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Winter 2022?
De Winter 2022 uitgave van onze Nieuwsbrief,
niets vreemds aan toch? Alleen, waar is de
winter? In de nieuwsbrief van vorig jaar stonden
volop foto’s met winterse landschappen. Echter,
de temperaturen en de vogelgeluiden op dit
moment doen anders vermoeden. We laten de
winter (nu al) achter ons en gaan richting het
voorjaar. Heerlijk toch, geniet er van! !

genoten. En veel kijkers met ons, getuige ook de
leuke en enthousiaste reacties die we hebben
mogen ontvangen. Beetje trots zijn we wel!

Totstandkoming Tv-programma

Het artikel in januari 2021 in het tijdschrift
Landleven over de Dommelbimd heeft de
redactie van het Tv-programma BinnensteBuiten
geïnspireerd tot het maken van een impressie
van onze Dommelbimd. Of we geïnteresseerd
waren? Maar natuurlijk!
Na een voorbereidend gesprek stond de tv-ploeg
op zaterdag 15 januari op de stoep. Beetje mistig
was het wel, maar voor de ploeg geen beletsel.
Naar het oordeel van de cameraman geeft dat
“iets mystieks aan de beelden”. Dat hebben we
inderdaad gezien.

(heel veel) water in plaats van sneeuw

Mooie tv-uitzending van
BinnensteBuiten over
Dommelbimd
Wat een mooie uitzending is het geworden over
de Dommelbimd. Woensdag 9 februari, 19.05uur
was het zover. We hebben er allemaal van

Tv-ploeg aan het werk

Compleet verhaal
In het programma kwamen onze vrijwilligers en
bestuursleden in beeld en aan het woord.

Zij hebben het ontstaan van de Dommelbimd
toegelicht en uitgelegd hoe het onderhoud al
jaren met een groep enthousiaste vrijwilligers
wordt gedaan. Vanzelf dat ook de (winterse)
natuur in de Dommelbimd ruimschoots in beeld
werd gebracht.

Bijzondere waarnemingen
2022 begon met de waarneming van een
bijzondere (nieuwe) soort op 1 januari: de kleine
bonte specht.
Van de (bonte) spechten familie is dit de kleinste,
niet veel groter dan een mus. Hij is veel
zeldzamer dan de veel voorkomende grote bonte
specht. Tussen de grote en de kleine zit nog de
middelste bonte specht. De kleine bonte specht
komt voor in gebieden met veel zachthoutbomen
(populier, wilg, els e.d.) en dood hout. In de
Dommelbimd zijn beide veel aanwezig We hopen
dat hij zich hier ook als broedvogel gaat vestigen.

Sylvia en Toine in actie
We zijn van 9 –16 uur met de filmploeg bezig
geweest en zijn er ruim 80 minuten filmbeelden
en geluidsopnames gemaakt. De regisseur heeft
dat teruggebracht tot een item van 11 minuten,
de langste versie die het tv-programma kent.

Uitzending gemist?

Behoefte om de uitzending terug te kijken? Dat
kan: kopieer onderstaande link in je browser en
je kunt onze reportage bekijken; duur 11min.
Kopieer de link naar de reportage:
https://binnenstebuiten.kroncrv.nl/buitenleven/video/natuurgebieddommelbimd

Kleine bonte specht
Sijsjes zijn echte wintergasten in ons land. Ze
trekken dan in groepjes rond. Deze winter zat
een groep van wel 80 sijsjes in de Dommelbimd.
Ze gingen van els naar els, om de zaadjes uit de
elzen’proppen’ te eten, druk kwebbelend.

Veel kijkplezier! !

Sijsje in een els

De bever laat op steeds meer plaatsen langs de
Dommel in Boxtel zijn (knaag)sporen na. Nadat in
2015 de eerste bever voet aan land zetten in de
Dommelbimd, hebben we deze winter ook
knaagsporen in het nieuwe perceel aan de
Eindhovenseweg waargenomen. !

waterstand in de hooilanden niet. Wij
vermoedden een kapotte of verstopte duiker.
De gemeente, als eigenaar en beheerder van de
duiker, heeft de duiker vorige week met hoge
druk doorgespoten. Dat heeft gewerkt, het water
stroomt langzaam weg. !

