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Inleiding 

De Helderse Vallei opende 10 jaar geleden haar deuren en beheert sindsdien een bezoekerscentrum 

en kinderboerderij op een terrein van 3,3 hectare.  

 

Wij houden toezicht op het naastgelegen openluchtheater, wandelpaden en een uitkijktoren en 

stemmen activiteiten af met de naastgelegen ondernemers: klimpark De KlimVallei, 

pannenkoekenrestaurant de Pannenkoekenvallei en snackbar Donkere Duinen.  

 

Inwoners van Den Helder, recreanten en toeristen kunnen hier dagelijks terecht voor activiteiten, de 

winkel en koffiehoek of een bezoek aan de dieren op de boerderij. Het centrum is een locatie voor 

scholen, opleidingen en groepen van kinderopvang. Voor leerlingen is begeleiding voor allerlei 

soorten lessen beschikbaar.  

Verder is het terrein een geliefde verzamelplek voor natuurliefhebbers, (buiten)sporters, 

familiegroepen en vergadergroepen.  

 

“De Helderse Vallei draagt bij aan een duurzame omgang met natuur en milieu voor een groen en leefbaar Den 

Helder en omgeving en richt zich daarbij tot iedereen, van jong tot oud, bewoner en bezoeker, toerist en 

recreant.” (missie, statuten 2009) 

 

 

Katelijne van Spronsen 

directeur bestuurder De Helderse Vallei (januari 2019) 
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Visie – Waar staat De Helderse Vallei voor? 

De Helderse Vallei is een groene, gezonde plek waar iedereen welkom is om er gewoon ‘te zijn’. Als je 

wilt, kan je er ook iets doen of anderen ontmoeten. En als je ervoor open staat, ervaar je welke 

impact je eigen gedrag heeft op de toekomst van de natuurlijke omgeving. 

ambities 

Van bezoekerscentrum naar natuurcentrum 

Het centrum met een recreatieve en toeristische functie zal steeds meer bekend gaan staan als een 

centrum waar je de natuur beleeft in al haar facetten. We willen nog steeds dat elk kind dat in de 

gemeente Den Helder opgroeit, met de doelstellingen van De Helderse Vallei in aanraking komt (via 

thuis, kinderopvang, school of opleiding). Daarnaast weten inwoners, recreanten en toeristen het 

centrum en de boerderij te vinden voor ontspanning & beleving, maar ook voor informatie & 

inspiratie. Het mooie van De Helderse Vallei is dat het in een heel afwisselend gebied ligt, waar rust 

(zoals in het beschermde Bos- en Duingebied, en het strand aan de Noordzee) en drukte (zoals in het 

recreatiegebied) elkaar afwisselen. Op iets meer afstand bevindt zich de Waddenzee. De koppeling 

met nationaal erfgoed de waddenzee is vanuit educatief maar tevens toeristisch oogpunt logisch en 

zal de komende jaren verder worden versterkt. 

 

 

Natuurcentrum als duurzaamheidscentrum  

Onze ambitie is om verder te groeien als partner voor onderwijsinstellingen en relevante 

organisaties. De kracht van De Helderse Vallei is grote ecologische uitdagingen klein en behapbaar 

maken voor een groot publiek. Mensen laten zien dat het wel verschil maakt wat zij zelf kiezen, of 

wat zij kiezen samen met buurtgenoten, familie en/of vrienden. Het maken van keuzes en daarmee 

ons gedrag hangt samen met de rol die je speelt in de samenleving. Kiezen onze bezoekers vanuit het 

People perspectief (als medemens, burger of kiezer), vanuit het Planet perspectief (gebruiker, 

onderdeel of beheerder van de natuur) of kiezen ze vanuit het Profit perspectief (als producent, 

aandeelhouder, professional of consument)?  

De Helderse Vallei kan hierin verschillende rollen aannemen afhankelijk van het perspectief: de rol 

van beheerder, medemens en professional past ons.  
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De Helderse Vallei wil meer informatie geven, duurzame voorbeelden geven of het zelf ‘gewoon 

doen’. We willen ondersteunen bij het verduurzamen van de stad dankzij projecten en acties met 

scholen, organisaties,  bedrijven en inwoners. Bezoekers komen (vaak al ongemerkt) in aanraking 

met voorbeelden in de expositie, de winkel, het terrein, de boerderijdieren, de activiteiten en de 

mensen die er werken, die richting geven aan een duurzame omgang met jezelf, elkaar en je 

omgeving. De Helderse Vallei als ‘motivator’ en inspirator.  

Vanuit het team van professionals is er altijd een drive naar vernieuwing en innovatie, naar 

mogelijkheden om te verbeteren, te verbreden, te verbinden en uit te breiden. Het team werkt 

samen in een lokaal, regionaal en soms landelijk netwerk van experts.  

