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1 Inleiding 
 

Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Stichting MAK Blokweer, hierna MAK Blokweer, met als 

titel Betrokken en Verbonden wat richting geeft aan de periode 2020 – 2025. Het vorige beleidsplan 

was gericht op consolidatie, continuïteit en kwaliteit. In dit beleidsplan ligt de focus op het verder 

uitbouwen van de ingeslagen koers.  

MAK Blokweer heeft als organisatie een duidelijke visie op de wereld. Wij streven ernaar om de 

inwoners en organisaties van West-Friesland, en in het bijzonder de gemeente Hoorn, te betrekken 

bij en te verbinden aan hun leefomgeving. Dat doen we door het vergroten van bewustwording voor 

natuur, milieu en landschap. Door het inzetten van onder andere educatie en door het bieden van 

vrijwilligerswerk waardoor bewoners kunnen participeren in het beheer van het natuurpark of 

uitvoeren van educatie leggen we een verbinding naar de zorg voor natuur milieu en landschap. 

Daarnaast is MAK Blokweer betrokken bij maatschappelijke thema’s waarin duurzaamheid een 

grote rol speelt. Via ons netwerk en onze groene locatie vorzien van faciliteiten verbinden wij 

verschillende organisaties en inwoners van West-Friesland met elkaar.  

 

Om te komen tot een nieuw beleidsplan heeft het bestuur een aantal bijeenkomsten georganiseerd. 

In deze bijeenkomsten is het voorgaande beleidsplan geëvalueerd en is er gekeken naar de 

knelpunten in de huidige situatie. Hierbij is input geleverd door medewerkers en vrijwilligers. 

Daarnaast is er gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de 

toekomst van MAK Blokweer. We zien dat een duurzame ontwikkeling van de maatschappij steeds 

belangrijker aan het worden is. De maatschappelijke bewustwording van klimaatopgaven, behoud 

van het landschap en aandacht voor ecologie sluiten aan bij de Missie en Visie van MAK Blokweer 

en vormen de basis van de strategie in het nieuwe beleidsplan. 

 

Blokker, Maart 2020 
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2  Terugblik Beleidsplan 2015 – 2020 
 

MAK Blokweer is een professionele organisatie met een laagdrempelig karakter door de inzet van 

vrijwilligers aangevuld met professionals. Het bezoekerscentrum en de Kijkboerderij zijn gelegen in 

het Natuurpark Blokweer. De Natuur en Milieu Educatieve (NME) functie is ons DNA en de basis van 

ons bestaan. Door een beperkt aantal personeelsleden en beperkte financiën is de gewenste 

maximale openstelling nog niet gerealiseerd. 

Het beleidsplan 2015 – 2020 had als ondertitel “continuïteit en kwaliteit”. Dat beleidsplan is 

opgesteld na een periode waarin de inkomsten van de organisatie afnamen. Na het aanpassen van 

de organisatie is de weg naar boven weer ingeslagen en hebben we grote stappen kunnen maken. 

Veel doelstellingen uit het beleidsplan zijn geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. 

De organisatie is financieel gezond en heeft de basis kunnen handhaven en zelfs weer uitbouwen. 

Voor het werven van donateurs en fondsen is er echter geen personele capaciteit, waardoor deze 

activiteit  achter is gebleven.  

MAK Blokweer wordt door derden vaker gevraagd om advies en expertise te verstrekken, waardoor 

het doel om te functioneren als netwerkorganisatie steeds meer vorm begint te krijgen. Uitdaging 

voor het management is om de capaciteit die dit vraagt niet ten koste te laten gaan van andere 

activiteiten. 

Het aantal bezoekers aan het bezoekerscentrum en de Kijkboerderij is de afgelopen beleidsperiode 

licht  gestegen. Dezelfde lijn zien we in de deelname van  de scholen  aan het NME programma. Dit 

blijft een uitdaging omdat we een NME medewerker te kort komen. 

