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Donaties Dommelbimd
We mogen ons er op verheugen dat de
Dommelbimd bij veel mensen op het netvlies
staat. En als bestuur honoreren we maar wat
graag verzoeken tot interviews, publicaties en
RTV uitzendingen over de Dommelbimd (denk
aan BinnensteBuiten). Daarmee dragen we ons
verhaal uit. Of dat de verklaring is voor de vele
donaties die we de eerste helft van dit jaar
mochten ontvangen? Misschien wel.
Maar het is heel fijn dat we de eerste helft van
dit jaar bijna €1.400 aan donaties op onze
rekening kregen bijgeschreven. Kleine bedragen,
grote bedragen. Mensen die “de opbrengst” van
hun pensioenfeest hebben gedoneerd. Of een
donatie uit het jaarlijkse vakantiegeld dat iemand
ieder jaar aan een goed doel doneert. Klein of
groot bedrag, wij zullen het goed besteden!

Veiling natuurboeken collectie

De vermaarde Brabantse ecoloog Ronald
Buskens, onder andere auteur van het
standaardwerk 'De Dommel', is in 2014
overleden. De weduwe van Ronald, Marian van
der Heiden, heeft zijn (natuur-) boeken
verzameling geschonken aan de Ecologische
Kring Midden-Brabant.
Deze besloot de boeken te veilen onder de leden
en de opbrengst daarvan te schenken aan een
goed doel dat dicht bij Ronald's passie ligt. Hun
keuze viel op de Stichting Dommelbimd.
Waarvoor oprechte dank. !

Overdracht cheque door
Ecologische Kring Midden-Brabant

Inventarisatie
broedvogels 2022
Weliswaar is het grootste deel van de
broedvogelpopulatie in de Dommelbimd ieder
jaar ongeveer hetzelfde, maar ook duiken er
telkens verrassingen op.
Zo konden we dit jaar, voor het eerst sinds de
start van onze inventarisaties, zowel de bonte als
de grauwe vliegenvanger waarnemen in het
broedseizoen. De bonte zat in de oude
suikeresdoorn aan het begin van het laarzenpad,
de grauwe hoog in de populieren langs de
paardendijk.

IJsvogel weer terug in Dommelbimd

Na een jaar afwezigheid keerde gelukkig de
ijsvogel (zie foto) terug. Door de kou aan het
einde van de winter van 2021 heeft de
ijsvogelpopulatie in grote delen van het land
flinke klappen gehad, waarvan hij zich nu
herstelt. De ijsvogel op onderstaande foto zat te
vissen op een laaghangende tak boven de
Dommel. Het is een mannetje, te zien aan de
zwarte onderkant van de snavel. Bij het vrouwtje
is die snavelbasis oranjerood.

Droogte heeft ook
effecten in Dommelbimd
De website waterschappen.nl meldt op 20
augustus: “In het droge Zuidoost-Nederland was
de regen van afgelopen dagen meer dan welkom.
Het was niet genoeg om het neerslagtekort dat is
ontstaan aan te vullen, waardoor de
waterschappen nog steeds maatregelen moeten
nemen om de droogte tegen te gaan.
Natuurlijk laat de droogte ook zijn sporen na in
de Dommelbimd. Door het tekort aan regen
deze zomer, was er van de amfibieënpoel eind
augustus nog maar een klein plasje over.

IJsvogel speurt op vis
(foto gemaakt in onze Dommelbimd)

Ook de koekoek had zich in 2021 niet vertoond
maar zijn welluidende roep was dit voorjaar weer
volop te horen.

Torenvalken: leeg nest helaas

Leuk was ook dat de torenvalk voor het eerst een
poging tot broeden heeft gedaan in de speciale
nestkast. In de winternieuwsbrief schreven we al
dat ze de nestkast hadden ontdekt onmiddellijk
na het verwijderen van enkele grote takken die
het uitzicht belemmerden vanuit de kast.
Toen we twee torenvlaken zagen baltsen in het
voorjaar, hoopten we op een nest met jongen.
Waarom het niet zover heeft kunnen komen
blijft de vraag. Feit is wel dat een groep kauwen
de torenvalken soms eindeloos aan het ‘pesten’
waren bij de kast. !