Inspireren en ont-zorgen 

De Helderse Vallei legt een verbinding tussen school en samenleving: wij faciliteren de ‘samenleving 

als klaslokaal’ met de buitenruimte als stimulerende leeromgeving. Zo willen wij een inspiratie voor 

leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders zijn. Bij activiteiten en lessen voor kinderen en 

jongeren kijken wij naar vaardigheden en kennis die de kennissamenleving om ons heen vraagt: zoals 

samenwerken, kennisconstructie, creativiteit, planmatig werken, onderzoeken, zelfreflectie, 

problemen oplossen, zelfsturing en analyseren. Het huidige onderwijs is niet altijd ingericht om deze 

vaardigheden volop tot ontwikkeling te kunnen laten komen. Wij ondersteunen een leerproces om 

eigen kennis te construeren, informatie te filteren, en persoonlijke interesses en talenten te 

ontwikkelen. 

 

Van kinderboerderij naar stadsboerderij 

Onze kinderboerderij is er altijd voor jong en oud geweest. Niet alleen gezinnen met kinderen 

bezoeken de dieren, ook ouderen en bezoekers met een beperking bezoeken de boerderij, soms op 

zeer regelmatige basis. Ook bezoeken wij zorginstellingen met onze dieren en organiseren 

activiteiten op de boerderij voor diverse doelgroepen. De ambitie is om deze functie voor de stad 

vast te houden maar ook om zorgtoerisme verder aan te trekken. Zorgtoerisme vindt al als vanzelf 

plaats bij De Helderse Vallei. De voorzieningen die wij hebben vanuit onze locatie van dagbesteding 

voor Esdégé-Reigersdaal houden we daarom vast (aangepaste toiletten, geen drempels, brede 

deuren, voldoende hoogte) en we breiden relevante faciliteiten uit om de potentie van zorg toerisme 

ten volle te kunnen benutten.  

  Zorgtoerisme op de boerderij 
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 kennismaking met wilde dieren 

De mogelijkheid om gewonde of zieke wilde dieren bij De Helderse Vallei te gaan opvangen, is een 

kans om de educatie en recreatiemogelijkheden van het knooppunt verder te versterken. De 

benodigde nieuwbouw op te terrein zal een impuls aan een verbetering van de padenstructuur en de 

parkeerfaciliteiten geven (zoals de tweede parkeerplaats bij Duinoord zichtbaarder betrekken bij het 

knooppunt) en het zou een kans zijn om de entree naar de locatie meer in het zicht te verplaatsen. 

Verder is het een prachtige mogelijkheid om een zichtbaar energie neutraal gebouw te maken, als 

een grote educatieve display dat bezoekers inspireert.  

De natuur- en milieu educatie wordt indringender en effectiever: want het zien van zieke of gewonde 

dieren en wat hen, vaak als gevolg van menselijk handelen, is overkomen, heeft over het algemeen 

een grote impact op bezoekers. 

Partnerschap 

Voor andere natuurcentra, bezoekerscentra en boerderijlocaties fungeren wij al regelmatig als 

vraagbaak op het gebied van het combineren van educatie en recreatie activiteiten en procesaanpak. 

Professionele samenwerking houden we vast en bouwen we uit. In Noord-Holland weten de natuur-

en milieucentra elkaar goed te vinden in een strategische kerngroep die afstemt wat succesvol blijkt 

te zijn en wat niet zo goed werkt. Voor de lokale, regionale en provinciale overheid biedt De Helderse 

Vallei een groeiend en krachtig lokaal uitvoerend netwerk met een regionale uitstraling en landelijke 

voorbeeldfunctie. Van belang daarbij is het delen van successen, vertellen van verhalen en het 

rapporteren van resultaten. 
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landelijke en Regionale context 

Duurzame samenleving 

Nederland heeft enorme uitdagingen, als het gaat om transities op het gebied van klimaat, energie 

en circulaire economie. Gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk hebben hierover 

gezamenlijke afspraken gemaakt. Bij klimaat gaat het om het voorkomen van broeikasgassen en het 

aanpassen aan zeespiegelrijzing, extreme neerslag, hitte en droogte. De regio Noord-Holland Noord 

biedt daartoe vele kansen voor deze transities (opwekken van duurzame energie en warmte en 

koude uit oppervlaktewater; ook als hulp bij het afkoppelen van gas).  

Het klimaatbestendig maken van de leefomgeving vraagt meedenken en doen van bewoners, 

gemeente en bedrijven. De Helderse Vallei helpt draagvlak te creëren voor abstracte onderwerpen 

zoals klimaatadaptatie en energietransitie tussen overheidsbeleid en de directe leefomgeving van 

onze bezoekers. Een gezonde economie met een gezond milieu is alleen mogelijk met zelfbewuste 

inwoners die gezonde keuzes maken in hun leven: voor de stad, voor hun bedrijf of organisatie en 

voor hun gezin. 