Het samenwerkingsverband met IVN West-Friesland (Stede Broec) en Hertenkamp Enkhuizen, 

waarmee de NME activiteiten worden aangeboden in West Friesland, is gecontinueerd. Gezamenlijk 

is er naar de niet vestigingsgemeenten opgetrokken om bijdragen aan te vragen voor het 

scholenwerk. Het resultaat is echter zeer matig. 
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3 Organisatie 
 

Stichting MAK Blokweer is opgericht op 6 maart 1988 en heeft drie kerntaken: 

1. Natuur – en Milieu Educatie 

2. Exploitatie Kijkboerderij 

3. Beheer van Natuurpark Blokweer 

Stichting MAK Blokweer wordt geleid door een (vrijwillig) bestuur, dat op expertise en vakkennis is 
samengesteld. Het bestuur bestaat naast de voorzitter, penningmeester en secretaris uit een 
bestuurslid met kennis over personeel en organisatie, een bestuurslid met kennis van 
parkbeheer/ecologie en twee algemene bestuursleden. 
Bij MAK Blokweer werkt een kleine kern van betaalde professionele krachten en oproepkrachten 

aangevuld met vrijwilligers. 

MAK Blokweer is voor het grootste deel van haar inkomsten afhankelijk van de gemeente Hoorn. 

Daarnaast zijn er inkomsten uit verhuur van het bezoekerscentrum, evenementen, deelname aan 

activiteiten en het scholenwerk. Verder zijn er substantiële bijdragen in natura van sponsors. Voor 

details verwijzen wij graag naar onze jaarverslagen.  

Naast de Stichting MAK Blokweer is er een Stichting Vrienden van MAK ’s. Bedrijven hebben de 

mogelijkheid om sponsor van MAK Blokweer te worden. 

Sinds 1 januari 2012 heeft MAK Blokweer de ANBI status. 
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4 Missie & Visie 
 

De missie van MAK Blokweer geeft aan wie wij zijn, waar we voor staan en is als volgt omschreven: 

“Het is onze missie om in samenwerking met anderen de bewustwording van en 

inzicht in het belang van natuur, milieu en landschap te bevorderen. We doen dit door 

activiteiten te organiseren en faciliteiten beschikbaar te stellen aan bewoners van 

West-Friesland in het bijzonder de gemeente Hoorn. Professionaliteit, 

laagdrempeligheid en bevlogenheid zijn daarbij kernwaarden.” 

 
In de visie van MAK Blokweer staat onze kijk op de wereld verwoord:  

“We zien een wereld voor ons met mensen, die verbonden en betrokken zijn met hun 

natuurlijke omgeving. Mensen die zich bewust zijn van de consequenties van hun 

gedrag op natuur, milieu en landschap en daarnaar handelen.” 
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5  Beleid en Strategie 
 

MAK Blokweer blijft de netwerkorganisatie met specialistisch netwerk zoals dit enkele jaren geleden 
is ingezet. Via MAK Blokweer kunnen inwoners, bedrijven en overheden in West-Friesland in contact 
komen met verschillende maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met een duurzame 
en sociale leefomgeving. 
 
De activiteiten van MAK Blokweer worden in de komende periode gekoppeld aan drie strategische 

thema’s, zij vormen de pijlers onder dit beleidsplan: 

1. Natuurbeleving 

2. Energie 

3. Voeding 

Deze thema’s worden bij bezoekers onder de aandacht gebracht via het Natuurpark en de 
Kloostertuin (Natuurbeleving), Bezoekerscentrum (Energie), en de Kijkboerderij, Biomarkt en 
Moestuin (Voeding). Daarnaast worden alle thema’s behandeld door middel van de educatieve 
activiteiten voor publiek en scholen. 
 
Op basis van de strategische thema’s speelt MAK Blokweer in op maatschappelijke thema’s 
gerelateerd aan haar opdracht, missie en visie.  
 

Thema Natuurbeleving  

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat al door een afbeelding van een natuurgebied op te 

hangen in een ziekenhuis, patiënten sneller genezen (Diette, 2003). Kinderen die veel buiten komen 

ontwikkelen zich op vrijwel alle gebieden beter dan leeftijdsgenoten die dit niet doen. Een 

regelmatige wandeling in het bos stimuleert de creativiteit. Kortom natuur is goed voor de mens. 

Door te kiezen voor het thema Natuurbeleving draagt MAK Blokweer bij aan gezondheid van de 

mens. Een voorbeeld hiervan is het Gezond Natuurwandelen dat start vanaf ons bezoekerscentrum. 

Met het Boezelbos dragen we bij aan de gezondheid van de jeugd. Natuur heeft een positieve 

invloed op de psychische en lichamelijke gezondheid van kinderen (A.E. van den Berg, 2007). 

Daarnaast draagt dit thema bij aan het vergroten van de bewustwording van de leefomgeving.  

