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Werkzaamheden kinderboerderij 3e Kampsweg van start gegaan 
De werkzaamheden zijn deze week officieel van start gegaan. Wethouder Thomas Walder leverde 
daaraan een bijdrage door vandaag een 2-tal voren te ploegen op het terrein. 
Verschillende groepen leerlingen van het AOC ploegen deze week een stuk van het terrein, na een 
instructie van leraar Gerard Ruhof van het AOC en van Arnold Tijhuis, voormalig Nederlands 
Kampioen Wedstrijdploegen en internationaal jurylid bij deze wedstrijden. 
 
Nadat de gemeenteraad in december 2017 in meerderheid akkoord is gegaan met de plannen voor de 
realisatie van een duurzame, natuurlijke kinderboerderij aan de 3e Kampsweg, heeft het bestuur in overleg 
met de gemeente opnieuw geconstateerd dat een groot deel van de werkzaamheden voor de realisatie van de 
duurzame, natuurlijke kinderboerderij binnen de huidige bestemming uitgevoerd kan worden. Als bestuur 
hebben we besloten om deze werkzaamheden na het positieve besluit van de gemeenteraad inderdaad uit te 
gaan voeren. 
De gemeente heeft vervolgens besloten om een huurovereenkomst af te sluiten met onze stichting en we zijn  
begonnen met de voorbereiding van de uitvoering. Als bestuur hebben we de omwonenden hierover eind 
januari geïnformeerd. Inmiddels is de huurovereenkomst met de gemeente ook daadwerkelijk ondertekend. 
 
De huidige bestemming van het terrein is agrarisch, gecombineerd met extensieve openluchtrecreatie. 
Dit betekent dat alle grondwerkzaamheden zoals het aanleggen van de vijver, de aanleg van de boomgaard, de 
moestuin, de aanleg van de natuurspeelplaats, het aanleggen van paden, het plaatsen van een afrastering tot 
1.00 m enz., zowel binnen de huidige bestemming als de nieuwe bestemming uitgevoerd mogen worden. 
Ook mogen er al dieren gehouden worden. 
Sinds het verstrijken van de beroepstermijn bij de Raad van State mogen we ook de gebouwen voor eigen 
risico bouwen worden en mag de afrastering hoger dan 1.00 m geplaatst worden. Het bestuur heeft besloten 
om met de gebouwen te wachten tot na de uitspraak van de Raad van State. Wel zullen de hekken van de G. 
van de Muelenweg worden verwijderd en herplaatst langs de grens van de twee stukken grond langs de 
Wierdensestraat. 
 
Naast de voorbereiding van de inrichting van het terrein heeft de stichting zich de afgelopen maanden ook 
beziggehouden met een aantal activiteiten voor kinderen. Er zijn een aantal ontwerpmiddagen gehouden, 
waarbij kinderen hun voorkeur voor dieren, vogels, groenten en speeltoestellen konden aangeven. 
Ook mochten kinderen zelf speeltoestellen tekenen. 
De stichting is ook actief als deelnemer in het nieuwe Platform Duurzaam Hellendoorn. In dat kader vond op 
Earth Hour de uitreiking van de truien met het winnende ontwerp plaats aan de leerlingen van de Reggewinde 
in Hellendoorn. 
 
 
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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