Samenwerking en participatie 

In de natuur en milieu educatie of duurzaamheids-branche, per definitie een branche met zeer 

uiteenlopende organisaties in grootte, samenstelling, doelstelling, doelgroepen en professionaliteit; 

is het onderling uitwisselen van ervaringen uitermate nuttig. Er is landelijke steun voor onze branche 

op diverse duurzaamheidsthema’s, omdat bekend is dat juist organisaties zoals De Helderse Vallei 

toegang tot een breed lokaal en regionaal netwerk hebben, zoals scholen, instellingen, andere 

(maatschappelijke) organisaties en verenigingen. Voor onze organisatie is handen en voeten geven 

aan participatie een logische stap. Wij kunnen maatschappelijke initiatieven motiveren, verbinden 

aan andere initiatieven of ter inspiratie voorbeelden van succesvolle, wellicht onverwachte 

samenwerkingen geven. 

 

 Uitzicht Mariendal 
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Recreatie en toerisme 

Er is behoefte aan meer kwaliteit en differentiatie en het vergroten van de aantrekkingskracht van de 

regio. De natuurlijke omgeving rondom De Helderse Vallei is hierbij voor Den Helder een belangrijk 

Unique Selling Point. Een duurzame balans tussen diverse hoogwaardige vormen van recreatie en 

toerisme, in een veelzijdig landschap met een waardevolle natuur heeft een gewenste symbiose, ook 

voor de economische functie. In de gemeentelijke Structuurvisie is de kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving van het bewonersdomein van belang.  

Het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en de 

Provincie Noord-Holland (De Kop Werkt) benoemd de Attractieve Noordzeekust als een van haar 

aandachtsgebieden. Belangrijk voor een aantrekkelijk kustgebied zijn faciliteiten zoals de Toeristische 

Overstapplaats (TOP) bij De Helderse Vallei. De koppeling aan de kust zal de komende jaren verder 

worden versterkt.  

 

lokale context 

Historie van natuur educatie 

Vanaf eind jaren 60 richtte een gemeentelijke afdeling zich op natuur- en milieu educatie. Scholen 

werden voorzien van informatie via leskisten en bezoeken aan een educatief centrum in de 

binnenstad, De Groene Poolster. Deze taak is in 2010 door de gemeente verzelfstandigd en 

overgenomen door Stichting De Helderse Vallei. Niet alleen natuureducatie, maar ook het beheer 

van een kinderboerderij werd uitbesteed.  

 

 Lessen met een microscoop 

 

Den Helder duurzaam en energieneutraal 

Een gezonde leefomgeving, een klimaatbestendige stad, is van groot belang voor de veiligheid, 

leefbaarheid en gezondheid van de inwoners en bezoekers van Den Helder. De gemeente Den Helder 

heeft in juli 2016 de ambitie uitgesproken om als voorbeeldfunctie een 100% energie neutrale 

gemeente te worden. Hiervoor heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om dit doel in 2040 

te bereiken (uit: Aanzet Duurzaamheidsagenda). De Helderse Vallei kan daarin ondersteunen, omdat 

een goede informatievoorziening (zoals gevolgen en mogelijke maatregelen zichtbaar maken) en een 



 9 

 

voorbeeldfunctie voor inwoners en ondernemers essentieel is. De ambtelijke organisatie kan waar 

nodig worden gefaciliteerd. Een eerste stap daarin is een proces van bewustwording op gang 

brengen zodat mensen zich bewust worden van nut en noodzaak van het verduurzamen van je huis 

en je eigen woonomgeving en dat zij ervaren dat zij daarin zelf iets kunnen betekenen door een 

bewuste keuze te maken. 

Diergedrag onderzoek 
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Doelstellingen: welke thema’s zijn belangrijk? 

 

 

1.Zorg en Welzijn 

 

 

De Helderse Vallei helpt met haar activiteiten en bedrijfsvoering de groei naar een gezonde, leefbare 

stad waar kinderen gezond opgroeien.  

In een gezonde, duurzame samenleving leven inwoners met een goede balans in een gezonde, 

leefbare stad. ‘Groene recreatie’ (wandelen, fietsen, klimmen, kanoën, buiten zijn) is een belangrijke 

schakel in een gezonde samenleving.  

Bij De Helderse Vallei ondersteunen vrijwilligers en mensen met een beperking de bedrijfsvoering. Zij 

herstellen of doen sociale contacten op, re-integreren in het arbeidsproces en participeren in een 

maatschappelijke functie. Juist ook mensen die niet altijd makkelijk te bereiken zijn, proberen we bij 

de activiteiten van De Helderse Vallei te betrekken, soms ook buiten de grenzen van het terrein 

(zoals in zorginstellingen). De samenhang tussen mensen in de Helderse gemeenschap (sociale 

cohesie) is daarom voor ons belangrijk. Mensen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en 

participeren met inzet van formele en informele netwerken. 

We organiseren programma’s voor scholen waarbij kinderen en jongeren leren over de natuur, het 

klimaat en energie maar ook over communiceren en samenwerken in een groep. Want om gezond te 

blijven, vinden wij dat naast gezonde voeding ook het (onder)houden van sociale contacten 

belangrijk is.  

