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Bezoek van kernteam
Van Gogh Nationaal Park
aan Dommelbimd
In Brabant heeft een aantal organisaties het
initiatief genomen om te komen tot een nieuw
Nationaal Park, het Van Gogh Nationaal Park.
Robuuste natuurgebieden, ingebed in een voor
mens en natuur aantrekkelijk boerenlandschap.
Met groene vingers tot in het centrum van de
dorpen en steden. Dat is het toekomstbeeld.
Vincent van Gogh, die bijna 150 jaar geleden
rondzwierf en schilderde in dit deel van Brabant,
met een passie voor de natuur en het
boerenleven, is de inspirator.

Kernteam Van Gogh NP op werkbezoek

Het Van Gogh Nationaal Park wil niet zomaar een
plan zijn maar ook een beweging van mensen.
Burgerinitiatieven worden uitgenodigd om aan te

haken. In dat kader kwam het kernteam van Van
Gogh Nationaal Park op 24 september kennis
maken met de Dommelbimd. De Dommelbimd
staat ook prominent genoemd als voorbeeld in
het Masterplan van het Van Gogh Nationaal Park.
!

Dommelbimd 70e in
Trouw Duurzame 100
Konden we enige tijd geleden melden dat de
Dommelbimd was genomineerd voor de Trouw
Duurzame 100, nu kunnen we melden dat we als
nummer 70 uit de bus zijn gekomen. En daar
mogen we best trots op zijn!

Trouw publiceerde dit jaar de 12e Duurzame
100, de ranglijst van groenste denkers en
doeners in Nederland. Daar waar eerdere
jaargangen bestonden uit initiatieven van
wetenschappers, politici en mensen uit het
bedrijfsleven, bestond vorig en dit jaar de lijst uit
duurzame initiatieven van onderop. En daar
voelen we ons prima bij thuis.
Ook de Herenboerderij uit Boxtel staat in de
Trouw Duurzame 100. Gefeliciteerd! !

Wie het kleine niet eert…
Vorig jaar bleek uit Duits onderzoek dat de
aantallen insecten de afgelopen 30 jaar
schrikbarend achteruit zijn gegaan. Dan gaat het
niet alleen over het zeldzamer worden van
bijzondere en kwetsbare soorten, maar ook de
gewone soorten. Waar de voorruit van een auto
vroeger na een zomerse rit vol insecten zat, blijft
die nu bijna schoon.
Insecten staan aan de basis van onze
voedselketen. Als het aan die basis mis gaat,
heeft dat verregaande consequenties, ook voor
de mens. Een van de belangrijkste oorzaken van
de achteruitgang van insecten is de industriële
landbouw, met zijn chemische middelen,
(kunst)mestgebruik en grootschaligheid. En
daardoor steeds minder ruimte voor natuur.
In de Dommelbimd geven we insecten maximaal
de ruimte. Zowel in de natte hooilanden als in de
begraasde bloemrijke weilanden zoemt en
vlindert het in de zomer volop. De vlinderwerkgroep van de Natuurwerkgroep Boxtel telde
op een ochtend 12 soorten dagvlinders.

En zo zijn de prachtigste insectenwaarnemingen
te noteren in de Dommelbimd; zoals deze
graafwesp (foto) die met een pendelvlieg in haar
klauwen even nectar tankt voordat ze die naar
haar nest brengt (met dank aan insectenkenner
Aglaia Bouma). !

Interviews voor artikel
tijdschrift Landleven
Zaterdag 8 februari dit jaar, wellicht was u er bij,
maakten we verschillende groepsfoto’s en
fotoportretten voor een artikel over de
Dommelbimd. Het artikel, maar liefst 4 pagina’s,
gaat verschijnen in het januari/februari nummer
van 2021.
Onlangs hebben interviews met verschillende
betrokkenen plaatsgevonden en is het artikel
met foto’s in de maak. Nog even geduld dus
a.u.b.. !

We laten dood hout zoveel mogelijk liggen voor
weer andere insecten. En bij het maaien van de
hooilanden laten we stroken staan waar
insectenpoppen en -eitjes kunnen overwinteren.

Bokashi, samenwerking
Herenboerderij Boxtel
Graafwesp met pendelvlieg

In augustus is het idee ontstaan om twee groene
burgerinitiatieven in Boxtel te koppelen: de
Dommelbimd en de Herenboeren.

Het idee is om het maaisel dat uit de hooilanden
van de Dommelbimd komt, te gebruiken als
grondstof voor Bokashi voor de Herenboeren.
Bokashi is een soort compost dat door een vorm
van composteren in een luchtdichte omgeving
van maaisel of etensresten ontstaat. Het wordt
bij de Herenboeren gebruikt om de bodem te
verbeteren; de Bokashi bevat organisch
materiaal dat zorgt voor voeding en een betere
structuur van de bodem, wat weer goed is voor
het bodemleven en het vasthouden van vocht.

Proef van start

Bijzonder daarbij was dat we drie zaterdagen op
rij met gemiddeld 18 vrijwilligers hebben
gewerkt, met een record op 19 september van
20 vrijwilligers. Er is hard gewerkt, maar we
hebben vooral ook genoten van het mooie weer
en het buiten zijn.
Heb je interesse om mee te helpen? Graag een
mailtje naar dommelbimd@gmail.com. !

Sfeerbeelden Herfst 2020

Op deze wijze kan een ‘afvalstof’ van de
Dommelbimd omgevormd worden tot een
waardevol product voor de Herenboeren. Na
een enthousiaste ontvangst van de plannen, zijn
we nu een proef gestart waarbij ook het
waterschap en de aannemer van de
Dommelbimd deelnemen. De uitdaging is om
voor dit goede idee ook een voor alle partijen
financieel aantrekkelijke bussinesscase te
ontwikkelen. !

Vele (vrijwillige) handen
maken licht werk

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in de
Dommelbimd, volledig Corona-proof uiteraard!
Herfstimpressies van onze mooie Dommelbimd
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