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1. De eerste dieren komen en gaan ons helpen 
In maart jl. heeft het AOC op het perceel naast de Lijsterweg gras ingezaaid. Na een moeizaam begin door het 

droge weer is het gras nu goed opgekomen. Maaien met een trekker is op dit moment niet goed voor de grond en 

het gras en het gras met een zitmaaier is het wel een grote klus. 

Toen we dus het aanbod kregen van Dick Vrielink dat hij er wel schapen wilde laten grazen om het gras kort te 

houden, hebben we dat natuurlijk graag aangenomen. Op dit moment is men bezig met het inrichten van een stuk 

van het terrein met schapennetten en schrikdraad. De schapen komen vandaag. 

Het zijn ongeveer 15 schapen, de meesten zijn een kruising tussen het Drents Heideschaap en de Texelaar. 

Hieronder links het Drentse Heideschaap en rechts de Texelaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ze het deel van het terrein hebben begraasd waar ze nu het eerst gaan lopen, wordt de weide verder 

verplaatst. Het is de bedoeling dat op deze manier het hele terrein wordt onderhouden. Hoe lang de schapen 

blijven lopen, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. De schapen zijn ingeënt en eigendom van Dick Vrielink 

en zijn bij hem geregistreerd.  

 

2. Stand van zaken mei 2018: Inrichting terrein 
In de afgelopen maanden zijn we zoals aangekondigd druk bezig geweest met de inrichting van het terrein. Als u 

de afgelopen tijd een kijkje hebt genomen, hebt u de veranderingen zelf kunnen zien. 

Allereerst hebben we samen met vrijwilligers en de 

leerlingen en leerkrachten van de Elimschool de boomgaard 

aangeplant. In totaal 119 fruitbomen staan er nu. We 

hebben appel, peer, pruim en kers plant. Het zijn 40 

hoogstambomen en 79 halfstambomen. De laatste groeien 

sneller en leveren eerder fruit. Tegen de tijd dat de 

hoogstambomen echt groot zijn, halen we de halfstam weer 

weg, maar dan zijn we heel wat jaren verder. 

De bomen hebben het met de droogte even moeilijk gehad, 

maar door de aanvoer van extra water lijken ze het allemaal 

gereed te hebben. Van twee weten we dat nog niet zeker, 

daar zit nog geen blad aan. Volgend jaar hopen we een paar 

appels en peren te kunnen oogsten. 

Na de fruitbomen zijn door leerlingen van de Elimschool ook 300 bessenstruiken (rode, witte, zwarte, blauwe en 

kruisbessen en frambozen) aangeplant. Ook deze zijn goed aangeslagen, maar ze staan op dit moment in het 

onkruid. Daar gaan we de komende weken mee aan de slag. 
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Ook de strook bosplantsoen tussen de moestuin en de percelen aan de Lijsterweg is aangeplant. Op ons verzoek 

heeft de gemeente de sloot langs dat deel van het terrein weer uitgegraven, de kapotte duiker vervangen en het 

talud bij de woning Wierdensestraat 96 hersteld. Dit zorgt voor de afwatering van dat deel van het terrein. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van de Elimschool hebben ons ook geholpen bij het inplanten van de aangelegde grondwal als 

afscheiding met de Lijsterweg 7. Ook daar slaan de planten goed aan, maar zullen we de komende tijd aan de slag 

gaan met de bestrijding van het onkruid. Tot slot hebben de leerlingen ons geholpen met de aanleg van het eerste 

deel van de moestuin. Samen hebben we de aardappels gepoot, de rabarber en de bonen. Ondertussen staan er 

ook tomaten, komkommers en paprika’s in de geplaatste tunnelkas. 

De komende tijd gaan we nog aan de slag met o.a. pompoenen en courgettes. Dit jaar zal het aantal soorten nog 

beperkt zijn. Volgend jaar willen we met vrijwilligers en de Elimschool een complete moestuin inrichten. 

Het is leuk om te zien dat de leerlingen enthousiast zijn en trots op hun werk. Ze hebben ons bijvoorbeeld 

gevraagd of er ook een bordje komt te hangen dat zij geholpen hebben. Natuurlijk gaan we dat doen. 

 

3. Welke werkzaamheden worden er de komende tijd uitgevoerd? 
De komende tijd gaan we natuurlijk bezig met de 

onkruidbestrijding op het terrein. Dat is een hele klus en we 

zijn blij met de hulp van de Elimschool daarbij. Verder gaan 

we nog meer zaken planten en poten in de moestuin en 

wordt de vlinder/bloemen/kruidentuin verder aangelegd. 

