Jaarverslag 2020
Beheer
Het jaar 2020 stond vooral in het teken van wat niet kon. Wat wel kon was naar buiten gaan
en genieten van de natuur. De Dommelbimd is via het laarzenpad en de beleefplek goed
bezocht.
Klimatologisch was het ook een bijzonder jaar: een hele natte maand februari en daarna de
derde droge en warme zomer op rij. Dat heeft ook zijn sporen in de Dommelbimd nagelaten:
er waren veel minder ratelaars in het hooiland en de poel viel al vroeg in het jaar droog.
Invloed Corona maatregelen
Voor het beheer van de Dommelbimd was het een relatief “gemiddeld” jaar. Het maaien van
de hooilanden begin juni en het opruimen van het maaisel door de vrijwilligers kon dankzij
versoepeling van de Coronamaatregelen gewoon doorgaan. Zo ook het onderhoud aan het
laarzenpad en de poel en de grote najaarsmaaibeurt van de hooilanden.
We hadden vrijwel alles in het hooiland op orde toen de we ons genoodzaakt zagen de
werkzaamheden i.v.m. aanscherping van de Coronamaatregelen voorlopig op te schorten.
Uiteindelijk toch een mooi jaar met een hele goede opkomst van de vrijwilligers die, op de
momenten dat het mocht, volop meehielpen en genoten van de natuur en het buiten
werken.
Het jaarlijkse uitje zat er vanwege Corona helaas niet in. Als dank voor de trouwe inzet
hebben de vrijwilligers een verwenpakket van biologische boerderij De Schoffel ontvangen.

Flora en fauna
Het zachte vroege voorjaar zorgde voor een vroege verschijning van enkele soorten. Zo
namen we de eerste weidebeekjuffer al waar eind april. Zo vroeg hadden we die nog niet
eerder gezien. En de eerste tjiftjaf, een echte
lentebode, liet zich al begin maart horen.
Voor het eerst sinds 2015 liet de bever weer
sporen van aanwezigheid achter in de
Dommelbimd, getuige afgeknaagde
wilgentwijgjes aan de Dommeloever.
Uit de vogelinventarisatie is het leuk om te
melden dat de bosrietzanger zich zo goed thuis
voelt in de Dommelbimd en omgeving. Op acht
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verschillende plekken maar liefst konden we zijn karakteristieke voorjaarslied horen. Met de
winterkoning strijdt deze om de prijs van de meest voorkomende broedvogel in de
Dommelbimd. De ijsvogel liet zich ook weer het hele jaar bewonderen bij de Dommel. Op
een mooie inventarisatieochtend eind mei met de vogelwerkgroep noteerden we een
veertigtal verschillende vogelsoorten.
De orchideeën (kruising tussen bos- en rietorchis) die in 2019 voor het eerst in het hooiland
bloeiden, waren gelukkig opnieuw aanwezig, zelfs op twee plekken meer.
Naast zulke opvallende soorten, blijkt het in de hooilanden ook te miegelen van de kleine
beestjes: naast vlinders en libellen ook nog kleinere soorten, prachtige insecten met
bijzondere namen zoals de bretelwimperzweefvlieg.
Mooi om te vermelden is tenslotte dat het handmatig uitbaggeren van dichtgroeiende
stukjes sloot door de vrijwilligers, het jaar daarna al succes heeft. In de uitgebaggerde
slootdelen keert de waterviolier terug!

Waterviolier.

Bokashi, samenwerking Herenboeren Boxtel
In augustus is het idee ontstaan om twee groene burgerinitiatieven in Boxtel te koppelen: de
Dommelbimd en de Herenboeren. Maaisel dat uit de hooilanden van de Dommelbimd komt,
wordt gebruikt 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. Op deze wijze kan het maaisel uit de hooilanden dat we eerder lieten storten,
omgevormd worden tot een waardevol product voor de Herenboeren.
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Voortgang project
In het najaar hebben we het maaisel van de Dommelbimd door de aannemer laten afvoeren
naar de Herenboeren en is een eerste Bokashi hoop gemaakt. Onlangs is de eerste
Dommelbimd-Bokashi over de Herenboeren akkers uitgereden. De uitdaging is om een voor
alle partijen aantrekkelijke business case te ontwikkelen. De eerste 2 jaren ondersteunt het
Waterschap de proef. Het Waterschap stimuleert goed bodembeheer omdat een gezonde
bodem minder gevoelig is voor verdroging en minder beregend hoeft te worden.

Aankoop perceel Eindhovenseweg
Op 24 november 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 Jorishof. Met deze aankoop wordt een mooi natuurgebiedje aan de Dommel,
bij de entree van Boxtel, veilig gesteld.
De aankoop past prima in de doelen van de Stichting. Het nieuwe perceel gaat waarde en
meer variatie toevoegen aan de Dommelbimd. 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.
De aankoop van het perceel (8.350m2) is gedaan uit eigen middelen tegen de gangbare
vierkante meterprijs voor natuurgrond van €1,00/m2.

Perceel Eindhovenseweg, vanaf de brug gezien.
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Pers & publiciteit
In het verslagjaar heeft de Dommelbimd verschillende keren in de spotlight gestaan. Aan
aandacht geen gebrek voor ons initiatief:
•

18 juni: Kunstproject JRL in samenwerking met Dommelbimd

Onder meer het Brabants Dagblad heeft ruim aandacht gegeven aan het kunstproject van het Jacob
Roelands Lyceum & Dommelbimd. Uit de samenwerking tussen de school, leerlingen, kunstenaar en
Dommelbimd is een uniek project ontstaan om de gevel van het schoolgebouw een facelift te geven.
De gevel past nu heel mooi in z’n natuurlijke omgeving.

•

7 oktober: Duurzame Top 100 Trouw

Dagblad Trouw publiceerde in 2020 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 de lijst in 2020 uit
duurzame initiatieven van onderop. De Dommelbimd is geëindigd op plaats 70 en daar zijn
we trots op.
•

25 november: publicaties aankoop perceel Eindhovenseweg

Op 24 november is de akte bij de notaris gepasseerd waarin een mooi perceel van bijna 1 ha
natuur in eigendom aan Stichting Dommelbimd is overgedragen. Die uitbreiding van de
Dommelbimd heeft volop aandacht gekregen in de lokale pers, Mooi Boxtel en Brabants
Centrum, maar ook in de regionale pers, Brabants Dagblad.
Alle publicaties uit 2020 zijn te zien op onze website:
http://www.dommelbimd.nl/pers/dommelbimd-in-de-pers/

ARBO en veiligheid
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 2020 laten doen door Totaalboom Brabant uit
Oisterwijk. Er is geen direct verhoogd veiligheidsrisico geconstateerd en er is ook geen
onderhoud nodig.

Boxtel, 12 mei 2021
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