
 

Stichting Kinderboerderij 

Hellendoorn Nijverdal 

_________________________________________________________________ 

Inloopavond Kinderboerderij op 13 december van 19.00 tot 21.00 uur, 
Wijkgebouw De Vleugel, Bachlaan 56 A, 7442 JH  Nijverdal 
 
Als vervolg op de informatieavond van 21 november vindt er op dinsdagavond 13 december een 
inloopavond plaats over de verdere uitwerking van de plannen voor de kinderboerderij. 
Zowel omwonenden als belangstellenden kunnen vrij binnenlopen om kennis te nemen van de 
plannen voor de kinderboerderij. 
Er vindt geen centrale presentatie plaats om alle bezoekers de gelegenheid te geven kennis te 
nemen van de plannen, vragen te stellen, opmerkingen te maken en laatste suggesties mee te 
geven voordat de plannen op 15 december 2016 worden ingediend bij de gemeente. 
 
Na de informatieavond op 21 november is het vlekkenplan verder uitgewerkt tot een inrichtingsplan 
dat op 13 december kan worden bekeken. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
wensen van omwonenden. Ook zijn er bouwtekeningen van de gebouwen gemaakt. 
 
Zoals bekend wil de stichting een kleinschalige, natuurlijk ingerichte en duurzame kinderboerderij. 
Op het terrein is ruimte voor een 2-tal gebouwen, een klein entreegebouw bij de parkeerplaats en 
een aantal schuilgelegenheden voor de dieren. Verder is er een ponyweide en een schapenweide. De 
plannen voorzien ook in de aanleg van een aantal parkeerplaatsen voor auto’s (ongeveer 25) en 
fietsparkeerplaatsen. 
Daarnaast is het de bedoeling dat er een fruitboomgaard, bessenstruiken, een moestuin, een 
bloemen/vlindertuin en een kruidentuin worden aangelegd. 
In het eerste gebouw zijn een aantal ruimten voor dieren. Sommige dieren verblijven deels buiten en 
deels binnen. Een aantal dieren kan men binnen bezoeken. De kinderboerderij houdt geen exotische 
dieren en dieren die veel lawaai maken. Het zijn landbouw/huisdieren zoals bijvoorbeeld pony’s, 
schapen, geiten, kippen, cavia’s, hamsters, konijnen, hangbuikzwijntjes. In het tweede gebouw is 
ruimte voor een ontdekwerkplaats voor kinderen op het gebied van natuur en duurzaamheid, een 
kantoor, berging, opslag, toiletten enz. In dit gebouw kunnen mensen ook koffie, thee en limonade 
drinken, met eigen gebakken koek en gebak of een ijsje. 
 
Er wordt op het terrein van 4 ha ook een speelplaats aangelegd op basis van het principe van Cool 
Nature, een natuurlijke speelplaats met natuurlijke materialen (vergelijkbaar met het speelbos bij het 
bezoekerscentrum). De Stichting probeert de kinderboerderij zelf voorziend aan te leggen door de 
eigen energie op te gaan wekken enz. 
 

Meer informatie is op te vragen bij Marc-Jan Hengstman, voorzitter, telefoon 06-11225079 of bij Wilma 
Paalman-Vloedgraven, secretaris/penningmeester, telefoon 06-10036869, of via 
info@kinderboerderijhellendoorn.nl. Meer info via de website www.kinderboerderijhellendoorn.nl.  
N.B.: Het logo voor de kinderboerderij is ontworpen door Lidwien Rouweler. 
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