De firma Mollink is momenteel nog steeds bezig met 

graafwerkzaamheden. In de afgelopen tijd is bijvoorbeeld de 

vijver vrijwel uitgegraven, is er zwarte grond bij de 

natuurspeelplaats afgegraven en vervangen door rood zand 

en is een begin gemaakt met het ontgraven van het 

parkeerterrein. 

Op dit moment maken we deels nog gebruik van de 

Vinkenweg en de Lijsterweg voor het parkeren en toegang met trekkers naar het terrein. Maar we willen dit 

zo snel mogelijk veranderen en alles laten verlopen via de Industrieweg, de definitieve toegangsweg. 

Zijn er zaken waarmee we met uw wensen rekening kunnen houden bij de planning en uitvoering van de 

werkzaamheden, laat het ons dan weten via info@kinderboerderijhellendoorn.nl.  

 

 

mailto:info@kinderboerderijhellendoorn.nl
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4. Hoe zit het nu precies met de bestemming en wat mag er wel en niet. 
We krijgen regelmatig vragen over de bestemming van het terrein en wat we nu wel en niet mogen. 

Onderstaand een korte uitleg. 

Op dit moment is de bestemming van het terrein nog agrarisch met extensieve openluchtrecreatie. De 

gemeenteraad heeft de nieuwe bestemming goedgekeurd, maar doordat een aantal mensen in beroep is gegaan 

bij de Raad van State, is de nieuwe bestemming nog niet onherroepelijk geworden. 

Doordat de gemeenteraad de bestemmingswijziging en de omgevingsvergunning heeft vastgesteld en 

omwonenden de Raad van State niet gevraagd hebben om de wijziging op te schorten, mogen we in principe nu 

ook op het terrein gaan bouwen. Maar dat doen we dan voor eigen risico. 

Als bestuur hebben we besloten om niet te gaan beginnen met het bouwen van de gebouwen. We willen eerst de 

procedure bij de Raad van State doorlopen voordat we de gebouwen er neer gaan zetten. Dan lopen we zelf geen 

risico, maar we vinden dat ook wel zo netjes naar de omwonenden. 

 

Wat we nu op het terrein doen zijn allemaal zaken die zowel binnen de huidige bestemming als binnen de 

toekomstige bestemming mogen. Dus daarvoor zijn we niet afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. 

Zouden de 4 mensen die beroep hebben aangetekend gelijk krijgen, dan mag alles wat we nu doen blijven 

bestaan. Dat geldt dus voor de boomgaard, de moestuin, de vlinder/bloementuin, de grondwal, de vijver en de 

natuurspeelplaats, maar ook voor paden en de parkeerplaats. Ook mogen we binnen de huidige bestemming een 

afrastering plaatsen. Om hem hoger dan 1 m te maken hebben we wel een vergunning nodig. 

Maar ook de schapen en andere dieren mogen er lopen, mits we er geen gebouw voor neerzetten, daarvoor 

hebben we dus een vergunning nodig. 

Alle zaken die we nu doen mogen dus binnen de bestemming agrarisch met extensieve openluchtrecreatie. 

Als mensen hierover meer vragen hebben, neem gerust contact met ons op: info@kinderboerderijhellendoorn.nl.  

 

5. Adres kinderboerderij 
Op ons verzoek hebben we van de gemeente een adres gekregen aan de 3e Kampsweg. Dit adres is 3e Kampsweg 

51, 7442 CD Nijverdal. Het laatste even nummer is namelijk 50. We hebben dat gevraagd omdat met een 

adressering aan de Lijsterweg de kans zou bestaan dat bezoekers eerder via de verkeerde weg zouden komen. 

Op dit adres hebben we nu natuurlijk nog geen brievenbus. Post ontvangen we dus graag via de mail of via het 

secretariaat, het adres daarvan is Meester Werkmanstraat 16, 7443 SC Nijverdal. 

 

6. Activiteiten voor kinderen 
Leerlingen van het AOC gaan de komende weken bezig met een deel van het inrichten van de natuurspeelplaats. 

Die is daarna dan nog niet af, maar we gaan de komende weken ook kijken of en zo ja hoe we de kinderen er in de 

zomerperiode wel gebruik van kunnen laten maken. Als dat lukt, zullen we dat bekendmaken. 

 

7. Wet op de Privacy 
Als kinderboerderij vallen we ook onder de nieuwe wet op de Privacy. We hebben van individuele personen zoals 

omwonenden en belangstellenden een aantal gegevens geregistreerd die zij aan ons hebben opgegeven. Die 

gebruiken we alleen voor onszelf en om bijvoorbeeld de nieuwsbrief toe te sturen. Deze sturen we altijd al via bcc 

en dat zullen we vanzelfsprekend  

Mochten mensen de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunnen ze dit altijd op elk moment aan ons 

kenbaar maken en dan worden alle gegevens uit het bestand gehaald. 
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