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Jaarverslag 2018 van Stichting KNNV Natuurcentrum De Boshoek
In dit jaarverslag worden de meest belangrijke activiteiten of veranderingen puntsgewijs omschreven.

Actieve themadagen in 2018 waren:
NLdoet, zaterdag 9 maart.
Kinderknutsel / wandeldag, zondag 25 maart.
Midden-Delfland Dagen, zaterdag 16 en zondag 17 juni.
Roofvogels en Vogelspinnen, zondag 9 september.
Lego en Duplo Bouwdag, 25 oktober
Nacht van de Nacht, zaterdag 27 oktober.

Projecten in 2018:
Sluipstroom verminderen.
Veel elektrische apparaten zijn tegenwoordig uitgerust met een softwarematige aan/uit schakelaar.
Om deze apparaten te activeren wordt de afstandsbediening gebruikt. Dat houdt in dat deze apparaten
nooit 100% uitgeschakeld zijn, ze verbruiken dus altijd een beetje elektriciteit.
Dit verbruik wordt sluipstroomverbruik genoemd.
Om dit bij de beamer in de Thijssezaal te elimineren is de beamer achter een echte (hardware)matige
schakelaar geplaatst.

Toegangshek.
Bij het toegangshek was ons een aantal keren opgevallen dat er aan het hek gemorreld was.
Geen echte inbraakschade, maar toch.
Om het toegangshek “hufterproof” te maken is er een RVS-plaat aangebracht, zodanig, dat het tweede
hek pas echt geopend kan worden als het eerste deel open is.
Project “Het platte bos”: zijn bomen / boomschijven uit Schiedam.
Het “Platte Bos”, bestaat uit schijven van bomen of takken die ooit in Schiedam hebben gestaan.
De van boomstammen, takken of wortels gezaagde schijven, zoals aangebracht tegen de wand in de
gang van Natuurcentrum De Boshoek, komen allemaal uit Schiedam. Ze werden ooit door ziekte of
overlast gerooid door de Gemeentelijke Plantsoenendienst. Voor zover informatie aanwezig was, wordt de
standplaats, alsmede de ouderdom van de bomen vermeld. De boomschijven op het grote paneel werden
bijeengebracht in de periode 1984 – 2003 door Bas Steenks, die in deze periode opzichter bomen was bij
Irado. Na de pensionering van Bas zijn de boomschijven geschonken aan Natuurcentrum De Boshoek.
Het uiteindelijke resultaat van deze schenking is terug te vinden in dit paneel.
Dit is niet alleen een fraaie aanwinst voor De Boshoek, maar ook van regionaal natuurhistorisch belang.
De oudste boomschijf is 145 jaar oud, het is een Bruine beuk – Fagus syvatica. Het is geen stam, maar
een tak van een boom van 145 jaar oud. Standplaats: RK Begraafplaats, gerooid in 1994 i.v.m. aantasting
van de reuzenzwam.
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Duurzaamheid / energie verbruik.
In 2018 is er door het bestuur van Natuurcentrum De Boshoek een donatie-aanvraag gedaan bij het
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. voor de aanschaf van een zonnestroom systeem.
Hierop heeft het Fonds positief gereageerd en een donatie geschonken van circa 60% van de
aanschafwaarde.
Het De Groot Fonds heeft zich garant gesteld voor het bedrag ter waarde van de BTW.
Met deze investering behoren we “Nul Op de Meter” (NoM) bij Natuurcentrum De Boshoek te kunnen
realiseren voor wat het elektriciteitsverbruik betreft.
Duurzaamheid, elektriciteitsverbruik.
Opnieuw is het elektriciteitsverbruik in het afgelopen jaar 2018 verminderd. De afname van het dag
verbruik bedroeg 1393 – 1152 = 241 kWh en het nacht verbruik is met 1740 – 1573 = 167 kWh lager
uitgekomen.
De procentuele reductie van het elektriciteitsverbruik vanaf het jaar 2009, waarin we begonnen zijn om
iets aan het energie verbruik te doen, is bijna 70%.
De afname in 2018 heeft zonder meer te maken met de investeringen / werkzaamheden die eind 2017
zijn gerealiseerd en financieel mogelijk zijn gemaakt door de gemeente Schiedam.
Daarbij was de financiële verdeelsleutel zodanig, dat de gemeente 2/3 van de kosten voor haar rekening
zou nemen en De Boshoek 1/3 deel.

Duurzaamheid, gasverbruik
Het gasverbruik is in 2018 met 558 m3 gas toegenomen.
Om in het Boshoek gebouw het gasverbruik te verminderen en tegelijkertijd te zorgen dat het voldoende
behaaglijk blijft, is een lastige taak. Het is en blijft van oorsprong een noodschool gebouw.

