
Een jarenlange wens
voor jong en oud



Agenda informatieavond 21 november 2016

1. Opening, welkom en voorstellen: Marc-Jan Hengstman

2. Geschiedenis

3. Zoektocht locatie vanaf 2014

4. Plangebied huidige locatie

5. Huidige plannen, inclusief vlekkenkaart

6. Huidige plannen, organisatie en inkomsten

7. Planning en Procedure

8. Vragen (eerst collectief, daarna informeel en individueel)



1. Opening, welkom en voorstellen

Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-
Nijverdal

Marc-Jan Hengstman (voorzitter)

en

Wilma Paalman-Vloedgraven 
(secretaris/penningmeester)



2. Geschiedenis

•1996: gemis bij kinderopvang aan voorziening

•1997: gemeente organiseert peutermaand, 
belangrijkste idee van ouders en kinderen, 
kinderboerderij ontbreekt in gemeente

•2002: 1e werkgroep ontwikkelt plannen, gemeente 
heeft vraagtekens bij behoefte

•2003/2004: grote enquête, grote behoefte, rapport 
belandt in la bij gemeente



2. Geschiedenis

•2005: opheffing werkgroep door gebrek medewerking 
gemeente

•2011: nieuwe werkgroep, geen locatie

•2013: verschillende initiatiefnemers met poging om in 
Blokkenpark kinderboerderij te realiseren

•2013/2014: Keuze ander ontwerp zonder 
kinderboerderij



3. Zoektocht locatie sinds herfst 2014

• Zomer 2014: Marc-Jan en Wilma pakken plannen weer 
op en zoeken contact met gemeente

•Najaar 2014: gesprekken met wethouder en zoektocht 
naar locatie

•24 locaties bekeken, waarvan 17 van de gemeente

•2 geschikte locaties die beide afvielen



3. Zoektocht locatie sinds herfst 2014

• Herfst 2015: nieuwe locatie Lijsterweg-Vinkenweg

• Okt 2015: brief college en gemeenteraad en naar 
omwonenden

• Nov 2015: gemeente besluit eerst onderzoek naar nut en 
noodzaak weg uit te voeren

• Sept 2016: college besluit wonen/werken af te blazen en 
onderzoek nut en noodzaak weg is negatief

• Okt 2016: principebesluit college om medewerking aan 
kinderboerderij te verlenen

• Okt 2016: gemeenteraad keurt besluit weg goed



3. Zoektocht locatie sinds herfst 2014

Opdracht gemeente aan Stichting:

1. Gesprekken met omwonenden om plannen uit te 
leggen en te inventariseren waar knelpunten liggen 
en hoe deze opgelost kunnen worden. Hierbij hoort 
ook een inventarisatie van de wensen

2. Daarna uitwerking plannen en indienen bij 
gemeente uiterlijk 15 december 2016, daarna 
procedure



4. Plangebied Huidige locatie



4. Plangebied Huidige locatie

Historische 
kaart uit 
1920.



4. Plangebied Huidige locatie

Historische 
kaart uit 
1980.



4. Plangebied Huidige locatie

Kaart 
waarop 
warmte-
bronnen zijn 
aangegeven: 

Bomen en 
gebouwen



4. Plangebied Huidige locatie

Hoogtekaart
van het 
gebied, 
rechts ligt 
stuk lager 
dan links 
(hoe 
blauwer, 
hoe lager).



4. Plangebied Huidige locatie
Bestemming is 
agrarisch. 
Terrein is circa 4 
ha (meerdere 
percelen).

Eigenaar is 
gemeente.

Stichting gaat 
pachten/huren.



5. Huidige plannen: wat willen we!

•Duurzame, natuurlijke, kleinschalige kinderboerderij

•Kinderen in contact brengen met de natuur (niet 
alleen dieren)

•Boomgaard, moestuin, bloemen-, vlinder- en 
kruidentuin

•Ontdekwerkplaats voor natuur en duurzaamheid

•Natuurlijke speelplaatsen voor kleine en grotere 
kinderen (speelbos en Cool Nature)



5. Huidige plannen: wat willen we!

• Zelfvoorziend/autarkisch (stroom en warmte enz.)

• Theehuis+ (koffie,thee, limonade, ijsje, sandwiches, 
broodjes en producten uit eigen tuin)

•Verkoop eigen producten (koekjes, gebak, jam, 
chutney, fruit, sap)

•Praktijklessen voor basisonderwijs

•Plek waar je gemakkelijk even langs gaat als je een 
rondje fietst of de kinderen uit school hebt gehaald



5. Huidige plannen: wat niet!

•Weinig ruimte voor de dieren
• Exotische dieren
•Halve pretparken met veel speeltoestellen 

(Flierefluiter en Dondertman)
•Kinderfeestjes
•Restaurant met warme maaltijden (patat enz.)
•Verkoop voer
• Structurele subsidie gemeente (niet duurzaam)



5. Huidige 
plannen: 
vlekkenplan

Waar komt 
ongeveer 
wat, na 
overleg met 
buren.



5. Huidige plannen: Gebouwen

Gebouw Rijkswaterstaat G. van de Muelenweg.

Poorten worden gebruikt en hek langs Wierdensestraat.



5. Huidige plannen: Gebouwen

Gebouw Rijkswaterstaat G. van de Muelenweg.

Met name binnenmaterialen worden gebruikt.



5. Huidige plannen: Gebouwen

Buitenkant van gepotdekselde planken (schuuridee).

Concept

idee

gebouw



6. Huidige plannen: organisatie

• Stichting wordt eigenaar en gaat beheren
• Inzet vrijwilligers (vrijwilligersvergoeding)
•Na een aantal jaren is het doel: betaalde beheerder
•Ondersteuning door studenten AOC (Almelo)
• Samenwerking met scholen, kinderopvang en 

peuterspeelzaal
• Samenwerking met zorginstellingen en React voor 

dagbesteding en re-integratie 



6. Huidige plannen: inkomsten

BOUW:

•Bouwfase: subsidies, sponsoring en fondsen

JAARLIJKS:

• Jaarkaarten voor het hele gezin (maximaal € 30,--)

• Inkomsten uit verkoop theehuis en eigen producten

• Sponsoren en donaties, vrienden van, adoptie

•Vergoedingen voor dagbesteding, re-integratie enz.



7. Planning en procedure

• 21-11-2016: Informatieavond globale plannen

• Daarna: verdere uitwerking

• 13-12-2016: Informatieavond inrichtingsplan

• 15-12-2016: Indienen plannen bij gemeente

• 31-01-2017: Besluit college

• Daarna: procedure omgevingsvergunning en 
bestemingsplan met o.a. ter inzage legging plan

• Planning afronding: medio juli 2017, daarna bouw

• Eind 2017: Opening



VRAGEN?


