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Educatie onder leiding van Maks
Op zondag 26 juli 2009 werd het bordje ‘door SZH erkend Educatief
Centrum‘ uitgereikt aan Stichting MAK Blokweer in Blokker. In dit
centrum spelen vooral Mergellandschapen en Nederlandse landgeiten een belangrijke rol. De stamboeken van deze rassen gaven bij
deze gelegenheid ook duidelijk blijk van hun enthousiasme over
de kuddes in Noord-Holland. Dat was dan ook duidelijk merkbaar,
want de stamboeken hielpen actief mee om na het officiële gedeelte
de bezoekers op deze zonnige dag kennis te laten maken met de
verschillende facetten van hun rassen door tal van activiteiten, van
schapen keuren tot geiten melken.
De Stichting Zeldzame Huisdierrassen
(SZH) wil graag dat de oorspronkelijke rassen weer zichtbaar worden op de boerderij en in het Nederlandse landschap. Want
deze rassen zijn niet alleen gewend aan
ons klimaat, maar zijn ook kenmerkend
voor onze cultuurgeschiedenis. Onze

voorouders hebben niet voor niets al die
verschillende rassen gefokt. Ieder ras had
zo zijn eigen nut.
Dat heeft Stichting MAK Blokweer in Blokker herkend. Er is van alles te zien van de
rijke cultuur van West-Friesland. Het cultuurlandschap van die streek is weer in ere
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Daphne met haar schild

Kijkboerderij
Stichting MAK Blokweer, Milieu Activiteitencentrum en Kijkboerderij, ligt in
Natuurpark Blokweer te Blokker. Alle
dieren die gehouden worden hebben
een functie. Zo helpen de geiten en
schapen bij het ecologisch beheren van
het Natuurpark Blokweer (begrazing).
Schapenwol wordt gebruikt bij tal van
activiteiten en het lamsvlees wordt verkocht aan bezoekers, medewerkers en
andere liefhebbers. De varkens eten het
groente- en fruitafval van de moestuinen en zorgen met hun mest-compost
weer voor nieuwe voeding voor de tuinen en boomgaard. Ook hun vlees
wordt verkocht. Zo maakt de bezoeker
kennis met de dieren, die niet alleen
geknuffeld en geborsteld mogen worden, maar ook hun doel en hun plek in
de kringloop hebben.
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Op stap met de bokkenkar

hersteld en het wordt begraasd door oorspronkelijke rassen. Er is niet voor zomaar
wat schapen gekozen, maar men vroeg
zich af: waar is nog het type schaap te vinden dat hier vroeger gelopen heeft? En als
die er niet meer zijn in Noord-Holland,

waar dan wel? Zo kwam het Mergellandschaap in beeld. Dat leek er nog het meeste op.
Maar er is meer dan gras alleen. De
opschietende boompjes en struiken moeten ook in bedwang gehouden worden.
Daarbij schieten de Nederlandse landgeiten te hulp. Prima snoeiers. Dat leverde
ook een ander stukje levende geschiedenis
op: rijden met de bokkenkar en landgeiten
melken. En de Noord-Hollandse blauwen
op de boerderij, de naam zegt het al,
maken het boerenerf kenmerkend voor de
provincie.
Zo worden kinderen en volwassenen vertrouwd gemaakt met de cultuurgeschiedenis van de streek. Met Maks de mol als gids
valt er van alles te ontdekken in dit centrum over de oorspronkelijke rassen en
het landschap waarin zij lopen.
Centra waar mensen bezig zijn met educatie, waarin een visie op natuurbeheer,
biodiversiteit en behoud van levend erfgoed herkenbaar is, zijn centra die voor de
SZH een opsteker zijn. Een echt uithang-

bord voor de stichting en haar doelstellingen. En zo’n uithangbord voorzien we
graag van het predicaat Educatief Centrum van de SZH, in dit geval, speciaal
voor Mergellandschapen en Landgeiten.
Meer informatie over dit centrum vindt u
op www.mak-blokweer.nl. Neem eens een
kijkje op het MAK! =

schap. Uiteraard komen ook de dieren van
de kijkboerderij aan bod. Zo is er een les
‘Vrijerij op de Kijkboerderij’, die in het
dekseizoen aan de bovenbouw wordt
gegeven. Bij deze les bekijken de leerlingen het paringsgedrag, ze ontdekken wat
het betekent wanneer schapen een groene
stip op de kont hebben en maken kennis
met het ‘bokkenparfum’. Uiteindelijk rekenen ze zelf uit wanneer de lammeren
geboren kunnen worden.
In ’t voorjaar (lammertijd) wordt de les
‘Lentekriebels’ gegeven. Met een beetje

geluk is de klas getuige van de geboorte
van een geit of schaap. Ze kunnen ontdekken waar de melk vandaan komt en zien
hoe een lammetje bij de moeder drinkt.
Allemaal heel natuurlijk, maar voor ‘stadse’ kinderen toch een hele belevenis. Er
gaat echt een wereld voor hen open.
Elke woensdagmiddag wordt er een activiteit (educatief en recreatief) georganiseerd voor kinderen van zes tot en met
twaalf jaar zoals bijen houden, kaas
maken, slootbeestjes onderzoeken en
boerensurvival.
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Heerlijke verkoeling op de zonnige dag

Natuur en Milieu Educatie
Bijna dagelijks komen er schoolklassen uit
heel West-Friesland om lessen te volgen
over het milieu, de natuur en het landEducatiemateriaal in Blokweer
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