Jaarverslag 2018, van Stichting KNNV Natuurcentrum De Boshoek (jaarverslag18bosh190510mb)

Verslag van de themadagen / activiteiten 2018
georganiseerd door Stichting KNNV Natuurcentrum De Boshoek.
NL doet, zaterdag 9 maart 2018.
Bij De Boshoek was gekozen voor het thema “breng kleur in de tuin met zomerbloeiers”.
Er waren bollen en zaden gekocht. De zaden zijn direct gezaaid en de bollen zijn in de herfst gepoot. De
gehele zomer heeft dat deel van de tuin volop kleur gegeven.
Kinderknutsel- / wandeldag, zondag 25 maart 2018.
In Natuurcentrum De Boshoek waren weer volop activiteiten voor kinderen te doen, zoals het populaire
uilenballen pluizen en determineren, buttons maken, nestkasten timmeren, het maken van kaarsen van
bijenwas en cupcakes maken. De Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland was er met een
aantal paplammeren, die met de fles gevoerd moesten worden en waarvoor assistentie gevraagd werd
aan bezoekende kinderen.
Hans Hartmann was aanwezig, de organisator van de wandelingen in Zuid-Holland. Zo’n 180 wandelaars
hebben daar gebruik van gemaakt en zij lieten bij terugkomst de warme erwtensoep niet ongemoeid.
Ook de andere organisaties, te weten het NME, de Groene Raat en Speel-o-theek “Ïkkie” hadden geen
gebrek aan belangstelling.
Midden-Delfland Dagen, zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018.
Wij waren op zaterdag 16 juni open, zonder extra georganiseerde activiteiten door de vrijwilligers van
Natuurcentrum De Boshoek. Zondag 17 juni was Natuurcentrum De Boshoek gesloten.
Het thema van deze dagen was: “Daar zit muziek in!”.
Roofvogels en Vogelspinnen in Natuurcentrum De Boshoek, zondag 9 september 2018.
Ruben van Maaren heeft weer veel vogels bij zich, de raaf, kerkuil en nog veel meer. Er valt weer veel te
leren over de vogels.
In de Thijssezaal valt veel te zien en te leren over spinnen. Gijsbert Kortekaas heeft 30 spinnen bij zich.
Overal waar je kijkt zijn ze te zien als decoratie, maar ook levend. Als je dapper genoeg bent kun je hem
ook op je hand houden en daarmee op de foto gaan.
In de Florazaal kun je de 3D-lezing over bijen zien. Ook kun je de bijen zien in de demonstratiekast of een
kaars maken van bijenwas.
Overal in De Boshoek zijn verschillende activiteiten te doen voor kinderen: pompom spinnen maken,
piepschuim dieren verven, buttons maken, kabouter maken, tasjes versieren. En natuurlijk kun je
uilenballen pluizen en van alles te weten komen over wat de uilen eten.
Voor de inwendige mens is ook gezorgd. Iets te drinken, een ijsje, chips, koeken en een broodje
knakworst of gezond.
Niet alleen bij Natuurcentrum De Boshoek waren allerlei activiteiten, maar bij alle organisaties in de
groene driehoek van de Kethelpoort.
Lego en Duplo dag, donderdag 25 oktober 2018
Op deze donderdag in de herfstvakantie organiseerde Speel-o-theek “Ikkie”, een Lego en Duplo Bouwdag
in Natuurcentrum De Boshoek. De berg Lego, in totaal 180 kg was verdeeld over twee lokalen, de
hoeveelheid Duplo (60 kg) in één lokaal. Vanaf 10.00 uur ’s morgens konden de kinderen beginnen.
De eerste reacties waren overweldigend, zoveel Lego!
Nacht van de Nacht, zaterdag 27 oktober 2018.
Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement geïnitieerd door de Natuur- en Milieufederaties.
In opdracht van de gemeente Schiedam zijn door de cultuurscouts van Mooi Werk, wandelroutes uitgezet
in Schiedam-Noord (Natuurpark Kethel). Tijdens Nacht van de Nacht schenken wordt aandacht
geschonken aan het donker. Pas als alle lichten uit zijn, beleef je de nacht op indringende wijze. Als je
ogen niets meer waarnemen, nemen andere zintuigen het over!
Verzamel- en vertrekpunt was de parkeerplaats naast de Dorpskerk, Noordeinde 10, Kethel.
De wandeling voerde door het Natuurpark Kethel, langs de Groene Raat en de eindbestemming was
Natuurcentrum De Boshoek.

Alle hiervoor vermelde activiteiten zijn alleen mogelijk door de enorme inzet van de vrijwilligers van
Natuurcentrum De Boshoek. Zonder deze trouwe groep vrijwilligers zou De Boshoek geen bestaansrecht
hebben.
Voor alle en volledige verslagen, zie onze website: www.natuurcentrumdeboshoek.nl
Voor de rubriek terugblik:

www.natuurcentrumdeboshoek.nl/terugblik-op-activiteit.html
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