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Sporen van welkome
gasten in Dommelbimd
Voor de derde keer is een bever op bezoek
geweest in de Dommelbimd. Duidelijke
afdrukken van zijn knaagtanden en een glijspoor
verraadden eind januari zijn bezoek. In mei 2015
is de bever al eerder te gast geweest en ook in
april 2020 heeft de bever zijn sporen
achtergelaten.

Een boommarter is ook niet 100% uit te sluiten.
Geweldig nieuws toch! Weer een nieuwe soort
die we aan de faunalijst van de Dommelbimd
kunnen toevoegen.

Glijspoor bever Dommelbimd

Marter of bunzing op bezoek
Dankzij een dun laagje sneeuw hebben we half
januari ook pootafdrukken van een
marterachtige in de Dommelbimd gespot. Die
foto hebben we voorgelegd aan dé diersproren
expert, Annemarie van Diepenbeek. Volgens
Annemarie kunnen de sporen van een
steenmarter of een grote bunzing zijn.

Sneeuwspoor marter of grote bunzing
Na de overvloedige sneeuwval begin februari
waren er nog veel meer mooie loopsporen van
deze marterachtige te zien. Zoals een bijzondere
‘martersprong’, een sprongengalop waarbij de
twee achtervoeten zijn neergezet op de plaats
waar de twee voorvoeten zijn neergezet.

Het rapport van de boominspectie bevat mooie
vaktermen, zoals plakoksel, pechbalk en een
boom met ‘ervaringen’. Gelukkig hebben de
bomen geen direct verhoogd veiligheidsrisico en
is ook geen onderhoud nodig.

Boomveiligheidsinspectie
De prachtige grote suikeresdoorn aan het begin
van het laarzenpad is een zogenaamde
attentieboom, die we in de gaten moeten
houden vanwege een kleine aantasting. !
De ‘martersprong’
De grote paslengte bevestigen het vermoeden
dat het om een steenmarter gaat, die groter is
dan een bunzing.!

Interview Hans Volmer,
onze Groene Held
Onlangs is een prachtig interview verschenen
met Hans Volmer in de serie “Groene Helden”,
gepubliceerd door de Provincie Noord Brabant.

Bomeninspectie

Als eigenaar van de Dommelbimd hebben we
een zorgplicht voor de veiligheid rondom de
bomen in het gebied. Dit aspect is vooral aan de
orde bij het druk belopen laarzenpad. Daarom is
het van belang om periodiek de bomen langs dit
openbaar toegankelijke pad door een
gecertificeerd deskundige visueel te laten
inspecteren, de boomveiligheidscontrole.
We hebben dit voor het eerst in december laten
doen door Totaalboom Brabant uit Oisterwijk.

Hans Volmer [Foto: Marc Bolsius]

Het artikel geeft een mooi beeld van Hans als
zeer enthousiaste en betrokken vrijwilliger bij de
Dommelbimd en de knotploeg van de
Natuurwerkgroep Boxtel.

bewonderen, geen probleem. Toine heeft een
paar mooie foto’s gemaakt. Schitterend toch!

Wil je het artikel lezen: met deze link kom je op
de website van NatureToday. Mocht de link niet
werken, ga dan naar www.naturetoday.com en
zoek op Hans Volmer. Veel leesplezier! !

Beheerwerkzaamheden
Nadat we in november nog in aangepaste vorm
hebben gewerkt, in groepjes van twee en
verspreid over twee dagen, ligt het werk in de
Dommelbimd sinds de lockdown van medio
december geheel stil.
Wij volgen de adviezen van het Coördinatiepunt
Landschapsbeheer van Brabants Landschap en
Natuurmonumenten. Dat advies luidt alleen
onderhoudswerkzaamheden te doen die
noodzakelijk zijn, en uit te voeren in groepjes
van maximaal twee. Bovendien houden we ons
natuurlijk ook aan de 1,5 meter regel.

Alleen noodzakelijk onderhoud

De reguliere zaterdagochtenden voor onderhoud
zijn dan ook vanaf december geannuleerd. Voor
enkele noodzakelijke werkzaamheden - afvoeren
maaisel, resterend knotwerk wilgen en
bemesten fruitbomen - zal een beperkt aantal
vrijwilligers worden ingezet op zaterdag 6 en 13
maart. Daarvoor zullen vrijwilligers, via het
gangbare mailkanaal, worden uitgenodigd.!

Laarzenpad=Snowbootspad

Winterimpressies van
onze Dommebimd
Mocht je niet in de gelegenheid geweest zijn om
de Dommelbimd in ‘winterkleed’ te

Roodborstje

Koperwiek
Koperwieken zijn echte wintergasten. Ze vallen
massaal ons land, ook de Dommelbimd, binnen
tijdens koude winters.

Winterimpressie Dommelbimd
Tot slot ook nog een impressie van het nieuwe
perceel aan de Eindhovense weg. Onze plannen
omtrent dit nieuwe perceel hopen we in de
volgende Nieuwsbrief te kunnen toelichten. !

Perceel Eindhovenseweg in het wit

Gezondheid!
Tot slot, geniet van de natuur, hou vooral Corona
buiten de deur en blijf gezond. We hopen jullie
snel weer te zien!
Allerlei diersporen te zien

[Alle foto’s, tenzij anders vermeld: Toine Cooijmans]

Sylvia, Toine en Lex !

Wanneer je geen prijs stelt op het toesturen van deze
nieuwsbrief, laat dat even weten in een mailtje naar:
dommelbimd@gmail.com

