Jaarverslag

Opnieuw hebben we een jaar achter de rug gekenmerkt
door het covid-19 coronavirus. Opnieuw dus een jaar met
minder activiteiten, minder bezoekers en dus ook minder
inkomsten. Dit jaarverslag geeft een beeld van ons reilen en
zeilen in dit 2e achtereenvolgende coronajaar. We hebben
geprobeerd zoveel mogelijk activiteiten te laten doorgaan.
Dat is ook vaak gelukt, maar soms waren de activiteiten
niet mogelijk door lockdowns. Toch zijn we als bestuur
niet ontevreden over 2021, want er was meer mogelijk
dan in 2020. Dat heeft vooral te maken met de inzet en
inventiviteit van al onze medewerkers. Hun enthousiasme,
kennis en betrokkenheid vormen het fundament van MAK
Blokweer. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Ook de
gemeente Hoorn zijn we erkentelijk voor hun steun in
algemene zin bij de realisatie van onze activiteiten en
in ﬁnanciële zin vanwege de éénmalige bijdrage uit het
Stimuleringsfonds Coronacrisis.
Gelukkig zijn er ook mooie ontwikkelingen te noemen.
De opening van de nieuwe tentoonstelling “WestFriezen, land en water” op de bovenverdieping van het
bezoekerscentrum was een hoogtepunt. Op deze plaats
nogmaals dank aan de sponsoren, bedrijven en vrijwilligers.
Ook de Schooldag van de duurzaamheid vond weer plaats.
Dit keer ook in de gemeenten Koggenland en Medemblik.

2021

Verder constateren we dat in deze tijden het Natuurpark
meer bezoekers trekt dan voor corona. Dat is ﬁjn, dat
mensen de natuur beleven en ervan genieten. Het park is
inmiddels ruim 10 jaar jong, en uiteraard niet meer hetzelfde.
Geleidelijk treden veranderingen op, van een jong naar
volwaardig bos. Uiteraard passen wij daar ons beheer op
aan.
Tot slot, MAK Blokweer ziet de toekomst met vertrouwen
tegemoet. Organisatorisch en ﬁnancieel zijn de zaken op
orde, maar we zijn een kleine organisatie en kwetsbaar. Wat
betreft de ﬁnanciën is dat in de afgelopen covid periode
gebleken. Structureel komen we ook 1 medewerker tekort
waardoor we niet alle doelstellingen kunnen realiseren.
Dat is jammer, want er kan niet genoeg aandacht zijn voor
duurzaamheid, klimaat, energie, natuur, en milieu. Niettemin
kijken we optimistisch naar 2022 en de jaren daarna.

Henk Verheij,
voorzitter bestuur
MAK Blokweer

Doelstelling, beleid en activiteiten

De stichting MAK Blokweer stelt zich ten doel 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 en in het bijzonder de gemeente
Hoorn. Professionaliteit, laagdrempeligheid en bevlogenheid zijn
daarbij kernwaarden.
De kerntaken van MAK Blokweer zijn het openstellen van het
activiteitencentrum, het in bedrijf houden van een Kijkboerderij,
het uitvoeren van Natuur en Milieu educatieve activiteiten en het
beheren van een Natuurpark met natuurspeeltuin. Onze focus
ligt op het uitvoeren van deze kerntaken en de maatschappelijke
functie van MAK Blokweer. Goede contacten met diverse (sociaal)
maatschappelijke organisaties dragen bij aan een intensief
gebruik van de faciliteiten én aan de realisering van de centrale
doelstelling.

