
 

 

 
 

 
 

          Activiteiten bij De Helderse Vallei - september 2021 
 
 

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. 

 
 
vrijdag 3 t/m zaterdag 4 september: Nachtvlindernacht 
Een paar keer per jaar worden de nachtvlinders in Nederland geteld. Zo kunnen onderzoekers in de 
gaten houden hoe het met de nachtvlinders in ons land gaat. Maar hoe herken je eigenlijk een 
nachtvlinder? Om echt zeker te weten of je een dagvlinder of een nachtvlinder hebt gezien, kun je 
naar de voelsprieten (antennen) of de stand van de vleugels kijken. Ook kun je stroop gebruiken om 
nachtvlinders naar je tuin te lokken. Doe je mee? 
Kijk dan even op onze website in de ‘agenda’ voor linkjes met handige informatie! 
 
 
dinsdag 7 september: Duurzame dinsdag 
De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën 
en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame 
Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van 
onze samenleving. Meer informatie: https://www.duurzamedinsdag.nl/  
 
 
dinsdag 7 september: Spinnen zoeken  
15.00 - 16.00 uur 
Het heeft 8 poten én 8 ogen… rara, welk dier is dat? Een spin! Wist je dat er heel veel verschillende 
soorten spinnen zijn? Vanmiddag kun je op ons terrein ontdekken hoeveel soorten je kunt vinden. 
Natuurlijk zijn er ook spannende spinnenopdrachten te doen! Doe je mee?   
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 4-12 jaar, gratis, vooraf aanmelden is niet nodig, dit is 
een inloopactiviteit  
 
 
donderdag 9 september: Spinnen zoeken voor peuters 
9.00 - 10.00 uur 
Het heeft 8 poten én 8 ogen… rara, welk dier is dat? Een spin! Vandaag mag je op het terrein van De 
Helderse Vallei op zoek gaan naar spinnen en spinnenwebben. Kom je ook ontdekken waar de 
spinnen wonen?   
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 2-4 jaar, gratis, vooraf aanmelden is niet nodig, dit is 
een inloopactiviteit  
 

 
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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          Activiteiten bij De Helderse Vallei - september 2021 
 
 
zaterdag 11 en zondag 12 september: Spinnen tellen 
11.00 - 16.00 uur 
Dit weekend vindt de jaarlijkse ‘spinnentelling’ weer plaats. Daarom roepen we iedereen op om 
spinnen te gaan tellen in je eigen tuin en de gespotte soorten door te geven via www.tuintelling.nl. 
Ook bij De Helderse Vallei kun je spinnen komen tellen. Leen een zoekkaart bij de balie en ga op pad 
op het terrein. We zijn benieuwd hoeveel verschillende soorten er te vinden zijn! 
Doelgroep/kosten: iedereen, gratis, aanmelden is niet nodig.  
 
 
zondag 12 september: Komt de vogeltrek al op gang? - Natuurinfocentrum ‘t Kuitje 
11.30 - 14.00 uur  
Balgzand is een belangrijk kruispunt van vogeltrekwegen. Vogels zoals de kanoet en de bonte 
strandloper trekken twee keer per jaar duizenden kilometers. Op Balgzand houden zij een tussenstop 
om uit te rusten en vooral om hun voorraad vet aan te vullen. Rust, ongestoord kunnen eten en zo 
min mogelijk energieverbruik door opvliegen is van levensbelang. Om deze belangrijke rustplaats 
voor trekvogels te behouden is Balgzand doorgaans niet toegankelijk voor publiek, maar tijdens deze 
excursie ga je samen met een gids toch een bezoek brengen.   
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.landschapnoordholland.nl/activiteiten  
Vertrekpunt: Natuurinformatiepunt ’t Kuitje - Oostoeverweg 80 in Den Helder  

