
Geachte Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, 
 
Wij exploiteren 2 recreatieparken en zijn op zoek naar geschikte locaties voor nog meer 
recreatieparken. 
 
Even voorstellen 
Wij runnen BillyBird Park Hemelrijk in Volkel, gemeente Uden (NB), 73 ha., en BillyBird Park 
Drakenrijk in de gemeente Beesel (Limburg), 55 ha. Met Hemelrijk zijn we 32 jaar geleden 
begonnen. Dit gebied bevat een natuurzone en een druktezone. In die druktezone bevinden 
zich het strand, de binnenspeeltuin, buitenspeeltuin,  attracties en de parkeerterreinen. Bij 
Drakenrijk groeien we nu ook door naar dit concept. 
Wij zien een recreatiepark als een middel voor onze gasten om hun onderlinge banden te 
verstevigen. Een recreatiepark is dus geen doel, maar een middel. Ziet u dit ook zo en wilt u 
ook zo’n recreatiepark? 
Wij verkopen al lidmaatschappen voor een jaarrond gebruik van al onze voorzieningen vanaf 
€ 21,- p.p. Bij Hemelrijk is 1/3 deel van alle inwoners van de gemeente lid. We vormen dus 
een belangrijke voorziening in de gemeente Uden. Dit terwijl we geen subsidie van de 
gemeente ontvangen.  
Misschien is dit zo ook in uw provincie mogelijk. Misschien kan het in uw provincie op een 
andere manier. 
 
Verzoek 
In plaats van op 1 locatie tot een groot landelijk park door te willen groeien, streven wij ernaar 
om vooral te groeien door nieuwe locaties te openen. We zijn daarom op zoek naar locaties 
waar we ons concept kunnen herhalen; vandaar deze mailing. Beschikt uw provincie over een 
strandbad of over een geschikte locatie om een strandbad aan te leggen en heeft uw 
provincie (c.q. de betreffende gemeente) interesse in privatisering, dan verzoeken wij u om 
contact met ons op te (laten) nemen. 
Voor meer informatie zie https://billybird.nl/parkinfo/exploitatie-strandbaden-billybird/ en breng 
eens een bezoek aan BillyBird Park Hemelrijk, Zeelandsedijk 34a, Volkel. We zijn graag 
bereid om u daar te ontvangen en om u uitleg te geven. 
 
U alvast dankend voor uw interesse, teken ik, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ton Derks 
Recreatieondernemer 
 

BillyBird® Facilities 
Luttelweg 4 
5408 RA Volkel 
Tel: (0413) 277010 
www.billybird.nl 
www.drakenrijk.nl    
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