coronamaatregelen

Ook het jaar 2021 werd gekenmerkt door coronamaatregelen,
afgewisseld met versoepelingen. Met de in 2020 ontwikkelde
aanpassingen in de uitvoering en aansturing van projecten en
activiteiten waren we voorbereid op verschillende scenario’s.
Onze medewerkers hebben zich opnieuw zeer ﬂexibel opgesteld
en hard gewerkt om de activiteiten zoveel mogelijk te kunnen
laten doorgaan, vaak met aanpassingen. Het bezoekerscentrum is
gedurende de periodes van lockdown alleen op afspraak en voor
afhaal producten te bezoeken geweest. Het buitengebied binnen
de hekken was vaker vrij te bezoeken maar ook tijdens de harde
lockdown in het voorjaar van 2021 en december 2021 gesloten. We
zien in 2021 gelukkig weer meer bezoekersaantallen ten opzichte
van 2020 en ook ons scholenprogramma heeft ﬂinke aantallen
leerlingen een plek kunnen geven bij de activiteiten en projecten.
Het openbare deel van het door MAK Blokweer beheerde
Natuurpark kende evenals vorig jaar grotere drukte dan voor
de coronatijd. Het beheer van het park heeft jaarrond kunnen
plaatsvinden. Vrijwilligers hebben daarbij vaker kunnen meewerken
dan het jaar ervoor, behalve tijdens lockdowns. Ook is er wel uitval
geweest van mensen die ziek waren of wachtten op testuitslagen.
Gelukkig hebben we nog een zomerse vrijwilligersavond op ons erf
kunnen organiseren, om iedereen te bedanken voor hun inzet.

Resultaten en Activiteiten

Organisatie
bestuur

In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. Het bestuur
vergadert maandelijks, met uitzondering van de maand juli. De
vergaderingen worden bijgewoond door de manager.
Met de gemeente Hoorn is regelmatig constructief overleg
op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Uiteraard met onze
portefeuillehouder de wethouder van Milieu, Onderwijs en
Duurzaamheid, maar ook met andere portefeuillehouders in het
kader van het beheer van de gebouwen, het beheer van het
Natuurpark en de natuurspeelplaats het Boezelbos. Daarnaast
heeft het bestuur van MAK Blokweer, samen met de besturen van
IVN West-Friesland uit Stede Broec en Hertenkamp Enkhuizen,
regelmatig contact met de West-Friese gemeenten zonder een
eigen milieucentrum over hun bijdrage aan de regionale Natuur en
Milieu Educatie (NME).

medewerkers

Op 31 december 2021 werkten bij MAK Blokweer 8 mensen in
vast dienstverband en 1 oproepkracht. Er waren 86 vrijwilligers
werkzaam, waarvan 7 jeugdvrijwilligers, zowel op structurele basis
als op projectbasis.
In 2021 heeft MAK Blokweer 10 stagiairs ontvangen van
diverse instellingen voor voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs. 3 stagiairs waren actief bij de Kijkboerderij/
Tuinen, 2 bij Natuurpark/Kijkboerderij. Er waren 5 maatschappelijke
stagiairs actief bij Natuurpark/Kijkboerderij en 3 achter de balie in
het bezoekerscentrum.
Deskundigheidsbevordering vond plaats voor diverse medewerkers
en vrijwilligers. De herhalingstraining Bedrijfshulpverlening werd
bijgewoond door 9 medewerkers. 3 vrijwilligers volgden een cursus
van Landschap Noord-Holland.

In 2021 hebben 6.283 bezoekers het bezoekerscentrum en 7.359
bezoekers het erf en de Rietkreek van MAK Blokweer bezocht. Er
werd voor 7.636 leerlingen gereserveerd voor deelname aan het
Scholenprogramma Omgevingsonderwijs. 337 bezoekers zijn bij
arrangementen en evenementen aanwezig geweest. De bezoekers
van het Natuurpark en natuurspeelplaats het Boezelbos worden
niet geteld maar de parkbeheerder constateerde in 2021 evenveel
drukte als in 2020 en meer dan voor corona. Gezinnen gaan er
nog steeds massaal op uit in de natuur. Ook wordt de hond nog
altijd vaak uit gelaten in het park. Schoolklassen zijn regelmatig
in de natuurspeelplaats te vinden en gebruiken het park als
buitenleslokaal.
We zien na de daling van 68,5% in 2020 (van 41.855 naar 13.173
bezoekers) weer een behoorlijke stijging met 68 % naar een totaal
aantal bezoekers van 22.140 in 2021. Dit blijft nog altijd ﬂink minder
dan de bezoekersaantallen van voor coronatijd maar we zijn niet
ontevreden met het aantal in 2021 ondanks de lockdowns.

