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Trouwe vrijwilligers
We zijn heel blij met onze groep trouwe
vrijwilligers. In weer en wind staan ze klaar voor
de Dommelbimd, waar ze met veel plezier en
passie gezamenlijk veel werk verzetten. Zagen,
snoeien, maaien, heggen vlechten, snoeihout
opruimen, bankjes poetsen, zwerfvuil opruimen,
koffie brengen…..voor alle voorkomende klussen
zijn er enthousiaste vrijwilligers die het ook nog
eens heel gezellig met elkaar hebben. En niet te
vergeten de vrijwilligers achter de schermen: de
handige mannen die het gereedschap in conditie
houden.
Ook weten jaarlijks weer nieuwe vrijwilligers
(zelfs van buiten Boxtel!) de Dommelbimd te
vinden. Door deze aanwas kunnen we goed op
sterkte blijven. Dat geeft vertrouwen voor de
toekomst. Zonder vrijwilligers zou de
Dommelbimd niet zo optimaal beheerd kunnen
worden, en zou de natuur zich niet zo snel en
positief ontwikkelen als ze nu het geval is. Hulde
aan alle vrijwilligers die daar een bijdrage aan
leveren!

Door een constructiefout gingen de poorten
steeds meer doorzakken en klemmen. De
oplossing was om ze geheel te demonteren,
opnieuw op te bouwen en vervolgens met
behulp van bouten extra te verstevigen. Ze
hangen nu weer keurig recht en het werk is zo
degelijk uitgevoerd dat ze weer jaren mee
kunnen! !

Beheer nieuwe perceel
Eindhovenseweg
Vorig jaar konden we het mooie nieuws melden
dat we de Dommelbimd hebben kunnen
vergroten door de aankoop van een
(grasland)perceel, met onder andere twee
poelen stroomopwaarts langs de Dommel, bijna
grenzend aan de Dommelbimd.

Door Corona moesten we het werken in de
Dommelbimd wel aanpassen: we hebben een
aantal ochtenden moeten annuleren en onze
werkwijze moeten aanpassen. Desondanks was
iedereen blij te kunnen komen op de momenten
dat het kon.
De afgelopen maanden hebben Frank en Hans de
toegangspoort naar de Dommelbimd opgeknapt.

Perceel Einhovenseweg in bloei in het voorjaar

Evenals voor de Dommelbimd streven we ook
hier naar vergroting van de biodiversiteit. Dat
betekent dat we afscheid hebben genomen van
de schapenbegrazing, zodat meer bloemen in de
wei tot bloei kunnen komen. We bekijken dit en
volgend jaar wat voor resultaten dit oplevert. De
foto’s in de Nieuwsbrief Lente lieten al zien hoe
mooi dit grasland in bloei stond.

Op de terugweg hebben we een kijkje genomen
op het nieuwe perceel langs de Eindhovenseweg.
Na terugkomst bij de Dommelbimd wachtte ons
een heerlijke lunch, verzorgd door Lex van
Moorsel. Die hebben we ons goed laten smaken
in de gezellige ambiance die Lex had gecreëerd in
onze eigen Dommelbimd! !

Bijzondere soorten hebben we nu nog niet
ontdekt maar de kleurenpracht, mooi te zien
vanaf de weg, en de bijbehorende nectarrijkdom
lijkt te bewijzen dat we op de goede weg zitten.
In september laten we het grasland en de
poeloevers maaien en het maaisel afvoeren. De
komende jaren gaan we kijken hoe het perceel
zich ontwikkelt en of we het beheer nog kunnen
optimaliseren. !

Uitje vrijwilligers
Jaarlijks sluiten we het werkseizoen in het begin
van de zomer af met een uitje voor de
vrijwilligers. Door de beperkingen die nog
golden, hebben we het uitje dichtbij gehouden:
na een gezamenlijk kopje koffie met wat lekkers
hebben we vanuit de Dommelbimd het ommetje
Blauwhoefseloop gewandeld; dat was voor velen
een openbaring, een verborgen stukje natuur en
oud cultuurlandschap aan de andere kant van de
Dommel.

