Jaarverslag 2019
Beheer
In 2019 hebben we het beheer van de Dommelbimd ongewijzigd voortgezet: de hooilanden
werden gemaaid door loonwerkers en het maaisel werd door vrijwilligers afgevoerd. Het
hoge deel van het gebied werd begraasd door koeien. Het beheer beperkte zich in dit hoge
deel tot het toegankelijk houden van het laarzenpad.
Flora en fauna
Het beheer van de hooilanden is goed zichtbaar in de vegetatie en de soortenrijkdom. Zo
nam de hoeveelheid biomassa af, terwijl de soortenrijkdom toenam.
In het voorjaar werden verrast door de aanwezigheid van orchideeën. Een expert op het
gebied van de Nederlandse orchideeën heeft de bloemen gedetermineerd: het bleek een
kruising tussen de bos- en rietorchis. Dat komt wel vaker voor wanneer orchideeën zich voor
het eerst vestigen in een gebied. Een hydride soort stelt minder specifieke eisen aan de
standplaats. Hoogstwaarschijnlijk zullen de bloemen in de toekomst ontwikkelen naar de
zuivere soorten.
In 2019 heeft de vlinderwerkgroep van de Natuurwerkgroep Boxtel de vlinderstand in de
Dommelbimd geïnventariseerd. In de periode maart - september hebben zij iedere twee
weken dezelfde ronde in de Dommelbimd gelopen. Daarbij zijn 18 soorten dagvlinders
aangetroffen: Atalanta, Bont Zandoogje, Boomblauwtje, Bruin Zandoogje, Citroenvlinder,
Dagpauwoog, Distelvlinder, Groot Dikkopje, Groot Koolwitje, Hooibeestje, Icarusblauwtje,
Klein geaderd Witje, Klein Koolwitje, Kleine Vuurvlinder, Koevinkje, Landkaartje, Oranje
Zandoogje en Oranjetipje.
Ook de vogelstand is geïnventariseerd, met hulp van de vogelwerkgroep van de
Natuurwerkgroep Boxtel.
Vlechtheg rond schuur
De ‘leggersgroep’ is in het begin van het jaar gestart om het eerste deel van de heg bij het
schuurtje te vlechten. In Februari 2020 hebben ze het vlechten van de heg rond de schuur
voltooid. Daarmee is de eerste vlechtheg in Boxtel een feit.
Het vlechten is een oude techniek om een veekering te maken die stamt uit de tijd dat er
nog geen prikkeldraad bestond. Door de heg in elkaar te vlechten ontstaat een
ondoordringbaar geheel dat vroeger diende om het vee binnen, en roofdieren buiten te
houden. Deze oude techniek wordt de laatste tijd weer in ere hersteld omdat gevlochten
heggen een mooi cultuurhistorisch element in het landschap zijn en een onderkomen bieden
voor vogels en kleine zoogdieren.
De komende jaren zal deze ‘leggersgroep’ ook de heg langs het laarzenpad en bij de poel
gaan vlechten.
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Nieuwe huisstijl en website
De eerste 5 jaar van ons bestaan liftten we voor onze communicatie en PR mee op die van
Het Groene Woud. Door gebrek aan tijd én expertise waren we daar goed mee geholpen.
Inmiddels zijn we in een nieuwe fase aan beland en wilden we ook op dit punt op eigen
benen staan. Lex van Moorsel heeft daarom een nieuwe huisstijl ontwikkeld en samen met
een bureau een nieuwe, toegankelijke website gebouwd. We zijn nu makkelijker vindbaar en
doordat we de website zelf kunnen beheren, is die altijd actueel.
ARBO en veiligheid
De coördinatoren van de beheergroep hebben deelgenomen aan een cursus over Arbo en
veiligheid. Ook al zijn we als vrijwilligers aan de slag, het is belangrijk bewust te zijn van de
risico’s bij de werkzaamheden en daar ook maatregelen voor te treffen. Daarom zal er een
risico-inventarisatie worden gemaakt en een plan van aanpak hoe met de risico’s om te gaan.

Boxtel, 27 juli 2020
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