publiciteit

Voor promotie is MAK Blokweer aangewezen op free publicity.
Onze socials zijn in coronatijd een manier om toch publiek te
blijven betrekken. Onder andere enkele live streams en een
promotieﬁlm werden ingezet. De projecten Expeditie Duurzaam
met Schooldag van de duurzaamheid en de opening van de nieuwe
tentoonstelling plus onze seizoensommetjes met speurtochten
voor gezinnen zorgden voor mooie publicaties in de regionale
kranten. Ook de media kanalen van samenwerkingspartners zorgen
voor gezamenlijke publiciteit.

beleven, leren, activeren
Natuur en Milieu Educatie

In 2021 werd er voor 7.636 leerlingen gereserveerd om deel
te nemen aan het Scholenprogramma Omgevingsonderwijs.
Hiervan werd voor 1768 leerlingen uit 83 groepen het project
´Zwerfafval, leer en ruim op!´ gereserveerd. Er werden 310
activiteiten gereserveerd waarvan 298 voor het primair onderwijs,
12 activiteiten waren voor het voortgezet onderwijs. Er werden 8
leskisten gereserveerd.
Voor het uitvoeren van onze activiteiten uit het Scholenprogramma waren de coronaprotocollen van het onderwijs en
onze eigen protocollen van invloed. Dit heeft in 2021 tot gevolg
gehad dat er 61 activiteiten op onze locatie door scholen of in
overleg met scholen zijn geannuleerd. Dit heeft te maken gehad
met de lockdown in het voorjaar maar ook omdat scholen door
het coronaprotocol niet op pad mochten met ouders. Daarnaast

schreef ons eigen protocol voor dat we de binnen locaties lang
gesloten moesten houden voor groepsbezoeken. Hierbij keken we
naar de landelijke protocollen voor musea en doorstroomlocaties
zoals dierentuinen.

Toch zijn ook heel veel activiteiten en projecten wel doorgegaan.
Al in 2020 ontwikkelden we voor het uitvoeren van de Schooldag
van de duurzaamheid en het Zwerfafvalproject leskisten en
digitaal aangestuurde (gast)lessen. Dit is voor deze projecten goed
mogelijk omdat het beide projecten zijn die voor de coronatijd ook
op de locatie van de school werden uitgevoerd. Voor de overige
activiteiten uit het Scholenprogramma is onze eigen locatie echt
van meerwaarde en daardoor lastiger te digitaliseren.
Uiteindelijk is slechts 20% van de reserveringen in 2021
voor en door scholen geannuleerd (in 2020 was dit door de
coronaomstandigheden 74%).
Dit betekent dat 80% van de reserveringen in 2021 succesvol zijn
uitgevoerd. Dit hoge percentage komt mede doordat we voor
3 gemeenten – Hoorn, Koggenland en Medemblik – het goed
digitaal aan te sturen project Schooldag van de duurzaamheid
hebben uitgevoerd. Maar ook konden we in de vroege zomer en in
het najaar weer volop groepen ontvangen op ons terrein.

Nieuw ontwikkelde activiteiten en lesmateriaal
Basisonderwijs
Hoornse Expeditie Duurzaam met Schooldag van de
duurzaamheid

Na 3 jaar in samenwerking met stichting Sdvdd en gemeente
Hoorn het succesvolle project Schooldag van de duurzaamheid
voor Hoornse basisscholen te hebben uitgevoerd was er zowel bij
de scholen als bij ons NME team behoefte aan verdieping van het
programma. Daarop is Expeditie Duurzaam ontwikkeld, een doeen ontdek programma met verdiepende lessen over de thema’s
Energie, Voeding en Afval. Hierbij werd ook gekeken naar de
verduurzaming van Hoornse woonwijken die op termijn plaats zal
vinden, waarvoor gesprekken werden gevoerd met medewerkers
van de gemeente Hoorn. Daarnaast zochten we samenwerking met
andere organisaties om een veelzijdig programma in de groepen
te brengen, zoals de Blauwe Schuit en Eneco. Als kick-off werd
het programma Schooldag van de duurzaamheid ingezet. De
junior-Global Goals uit dat programma werden meegenomen in de
gastlessen en activiteiten van Expeditie Duurzaam, zodat het een
complete en verdiepende follow-up is van de Schooldag van de
duurzaamheid.
10 basisscholen met in totaal 33 groepen schreven zich in voor het
project. In het najaar van 2021 voerden 5 scholen het programma
uit. In het vroege voorjaar van 2022 zullen de 5 andere scholen
het project uitvoeren. Wethouder Bashara van de gemeente
Hoorn was in het najaar aanwezig bij de kick-off op één van de
deelnemende scholen en ging in gesprek met de leerlingen over
duurzaamheid.