 

 

Groepsvorming opdracht    

 

Boerderij educatie (voedselbewustzijn, dierenwelzijn, gezonde leefomgeving) is de kern van de 

aanwezigheid van de kinderboerderij. We leren bezoekers over gedrag en leefomgeving van 

huisdieren, landbouwdieren en wilde dieren. Voorbeelden van milieu- en diervriendelijk 

(moes)tuinieren horen daar bij, net als het motiveren en inspireren van initiatieven van 
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stadslandbouw en het vergroenen van de stedelijke omgeving. Daarom richten wij ons in Den Helder 

ook op school/buurttuinen en het realiseren van een groene en gezonde schoolomgeving; dit 

stimuleert kinderen om op een gevarieerde manier te spelen. Juist kinderen die opgroeien in een 

stedelijke omgeving, zijn minder geneigd de natuur op te zoeken, terwijl hen dat juist goed zou doen. 

Kinderen en jongeren vertrouwd maken met en geïnteresseerd maken in de natuur is daarom 

waardevol, om straks succesvol en gezond te kunnen leven in een duurzame stedelijke omgeving.  

 

 
 
2. Natuur en Landschap 

 
 

 

De Helderse Vallei is een belangrijke schakel als start- en informatiepunt over natuur en landschap in 

en rond Den Helder. Hier leer je je omgeving kennen.  

De Helderse Vallei is een natuurcentrum aan de rand van de stad. Onze locatie en faciliteiten zijn 

mooi, veilig en uitnodigend. Er is ruimte voor de natuurliefhebber (ontdekken, rust), maar ook voor 

de recreant (spelen, ruimte, actie).  

Informatie en educatie over biodiversiteit, ecologie, flora/fauna, biotopen, bodemkwaliteit en 

natuurwaarden komen altijd aan bod, net als actualiteiten en onderzoek. Extra bijzonder daarbij is 

het feit dat Den Helder aan UNESCO werelderfgoed de Waddenzee ligt en met de Donkere Duinen 

een natuurgebied met een Natura2000 status heeft. De Helderse Vallei is in die context ook een 

verbinder naar omliggende gemeenten en gebieden.  

 

 Werkdag in het groen 
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3. Circulaire economie 
 

 

De Helderse Vallei geeft informatie en voorbeelden over onderwerpen zoals afval, energie en 

grondstoffen. Zo laten wij zien dat ieders keuze, hoe klein het ook lijkt, gevolg en effect heeft. 

Een circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van 

producten en grondstoffen te maximaliseren en ‘waardevernietiging’ te minimaliseren. Anders dan in 

de huidige maatschappij, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van 

hun levensduur worden vernietigd. Informatie en educatie, publieksactiviteiten en zelf het goede 

voorbeeld geven bij onderwerpen zoals keuzes van producten, afval, energie, mobiliteit, 

grondstoffen, productieprocessen en fairtrade handelen zijn voor ons daarom van belang. Daarmee 

kunnen we een positieve impact op lastige uitdagingen vergroten en zichtbaar maken, en ook dat 

ieders keuze, (zoals de keuze voor duurzame producten of energieleverancier), zinvol is. 

 

 Warme Truiendag 

 

 

 

4. Energie  

 

 

De Helderse Vallei levert een belangrijke bijdrage om de gemeente Den Helder klimaatbestendig en 

‘energie neutraal’ te maken, door iedereen te informeren wat en waarom er nodig is.  

Nederland moet zijn leefomgeving ingrijpend veranderen om het land duurzaam en energieneutraal 

te maken. Maatschappelijke organisaties zoals De Helderse Vallei leveren daarbij een belangrijke 

lokale en regionale bijdrage voor de gemeente Den Helder. Wanneer een stad wil verduurzamen is 

het van belang dat burgers, ondernemers en bezoekers mee doen. Wij geven informatie en 

verzorgen educatie over schone energiebronnen (zonne- en windenergie), energiegebruik en 

besparingsaanpak mogelijkheden voor inwoners en ondernemers/bedrijven (het ‘goede voorbeeld’).   

Als de gemeente Den Helder haar woningvoorraad wil verduurzamen, zal iedereen daar de noodzaak 

en de aanpak van moeten begrijpen en willen ondersteunen.  
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 Groepsbezoek aan De Helderse Vallei 

 

 

5. Klimaat, water en veiligheid  

 

 

De Helderse Vallei levert een belangrijke bijdrage om de gemeente Den Helder ‘klimaat veiliger’ te 

maken, door iedereen te informeren wat en waarom er nodig is.  

