
 
 

 
 
 

Activiteiten bij De Helderse Vallei - februari 2023 
 
 

De Helderse Vallei is een duurzaamheidscentrum op loopafstand van het Noordzeestrand. 
Bekijk de natuurexpositie, doe mee met een excursie of struin in de gezellige winkel.  

Vanaf De Helderse Vallei zijn er wandel, fiets- en kanoroutes naar de stad of De Helderse  
Duinen waar diverse vogelsoorten, zoogdieren en zeldzame orchideeën te ontdekken zijn. 

 
woensdag 1 t/m dinsdag 28 februari: Expo ‘Donkerte van de Wadden’ 
10.00 - 16.30 uur 
Nederland is één van de lichtste landen ter wereld. Lantaarnpalen, reclameborden, spotlights op 
monumenten, oplichtende telefoontjes en koplampen: het zijn nog maar een paar voorbeelden van 
verlichting. Licht is belangrijk, we kunnen niet zonder. Goede verlichting zorgt voor een veilig gevoel 
in het donker of een veilige rit naar huis. Maar niet alle verlichting is nodig. Als verlichting schadelijk 
is voor de natuur, noemen we het zelfs lichtvervuiling. De Waddenzee en het gebied er direct 
omheen is nog echt donker. De natuur heeft de donkere nacht nodig. Wat gebeurt er als het echt 
donker is? Ontdek het in de nieuwe expositie ‘Donkerte van de wadden’ bij De Helderse Vallei! 
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, gratis te bezichtigen tijdens openingstijden 
 
vrijdag 3 en zaterdag 4 februari: Beesten naar bed 
16.00 uur 
Elke middag brengen onze dierverzorgers de dieren naar hun stallen en hokken. Normaal gesproken 
gebeurt dat na sluitingstijd, maar dat is eigenlijk jammer, want het is heel leuk om te zien! Kijk 
daarom mee hoe de dieren hun nachtverblijven opzoeken en gevoerd worden.  
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig 
 
zondag 5 februari : Taartjes voor de dieren maken    
10.00 - 12.00 uur 
Elke maand zijn er wel dieren jarig op de kinderboerderij. Kom je een taartje voor ze maken? Je 
maakt een taartje van allerlei groenten en mag hem daarna zelf aan de feestbeesten geven! Kom 
naar de kinderboerderij en doe mee! 
Doelgroep/kosten: geschikt voor gezinnen met kinderen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig 
 

vrijdag 10 februari: De warmetruiendag-belservice  

06:00 – 06:30 uur, 06:30 – 07:00 uur, 07:00 – 07:30 uur, 07:30 – 08:00 uur 

Doe mee met de grootste klimaatactie van Nederland: Warmetruiendag. Als heel Nederland op 1 
dag 1 graad lager stookt, besparen we maar liefst 6,3 miljoen kilo CO2! Trek daarom op vrijdag 10 
februari een warme trui aan en zet je verwarming lager.  
Meedoen is simpel, maar iedereen weet ook: net uit bed voor je kledingkast is het όόk heel 
gemakkelijk om je warme trui te vergeten. Kun jij in de vroege ochtend van 10 februari daarom wel 
een geheugensteuntje gebruiken? Geef je dan op voor onze warmetruiendag-belservice! Tussen 
6:00 en 8:00 uur zit ons belpanel klaar om je hoogstpersoonlijk te bellen voor een wake-up call. Laat 
weten in welk tijdvak we jou mogen bellen en maak met een eenvoudige actie samen verschil! 
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, deelname is gratis, vooraf aanmelden is noodzakelijk 

 
 

Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,  
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555  
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zaterdag 11 en zondag 12 februari: Mollentelling 
Een mol in de tuin? Dan heb je een gezonde bodem! De mol zelf zal je maar zelden zien, maar 
dankzij zijn molshopen weet je wel waar hij leeft. Tijdens de mollentelling breng je dat samen met 
alle andere mollentellers in kaart. Want hoe meer we weten over dit bijzondere zoogdier, hoe beter 
we met hem samen kunnen leven. Doe je ook mee? Marcel legt je op onze website alles uit over 
mollen en de mollentelling. 
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig 
 
zaterdag 18 t/m dinsdag 28 februari: Aflevering 1 van De rubriek van de mega-makkelijke tips 
Soms is het zό ontzettend makkelijk om iets te doen of laten voor een leefbare wereld, dat het een 
gemiste kans zou zijn als we deze tips niet met elkaar zouden delen. Daarom introduceren we: De 
rubriek van de mega-makkelijke tips. Een online rubriek, voor én door bezoekers en volgers van De 
Helderse Vallei. De eerste aflevering staat in het teken van het voorkomen lichtvervuiling en is de 
hele maand februari te bekijken op onze website, via onze nieuwsbrief en social media.  
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, gratis te bezichtigen 
 