Lunch in de Dommelbimd

Bijzondere waarnemingen
Het beheer van de Dommelbimd is gericht op
behoud en vergroting van de soortenrijkdom, de
biodiversiteit. Of dat vruchten afwerpt kunnen
we afmeten aan de planten- en diersoorten die
we er inventariseren. Bij die inventarisatie krijgen
we hulp van de vogel-, planten- en vlinderwerkgroepen van de Natuurwerkgroep Boxtel en
soms professionals die ons helpen.

Nachtegaal, ijsvogel, grasmus en grote gele
kwikstaart

Bezoek aan perceel Eindhovenseweg

Wat betreft de broedvogels is het leuk om te
vermelden dat tijdens de inspectie van de
uilenkast in de werkschuur (die is gemaakt en
opgehangen in 2015 door de uilenwerkgroep)
voor het eerst een kerkuil opdook! We zagen
nog geen bewijzen van een broedsel, wie weet
volgend jaar?

Heel bijzonder is ook dat dit jaar enkele weken
een nachtegaal te horen was, voor het eerst
sinds de start van ons burgerinitiatief. Wat zou
het prachtig zijn als deze soort zich gaat vestigen.
De nachtegaal heeft het moeilijk in ZuidNederland, met name als gevolg van verruiging
van bosvegetaties door verdroging en
stikstofneerslag, sinds de jaren zestig zijn de
aantallen met maar liefst 80% afgenomen (bron:
Vogelatlas, SOVON, 2018).

van natuurlijke beekdalen, die de laatste
decennia zijn habitatkeus heeft verbreed en nu
ook bij stuwen, rioolwaterzuiveringen en zelfs op
erven broedt. In de zomer is de soort met een
jong waargenomen, het bewijs van een succesvol
broedgeval.

Grote gele kwikstaart

Vroege glazenmaker houdt van lekker
schoon water
Hooiland met moerasspirea en kattenstaart

Minder goed nieuws is dat de ijsvogel zich niet
heeft laten zien tot nu toe dit jaar. Is het de
koude week in februari de oorzaak geweest?
Verstoring door recreatie op en langs de
Dommel? Andere oorzaken?
Een soort die lijkt te profiteren van onze
Dommelbimdambities is de grasmus. Dit is een
vogel van relatief open gebieden met
struikgewas. Die struiken hebben we in 2015
geplant in de vorm van haagbeplanting, onder
andere langs en voormalige Dommelmeander. En
dit jaar heeft in die haag voor het eerst een
grasmus gebroed.
Tenslotte is het qua broedvogels leuk om te
melden dat de grote gele kwikstaart zich dit jaar
regelmatig heeft laten zien op het Dommeltraject
langs ons gebied. Dit is van oudsher een soort

Andere vrolijkmakende vliegers zijn libellen.
Naast de soorten die we eerdere jaren
inventariseerden, konden we dit jaar voor het
eerst de vroege glazenmaker noteren, bij de in
2014 aangelegde amfibieënpoel.

Vroege glazenmaker
Volgens de door ons geraadpleegde
libeldeskundige, Mark Scheepens, ecoloog bij
Waterschap De Dommel, zegt deze verschijning

iets over de kwaliteit van het gebied. Deze soort
heeft namelijk schoon water nodig met
waterplanten en rietkragen.
De afgelopen vijf jaar leek de waterkwaliteit van
de poel tekort te schieten (met o.a. blauwalgen),
te meer in de afgelopen drie droge zomers.
Misschien dat deze nattere zomer, sowieso een
verademing voor de natuur, heeft gezorgd voor
de goede omstandigheden voor deze soort. !

Distelvlinder op kattenstaart

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.
Geniet van de natuur! !
Sylvia, Toine, Lex
Bestuur Dommelbimd

[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.