 
Thema Energie  

De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw op aarde is gestegen. Neerslag patronen zijn 

de afgelopen decennia veranderd en we zien een toename in hoeveelheid en intensiteit. De 

oorzaken hiervan zijn volgens wetenschappers te herleiden naar het gebruik van fossiele 

brandstoffen. Wereldwijd moet de transitie gemaakt worden naar duurzame energievoorziening. In 

de transitie moet ook een oplossing gezocht worden voor de pieken in energie levering en -vraag en 

dus nagedacht worden over energie besparing en -opslag. De energie transitie vergt een brede 

maatschappelijke omslag. MAK Blokweer kan hier door voorlichting, educatie en voorbeelden een 

bijdrage in leveren. 
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Thema Voeding  

Ons huidige landbouw- en voedselsysteem wordt sociaal steeds minder geaccepteerd, heeft vaak 

een negatief effect op de ecologie en wordt economisch steeds moeilijker vol te houden. De 

maatschappij vraagt om een transitie naar een landbouw- en voedselsysteem met oog voor 

duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en dierenwelzijn. Daarnaast moet er meer aandacht komen 

voor kortere ketens van producent naar consument. Door te kiezen voor het thema voeding kan 

MAK Blokweer een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie. Daarnaast hebben we 

voorbeelden van een lokale kringloop aanwezig in van ons park. 

 
 

5.1  Organisatiedoelen 
 

De maatschappij zit in een transitie op het gebied van energie en voeding. Daarnaast is 

natuurbeleving in de huidige snelle en digitale maatschappij belangrijker dan ooit. MAK Blokweer 

heeft hiermee drie thema’s gekozen, waarmee de bewustwording van de inwoners van West-

Friesland vergroot kan worden. Als netwerkorganisatie kunnen andere overheden en instanties van 

de faciliteiten, kennis en expertise van MAK Blokweer gebruik maken om verder aan deze 

bewustwording te werken. Hierin kan de regionale samenwerking binnen West-Friesland verder 

worden uitgebouwd. 

MAK Blokweer blijft laagdrempelig en toegankelijk. In de prijsstelling voor activiteiten hanteren we 

lage vergoedingen voor activiteiten die gelieerd zijn aan het prestatiecontract met de gemeente 

Hoorn. Voor overige activiteiten wordt een marktconform tarief berekend. In het aanbod van MAK 

Blokweer is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Dit betekent dat we sommige zaken, ondanks dat 

er vraag naar is, niet kunnen doen omdat tijd en menskracht ontbreken. 
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We zien de verdere digitalisering van onze dienstverlening voornamelijk op niveau van 
informatieverstrekking via de website en het reserveringssysteem voor scholen. Verder zal sociale 
media doelmatig worden ingezet. 
 

In het vorige beleidsplan is geconstateerd dat er grenzen zijn aan het totaal aantal vrijwilligers dat 

kan worden begeleid. Toch wil MAK Blokweer vooral een vrijwilligersorganisatie zijn. Dit  vergroot 

immers de maatschappelijke betrokkenheid van de burgers. Inschakeling van een groot aantal 

vrijwilligers geeft mede inhoud aan de maatschappelijke functie die MAK Blokweer vervult. 

Tegelijkertijd is geconstateerd dat er met de huidige personele bezetting niet altijd kan worden 

voldaan aan de vraag om bijvoorbeeld ruimere openingstijden of participatie in projecten. Zaken 

die  eigenlijk om een groei van het aantal vrijwilligers vragen. Voor de komende periode is het de 

uitdaging om een balans te vinden tussen het willen/kunnen voldoen aan de vraag en het goed 

kunnen begeleiden van onze vrijwilligers. 

MAK Blokweer heeft in haar huidige omvang en organisatievorm het groeipotentieel bereikt. 

Verdere groei vraagt investering in en uitbreiding van het personeelsbestand. Op het moment van 

het schrijven van dit beleidsplan zijn die mogelijkheden er nog niet. Aan het bestuur is het  de 

komende periode de opgave om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze slag te maken.  

Hoewel de medewerkers en vrijwilligers op het gebied van PR flink aan de weg timmeren komt het 

nog regelmatig voor dat mensen nog nooit van MAK Blokweer gehoord hebben en bij een bezoek 

aangenaam verrast worden. Aandacht voor de naamsbekendheid van MAK Blokweer blijft een 

aandachtspunt. 