zaterdag 18 september: World Cleanup Day 
Tijdens deze wereldwijde opruimactie geven ruim 180 landen de planeet een grote 
schoonmaakbeurt. Het doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval! Heb je een groep 
deelnemers en locatie in gedachten of sluit je liever aan bij een bestaande actie?  
Meld je dan nu aan voor World Cleanup Day Nederland via: https://www.worldcleanupday.nl/ 
 
 
dinsdag 21 september: Zwerftocht langs nieuwe stadsnatuur 
9.30 - 12.00 uur 
Nollen zijn lage duintjes op de overgang van duingebied naar achterland. Ze komen niet zo veel meer 
voor, maar in Noord-Holland tref je ze nog aan. De Nollen bij Den Helder zijn een restant van een 
voormalig eiland in de Waddenzee. Kunstenaar Rudi van de Wint heeft in het noordelijk deel een 
aantal kunstwerken geplaatst tussen de oude Duitse bunkers. Deze wandeling gaat alleen door het 
zuidelijke deel (dus niet door het Museumdeel van Rudi van der Wint) waar een stuk bollenland door 
Landschap Noord-Holland zo natuurlijk mogelijk is gereconstrueerd met duintjes en natte valleitjes. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.landschapnoordholland.nl/activiteiten  
Vertrekpunt: Station Den Helder-Zuid - Westzijde Burgemeester Ritmeesterweg, Den Helder 

Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,  
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555 

 

 

http://www.tuintelling.nl/
http://www.landschapnoordholland.nl/activiteiten
http://www.landschapnoordholland.nl/activiteiten
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zaterdag 25 en zondag 26 september: Bodemdierendagen  
11.00 - 16.00 uur 
Ook in 2021 worden er weer ‘Bodemdierendagen’ georganiseerd. Het leven in de bodem is erg 
belangrijk. Zonder dieren als wormen, slakken en mieren geen gezonde bodem en dus niet 
voldoende te eten voor ons en geen gezuiverd water om te drinken. Hoe gaat het eigenlijk met die 
kleine, maar onmisbare, dieren in onze dorpen en steden? Tijdens de Bodemdierendagen kun je een 
zoekkaart lenen bij de balie en op zoek gaan naar bodemdieren bij De Helderse Vallei! Natuurlijk kun 
je ook thuis meedoen, de Bodemdierendagen duren van 24 september t/m 6 oktober 2021. 
Meer informatie: https://bodemdierendagen.nl/doe-mee   
Doelgroep/kosten: iedereen, gratis, aanmelden is niet nodig 
 
 
dinsdag 28 september: Op zoek naar bodemdieren  
15.00 - 16.00 uur 
Wat glinstert daar op de stoep? Wat krioelt daar in het gras? Het zijn bodemdieren! Vandaag kun je 
op ons terrein op zoek gaan naar bodemdieren, zoals mieren, pissebedden en slakken. Er zijn veel 
verschillende soorten die er allemaal anders uitzien. Welke leven er bij De Helderse Vallei? Zoek ze 
maar op… Natuurlijk zijn er ook opdrachten te doen waarbij je meer ontdekt over het leven van de 
bodemdieren.  
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 4-12 jaar, gratis, vooraf aanmelden is niet nodig, dit is 
een inloopactiviteit  
 
 
donderdag 30 september: Op zoek naar kriebelbeestjes voor peuters 
9.00 - 10.00 uur 
Op het terrein van De Helderse Vallei zijn heel veel beestjes te ontdekken… als je maar goed genoeg 
kijkt én weet waar je moet zoeken. Vandaag kun je op ons terrein op zoek gaan en alle kleine 
kriebeldiertjes ontmoeten! Natuurlijk mag je een loeppotje lenen, zodat je de beestjes extra goed 
kunt bekijken. Doe je mee?  
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 2-4 jaar, gratis, vooraf aanmelden is niet nodig, dit is 
een inloopactiviteit  
 
 
 
De Helderse Vallei biedt de meeste activiteiten gratis aan. Draagt u bij aan natuureducatie?  

Steun ons dan via de ‘Givt’ app (gratis downloaden) of scan onderstaande QR code. 

 
 
 

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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