Persbericht
Uitbreiding burgerinitiatief natuurgebied Dommelbimd
perceel Eindhovenseweg/Dommel in Boxtel aangekocht

BOXTEL - Vandaag, 24 november 2020, is de akte bij de notaris gepasseerd waarin
een mooi perceel van bijna 1 ha natuur in eigendom is overgedragen aan Stichting
Dommelbimd. Het perceel is gesitueerd daar waar de Dommel en de
Eindhovenseweg elkaar kruisen, direct naast de te ontwikkelen woonwijk
Hobbendonk. “Met deze aankoop wordt een mooi natuurgebiedje aan de Dommel,
bij de entree van Boxtel, veilig gesteld. Wij zijn er trots op dit te mogen beheren.”,
aldus Sylvia van Gulik, voorzitter van de Stichting Dommelbimd.
Unieke natuurwaarden
Het perceel bestaat uit laaggelegen grasland langs de Dommel met vochtige omstandigheden.
Dat komt tegenwoordig niet veel meer voor in beekdalen. Met goed natuurbeheer kan het een
heel bloemrijk gebied worden. In het gebied komen verder oude, mooi ontwikkelde knotwilgen
voor, een elzensingel en een poel. Dat betekent veel variatie in leefgebieden op een kleine
oppervlakte, goed voor de biodiversiteit.

Uitbreiding natuurgebied Dommelbimd
Stichting Dommelbimd heeft in 2015 al eerder een natuurgebied van 6.5. ha in Boxtel
aangekocht en in beheer genomen. Met de aankoop van het nieuwe perceel wordt een stukje
unieke natuur aan de Dommel daaraan toegevoegd. De aankoop past prima in de doelen van de
Stichting. Het nieuwe perceel gaat waarde en meer variatie toevoegen aan de Dommelbimd.
Het bestaande laarzenpad in de Dommelbimd gaat op termijn aansluiten op het nieuwe wijkje
Hobbendonk en krijgt aldaar dan een aansluiting op de Eindhovenseweg.

___________________________________
Dommelbimd burgerinitiatief: achtergrond
De Dommelbimd is een natuurgebied van 6,5 ha, grenzend aan het park van Kasteel Stapelen in de
gemeente Boxtel. Stichting Dommelbimd heeft in 2015 in nauwe samenwerking met Stichting Brabants
Landschap het gebied aangekocht. Met 350 certificaathouders en donateurs is door middel van
crowdfunding, aangevuld met geld uit fondsen en subsidies, voldoende geld bijeen gebracht voor de
aankoop. Met dit initiatief is het behoud van dit natuurgebied veilig gesteld. Het burgerinitiatief
Dommelbimd kreeg daardoor landelijk bekendheid.
In oktober 2020 stond de Dommelbimd op positie #70 van de Trouw Duurzame 100, de ranglijst van
groenste denkers en doeners in Nederland.
Meer informatie over de Dommelbimd:
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