Als werkgever zetten we de komende beleidsplan periode in op een verdere professionalisering van 

de organisatie. Hierbij kijken we niet alleen naar onze vaste medewerkers maar zeker ook naar onze 

vrijwilligers. Iedereen die werkzaamheden uitvoert en op enige manier in contact komt met onze 

klanten of bezoekers is ambassadeur van MAK Blokweer. De focus ligt de komende periode op 

gastvrijheid. 

Daarnaast streven we ernaar om als werkgever in te zetten op goede arbeidsomstandigheden voor 

onze medewerkers, een marktconform salaris te bieden en in te zetten op scholing en ontwikkeling 

en duurzame inzetbaarheid. 

 

5.2  Strategie en Doelgroepen 
 

5.2.1 Natuur en Milieu Educatie (NME) 
 

Zoals eerder genoemd is NME de basis van het bestaan van MAK Blokweer. MAK Blokweer vervult 

deze NME functie primair voor de Gemeente Hoorn, daarnaast komen scholen uit de andere zes 

West-Friese gemeenten naar MAK Blokweer voor uiteenlopende activiteiten. Binnen West-

Friesland werkt MAK Blokweer op het gebied van NME samen met het IVN West-Friesland (Stede 

Broec) en Hertenkamp Enkhuizen. Vanuit deze samenwerking wordt via de website 
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nmewestfriesland.nl een educatief programma geboden aan scholen, peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven in West-Friesland. Voor de Natuur- en Milieu Educatie heeft MAK Blokweer een 

opdracht van de Gemeente Hoorn. Via de gezamenlijke NME organisatie in West-Friesland wordt 

ook bij de overige gemeenten in de regio subsidie aangevraagd voor NME activiteiten. 

Basisscholen in de regio maken graag gebruik van de NME producten van MAK Blokweer. Zij vormen 

dan ook de belangrijkste onderwijsdoelgroep. In het scholenprogramma richten we ons op de 

onderwijsthema’s natuur, duurzame ontwikkeling, wetenschap en techniek en voeding. Binnen 

deze thema’s werken we met de onderwerpen energie (afval en circulair), water (beheer en 

klimaatadaptatie) en biodiversiteit. De Kijkboerderij en het Natuurpark met de Rietkreek van MAK 

Blokweer zijn hierbij ondersteunend en van grote meerwaarde. Onze groene locatie is in de loop 

der jaren steeds meer een voorbeeld gebleken voor het herstellen van biodiversiteit en 

klimaatadaptatie. De ecologische kringloop die zichtbaar wordt gemaakt door natuurinclusieve 

veehouderij draagt bij aan zowel het onderwerp voeding als dierenwelzijn. Via deze aspecten 

creëren we bij een nieuwe generatie bewustwording en betrokkenheid bij natuur en milieu.  

Nog steeds leeft bij MAK Blokweer de wens om ook NME activiteiten voor het voortgezet onderwijs 

en volwassenen te ontwikkelen. Daarnaast zouden er NME activiteiten kunnen worden aangeboden 

in de vorm van bedrijfsuitjes. De mogelijkheden om dit structureel vorm te geven zijn niet aanwezig, 

omdat de huidige personele capaciteit niet toereikend is. Wel zou dit op projectbasis kunnen mits 

er financiering is. 

 

 

5.2.2  Kijkboerderij 
 

De Kijkboerderij is één van de publiekstrekkers van MAK Blokweer. Streven is om de boerderij 
zeven dagen per week geopend te hebben voor het publiek. Op de Kijkboerderij kunnen 
kinderen, door de aanwezigheid van kleinere huisdieren zoals muizen en konijnen , leren 
omgaan met dieren en oog voor dierenwelzijn ontwikkelen. De grotere dieren hebben meer 
een agrarische functie. Hier komt het concept Kijkboerderij goed tot zijn recht doordat de 
dieren een rol hebben in het ecologisch beheer van het natuurpark door het begrazen van 
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onder andere de weides en boomgaard. De ecologische kringloop staat centraal, eten en 
gegeten worden hoort hierbij. Hieraan is een educatief element verbonden door ook de dieren 
in hun rol als voedselverstrekker voor de mens te laten zien. Bewustwording over 
vleesconsumptie hoort bij het bewustzijn van de impact die dit heeft op natuur en milieu. De 
komende beleidsplanperiode zullen we vanuit MAK Blokweer de maatschappelijke discussie 
over vleesconsumptie in relatie tot het milieu op de voet volgen.  