Beversporen perceeel Eindhovenseweg

Waterhuishouding
Dommelbimd
Geen winter dus dit jaar, wel veel neerslag. Ten
minste zo lijkt het, omdat de hooilanden al
geruime tijd helemaal blank staan. Dit is echter
niet het gevolg van de neerslag, maar van een
verstopte duiker (afvoerbuis onder de weg).
De Dommelbimd watert nlamelijk via een duiker
onder de Konijnshoolsedreef af naar een pomp
bij de poort van Stapelen. Daar wordt het water
in de Dommel gepompt. Het gebied kan niet vrij
afwateren door de ligging van de Paardendijk en
het hogere waterpeil van de Dommel t.o.v. het
peil in de sloten van de hooilanden. Eigenlijk is
het een klein poldertje.
De pomp heeft de afgelopen weken vrij
regelmatig gewerkt, maar desondanks zakte de

door de verstoorde afwatering werd
het stuwputje, dat ’s-zomers het water moet
tegenhouden, nu geheel omringd door water

Boomwerkzaamheden
Boomklimexpert Eelke Houterman heeft, als
vriendendienst, deze winter diverse
boomklussen voor ons uitgevoerd. Dat was op de
eerste plaats nodig vanwege veiligheid, maar het
had ook meteen succes voor de biodiversiteit.
Een enorme boomtop die op vallen hing, is door
Eelke vakkundig en veilig naar beneden gehaald.
Ook dood hout in de bomen bij het laarzenpad
heeft hij verwijderd voor de veiligheid. Bij de

populier waarin de vogelwerkgroep enkele jaren
geleden een nestkast voor een torenvlak heeft
opgehangen, zijn enkele takken afgezaagd die
het uitzicht vanuit de nestkast verstoorden.

Beheerwerkzaamheden
Het najaar-/winter werkseizoen loopt langzaam
ten einde. Het afgelopen seizoen is er weer hard
gewerkt door de vrijwilligers.
Zo is een groot deel van de heg langs het
laarzenpad gevlochten. Dit wordt de derde, en
laatste, vlechtheg in de Dommelbimd. De andere
twee staan bij de schuur en tussen de
boomgaard en poel. De heg langs het laarzenpad
wordt de langste heg; het zal niet lukken die dit
jaar helemaal te vlechten. Zo blijft er voor de
‘heggenleggers’ ook voor volgend jaar nog een
mooi stuk liggen.
We hebben goed geïnvesteerd in het
beheerwerk. Samen met de WNLB hebben we
een stronkentrekker aangeschaft voor de
Dommelbimd.

Eelke maakt ruim zicht voor torenvalk
Torenvalken hebben, evenals bijvoorbeeld kerken steenuilen, dat uitzicht nodig. Het bewijs
hiervoor werd al een paar weken later geleverd.
Terwijl we nog nooit een torenvlak in de kast
hadden gezien, zat er nu eentje op de uitkijk in
de nestkast! !

eerste torenvalk in onze nestkast: welkom!

met de stronkentrekker in actie

Ook heeft een aantal vrijwilligers zich aangemeld
om cursussen te volgen voor het werken met de
motorzaag en bosmaaier.

Er is contact met de politie geweest en we gaan
aangifte doen. Natuurlijk beraden we ons op
maatregelen die volgende inbraken moeten
ontmoedigen/voorkomen.
We roepen iedereen op een oogje in het zeil te
houden als je toevallig in de buurt van de
Dommelbimd bent. !

Zo houden we het gereedschap én onze kennis
en kunde op peil om op een verantwoorde wijze
het werk uit te kunnen blijven voeren. !

Inbraak in onze schuur
Een wat trieste afslsuiting van onze nieuwsbrief:
op woensdag 23 februari is er ingebroken in de
schuur. De zijramen zijn met stenen vernield, er
is wat klein gereedschap weg en er is een poging
tot brandstichting gedaan.

schade na de inbraak

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

