
 

Stichting Kinderboerderij 

Hellendoorn Nijverdal 

_________________________________________________________________ 

Stichting heeft nieuw verzoek ingediend voor een locatie voor een 
kinderboerderij aan de rand van dorp Nijverdal (oostkant). 
 
Een jarenlange wens voor jong en oud nu eindelijk gaan realiseren, dat was het vertrekpunt van 
Marc-Jan Hengstman en Wilma Paalman-Vloedgraven toen ze dit voorjaar de Stichting 
kinderboerderij Hellendoorn Nijverdal oprichtten.  
Het ontbreken van een kinderboerderij in de eigen gemeente komt steeds naar voren als mensen 
gevraagd worden wat ze missen aan voorzieningen voor gezinnen met kinderen van 0 – 12 jaar. 
Het College van B&W van de gemeente Hellendoorn heeft na een verzoek van de Stichting in april 
2015 besloten dat zij positief staat ten opzichte van de realisatie van een kinderboerderij binnen de 
gemeente Hellendoorn. De twee locaties die in het voorjaar waren gevonden zijn helaas in de 
afgelopen maanden beide afgevallen. Ook alternatieven die de Stichting aangereikt heeft gekregen 
van particulieren zijn om diverse redenen afgevallen (kosten, bereikbaarheid enz.). 
Daarom is er in de afgelopen weken samen met ambtenaren gezocht naar andere mogelijkheden 
op grond in eigendom bij de gemeente. Daarbij is het oog gevallen op de gronden van de gemeente 
aan de Lijsterweg. Deze locatie met 2 opties voldoet aan alle eisen. 
 
Zoals bekend wil de stichting een kleinschalige, natuurlijk ingerichte en duurzame kinderboerderij. 
Gezien de door het college gepresenteerde plannen (in de begroting) voor deze omgeving heeft de 
stichting nu een formeel verzoek bij het college ingediend (met een kopie aan de raad) om een deel 
van de grond beschikbaar te stellen voor het vestigen van een kinderboerderij. De stichting gaat er 
daarbij van uit, dat er ruimte is voor zowel een kinderboerderij als voor een aan te leggen ontsluiting 
van het industrieterrein naar de Wierdensestraat. Aangezien zij verwacht dat de weg de komende 
jaren nog niet wordt aangelegd en de stichting snel aan de slag wil met de plannen voor een 
kinderboerderij op deze locatie, heeft ze de gemeenteraad gevraagd om bij de behandeling van de 
begroting dinsdag a.s. haar verzoek te betrekken. 
De locatie aan de Lijsterweg is qua oppervlakte (circa 1,8 ha voor beide opties) heel geschikt. Langs 
het terrein zijn al bomen aanwezig, de grond heeft de juiste bestemming en de bebouwing kan op 
voldoende afstand van de aanwezige woningen gerealiseerd worden. Voor de kinderboerderij is 1,5 
ha nodig en de overige 300 m2, die grenst aan de Derde Kampsweg kan dan gebruikt worden voor 
een natuurlijke parkeerplaats voor circa 25 auto’s, die nodig zijn voor de kinderboerderij en voor 
fietsen. De locatie is met de fiets bereikbaar via de Lijsterweg (vanuit de Kruidenwijk en Hellendoorn) 
en de Derde Kampsweg (vanuit Nijverdal) en met de auto vanaf de Industrieweg. 
 

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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