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Aangekocht perceel laat zich
van z’n mooiste kant zien
Ook in ons nieuw aangekochte perceel langs de
Dommel laat lente zich in haar volle glorie zien.
De graslanden staan vol bloeiende planten, zoals
pinksterbloem, boterbloem en fluitenkruid. De
knotwilgen, elzen en een oude meidoornstruik
staan inmiddels flink in het blad. !

Plaatsing hek/afsluiting
perceel Eindhovenseweg
Gezien het grote aantal wandelaars die vanaf de
Dommelbimd, via Jorishof en/of ons nieuwe
perceel naar de Eindhovenseweg lopen, gaan we
die doorgangen blokkeren. Er is een echt pad
aan het ontstaan. Naar schatting lopen er
dagelijks wel 20-30 mensen. Veelal zijn het
mensen die denken dat er al een doorgang is.

Om te voorkomen dat we ze straks niet meer op
het ‘goede pad’ krijgen en om verdere schade
aan de natuur en beplanting te voorkomen,
wordt het achterste deel van de Jorishof vanuit
onze eigendommen, de Dommelbimd en perceel
Eindhovenseweg, afgesloten met bouwhekken.
Om mensen erop te attenderen dat ze niet door
kunnen lopen, hebben we tijdelijke bordjes met
toelichting opgehangen.
Parallel met de oplevering van de woonwijk
Jorishof zal er een verbinding gaan komen
tussen het Laarzenpad en het perceel aan de
Eindhovenseweg.

Waterviolier: pracht in
verschillende stadia
“In langzaam stromende sloten of stilstaande
watergangen, die niet al te diep zijn kun je in het
voorjaar de waterviolier, Hottonia palustris L. uit
de Sleutelbloemfamilie aantreffen. Het is een
overjarige plant.”, aldus de informatie op de
website “floravannnederland.nl”. Waterviolier
staat met name in slootjes waar kwelwater (van
diep uit de ondergrond) aan de oppervlakte
komt, en dat is steeds zeldzamer geworden.
Zo ook in de Dommelbimd: in het vroege
voorjaar (medio april) was het onderstaande
beeld te zien: één voor één staken de
waterviolieren hun kopje/stengel uit het water
omhoog. Dankzij onze vrijwilligers, die ieder jaar
handmatig een stukje kwelsloot uitbaggeren,
behouden we deze mooie soort.

Ook komt er een tijdelijk bordje bij de Dommel
om hondenbaasjes erop te attenderen hun
honden niet te laten graven.!

Bokashi project: voortgang
In maart heeft de boer van de Herenboeren met
succes Bokashi, gemaakt van het maaisel van de
Dommelbimd, op een wei aangebracht en in de
akkers ondergeploegd.
Begin mei was een volgende akker aan de beurt
om te worden voorzien van de Bokashi. Helaas
was dit deel van de Bokashi-kuil voor de boer
bijna niet te verwerken doordat het lange
maaisel veel te vast zat.
Binnekort evalueren we wat hier de oorzaak van
is en hoe we dit kunnen voorkomen. !

Een paar weken later staan de waterviolieren in
volle bloei.

Mooi hè……..!

Weer werk aan de winkel
Binnenkort starten we weer met het werk in de
Dommelbimd. Net zoals afgelopen najaar kunnen
we dat met enkele aanpassingen binnen de nog
geldende Corona-regels doen. Als eerste gaan we
aan de slag met het hooien van de eerste
perceeltjes in het hooiland. De aankondiging dat
we weer starten met de werkzaamheden komt
zols gewoonlijk weer via de mail. !

Het ene jaar bloeien bepaalde planten op meer
plaatsen dan het andere jaar, meestal door
andere weersomstandigheden. Dit jaar bloeit de
gewone ereprijs (maar wat is gewoon?)
uitbundig op het paardendijkje langs de
Dommel. !

Waarnemingen
Half mei liet de eerste kleine vuurvlinder zich
alweer zien in de Dommelbimd.

In het logo van Stichting Dommelbimd schittert
een weidebeekjuffer. Dat is een mannetje, met
diepblauwe vleugels. Maar het vrouwtje, met
haar glanzend groene lijf, is niet minder mooi.

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

