Milieu Activiteitencentrum en Kijkboerderij MAK Blokweer

Uniek educatief natuurpark in West-Friesland
> Birgit van der Laan

In de kop van Noord-Holland is een bijzondere
kinderboerderij te vinden: MAK-Blokweer. Een
Milieu-Activiteitencentrum en Kijkboerderij in één.
Het natuurpark is zo’n 12 hectare groot en bestaat
uit een natuurbos, rietkreek, weiden, boomgaard
en natuurlijk de kinderboerderij. Of ‘kijkboerderij’ ,
zoals het in Blokker genoemd wordt.
“We noemen het een kijkboerderij, omdat we de
bezoeker een kijkje willen laten nemen in het leven
van de boer”, zo vertelt Daphne van Rooden. Daphne
is bijna sinds de start van MAK-Blokweer werkzaam
voor de boerderij. Eerst als dierverzorger en sinds
2007 als beheerder. Ze is trots op ‘haar’ boerderij en
vertelt enthousiast over de dieren en welke keuzes
er gemaakt zijn. In de stal zijn niet alleen de varkens
te vinden, ook hupsen vier konijntjes over het stro.
“Dit zijn alle konijnen die we hier hebben”, vertelt
Daphne, “We hebben voedsters van vier zeldzame
Nederlandse rassen. We hebben er bewust voor
gekozen om geen konijnenflat neer te zetten of om
veel konijnen te houden. We willen de bezoeker laten
zien hoe de dieren zich gedragen. Daarom houden
we alle groepsdieren in groepen en proberen de
omgeving zo natuurlijk mogelijk te maken. “

MAK Blokweer
Gemeente

Hoorn

Organisatie

Stichting

Geopend

2003

Aantal medewerkers

12 (6.3 FTE)

Aantal vrijwilligers

Circa 70

Grootte

12 hectare

Aantal bezoekers

30.000 per jaar

Bijzondere dieren

Mergellander schaapskudde en
Landgeitenkudde.

Bijzonderheden

De boerderij hoort bij een
Natuurpark en NME-centrum

Website

www.mak-blokweer.nl
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“Onze muizen, ratten en konijnen staan in de
knuffelhoek in de stal. Als we geopend zijn, is er hier
altijd iemand aanwezig om de kinderen kennis te
laten maken met de kleine dieren. Er wordt alleen
geknuffeld onder toezicht. Het grappige is dat je na
afloop vaak hoort dat de kinderen ‘het vasthouden
van een muis’ het leukste vonden van het bezoek!”

BRANCHEORGANISATIE:

Limburgse schaapskudde
Omdat er met 6 hectare grasland flink wat weides
zijn om te begrazen, zijn er niet alleen Landgeiten te
vinden, maar ook een kudde schapen: zo’n 25 Limburgse
Mergellanders. Door de vorige beheerder is gekozen
voor dit ras, omdat het niet alleen zeldzaam is, maar ook
omdat ze een ras zochten ‘waar de wind onderdoor kon’,
oftewel: hoog op de poten, sober en met een vriendelijk
karakter. Daphne: “Dit schaap past hier echt heel goed.
We laten met de kudde ook meteen aan het publiek zien
dat een schaap geen knuffeldier is. Onze schapen staan
dus niet in een knuffelweide, maar altijd in de wei waar
we tijdens de lessen met de kinderen gaan kijken. Ze
leren dan hoe ze de schapen rustig kunnen benaderen.
Onze schapen lopen ook niet weg, behalve als je erop
af rent. Zo leren bezoekers respect te hebben voor de
dieren. Dat gedrag kun je pas echt goed laten zien in een
natuurlijke kudde en niet in een stal of kleine weide met
een paar schapen.”

“De meeste Mergellanders worden in Limburg gehouden,
daardoor is het ras ook vrij kwetsbaar als er bijvoorbeeld
een ziekte uitbreekt. Door hier een kudde te houden,
verspreidt het ras zich meer door het land. Het leuke is
dat de keurmeesters uit Limburg hierheen komen om de
schapen te keuren. Met de schapen geef ik trouwens ook
demonstraties schapendrijven. Ik heb twee bordercollie’s
die ik daarvoor inzet, bijvoorbeeld bij evenementen.”

vinden bezoekers het in eerste instantie ‘zielig’, maar zo
kun je ze echt laten zien waar het vlees vandaan komt. En
als je het uitlegt, begrijpen ze het meestal ook.”
“We hebben hier ook een grote boomgaard en onder
het mom van ‘Adopteer een Peer’ kunnen bezoekers een
fruitboom adopteren. Ze adopteren dan één van onze
hoogstamfruitbomen en mogen als dank daarvoor op
de fruitplukdagen hun eigen fruit komen plukken. Ook
verkopen wij onze eieren en zijn hier moestuintjes en
schooltuinen die we verhuren. Dit levert financieel wel
wat op, maar de grootste winst is educatief. Zo laten we
mensen zien waar hun voedsel écht vandaan komt.”

Uniek educatief centrum
“De belangrijkste taak van het MAK is uiteindelijk
educatie. Dit doen we niet alleen door het goede
voorbeeld te geven bij het houden van de dieren, maar
ook door het verzorgen van lessen. Elke dinsdag en
donderdag verzorgen we hier lessen aan in totaal zo’n
60 scholen uit de regio. Op het terrein vind je overal
aantrekkelijke, educatieve borden en elementen. Bij
onze mest- en composthoop kunnen bezoekers zien hoe
compost ‘ontstaat’. Ook is er een speeltoestel waarmee
kinderen water in de rietkreek pompen.”
“We hebben ook een heel mooi educatief centrum
‘De Molshoop’ waarin een educatieve ruimte en
tentoonstelling te vinden is. Dit centrum lijkt ook echt
op een molshoop. Het is gebouwd ‘in een heuvel’ en
eenmaal binnen kun je in de rietkreek onder water
kijken. In de zomer kun je hier ook visjes voorbij zien
zwemmen. Bovenin het gebouw kun je niet alleen heel
mooi uitkijken of het terrein, maar kinderen kunnen hier
-samen met hun ouders- van alles ontdekken over het
nachtleven van dieren. En ze kunnen ontdekken hoe het
is om een mol te zijn en door een molengang kruipen.
Waarom een mol? Omdat Maks de Mol de mascotte is
van het natuurpark!”

Een kijkje op de boerderij
“Bij een boerderij horen natuurlijk ook de varkens. Wij
hebben twee Bonte Bentheimers die we afmesten. De
varkens worden geslacht als ze een jaar oud zijn. Daar
komt zo’n 120 kilo vlees van af. Ook de ramlammeren
die over zijn, worden hier in de buurt geslacht. Het vlees
bieden we in vleespakketjes van zo’n 3 - 3.5 kilo aan
aan de bezoekers. Het vlees dat over is, gaat naar een
restaurant hier in de buurt. Het verkoopt erg goed. Vaak
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