zondag 19 februari: Zonsopkomst bij Botgat 
8.00 – 10.00 uur 
Hoe klinkt het ontwaken van de natuur? Een bijzondere ervaring, samen in stilte en in het donker 
door de natuur wandelen. Je zintuigen staan op scherp, je hoort de kleinste geluiden 
De tocht wordt begeleid door een gids van Landschap Noord-Holland. Na zonsopkomst zal deze 
uitleg geven welke vogels we horen en zien, en vertellen over het gebied. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.landschapnoordholland.nl/activiteiten  
Vertrekpunt: Strandopgang bij restaurant De Princen Keet, Achterweg 2, Groote Keeten 
 
woensdag 22 februari: Peutermoment 
10.30 - 11.30 uur 
Ben je tussen de 2 en 4 jaar? Dan is deze activiteit speciaal voor jou! Je ontdekt van alles over het 
leven van dieren door middel van een voorleesverhaal. Daarna ga je op bezoek bij de dieren op de 
stadsboerderij. Je mag ze aaien en misschien wil je ze ook wel een beetje eten geven en hun vloertje 
aanvegen. Kom je ook? 
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 2-4 jaar, € 1,50 per kind, vooraf aanmelden is 
noodzakelijk  
 
zaterdag 25 februari: Lezing ‘Op de grens van wad en water’ 
13.30 - 16.00 uur 
De KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder organiseert vandaag een lezing door Kees Boele. Aan de 
Noordzeekant van de Waddeneilanden, op de grens van land en zee, is het leven onder extreme 
omstandigheden. Kees Boele, bioloog, natuur presentator en docent aan de Vrije Academie, voert u 
langs de boeiende en gevarieerde biotopen op de grens tussen wad en water.  
Doelgroep/kosten: iedereen vanaf 15 jaar, gratis (vrijwillige bijdrage welkom), aanmelden is niet 
nodig, meer informatie is te krijgen via info@regioalkmaar.knnv.nl 
 

Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,  
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555 
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zaterdag 25 februari: Whodunit by night – Wie is er verantwoordelijk voor de dood van een 
egelfamilie? (première) 
19:30 – 21:00 uur  
In een droogkomisch whodunitspel nemen we je mee het donker in. Je volgt een zaak waarin een 
egel is overreden en als gevolg daarvan ook haar jongen slachtoffer zijn. De grote vraag is: wie heeft 
het gedaan?  
Via een app op je mobiele telefoon volg je een wandelroute nabij De Helderse Vallei. Tijdens de 
route ontvouwt zich de whodunit, via filmpjes in de app.  
Hoofdpersoon in de filmpjes is Bart, bijgestaan door zijn cameraman. Bart introduceert de whodunit 
met veel bombarie als een catchy spelletje. Maar de realiteit haalt hem in: er blijken echte 
slachtoffers en echte daders te zijn. Steeds fanatieker probeert hij de dader te achterhalen, waarbij 
hij zijn cameraman en jou aanspoort om met hem mee te doen. De ontknoping is pijnlijk, maar 
misschien daarom ook hoopvol. 
Doelgroep/kosten: voor jongeren vanaf 12 jaar (en eventueel hun ouders/begeleiders), deelname is 
gratis, vooraf inschrijven noodzakelijk 
Locatie: start- en eindpunt De Helderse Vallei 

 
zondag 26 februari: Excursie Balgzand 
9.00 - 11.30 uur 
Vogels vinden er een overvloed aan voedsel op het Wad als het laag water is. De lange poten van 
steltlopers komen goed van pas in de natte omgeving van Balgzand.  
Om deze belangrijke rustplaats voor trekvogels te behouden is Balgzand doorgaans niet toegankelijk 
voor publiek. Samen met de gids van Landschap Noord-Holland kun je nu wel een bezoek brengen.  
Er wordt binnendijks gefietst van het Kuitje naar de schor, waar de meeste vogels zitten. Er zijn 
leenfietsen bij het vertrekpunt aanwezig! De fietstocht heen en terug is ongeveer 5 kilometer.  
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.landschapnoordholland.nl/activiteiten  
Vertrekpunt: Natuurinformatiepunt ’t Kuitje - Oostoeverweg 80 in Den Helder 
 
maandag 27 februari: Duurzaamheidscentrum en stadsboerderij gesloten 
Het is voorjaarsvakantie. Helaas zijn het duurzaamheidscentrum en de stadsboerderij op maandag, 
net als buiten de vakantie, gesloten. Tot morgen! 
 
dinsdag 28 februari: Lopend spreekuur – ontdek samen met ons het grote verhaal achter jouw 
geniale vondst 
13.00 – 15.00 uur 
Heb je een bijzondere vondst, maar sta je voor een raadsel wat het is? Kom dan naar het Lopend 
spreekuur! Onze expert Marcel Wijnalda vertelt je het verhaal achter die ene steen met die 
eigenaardige vorm, een opvallend veertje of ongewone tak. Marcel zwerft over ons terrein en is te 
herkennen aan zijn rijdende toonbank. Hij nodigt je ook uit om samen met hem ons terrein af te 
struinen en ter plekke te ontdekken. Speciaal voor kinderen staan hiervoor rijdende toonbakken 
klaar. 
Doelgroep/kosten: geschikt voor kinderen én volwassenen, deelname is gratis, aanmelden is niet 
nodig 
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