Schooldag van de duurzaamheid in Koggenland en
Medemblik

Samen met de gemeente Koggenland werd de eerste
Koggenlandse Schooldag van de duurzaamheid georganiseerd. 6
enthousiaste scholen namen deel aan het feestelijke programma.
De kick-off bestond uit een Schoolplein Safari, met aanwezigheid
van wethouder Bijman onderzochten de leerlingen op het
schoolplein de biodiversiteit. Wethouder Bijman van de gemeente
Koggenland reikte na aﬂoop van het project aan verschillende
scholen een prijs uit voor hun mooie groene schoolplein ontwerp.
De scholen ontvingen onder andere een insectenhotel.
Samen met de gemeente Medemblik werd de eerste Medemblikse
Schooldag van de duurzaamheid uitgevoerd. 5 enthousiaste
scholen namen deel aan het programma. Ook hier werd de
Schoolplein Safari als kick-off ingezet. Door het bekijken van de
openingsﬁlm konden de leerlingen samen met wethouder Kuipers
de Junior Global Goals eigen maken, waarna ze het schoolplein
verder konden onderzoeken. Daarna zijn de leerlingen enthousiast
met het programma aan de slag gegaan. Zo was wethouder
Nederpelt erbij toen leerlingen water gingen zuiveren. Prachtige
ontwerpen en zelfs een maquette ontvingen wij van de scholen.
Het beste ontwerp wordt door de gemeente Medemblik beloond
met ondersteuning bij de realisatie van het groene schoolplein.

Groen Denken en Doen in school

Met enkele scholen in de directe omgeving van MAK Blokweer
is een pilot programma met de thema’s Groen en Voeding
besproken. Dit zal in 2022 met 2 scholen worden uitgevoerd. O.a.
het onderhouden van een fruitboom en moestuin maken deel uit
van het programma. MAK Blokweer verzorgt gastlessen met een
moestuincoach.

Leskist Groene Vingers

Deze leskist geeft leerkrachten handvatten bij het opstarten van
een moestuin bij de school. Met opdrachtkaarten voor leerlingen
en een stappenplan. De kist zal worden ingezet bij het programma
Groen Denken en Doen in school.

Bijstellen en evalueren

Voortdurend wordt gestreefd naar een optimale aansluiting bij
relevante thema’s in het onderwijs. MAK Blokweer heeft een
stimulerende en faciliterende rol ten aanzien van ondersteuning
van het onderwijs. Deze ondersteuning is erop gericht de
leerkrachten te ondersteunen om bij leerlingen vaardigheden,
inzichten en houding te ontwikkelen die nodig zijn voor
het opbouwen van een goede relatie met natuur en milieu.
Sleutelwoorden zijn: beleving, actie en verwondering.

Tentoonstelling West-Friezen, land en water

In 2021 werd de nieuwe tentoonstelling West-Friezen, land en
water geopend. Het realiseren van de tentoonstelling is de kers op
de taart van het vernieuwen van het bezoekerscentrum van MAK
Blokweer. In 2017 werden hiervoor de eerste plannen gemaakt.
Een groep leerlingen van het Atlas College SG Newton opende
samen met wethouder Bashara officieel de tentoonstelling, door
het plaatsen van een zelf ontworpen en gemaakte tafel van
afvalmaterialen.
De tentoonstelling is gerealiseerd met behulp van verschillende
fondsen, sponsors en samenwerkingsorganisaties. Op onze website
en onderaan dit verslag is een volledige lijst te vinden.

