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Stand van zaken 
In de afgelopen beleidsplanperiode hebben we het beheer van de Dommelbimd 
gecontinueerd zoals we het vanaf 2015 hebben ingestoken. Dat heeft zijn vruchten 
afgeworpen in de toename van biodiversiteit en de komst van een zeldzame soort (orchidee) 
in de hooilanden. Het eigendom van de stichting Dommelbimd is in 2020 uitgebreid met een 
nieuw perceel langs de Dommel ter hoogte van de Eindhovense weg, dat is gekocht van het 
waterschap. Het perceel is 0,82 ha groot en omvat graslanden, 2 poelen en een aantal oude 
knotwilgen. Op dit perceel wordt een beheer gevoerd, dat is gericht op vochtig hooiland of 
flora- en faunarijk grasland. 
Ondanks het vertrek van een aantal oudere vrijwilligers is het aantal stabiel gebleven door 
aanwas van nieuwe vrijwilligers. 
In 2020 heeft de stichting een nieuwe huisstijl en website gelanceerd die veel lof heeft 
geoogst vanuit onze achterban. We staan nu ook voor de externe communicatie volledig op 
eigen benen en zijn onafhankelijk geworden van Het Groene Woud. 
 
 
Beleid en activiteiten 2022-2024 
Voor de komende jaren richt het bestuur zich op de volgende pijlers: 
1. Versterking van de groep vrijwilligers; als gevolg van de relatief hoge leeftijd van de 

vrijwilligers in relatie tot het fysieke karakter van de onderhouds-werkzaamheden, is het 
risico reëel dat vrijwilligers afhaken. We zullen ons moeten inspannen om de omvang van 
de huidige groep vrijwilligers op peil te houden, om ook het beheer voor de toekomst te 
borgen. Naast de omvang van de groep, zullen we ook investeren in de continuïteit van 
kennis en kunde door vrijwilligers te stimuleren opleidingen en cursussen te volgen. Het 
bestuur blijft bereid om zijn ervaring voor het opzetten van een burgerinitiatief te delen. 

2. Voortzetten beheer; monitoring toont aan dat het gevoerde beheer m.n. in de hooilanden 
leidt tot toename van de biodiversiteit; we zullen het gevoerde beheer daarom 
continueren. Het nieuwe perceel aan de Eindhovense weg zullen we integreren in het 
beheer. Vooralsnog voeren we hier ook een verschralingsbeheer uit: het perceel wordt 
niet meer begraasd door vee, maar wordt jaarlijks maaien, waarbij we het maaisel 
afvoeren. We zullen de effectiviteit van het gevoerde beheer door de monitoring van een 
aantal soortgroepen (vogels, planten, vlinders/libellen)	de komende jaren blijven volgen.  

3. Omgeving Dommelbimd: we willen meer vat proberen te krijgen op ontwikkelingen direct 
rondom de Dommelbimd, omdat die ook invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van 
de natuur en het landschap in de Dommelbimd. Zo hebben we een overeenkomst 
gesloten met de projectontwikkelaar van Jorishof, waarbij de zone langs de Dommel als 
ecologische verbindingszone zal worden ingericht. De komende jaren zullen we de 
ruimtelijke ontwikkelingen, o.a. aan de overkant van de Dommel, volgen.  

4. Bescherming nieuwe perceel: om de nieuwe uitbreiding aan de Eindhovense weg 
ruimtelijk optimaal te beschermen, zullen we het perceel bij de provincie voordragen om 
op te nemen in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Daarmee wordt het één geheel met de 
Dommelbimd en de nog te realiseren ecologische verbindingszone achter op het perceel 
van Jorishof, die beide al onderdeel zijn van het NNB. 

5. Financiën: de belangrijkste jaarlijkse kosten zijn voor het loonwerk om de hooilanden en 
de poelen te maaien. Hiervoor ontvangen we een beheersubsidie van de provincie die 
eind 2022 afloopt. We zullen initiatief ondernemen om voor een nieuwe periode (van 6 
jaar) subsidie aan te vragen. De overige middelen van de Dommelbimd worden als 
reserve aangehouden. 



 