De opgave waar de Nederlandse overheid voor staat om het land klimaatbestendig te maken, is niet 

makkelijk. De Helderse Vallei informeert over klimaatadaptatie, klimaatveiligheid, het terugdringen 

van wateroverlast en luchtkwaliteit. Elementen aan, in en om de gebouwen stimuleren klimaat- en 

waterbewustzijn en dragen bij aan bewustzijn en het opbouwen van een verantwoordelijkheid van 

inwoners om in hun eigen woonomgeving duurzame keuzes te maken. In veldwerklessen en 

gastlessen voor basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs komen deze thema’s uitgebreid aan bod.  

 Opdrachten op het terrein 
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Doelgroepen en gebruikers: wie is onze bezoeker?  

De Helderse Vallei heeft een breed scala aan bezoekers en gebruikers zowel in achtergrond, leeftijd 

als interesses. Belangrijk is dat we een relatie willen opbouwen, zodat mensen terugkomen. Want de 

leraar die ons vandaag bezoekt met zijn klas, is misschien de ouder die in het weekend terugkomt 

met zijn familie. De deelnemer aan de vergadering is misschien de moeder van een kind op een 

school die ons nog niet kent. De recreant die komt wandelen, is misschien de ondernemer met 

duurzame ambities.  

 

 Bezoekers tijdens een evenement 

 

Het overzicht hieronder laat onze doelgroepen en de mogelijke reden van hun bezoek zien:  

Doelgroep specifiek Reden bezoek 

(Groot)ouder(s) met kind(eren) een (gratis) uitje, ontspanning, ijsje/kopje koffie, beleven, 

genieten 

Volwassenen  winkelbezoek, activiteit doen, onderzoeken/verkennen, 

kennis verrijken, toiletbezoek, kopje koffie, genieten, 

vergaderen 

Senioren/’pensionado’s’ (zelfstandig 

wonend of in een instelling) 

activiteit doen, kopje koffie, ontmoeten, gezelligheid 

Toeristen gebied verkennen, ijsje, kopje koffie, souvenir kopen in 

winkel, beleven, genieten, activiteit doen 

Kinderen en jongeren (zelfstandig op 

bezoek) 

doen, ontspannen, elkaar ontmoeten, dieren bezoeken, 

materiaal voor spreekbeurt of project lenen 

Leerkrachten en leerlingen (basis 

t/m voortgezet en 

beroepsonderwijs) 

veldwerklessen, schoolreisjes, beleven, samenwerken, 

ontdekken, leren 
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Jonge kinderen (peuterspeelzaal en 

kinderopvang groepen met hun 

begeleiders) 

activiteit doen, dieren bezoeken, ontdekken, beleven 

Volwassenen met een beperking werken, ontmoeten, ontwikkelen 

Stagiairs/studenten 

beroepsopleiding  

Stage, werkervaring, ontmoeten, onderzoek, kennis delen 

Werknemers/bedrijven vergaderen, teambuilding 

Vrijwilligers werkervaring opdoen, hobby, leren, ervaren, ontmoeten 

Leveranciers Producten of diensten verkopen, bijdragen aan 

maatschappelijke doelstelling 
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Producten en diensten: wat bieden wij onze 

bezoekers? 

Voor alle doelgroepen is een breed en gevarieerd aanbod aanwezig. Voor recreanten is dat weer 

anders dan voor toeristen, en voor gezinnen zijn behoeften verschillend van die van een groep 

senioren. Hoe dan ook zoeken we naar persoonlijke betrokkenheid. Educatief medewerkers gaan 

naar scholen of kinderopvang locaties (zoals aanwezig zijn bij een teamoverleg, afstemming met een 

coördinator), dierverzorgers gaan op bezoek bij zorginstellingen en scholen, balie vrijwilligers en 

medewerkers zijn open en toegankelijk voor contact met bezoekers. Een persoonlijk, individueel 

contact opbouwen maakt dat mensen dat contact willen houden. 

Voor het onderwijs wordt leerdoelgericht gewerkt: wat is de vraag achter de vraag. Want achter de 

vraag: “Hebben jullie een opgezette mus?” gaat wellicht een project of thema schuil, waarbij een 

veel waardevoller aanbod of ondersteuning vanuit De Helderse Vallei kan worden gedaan. Intern is 

het voor ons dan van belang een breed aanbod van hoge kwaliteit te hebben, zodat leerkrachten 

kunnen worden versterkt: zij richten zich op de les, ondersteund door onze medewerkers, 

materialen, kennis en geboden lesvormen.  