‘Restant’ van onze amfibieënpoel

Deelname workshop
‘Planten leren tellen’
Stichting Dommelbimd heeft geen structurele
inkomsten. Om het machinale beheer, van met
name de hooilanden, te kunnen uitvoeren,
maken we aanspraak op de Subsidieregeling
Natuur- en Landschapsbeheer. Om daarvoor in
aanmerking te komen, moeten we aan allerlei
voorwaarden voldoen: zo zijn we lid van het
Natuurcollectief Brabant (NCB) en zijn we
gecertificeerd natuurbeheerder.

We hebben een beheerplan en we leggen
jaarlijks verantwoording af.

Twee deelnemers Stichting Dommelbimd

Voor haar leden, met name kleinere particuliere
natuurbeheerders, organiseert NCB, in
samenwerking met de Stichting Part-Ner,
terreinbezoeken (bij elkaar) en workshops. Daar
kun je als natuurbeheerder ‘bijspijkeren’ en
contacten leggen met andere natuurbeheerders.
Zo hebben we dit voorjaar met twee
Dommelbimders deelgenomen aan de workshop
‘Planten leren tellen’. Deze vond plaats op een
zaterdagochtend nabij de Buulder Aa in de buurt
van Maarheeze. Basis voor de workshop is de
methode ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’
(veldgids van Wim Schippers, 2012).

Plantensoorten tellen in vlakken 25m2

Schippers categoriseert graslanden in vijf fasen,
van heel soortenarm tot heel soortenrijk.
Voor een goed beheer van je grasland moet je
weten in welke fase het zich bevindt. Om dat te
weten, zet je (representatieve) vlakken van 5x5
meter uit in het grasland, waarin je het aantal
plantensoorten gaat tellen (monitoring). Het
aantal soorten in dat vlak bepaalt in welke fase
een grasland zich bevindt. Tijdens de workshop
hebben we de beginselen van deze monitoring
geleerd. Leerzaam en gezellig! !

Binnenkort worden er nog 2 dakramen geplaatst
om meer licht in de schuur te krijgen. Hans en
Frank, hartelijk dank voor jullie hulp en creatieve
oplossingen! !

Veldschuur met luiken afgesloten

Excursie en lunch
vrijwilligers Dommelbimd
Op 27 augustus ‘trakteerden’ wij onze
vrijwilligers op ons (jaarlijkse) uitje. We waren te
gast bij de Natuurwerkgroep Liempde. Bij monde
van Ger van den Oetelaar en Karel Voets, kregen
we uitleg wat de Natuurwerkgroep doet “voor
Moeder Natuur”. Praten is nodig, doen is
waarom het gaat.

Klussen/werkzaamheden
Naast de reguliere beheerwerkzaamheden zijn er
ook regelmatig klusjes te doen in de schuur, aan
de poorten en de afrasteringen.
Dit voorjaar en zomer zijn er heel veel klussen
uitgevoerd door Hans Volmer en Frank de Bont.
Zo hebben zij een paal van de brug vervangen,
omdat hij aan het rotten was (de paal is
geschonken door Brabants Landschap, waarvoor
dank!), hebben zij luiken gemaakt voor de ramen
in de schuur en zijn de sloten van de poorten en
de schuur door hen aangepast en gerepareerd.

Uitleg Rouwbommel met koffie & thee

Onze begeleiders voerden ons op de fiets langs
een aantal mooie gebieden. Kers op de taart was
het bezoek aan de Rouwbommel, een project dat
de natuurwerkgroep samen met Spill, de
gemeente Boxtel en Brabants Landschap heeft
uitgevoerd. Een mooi project met nog volop
ambitie om na de Rouwbommel 1 t/m 4 ook
Rouwbommel nummer 5 toe te gaan voegen.

Distelvlinder op kattenstaart

Na deze inspirerende fiets- en wandeltocht
hebben we het uitje afgseloten met een gezellige
lunch in Liempde.!
Oranje zandoogje

Bijscholing & cursussen

Een aantal vrijwilligers heeft de (herhaal)cursus
Bosmaaier gevolgd bij het Coördinatiepunt
Landschapsbeheer. Dat is heel fijn, want er is
altijd veel maaiwerk voor de bosmaaier te doen
in de Dommelbimd. !

Recente waarnemeningen
Dommelbimd
Onze huisfotograaf, Toine Cooijmans, stuurde
twee mooie foto’s door van vlinders die hij
onlangs wist vast te leggen in de Dommelbimd.
Die foto’s wilden we jullie niet onthouden. !

Vriendelijke groet,
Sylvia, Toine, Lex
Bestuur Dommelbimd

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