Recreëren

Publieksactiviteiten

Evenals in 2020 zijn er voor de publieksactiviteiten alternatieven
bedacht en uitgevoerd. Het eerste kleine evenement na de
lockdown in het voorjaar was SPRING! op 6 juni 2021. Volledig
uitverkocht binnen de maatregelen deden er op locatie
153 bezoekers mee aan deze lenteroute met demonstraties
schapenscheren. De live streams die we maakten om meer publiek
te betrekken, werden gevolgd door 1.098 kijkers.
De maandelijkse fysieke doe-middagen werden grotendeels
vervangen door ‘thuis & tuin activiteiten’ en ‘doe-het-zelfnatuurpakketten’ die konden worden afgehaald door ons publiek.
Er werden 2 fysieke doe-middagen op onze locatie georganiseerd.
In het voorjaar boden we een Rietkreek Safari aan bezoekers van
ons buitengebied. De seizoenspeurtochten ‘ommetje Boezelbos’ en
de kerstvakantiespeurtocht waren populair bij publiek en konden
ook tijdens de lockdowns worden afgehaald.
Er namen in totaal 607 bezoekers, groot en klein, deel aan de
alternatieve activiteiten. De jaarlijkse evenementen Levende
Tuinen-dag en de Blokweer markt werden geannuleerd. Het
Theater van de Nacht viel nog net in een periode van versoepelde
maatregelen en heeft in 2021 wel plaatsgevonden. De meeste
tickets waren door ons publiek al in 2020 gereserveerd en bleven
van kracht. Het Theater van de Nacht werd bewonderd door 136
grote en kleine gasten.

4 naar Westerland, 1 naar Obdam, 3 naar Broek op Langedijk, 2 naar
Amsterdam en 2 naar Lutjewinkel.

Nieuwe dieren

Onze Noord-Hollandse Blauwe kippen hebben gezelschap
gekregen van 4 grote Welsumer kippen. Voor extra diversiteit
zijn er 2 dubbel gezoomde Barnevelders van het grote soort
aangekocht. Beide rassen leggen mooie grote eieren. Deze
zijn dan ook van het voorjaar tot het najaar te koop in het
bezoekerscentrum. Van de 3 aangekochte Zwartbles schapen
verwachten we komend lammerseizoen de eerste lammeren. De
konijnen mochten drie Duitse Reuzen verwelkomen. Dit grote
konijnenras zal in de zomermaanden te bewonderen zijn op de
konijnen heuvel bij het erf.

Kijkboerderij en voedseltransitie

Een aantal lammeren en onze varkens worden geslacht. Hun vlees
wordt in pakketten verkocht aan liefhebbers. Hiermee houden
we mede de zeldzame huisdierrassen in stand en maken we
bezoekers bewust van biologische vleesproductie, met aandacht
voor de natuur. Het aantal dieren dat we houden is afgestemd op
het aantal ha. weidegebied. De CO2 uitstoot per dier is hiermee
zo klein mogelijk en in balans met het landschap. Hier komt het
concept Kijkboerderij goed tot zijn recht. Samen met de vlindertuin
en moestuin biedt dit bezoekers een kijkje in een natuur-inclusieve
boerderij, op kleine schaal.

Naast de publieksactiviteiten biedt het MAK voor bijeenkomsten
van diverse aard faciliteiten en arrangementen. 48 volwassenen
hebben in het najaar van de verhuurfaciliteiten van het MAK café
gebruik gemaakt. 118 kinderen met begeleiders hebben aan toch
nog 15 themafeestjes deelgenomen. Jaarrond ontvingen we 2 keer
per week groepen van de buitenschoolse opvang behalve tijdens
de maanden van lockdown. De dagbestedingsgroep van Esdégé
Reigersdaal is het hele jaar actief geweest op onze locatie. De
wandelgroep van de stichting Gezond Natuurwandelen wandelde
wanneer mogelijk vanaf onze locatie.

Gebouwen

MAK Blokweer beschikt over 2 gebouwen: een kijkboerderij en een
bezoekerscentrum. Beide zijn eigendom van de gemeente Hoorn.
Energietechnisch zijn bij beide gebouwen nog wel verbeteringen
aan te brengen. Verder kampt ook in 2021 het bezoekerscentrum
nog altijd met wateroverlast, met name bij de combinatie van
harde wind en regen. Na jaren is nog altijd onduidelijk waar de
lekkage zit, en het onderzoek hiernaar loopt nog steeds. De kosten
van herstel zijn overigens voor rekening van de eigenaar van het
gebouw, maar MAK Blokweer ondervindt wel de hinder.

