Jaarverslag 2021
Beheer
Wat betreft het beheer van de Dommelbimd hebben we geen wijzigingen doorgevoerd t.o.v.
eerdere jaren; het hooiland hebben we laten maaien (deels zowel in het voor- als najaar) en
het maaisel hebben we afgevoerd. Hierdoor verschraalt het gebied, hetgeen de biodiversiteit
ten goede komt. Het hogere en droge deel is begraasd door koeien die worden ingeschaard
door een (hobby)boer uit de omgeving. Daarnaast is het laarzenpad regelmatig gemaaid om
het toegankelijk te houden, zijn de vlechtheggen en knotwilgen gesnoeid en heeft de
Hoogstambrigade het jaarlijks onderhoud uitgevoerd aan de fruitbomen.
Op ons nieuw aangekochte perceel hebben we het beheer gewijzigd. Waar de vorige
eigenaar het hele voorjaar en de zomer schapen liet grazen, zijn wij begonnen met maaien
van deze graslanden. Het resultaat is dat het vol staat met bloeiende planten, waar het gonst
van de bijen, vlinders en andere insecten. Goed voor de biodiversiteit en mooi om van te
genieten vanaf de weg die er naast ligt.
We zien het afgelopen jaar wel een toename van zwerfvuil en vernielingen. Zo hebben we
afscheid genomen van één van de bankjes nadat dit door vandalisme zodanig vernield was
dat herstel niet meer realistisch was. De grote toegangspoorten hebben een grote
opknapbeurt gekregen en zijn ‘hufterproof’ gemaakt.
Bij het beheer krijgen we heel veel hulp van onze trouwe vrijwilligers. De groep blijft redelijk
stabiel van omvang; we zien de laatste jaren dat oudere leden langzaamaan afscheid nemen,
maar dat er ook voldoende aanwas is van nieuwe vrijwilligers.

Flora en fauna
De winter van 2021 ging af en toe gepaard met sneeuwval, wat een mooie gelegenheid is om
diersporen te zoeken. Zo troffen we mooie sporen van een nieuwe soort voor de
Dommelbimd, de steenmarter. Ook vogels die bij koude periodes ons land ‘binnen vallen’
vanuit Scandinavië, zoals koperwieken, lieten zich mooi zien.
De ijsvogel, die we vanaf de start van ons burgerinitiatief ieder jaar konden waarnemen,
schitterde dit jaar door afwezigheid. Uit literatuur wordt duidelijk dat een combinatie van
een koudeperiode aan het einde van de winter, gevolgd door een droge zomer waarbij veel
kleinere wateren droog vallen, een grote klap kan toebrengen aan de ijsvogelpopulatie.
Anderzijds waren er ook bijzondere nieuwe soorten te bewonderen dit jaar. Zo liet de
nachtegaal zijn prachtige zang horen in het voorjaar. Het is onduidelijk of hij ook succesvol
heeft gebroed. Ook hebben we een kerkuil gezien, die nachten heeft doorgebracht in de
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speciale nestkast in de schuilschuur, getuige de achtergelaten braakballen. In de hagen die
we vijf jaar geleden geplant hebben, verscheen voor het eerst een grasmus. En bij de poel die
we in 2014 hebben laten uitgraven, konden we een nieuwe libel waarnemen, de vroege
glazenmaker. Leuk om te zien dat de inrichtings- en beheermaatregelen hun vruchten
afwerpen. Dat geldt ook voor de orchideeën die we sinds 2019 in de hooilanden aantreffen
en waarvan het aantal en de verspreiding zelfs iets lijkt te groeien.

Pers & publiciteit
In het verslagjaar heeft de Dommelbimd verschillende keren in de spotlight gestaan. Aan
aandacht geen gebrek voor ons initiatief:
•

24 januari: interview Hans Volmer door Provincie Noord Brabant

In januari 2021 is een interview gepubliceerd met Hans Volmer als ‘Groene Held’ van onder meer de
Dommelbimd. De Provincie Noord Brabant zet met enige regelmaat mensen in de groene

spotlight die zich extra verdienstelijk hebben gemaakt voor de natuur in onze provincie. En
dan verdient Hans dubbel en dik dit interview.
•

Januari/februari: publicatie Dommelbimd in tijdschrift Landleven

In januari/februari nummer van het tijdschrift Landleven is een artikel gepubliceerd over de
Dommelbimd waarin ons verhaal wordt verteld. Zowel de Dommelbimd zelf, het ontstaan en het
beheer, als ook de vrijwilligers die dat mogelijk maken, kwamen uitgebreid aan de orde.

Publicatie Landleven januari/februari 2021.

•

18 maart: lancering boek ‘Boxtel 2020 in 366 verhalen’ met uitbreiding Dommelbimd

In maart 2021 is het boek verschenen “Boxtel 2020 in 366 verhalen”. 366 Boxtelaren beschreven een
dag van het bijzondere jaar 2020. Een van die verhalen, te vinden op pagina 337, beschrijft de
uitbreiding van de Dommelbimd met de aankoop van het perceel aan de Eindhovenseweg. Een
heuglijk feit, en mooi dat het een plaatsje heeft gekregen in het boek.

Boxtel, 27 augustus 2022
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