en certificaathouders. Het
betreft 18 bomen: zes appel-, zes peren- en zes kersenrassen. De hoogstambrigade van Het
Groene Woud is ons behulpzaam bij het onderhoud/snoeien van de bomen.
De vlechtheggen, in totaal 170 meter, zijn in 2014 aangeplant door vrijwilligers van de
vlechtheggengroep van de Natuurwerkgroep Boxtel. Het handmatig onkruidvrij houden van
de jonge aanplant heeft de eerste jaren de nodige uren gekost. Na 6 tot 8 jaar is de heg
‘vlechtrijp’.