MAK´s Kijkboerderij

Het dierenbestand telt op 31 december 22 Mergellander schapen,
2 Zwartbles schapen, 2 Friese Melkschapen, 14 Nederlandse
Landgeiten, 2 Bonte Bentheimers (varken), 2 Noord-Hollandse
Blauwen, 4 Welsumer en 2 Dubbelgezoomde Barnevelder
(kippen), 6 konijnen, 2 tamme ratten en 2 kleurmuizen.
2 bijenvolkeren in de vlindertuin en 2 bijenvolkeren in de
Kloostertuin werden verzorgd door imkers Ton Vredegor en Bert
Balk.

Dekkingen en keuringen

Ieder jaar worden de Landgeiten en Mergellandschapen gekeurd,
voor het stamboek. De keuring van de Landgeiten in het
Zuiderzeemuseum kon door verschillende omstandigheden niet
worden bijgewoond. De Mergellandschapen worden altijd op het
erf van MAK Blokweer gekeurd, dit kon gelukkig wel plaatsvinden.
De lammeren scoorden ook dit jaar weer hoog, allemaal eerste klas
dieren.
Niet alle lammeren die bij MAK Blokweer geboren worden kunnen
aanblijven. Voor zoveel mogelijk dieren zoeken wij een goede plek.
Tevens promoten wij hiermee deze soorten, als erkend educatief
centrum van Zeldzame Huisdierrassen. Ze zijn weer door het hele
land verhuisd. 4 naar Weert, 2 naar Sint Annaparochie, 6 naar Best,

Tuinen en markten

Enthousiaste vrijwilligers werken mee aan het beheer van
de tuinen. De tuinen bieden bezoekers informatie over
insectenvriendelijk en watervriendelijk tuinieren waardoor
men thuis in de achtertuin een bijdrage kan leveren aan
klimaatadaptatie. Een school uit de wijk Kersenboogerd onderhield
opnieuw 30 kleine moestuintjes. MAK’s Biomarkt heeft in het
coronajaar 2021 toch nog 7 x plaats kunnen vinden.
De Kijkboerderij is helaas het hele jaar niet open geweest voor
publiek. De stal is te klein om de 1,5 meter afstand te kunnen
waarborgen. Wel is ervoor gezorgd dat bezoekers via een
looproute toch zoveel mogelijk konden genieten van het erf, de
tuinen en de dieren in de weides.

Natuurpark Blokweer

Met het ecologisch beheer van het Natuurpark Blokweer
ter grootte van 16 ha zijn 750 betaalde arbeidsuren gemoeid
geweest. Daarnaast staken nog eens 27 vrijwilligers en 7 stagiairs
bij elkaar 3944 uur in het onderhoud. Naast 2 vaste dagen met
een natuurparkploeg organiseren we eens in de maand een
Landwerkdag om onder andere grote klussen aan te pakken.
Sommige landwerkdagen zijn door de coronaomstandigheden niet
doorgegaan maar ook de vaste natuurparkploeg kampte met uitval
door klachten en testen bij de GGD. Gelukkig zijn er ook veel dagen
geweest waarop er wel lekker gewerkt kon worden, met enige
organisatie in verband met voldoende afstand houden.

De Kloostertuin kent een actieve groep vrijwilligers die de
kruidenrijke tuin met bijenstal onderhoudt. Zaden uit de tuin
worden verkocht in het bezoekerscentrum van MAK Blokweer.

Een bijzondere waarneming dit jaar was de rups van de
koninginnenpage. Dit is de eerste waarneming van deze soort sinds
het 11 jarige bestaan van het natuurpark.

