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Buurtvereniging D’n Bimd
bezoekt Dommelbimd
Op 17 oktober bezochten de buurtgenoten van
de aangrenzende wijk D’n Bimd de Dommelbimd.
Tijdens een wandeling over het laarzenpad en
het Paardendijkje leidden Toine en Sylvia de
buren rond en vertelden over het ontstaan van
het initiatief, het beheer en de ontwikkeling van
de natuur in het gebied.

Dommelbimd klimt naar
52e plaats in Trouw
Duurzame 100
Waar we vorig jaar eindigden op de 70e plaats, is
de Dommelbimd wederom dit jaar genomineerd
voor de Trouw Duurzame 100 en zijn we
geklommen naar de 52e plaats.

De kinderen konden aan de hand van een
speurtocht de natuur beleven met al hun
zintuigen. In totaal hebben zo’n 30 volwassenen
en 5 kinderen genoten van het moois in de
Dommelbimd.
Na de rondleiding was er koffie, thee en lekkere
koek in de schuur. Er werd volop nagepraat en
de rondleiding leverde zelfs een nieuwe
vrijwilliger op! !

Als je je realiseert dat we in dezelfde top 100
staan samen met ‘ABP Fossielvrij’, dan zegt dat
wel iets. Die beweging van onderop bewijst dat
ze de top van een bedrijf, in dit geval het
grootste pensioenfonds van Nederland, tot een
nieuwe koers kan aansporen. En tot diezelfde
Duurzame 100 behoort onze Dommelbimd.
Zo omschrijft Trouw haar initiatief: “Maak kennis
met de Duurzame 100, de crème de la crème van
de groene burgerbeweging. Allemaal mensen die
actief zijn om hun huis, wijk, regio of, welja, de
hele wereld duurzamer te maken.” Met trots
staan wij ook in die lijst.
Bekijk die 100 initiatieven maar eens op:
https://verhalen.trouw.nl/duurzame100/ !

Nieuwe Groene Buur
voor de Dommelbimd
Naast de Dommelbimd ligt het terrein van het Jacob
Roelands Lyceum. De leerlingen van de school doen
al enkele jaren natuuronderzoek in de Dommelbimd.
Eind september kreeg dat natuuronderzoek een
nieuwe impuls: een prachtige natuurrijke schooltuin
werd eind september feestelijk geopend. Zo heeft de
Dommelbimd er een mooie groene buur bij! !

Omdat lente en zomer dit jaar natter waren,
moesten we terugvallen op een speciale
maaimachine voor natte graslanden: een
wetland-track.
Deze maaimachines rijden op brede rupsbanden
om te voorkómen dat de bodem verdicht wordt.
Op deze wijze beschermen we de
levensvoorwaarden voor de bijzondere
vegetaties van de hooilanden. !
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Maaien van het hooiland
De afgelopen drie jaren konden we, vanwege de
extreem droge lente/zomer, met gewone
maaimachines ('ballonbandmaaiers') het
hooiland laten maaien.
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Maaimachine wetland-track

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