Een andere maatschappelijke trend is de aandacht voor duurzaam geproduceerd voedsel dicht 
bij huis. MAK Blokweer organiseert alweer enkele jaren een maandelijkse biologische markt op 
het terrein die bijdraagt aan inzicht in en consumptie van duurzaam en lokaal geteelde 
producten. Hier ligt voor de Kijkboerderij een kans om, in combinatie met de moestuinen en 
boomgaard van MAK Blokweer, de aandacht voor natuurinclusieve landbouw te vergroten. De 
komende beleidsplanperiode zullen we onderzoeken op welke manier we dit kunnen 
vormgeven. 

 

5.2.3 Natuurpark 
 

MAK Blokweer beheert in opdracht van de gemeente Hoorn het 16 hectare grote natuurpark 

Blokweer. Dit park is in 2009 ontstaan, nadat buurtbewoners in opstand kwamen tegen omvorming 

van het aanwezige productiebos tot een gebied met woningbouw.. Het park wordt beheerd volgens 

een ecologisch beheerplan en herbergt een grote biodiversiteit. De beheerwerkzaamheden worden, 

onder leiding van onze beheerder, uitgevoerd door vrijwilligers en mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt. De Landwerkdag is het middel om burgers en omwonenden te betrekken bij het 

beheer van het park. Doel is om de variatie die in het Blokweerpark aanwezig is te behouden en met 

behulp van de aanwezige gradiënten de biodiversiteit te behouden en waar mogelijk te vergroten. 

Ook zouden de beheerwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden in de vorm van bedrijfsuitjes of 

teambuildings activiteiten. Verder is in het Natuurpark het natuurspeelbos het Boezelbos voor 

kinderen gesitueerd aan de rand van de woonwijk. Tenslotte herbergt het Natuurpark de 

Kloostertuin die in de wijde omgeving bekend is en geheel onderhouden wordt door vrijwilligers. 

 

5.2.4 Bezoekerscentrum 
 

Naast de Kijkboerderij staat op het terrein van MAK Blokweer het bezoekerscentrum. Het 

bezoekerscentrum gaat half schuil onder een heuvel en wordt daarom de Molshoop genoemd. Het 

centrum kent twee verdiepingen waarvan de benedenverdieping in 2018 is verbouwd en aangepast 

aan het thema water. Daarnaast is het MAK café uitgebreid. We willen de komende 

beleidsplanperiode ook de bovenverdieping  vernieuwen.  

Het bezoekerscentrum vervult naast een educatieve ook een maatschappelijke functie. Zo heeft 

Stichting Kinderopvang Hoorn er een Natuur BSO gevestigd en is er dagbesteding voor cliënten van 

Esdégé Reigersdaal.  
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Het café in het Bezoekerscentrum trekt steeds meer klanten. De wens bestaat om op de dagen dat 

het bezoekerscentrum open is en het  mooi weer is, er ook buiten op het terras een kop koffie of 

thee te verkrijgen is. De ervaring leert dat niet iedereen naar binnen loopt omdat (klein) kinderen 

spelen op het binnenplein of verblijven in de Kijkboerderij.  

Een al langer levende wens is de bovenverdieping van het gebouw toegankelijk te maken voor 

minder-validen door het realiseren van een lift. 

Ook voor het bezoekerscentrum streven we naar dagelijkse openingstijden, zodra de personele en 

vrijwilligersbezetting dit toelaat. Hierbij beginnen we met verruiming van de openingstijden in de 

vakanties. 

 

 

5.2.5 Duurzaamheid 
 

Naast het prestatiecontract met de gemeente Hoorn vervult MAK Blokweer een aantal aanvullende 

activiteiten op het gebied van duurzaamheid zoals het Zwerfafvalproject en de Schooldag van de 

Duurzaamheid. 

In dat kader hebben de medewerkers van MAK Blokweer ook meegedacht bij het opstellen van de 

gemeentelijke Groenvisie. Deze aanvullende vragen trekken een relatief zware wissel op de NME 

organisatie vanwege de beperkte omvang van het personeelsbestand. Het bestuur is met de 

verantwoordelijke wethouder en ambtenaren in gesprek over een aanvullende opdracht, naast het 

prestatiecontract, vanuit de gemeente Hoorn. Wanneer dit meer vorm krijgt kunnen we een 

(parttime) NME medewerker aantrekken. 
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