 

 Het Blote Voetenpad 
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Het overzicht hieronder laat doelgroepen en een aantal mogelijke voorbeelden van producten en 

diensten zien:  

Doelgroep algemeen Voorbeelden van producten en/of diensten 

Families/gezinnen Natuurlijk spelen op het terrein, boerderij activiteiten, 

koffiehoek en winkel, expositie, speelhoek, schone toiletten 

Volwassenen/senioren  Natuur excursies, schone toiletten, koffiehoek en winkel, 

vergaderzaal, evenementen (bv. Kerstmarkt, warme 

truiendag), recreatieve informatie, exposities, lezingen 

Toeristen Meertalige informatie over wandel/fiets/kanoroutes, 

expositie, activiteiten, winkel en koffiehoek, schone toiletten 

Ondernemers/bedrijven Expositie, terrein, bebording, winkel, koffiehoek, 

vergaderzaal  

Kinderen en jongeren (zelfstandig op 

bezoek) 

Natuurlijk spelen op het terrein, dieren (aaien), winkel 

(kleine prijsjes, pluche), activiteiten (bv. Vleermuizen 

excursie, (groenten)taartjes maken voor de dieren) 

Leerkrachten en leerlingen  Veldwerklessen, projectweken/practica, natuurlessen op 

school, uitleen opgezette dieren en leskisten, schoolreizen 

 

 

 Een lezing geeft informatie en inspireert   
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Hoe bereiken we onze doelstellingen?  

 

Een bijdrage leveren aan een duurzame omgang met de natuur is ons bestaansrecht, en dat doen we 

op basis van drie kernwaarden: 

1: Informeel en interactief  

Centraal staat dat alle bezoekers van De Helderse Vallei bewust of onbewust, op een speelse wijze, in 

aanraking komen met een of meerdere thema’s zoals in de doelstellingen omschreven. De mens als 

onderdeel van het ecosysteem en het effect van zijn handelen daarbinnen (ecologische 

basisvorming) dient daarbij als fundament. 

De Helderse Vallei staat al bekend als ‘leuke speelplek voor kinderen’. De faciliteiten zijn zorgvuldig 

gekozen omdat wij onderschrijven dat bij jonge kinderen spelenderwijs cruciale vaardigheden 

worden ontwikkeld die een fundament voor een sterke, ondernemende samenleving vormen met 

duurzame, zelfbewuste burgers die zuinig zijn op hun omgeving. Cijfers laten zien dat NME 

activiteiten op basisonderwijs een significant positief effect hebben op de latere houding en gedrag 

(uit: samenvatting onderzoeksrapport veldwerk Nederland).  

Maar stoere, spannende en uitdagende activiteiten geven ook aan jongeren, volwassenen en 

senioren plezier! Iedereen leert het makkelijkst als het op een informele, speelse wijze, bijna 

ongemerkt gebeurt. Spelen in letterlijke en figuurlijke zin is belangrijk. Het nuanceert, inspireert, 

ontspant en verbindt. Je sociale vaardigheden leer je als kind al spelend. In je vrije tijd wil je je 

ontspannen.  

 

Voor jongeren in voortgezet- of beroepsonderwijs koppelen wij de werkelijkheid aan de theorie uit 

de klas. We richten ons op de intrinsieke motivatie van jongeren, zodat ze er vanzelf meer plezier in 

krijgen. Natuureducatie houdt niet op na het terrein van De Helderse Vallei, maar kan ook binnen of 

buiten de muren van een school of organisatie. 

 Voorbeeldfunctie op de boerderij 
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2: Gezond  

In een duurzame, gezonde stad wonen gezonde burgers: zij zorgen goed voor zichzelf, elkaar en hun 

omgeving. En in wijken waar bewoners elkaar ‘tegenkomen’ op verschillende thema’s, groeit 

eigenaarschap, verantwoordelijkheidsgevoel en stijgt de collectieve mentale gezondheid. 

De Helderse Vallei wil de drempel verlagen om te verduurzamen door mensen te stimuleren tot 

sportief gedrag en gezonde keuzes, en tevens wijken, scholen en organisaties te stimuleren tot het 

verduurzamen en ‘ver-groenen’. In het Nationaal Preventie Akkoord (2018) worden daarbij  

niet roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik als speerpunten benoemd. Onze 

voorbeeldfunctie is daarbij van belang.  

 Yoga uitproberen bij De Helderse Vallei  

 

Een gezonde bedrijfsvoering waar bewust duurzame keuzes worden gemaakt, in producten, 

processen en beleid geeft informatie en inspiratie. De Helderse Vallei ‘is van iedereen’ en door deel 

te nemen doe je al een beetje duurzaam. Omdat niet alle keuzes zichtbaar zijn, is soms uitleg nodig. 

Educatie is niet altijd zichtbaar, maar volgt ook uit eigen beleving: een kip die je aait is hetzelfde dier 

dat het vlees levert dat ’s avonds op je bord ligt.  
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3: Rustig  

Onze maatschappij is extravert, communicatief/talig, groepsgericht en gericht op succesvol zijn. Dit 

alles terwijl er ook veel mensen zijn waarbij introvert, stilte en alleen zijn past. Of mensen die 

psychisch of lichamelijk (tijdelijk) uit balans zijn. Zij kunnen zich overruled voelen, gehaast, 

onbegrepen. Dit geldt voor alle leeftijden, maar zeker ook voor kwetsbare pubers, senioren of 

mensen met een beperking. De Helderse Vallei richt zich daarom op een sterke en zeer zorgvuldige 

communicatie: bewust bescheiden, creatief en een respectvolle omgang.  

