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Presentatie ontwikkeling 
recreatieknooppunt De Helderse Vallei 

Raadscommissie Bestuur en Middelen 

18 juni 2018 



Achtergrond 

• Intentieverklaring vogelasiel De Paddestoel, De 
Helderse Vallei en de gemeente Den Helder 

 

• Nieuwe budgetovereenkomst met De Helderse 
Vallei 
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Intentieverklaring 

• 8 januari 2018 intentieverklaring ondertekend 

 

• De gemeente kijkt naar mogelijkheid om 
verplaatsing wildopvang te realiseren  
 

• De gemeente kijkt ook naar kansen voor 
ontwikkeling van recreatieknooppunt 

 

• Extra taak wildopvang verwerken in nieuwe 
budgetovereenkomst met De Helderse Vallei 
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Reden verplaatsing 

• Huidige gebouw voldoet niet en is onveilig 

 

• Bedrijfsvoering Helderse Vallei 

 

• Oude plek teruggeven aan natuur (natura2000 
gebied) 
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Uitgangspunten verplaatsing 

• Rustige plek 

• Bezoekmogelijkheid  

• Educatie 

• Duurzaamheid 

• Afstand kinderboerderij 

• Inpassen op terrein en organisatie van De 
Helderse Vallei 

• Voldoen aan wettelijke eisen en uitgangspunten 
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Verplaatsing wildopvang: plek 
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Verplaatsing wildopvang: plek 
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Verplaatsing wildopvang: 
sfeerimpressie gebouw 
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Verplaatsing wildopvang: 
sfeerimpressie gebouw 
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Eerste kostenprognose nieuw gebouw 

• Variant 1 (taak wildopvang, duurzaamheid 
conform bouwbesluit): €700.000 

 

• Variant 2 (variant 1 met daarbij extra 
maatregelen duurzaamheid en educatie, ruimere 
opvanghokken, extra opslag De Helderse Vallei, 
gemeentelijke kadaveropslag, plek voor opslag 
dierenambulance): €870.000 

 

• Circa €110.000 voor weg naar wildopvang en 
routestructuur aanpassen op terrein  
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Eerste kostenprognose extra taak 
wildopvang voor De Helderse Vallei 

• Totaal kosten per jaar €175.000 

 

• Inkomsten: €165.000 subsidie gemeente en 
€10.000 overige inkomsten (fondsenwerving, 
bijdrage andere gemeenten, omzet) 

 

• Dit dient verwerkt te worden in de 
budgetovereenkomst met De Helderse Vallei 
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Eerste kostenprognose huidig locatie 
vogelasiel terug naar natuur 

 

• Sloop huidig gebouw en saneren + afvlakken: 
€55.000 
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Kansen recreatieknooppunt 
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Nieuwe budgetovereenkomst 

< Helderse Vallei vertelt kort wat zij afgelopen 
jaren heeft bereikt en waar zij zich de komende 
jaren op gaat richten >  
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Vervolgproces 

• Uitwerken ideeën 

 

• In najaar raadsvoorstel 
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