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Betrokken & Verbonden

Onze missie:

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 WestFriesland in het bijzonder de gemeente Hoorn.
Professionaliteit, laagdrempeligheid en bevlogenheid
zijn daarbij kernwaarden.”

Onze visie:

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.”

In ons aanbod is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit.
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.

Betrokken & Verbonden
MAK Blokweer beschikt over prachtige faciliteiten
zoals het Bezoekerscentrum en de Kijkboerderij
aan de rand van het Natuurpark Blokweer. 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. Daarnaast is MAK Blokweer betrokken bij
maatschappelijke thema’s waarin duurzaamheid een
grote rol speelt, het zwerfafvalproject en de Schooldag
van de Duurzaamheid. Ook is meegedacht over de
gemeentelijke Groenvisie. Via ons netwerk en onze
groene locatie voorzien van faciliteiten verbinden wij
verschillende organisaties en inwoners van WestFriesland met elkaar. Het nieuwe beleidsplan van de
Stichting MAK Blokweer met als titel Betrokken en
Verbonden geeft richting aan de periode 2020 – 2025.

Positionering

MAK Blokweer blijft de netwerkorganisatie met
specialistisch netwerk zoals dit enkele jaren geleden
is ingezet. Wij streven ernaar inwoners, bedrijven en
overheden in West-Friesland in contact te brengen met
maatschappelijke organisaties die zich bezighouden
met een duurzame en sociale leefomgeving. 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 drie thema’s gekozen,
waarmee de bewustwording van de inwoners van
West-Friesland vergroot kan worden. De thema’s
Natuurbeleving, Energie en Voeding worden bij
bezoekers onder de aandacht gebracht via het
Natuurpark en de Kloostertuin, Bezoekerscentrum,
en de Kijkboerderij, Biomarkt en Moestuin. Daarnaast
worden alle thema’s behandeld door middel van de
educatieve activiteiten voor publiek en scholen.
MAK Blokweer blijft laagdrempelig en toegankelijk.

Natuur & milieu
educatie (NME)

Het NME is 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. Van grote
waarde bij de natuur- en milieueducatie is de regionale
samenwerking met IVN West-Friesland en Hertenkamp
Enkhuizen. Basisscholen vormen 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 zijn
hierbij ondersteunend en van grote meerwaarde.
Onze groene locatie is in de loop der jaren steeds
meer een voorbeeld gebleken voor 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.

Kijkboerderij

De Kijkboerderij is één van de publiekstrekkers van MAK
Blokweer. 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

burgers en omwonenden te betrekken bij het beheer
van het park. Doel is om de biodiversiteit te behouden
en waar mogelijk te vergroten. In het Natuurpark is
ook het natuurspeelbos het Boezelbos voor kinderen
gesitueerd. Ook ligt in het Natuurpark de Kloostertuin
die in de wijde omgeving bekend is en geheel
onderhouden wordt door vrijwilligers.

Epiloog

Ons nieuwe beleidsplan 2020-2025 staat in het teken
van Betrokken bij en Verbonden met maatschappelijke
thema’s zoals duurzaamheid. Vanuit een duidelijke
missie en visie focussen wij op Natuurbeleving, Energie
en Voeding.

Kijkboerderij goed tot zijn recht doordat de dieren een
rol hebben in het ecologisch beheer van het natuurpark
door het begrazen van onder andere de weides en
boomgaard. De ecologische kringloop staat centraal,
eten en gegeten worden hoort hierbij. 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.

Ons uitgebreide beleidsplan kunt u downloaden
van onze website.

Natuurpark,
natuurspeeltuin &
kloostertuin

MAK Blokweer beheert in opdracht van de gemeente
Hoorn het 16 hectare grote Natuurpark Blokweer. Dit
park is in 2009 ontstaan en 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
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