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Beheer weer van start
Op 29 februari sloten we het winter-werkseizoen
af om de Dommelbimd in het broedseizoen met
rust te laten.

Voorjaars maaibeurt

Na een heel vochtige maand februari, waarin het
water wekenlang op het veld heeft gestaan, is de
groei in het hooiland wat langzamer op gang
gekomen dan gebruikelijk. Eind mei was de bloei
van de eerste voorjaarsbloeiers over haar
hoogtepunt. Hoog tijd dus voor de voorjaarsmaaibeurt in de eerste twee perceeltjes.

Door hevige regenval de nacht voordat we
gingen werken, was het maaisel erg zwaar
geworden. We hebben daarom dankbaar gebruik
gemaakt van een nieuw sleepwerktuig dat onze
vrijwilliger Sjoerd Feenstra heeft ontwikkeld. Met
dit werktuig kan het zeil d.m.v. een lier en een
auto die op de Paardendijk rijdt uit het hooiland
gesleept worden. Dat scheelt heel wat
inspanning en spierkracht die er doorgaans aan
te pas moet komen. !

Sinusbeheer

De loonwerker heeft deze perceeltjes begin juni
in een ochtend gemaaid. Daarbij werkt hij
volgens de uitgangspunten van het zgn.
‘sinusbeheer’; dat betekent dat hij hier en daar
randen en blokken vegetatie laat staan waardoor
zaad de gelegenheid krijgt nog uit te zaaien (voor
de bloemen van volgend jaar) en insecten niet
meteen al hun voedsel en schuilgelegenheid
kwijt zijn, maar in deze ‘overblijvende’ vegetatie
terecht kunnen.

Nieuw sleepwerktuig
Voor het afvoeren van het maaisel, konden de
vrijwilligers weer aan de slag. Het kwam goed uit
dat de Corona-maatregelen inmiddels wat
versoepeld waren. Met de nodige maatregelen
en de richtlijnen van het Coördinatiepunt
Landschapsbeheer konden we veilig werken.

Afvoer maaisel hooilanden

JRL tovert witte muur om
Toen wij de Dommelbimd aankochten en via het
laarzenpad toegankelijk maakten, bleek de
enorme witte achtermuur van het naastgelegen
Jacob Roelandslyceum (JRL) opeens nogal in het
oog te springen.
Vooral wanneer het blad van de bomen is, vormt
die wand een storende factor in het prachtige
uitzicht van de Dommelbimd.

Bijenzwerm in onze
boomgaard
In 2016 kreeg ons burgerinitiatief de
Duurzaamheidsprijs van de gemeente Boxtel.

Zo zag het er uit

Cultuurproject samen met Dommelbimd

Op ons verzoek aan het JRL of zij bij de
eerstvolgende schilderbuurt hun schoolmuur een
wat meer dekkende kleur zouden willen geven,
reageerde de school enthousiast. De Directeur
Onderwijs pakte ons verzoek op met de
cultuurdocenten Debbie Verschuren en Paulien
van de Mortel en zo werd de muur een opdracht
voor de leerlingen met een cultuurprofiel.

Van het geld dat bij die prijs hoorde, heeft een
imker uit de buurt duurzame bijenkasten kunnen
laten maken en in onze boomgaard geplaatst.
Inmiddels blijkt uit onderzoek steeds duidelijker
dat een teveel aan honingbijen de wilde
bijenpopulaties van natuurgebieden kan
bedreigen. Daarom hebben we onze imker twee
jaar geleden gevraagd om het aantal bijenkasten
te verminderen; er staat nu nog één kast.

Combinatie van ontwerpen
Zij gingen aan de slag, door Corona allemaal
individueel, en kwamen met prachtige
ontwerpen. Een jury, waarin ook wij mochten
plaatsnemen, koos uiteindelijk voor een
combinatie van de ontwerpen van Sanne van
Zelst en Ganze Adam, beiden HAVO-leerlingen.
Kunstenaar Joost Zwanenburg maakte er een
prachtige uitvoering van! !
Imker schept ‘zwarte trui’

Zwarte trui
Eind mei leek er een zwarte trui in een fruitboom
te hangen. Nadere inspectie leerde dat het ging
om een bijenzwerm. Een koningin uit de
bijenkast had een nieuw volk gevormd.
De imker, Fons van Asten, kwam onmiddellijk in
actie en heeft de zwerm ‘geschept’ en in een
tijdelijke bijenkast geplaatst. !
Werk in uitvoering, bijna klaar!

Nominatie Trouw Top 100
De Trouw Duurzame Top 100 bestaat uit
initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Soms ontdekken we bijzondere nieuwe soorten.
Zo waren we enkele jaren geleden verheugd met
het verschijnen van de ratelaar. De eerste
orchideeën in het hooiland vorig jaar vormde een
waar juich-moment.

Jaarlijks presenteert Trouw de Duurzame Top 100

Van de redactie van Trouw ontvingen we onlangs
het bericht dat de Dommelbimd is genomineerd
voor de Duurzame Top 100 van 2020.
Uiteraard zijn we vereerd met die nominatie. In
oktober vernemen we of we de top 100 gehaald
hebben. Lees meer over de Duurzame Top 100
en wat Trouw over daarover (én over onze
Dommelbimd) schrijft in een artikel dat op onze
website staat (startpagina/nieuws). !

Ratelaar in bloei

Het waarnemen van een ijsvogel is altijd een
bijzonderheid. Dit ijsvogelmannetje kon bij de
Dommelbimd gefotografeerd worden.

Bijzondere waarnemingen
De Dommelbimd herbergt dankzij zijn
afwisselende biotopen, en in het bijzonder de
zeldzame natte hooilanden, een relatief grote
soortenrijkdom. Met een goed beheer proberen
we de biodiversiteit te behouden en te
versterken.

Nieuwe soorten ontdekt

Door inventarisaties proberen we de
ontwikkelingen in de aanwezigheid van plantenen diersoorten zo goed mogelijk te volgen. De
vogelwerkgroep, de vlinderwerkgroep en de
plantenwerkgroep van de Natuurwerkgroep
Boxtel ondersteunen ons daarbij.

IJsvogel (mannetje)
Maar ook minder zeldzame soorten kunnen
prachtig zijn! Op de volgende pagina zie je foto’s
van het groot dikkopje en de bruine kikker,
beiden gefotografeerd in de Dommelbimd. !

Tot slot: blijf gezond!
Natuurlijk zijn we blij met de versoepelingen in
het kader van de Corona crisis. Maar blijft alert,
pas goed op jezelf en op de mensen rondom je.
We wensen jullie een fijne, maar vooral gezonde
zomer toe. Geniet van de natuur! !
Sylvia, Toine, Lex
Bestuur Dommelbimd

Groot dikkopje

Bruine kikker

[Alle foto’s: Toine Cooijmans]

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

