
 

Stichting Kinderboerderij 

Hellendoorn Nijverdal 

_________________________________________________________________ 

Informatieavond Kinderboerderij op 21 november om 20.00 uur  
 
Nadat het college van B&W heeft aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan een 
kinderboerderij op de percelen aan de Vinkenweg en Lijsterweg die in eigendom zijn bij de 
gemeente (totaal ongeveer 4 ha), heeft de Stichting vanaf begin oktober tot nu gesprekken 
gevoerd met omwonenden. In deze gesprekken met bewoners van een deel van de 
Wierdensestraat, de Lijsterweg, de Vinkenweg en de Lochtersweg zijn de plannen toegelicht en zijn 
vragen beantwoord. Een belangrijk onderdeel van de gesprekken was ook het inventariseren van 
wensen van omwonenden. Deze wensen vormen mede de basis van het vlekkenplan dat door 
Bureau Eelerwoude is opgesteld voor de kinderboerderij. 
 
Op 21 november zijn omwonenden en andere belangstellenden welkom op een informatieavond, 
waar de plannen van de stichting en het vlekkenplan worden toegelicht. 
Ook mensen die belangstelling hebben voor het bestuur of mee willen helpen bij de realisatie van 
de kinderboerderij of er als vrijwilliger willen gaan werken zijn van harte welkom op deze avond. 
 
Zoals bekend wil de stichting een kleinschalige, natuurlijk ingerichte en duurzame kinderboerderij. 
Op het terrein is ruimte voor een 2-tal kleine gebouwen 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 (23) en fietsparkeerplaatsen. 
Daarnaast is het de bedoeling dat er een fruitboomgaard, een moestuin, een bloemen/vlindertuin en 
een kruidentuin worden aangelegd. 
In de gebouwen komen behalve ruimte voor dieren die binnen verblijven ook een ontdekwerkplaats 
voor kinderen op het gebied van natuur en duurzaamheid, een klein restaurant, kantoor, berging, 
opslag, toiletten enz.  
In het restaurant wordt thee, koffie, frisdrank en een ijsje verkocht, samen met eigengebakken 
koeken enz. 
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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