 

Er ligt een focus op beleving en sfeer: kleine dingen kunnen groots zijn en normale dingen kunnen 

bijzonder zijn. Het is bij De Helderse Vallei mogelijk om even uit de geordende hectiek vol regels van 

de maatschappij te stappen naar de ruige, ongeorganiseerde rust van een natuurlijke omgeving. Tot 

rust komen brengt ook verbreding van je blikveld. Goed zorgen voor jezelf betekent ook goed zorgen 

voor je omgeving.   

Een moment voor jezelf    
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Analyse 

Om de toekomst van De Helderse Vallei meer richting te geven, analyseren we aan welke 

bedreigingen (extern) en zwakke punten we het hoofd moeten bieden en wat de kansen (extern) en 

sterke punten zijn die we (meer) zouden kunnen benutten. Dit heeft de volgende strategische 

aandachtspunten opgeleverd: 

 

Bedreigingen en zwakke punten 

 

Financiële afhankelijkheid en bezuinigingsopgave gemeente Den Helder  

De Helderse Vallei is voor het grootste deel financieel afhankelijk van de subsidie van de gemeente 

Den Helder. In het huidige beleid en politiek worden bezuinigingen op het sociaal domein 

doorgevoerd en zijn bezuinigingen voor gesubsidieerde instellingen zoals onze stichting een 

regelrechte bedreiging. Het is dan ook van belang voortdurend ons bestaansrecht aan te tonen, 

successen te delen en het belangrijke effect van de werkzaamheden, niet alleen op het gebied van 

duurzaamheid maar ook juist op onderwijs en het sociaal domein, te laten zien.  

Daarnaast heeft De Helderse Vallei een hoge ‘gun-factor’ vanuit publiek, bezoekers en gebruikers, 

maar we moeten daar ook erg zuinig op zijn. Niets is vanzelfsprekend of moet opgevat kunnen 

worden als valse concurrentie naar andere stichtingen, verenigingen of instellingen. Samenwerken 

en een breed netwerk vasthouden is om die reden ook van groot belang. 

 

Imago: ‘ver van mijn bed’ duurzaam of ‘speelplek voor kinderen’ 

De uitstraling waar De Helderse Vallei bekend om staat: ‘leuk voor kinderen’, sluit niet altijd aan op 

de serieuze kerntaak van een duurzaamheidscentrum. Vaste (lokale) bezoekers die met hun kinderen 

langskomen willen zich vertrouwd voelen bij ‘hun’ Helderse Vallei, maar bijvoorbeeld leden van 

groenverenigingen, vogelaars en duurzaamheidsambassadeurs ook; zij zoeken verdieping of  

actualiteiten in natuur-& milieuonderwerpen.  

Duurzame handelingsperspectieven moeten zichtbaarder worden zodat iedereen kan herkennen dat 

ook een simpele keuze voor een product of een activiteit een groot effect kan hebben. 

   Maatschappelijke betrokkenheid 
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Uitstraling van omgeving en gebrek aan horeca mogelijkheden  

De uitstraling van de parkeerplaats van De Helderse Vallei is onvriendelijk. Onze entree zit verstopt in 

de hoek en wordt in het hoogseizoen op vrijdag helemaal onzichtbaar door een kofferbakmarkt, die 

wel nieuwe bezoekers (vaak toeristen) aantrekt, maar ook vaste bezoekers afstoot. Gebruik van het 

naastliggende recreatiegebied Mariëndal door bezoekers van De Helderse Vallei is de afgelopen jaren 

geïntensiveerd waarmee ook het onderhoud eigenlijk intensiever zou moeten zijn, maar nog niet is. 

De Helderse Vallei is stakeholder, en investeert projectmatig in het omliggende gebied, maar kan 

geen structurele beheertaak uitvoeren. De beperkte duurzame cateringfaciliteiten en koffiehoek 

functie zonder horecavergunning, vervullen geen aantrekkende functie en beperken de 

mogelijkheden tot het uitbreiden van inkomsten. 

 

  Vele vrijwilligers zetten zich in 
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Kansen en sterke punten 

 

Breed aanbod voor diversiteit aan doelgroepen 

De unieke sfeer van De Helderse Vallei is zorgvuldig opgebouwd. Een innovatief, flexibel inzetbaar 

professioneel team zorgt voor activiteiten met een niet-commerciële, maar wel professionele 

uitstraling. Gewoon is bijzonder en dat komt terug in details. De toegankelijkheid voor bezoekers met 

verschillende leeftijd en achtergrond is hoog. De drempel voor mensen die normaal niet snel zouden 

komen, wordt laag gehouden en iedereen kan zich veilig en welkom voelen.  