Biodiversiteit en klimaatadaptatie

Samenwerking

Door delen van het park te verschralen krijgen diverse soorten
gewassen een kans. Het gevolg is meer soorten planten, insecten,
vogels en slootleven. De natuurvriendelijke oevers zorgen samen
met het aanwezige helofytenﬁlter van waterzuiveringsproject
de Rietkreek voor schoon water en leveren een bijdrage aan
klimaatadaptatie.
Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijke overgang van nat
naar droog. Oevers van minstens 6 meter breed en hier en daar een
plasdrasgedeelte zorgen voor meer soorten planten en dieren dan
smalle oevers of harde slootkanten. De ecologische oevers van het
park waar geen vee graast worden twee keer per jaar gemaaid,
het maaisel wordt afgevoerd. Dit verschralingsbeheer heeft ertoe
geleidt dat het aantal orchideeën is toegenomen van 365 in 2010
tot meer dan 2000 in 2021. Orchideeën alleen zijn geen maat voor
kwaliteit, het gaat om een combinatie van 5 plantensoorten die
de orchissen begeleiden. Grote ratelaar, weidekoekoeksbloem,
moeraswalstro, gevleugeld hertshooi en moerasrolklaver zijn de
natuurlijke begeleiders van orchideeën in bloemrijk rietland.

Groene organisaties

Met KNNV en IVN West-Friesland werkt MAK Blokweer samen bij
onder andere de Natuur- en Levende Tuinen-dag die jaarlijks door
MAK Blokweer wordt georganiseerd. In 2021 heeft deze dag door
de coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden.

Duurzame stad, regio en provincie

MAK Blokweer werkte samen met Puur Hoorn/gemeente Hoorn,
gemeente Koggeland, gemeente Medemblik en diverse organisaties
aan onderwijsprogramma´s met thema´s duurzame energie,
circulaire economie en klimaatadaptatie.
Het Scholenprogramma Omgevingsonderwijs maakt deel uit van
NME Westfriesland, een samenwerkingsplatform met Hertenkamp
Enkhuizen en IVN West-Friesland.
MAK Blokweer is betrokken bij het breed provinciaal overleg
NME centra Noord-Holland, Jong Leren Eten, en bij de vereniging
Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO).
Voor het project Rommel2Hommel van OK West-Friesland en
Voor een Mooie Stad organiseerde MAK Blokweer met 6 scholen
in de wijk Kersenboogerd in Hoorn zwerfafvalopruimacties. Het
opgehaalde afval werd verwerkt in een recycle afvalbak die
werd gemaakt door Clean2Anywhere. Deze opruimacties werden
bovenop het al bestaande zwerfafvalproject van MAK Blokweer
voor scholen georganiseerd. Voor de gastles Poster Maken bij ons
project Expeditie Duurzaam werkten we samen met Centrum voor
Kunstzinnige Vorming de Blauwe Schuit, Hoorn.

BSO

Sinds 2011 werkt MAK Blokweer samen met Stichting Kinderopvang
Hoorn. Zij gebruiken locatie de Molshoop voor samengestelde
groepen waarbij ouders hun kinderen kunnen inschrijven om 1 x per
week deel te nemen aan BSO de Molshoop. De kinderen helpen
bij de dierverzorging op de boerderij, doen buitenactiviteiten en
spelen op het groene terrein.

Dagbesteding

MAK Blokweer heeft een contract voor dagbesteding met Esdégé
Reigersdaal. Op de afdelingen balie, boerderij en natuurpark
helpen cliënten met werkzaamheden en worden zij begeleid door
medewerkers van MAK Blokweer.

Waarnemingen

In 2021 werden er voor het eerst meerdere nachtegalen gehoord.
In de twee voorgaande jaren was dat er maar één. Broedende
stelletjes nachtegaal stoppen na de nestbouw met zingen. In
het park wisten ze van geen ophouden en gingen door tot ver in
juni. Mooi, maar tegelijk ook een beetje jammer. Een broedend
stelletje zouden we graag verwelkomen. Nachtegalen houden van
struweel met brandnetels en bramen. In het natuurpark vind je
ze aan de westkant in het deel dat Wilgenfeest wordt genoemd.
Aan de randen is de laatste jaren een dichte begroeiing ontstaan
van bramen en brandnetels die over en tussen de takkenrillen
woekeren.
Vogels houden van het natuurpark omdat het een park vol
afwisseling is. Er zijn holtes in populieren en elzen voor spreeuw,
specht en parkiet. Er is dicht struweel voor de zwartkop, heggemus
en merel. Dode takken verspreid liggend en op rillen voor
winterkoning en nachtegaal. Samen met rietoevers van oud en
jong riet plus open water voor riet- en watervogels, zijn er genoeg
nestplaatsen voor 45 broedende soorten vogels. Het winterkoninkje
is met 13 territoria de talrijkste broedvogel in ons natuurpark.