Politieke aandacht voor klimaat en sociaal domein 

De aandacht voor klimaatdoelstellingen is groot. In Den Helder is er altijd al een traditie van 

natuureducatie en dierenwelzijn geweest. Daarnaast is De Helderse Vallei een kansrijke partner op 

het gebied van het sociale domein. Waar bezuinigingen op het gebied van jeugdzorg, WMO en de 

Participatiewet dreigen, levert juist De Helderse Vallei een belangrijke bijdrage ‘in natura’ aan de 

doelgroepen waar het om gaat. Het kernthema ‘zorg en welzijn’ onderbouwt dit gegeven, de 

kernwaarden ‘gezond’ en ‘rustig’ ondersteunen deze basis. De gratis entree is ook om deze reden 

cruciaal, zodat dit nooit een drempel kan zijn om van de voorzieningen van De Helderse Vallei 

gebruik te kunnen maken.  

De provincie Noord-Holland heeft de ontwikkeling van toerisme en recreatie hoog op de agenda 

staan en legt een focus op het uitbreiden van routes en faciliteiten en het ontsluiten van 

recreatieknooppunten zoals De Helderse Vallei. 

  Kanoën in Mariendal 

Samenwerken en maatschappelijke betrokkenheid 

De Helderse Vallei kan door haar brede doelstelling en missie met haar werkzaamheden nauw 

samenwerken met sterke lokale en regionale partners. Intern doen wij dit al met Esdege-Reigersdaal 

en Landschap Noord-Holland, die ruimten op het terrein huren maar waarmee ook dagelijks wordt 

samengewerkt. In communicatie en marketing wordt met de omliggende ondernemers afgestemd. 

Ook met andere organisaties binnen de gemeente Den Helder wordt veel samengewerkt zoals 

Triade, Kampagne, Skillz, MEE & de Wering, Forten en musea, Kopgroep Bibliotheken en 

Sportservice. De gun-factor van het publiek is hoog waardoor snel medewerking bij projecten of 

activiteiten gerealiseerd kan worden. Door inzet van verenigingen en vrijwilligers (zoals Werkgroep 

Vrijwillig Landschapsbeheer Den Helder, Bijenvereniging Noord Holland Noord, Vogelwerkgroep Den 
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Helder, windmolenvereniging De Eendragt en diverse andere organisaties) kunnen we meer 

realiseren dan waar het budget voor staat, niet alleen voor activiteiten maar ook bijvoorbeeld voor 

het groenonderhoud op het terrein, het beheer van de vogeltuin en de windmolen. 

Het netwerk binnen het onderwijs is groot. De Helderse Vallei bereikt alle Helderse basisscholen en 

locaties van Scholen aan Zee (voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs). Daarnaast is er een 

intensieve samenwerking met kinderopvanglocaties van SKDH en beroepsonderwijs zoals het Clusius 

College. Voor projectweken van het voortgezet onderwijs zijn er goede samenwerkingen met 

bijvoorbeeld Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed BV (over het thema duurzaam bouwen) 

en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (over het thema waterbewustzijn).  

Provinciale samenwerking is er vooral tussen andere natuur- en duurzaamheidscentra. Landelijke 

samenwerking is er met partijen zoals JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht), GGD (Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst), GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling), vSKBN (Vereniging 

Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland) en JLE (Jong Leren Eten).  

 

  Dieren EHBO op de boerderij  
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FINANCIEEL 

Stichting De Helderse Vallei kan dankzij subsidie van de gemeente Den Helder haar exploitatie 

dekkend maken. De exploitatie van onze maatschappelijke organisatie zonder winst oogmerk zal niet 

zonder subsidies kunnen opereren. Het terrein en de panden zijn in eigendom van de gemeente Den 

Helder en wij betalen als stichting een marktconforme huur. Daarnaast werken er enkele gemeente 

ambtenaren bij De Helderse Vallei waarover langlopende afspraken gelden. Een groot deel van de 

gemeentelijke subsidie vloeit dus ook weer terug naar de gemeente Den Helder. 

De grootste kosten van de organisatie bestaan uit personeel- en huurkosten. Die zullen de komende 

jaren alleen maar toenemen bij gelijkblijvend aanbod. Om de in deze visie genoemde ambities te 

kunnen realiseren zullen uiteindelijk aanvullende gelden moeten worden gegenereerd.  

Een op zijn minst stabiele en geïndexeerde subsidie is daarom van belang, waarbij een bescheiden 

vermogen voor de Stichting kan worden behouden om zo een gezonde liquiditeit te behouden. De 

gemeente Den Helder heeft aangegeven waarde te hechten aan een stijgende lijn van eigen 

inkomsten. Dit kan in omzet ofwel andere subsidies of sponsorgelden zijn. Projecten initiëren blijven 

daarom van belang. Om die reden blijven we op het gebied van sponsoring en fondsenwerving het 

gehele jaar door inspanningen doen naar particuliere fondsen en subsidieregelingen voor diverse 

projecten. Hiermee kunnen zaken die niet onder de exploitatie vallen, worden gerealiseerd, met 

name op het gebied van de ambities rond het versterken en innoveren van faciliteiten.   
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