Financiën
Cijfers

2021 laat een positief netto resultaat zien, zie de bijlage bij dit
jaarverslag. Naast de verschillende subsidiebaten van de gemeente
Hoorn en de bijdrage uit het Stimuleringsfonds Coronacrisis van
de gemeente Hoorn, bestaan de inkomsten uit sponsorbijdragen,
giften, en inkomsten uit evenementen, activiteiten, balieverkoop,
verhuur, samenwerking, scholenprogramma. Daarnaast zijn ook
inkomsten verkregen via projecten in de gemeenten Medemblik,
Koggenland en Opmeer. Door de coronacrisis was er in 2021 uitval
van geplande activiteiten en daardoor minder deelnemers, en
dus ook minder inkomsten uit samenwerking en activiteiten. De
extra inkomsten uit projecten, samenwerking en activiteiten zijn
noodzakelijk voor ons om ﬁnancieel gezond te zijn en investeringen
te kunnen doen.
De personeelskosten beslaan ongeveer 70% van de omzet. De
overige uitgaven betreffen o.a. het ecologisch onderhoud van
Natuurpark Blokweer en natuurspeeltuin Het Boezelbos, het in
standhouden van het dierenbestand, de aanschaf van middelen
voor de activiteiten, en de exploitatie van de gebouwen. Het
MAK is in 2021 gesteund door sponsors en donateurs. Zij droegen
ﬁnancieel en in natura bij.

Subsidieverstrekkers en samenwerkingspartners

In 2021 hebben de volgende fondsen en stakeholders het werk van
MAK Blokweer ondersteund:
Gemeente Hoorn, Puur Hoorn, Provincie Noord-Holland (Betrekken
bij Groen-fonds), gemeente Koggenland, gemeente Medemblik,
Stichting Zabawas, Fonds NME, Ooms Bouw en Ontwikkeling, Prins
Bernard Cultuurfonds, Toekomstgroep, GP Groot, Het Schilderpaleis,
Rabobank Midden Westfriesland, Hoogheemraadschap Hollands

Noorderkwartier, Gemeente Opmeer, Oranjefonds, Stichting
Kinderopvang Hoorn, Esdégé Reigersdaal, Vrijwilligerspunt WestFriesland, Landschap Noord-Holland, Hertenkamp Enkhuizen,
IVN West-Friesland, Dimgray, Voor een mooie stad, Kidsproof.
nl, De Bolster, Cartridge City, Simon Levelt, BDO Accountants,
Stichting Het Glaswerk, Rozemond Tentoonstellingen, Andere Koek
Producties, De Blauwe Schuit Hoorn.
Zie www.mak-blokweer.nl voor een actuele sponsorlijst.

Vooruitblik

Invloed van de coronacrisis

In 2021 waren de gevolgen van de coronamaatregelen zowel
ﬁnancieel als in bezoekersaantallen voor onze organisatie nog
steeds voelbaar en zichtbaar, hoewel iets minder dan in 2020.
Toch zien we 2022 positief tegemoet. We hebben gemerkt dat
ons publiek niet weg is en hoewel scholen nog voorzichtig waren
en zijn, ook zij willen natuur en duurzame ontwikkeling graag in
hun programma’s opnemen. Met ons team van medewerkers en
vrijwilligers zullen we dit in overleg met scholen en opdrachtgevers
vormgeven.

Duurzame toekomst

De thema’s duurzame ontwikkeling en het belang van natuur zijn
ons inziens alleen nog maar belangrijker geworden de afgelopen
jaren. Dit blijft voor MAK Blokweer dan ook de komende jaren een
speerpunt. De rol die wij voor ons zien vanuit alle opgaven van de
maatschappij en met betrekking tot de energie transitie, is die van
voorbeeldfunctie en ontwikkelaar. Schone energie, een grotere
biodiversiteit en klimaatvriendelijk waterbeheer zijn synoniem
aan de locatie van MAK Blokweer. We stellen dan ook graag onze
inzichten, kennis en kunde ter beschikking van anderen.
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