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We hadden gepland om in april een nieuwsbrief uit te brengen. Het werd helaas een aantal weken later. 
In deze nieuwsbrief onder andere informatie over de stand van zaken en informatie over het open huis 
en het toelaten van bezoekers. 

1. Open Huis op 9 en 10 juni (Pinksteren) van 12.00 tot 17.00 uur 
Er zijn verschillende mensen die regelmatig een kijkje komen nemen hoe de werkzaamheden vorderen. Voor de 
mensen die ook nieuwsgierig zijn, maar nog geen kijkje hebben genomen houden we met Pinksteren, op zondag 9 
juni en maandag 10 juni van 12.00 tot 17.00 uur een soort van open huis. 
Bestuursleden en andere vrijwilligers zijn dan aanwezig om een kopje koffie of thee te schenken en uitleg te geven 
waar we mee bezig zijn en hoe het eruit komt te zien als het klaar is. 
Bezoekers tijdens die dagen krijgen een indruk waar we mee bezig zijn en hoe de werkzaamheden vorderen. In de 
komende 4 weken werken we dan hard verder met alle vrijwilligers, om de stap te kunnen zetten naar onze 
volgende mijlpaal.  
 

2. Vanaf weekend 29/30 juni bezoekers op 4 dagdelen welkom 

Zoals hiervoor al aangegeven zijn we nog steeds druk bezig. 
Omdat we bijna alles zelf doen met de vrijwilligers en de 
jongeren/mensen die bij ons aan het werk zijn vanuit de 
Elimschool, Vluchtelingen-werk enz. is het nooit te voorspellen 
hoe lang bepaalde werkzaamheden duren. Op dit moment 
lopen we een aantal weken achter en zijn we dus minder ver 
dan we gehoopt hadden te zijn. Hiernaast een foto van het 
maken van de bomengang in maart/april door leerlingen van 
Meander uit Nijverdal en later door leerlingen van het Zone-
College uit Almelo en de Elimschool uit Hellendoorn. De 
bomengang loopt vanaf de Wadi naar de natuurspeelplaats. 

Ook de aanleg van de nutsvoorzieningen vanuit Vitens en Enexis verloopt veel trager dan aangekondigd. Het was 
aangegeven dat deze werkzaamheden in wk 14/15 zouden worden uitgevoerd, dus begin april. Afgelopen week 
zijn de werkzaamheden echter pas gestart. Op dit moment gaan we ervan uit dat we over een paar weken 
aangesloten worden op water en elektriciteit. In het kader van duurzaamheid worden we niet aangesloten op het 
aardgasnet. We gaan ons toekomstige gebouw anders verwarmen. 

Kortom, we hebben besloten dat we vanaf zaterdag 29 juni a.s. op 4 dagdelen per week bezoekers gaan 
toelaten op het terrein. Op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur zijn 
bestuursleden en andere vrijwilligers aanwezig om mensen wegwijs te maken en kan er ook wat worden 
gedronken op het tijdelijke terras. De toegang is gratis. Een vrije gift is natuurlijk altijd welkom. Ook een handje 
meehelpen mag altijd, maar hoeft niet. Ook kunnen mensen donateur worden of  één van de dieren adopteren. 
Of een zakje zonnebloemzaden kopen, daarmee steunen ze de kinderboerderij en bijen en andere insecten. 

3. NLdoet duurde bij ons een aantal weken 
We deden dit jaar mee aan NLdoet op 15 en 16 maart. Helaas zat het weer niet mee en was 

het op terrein heel erg nat die dagen. Schoon bleef men dus niet, maar het plezier van de 

kinderen van de Meander was er niet minder om. Er werd door hen op vrijdag hard gewerkt 

in de boomgaard, de bomengang enz. In mei hebben de kinderen van groep 6 als bedankje een potje met een 

zakje met zonnebloemzaden ontvangen om thuis of op school te planten. Op die manier werken we samen aan 

meer voedsel voor bijen en andere insecten.  
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In de weken daarna kreeg NLdoet nog een vervolg doordat leerlingen van het Zone college 

die tijdens Nldoet niet konden komen, een handje kwamen helpen en we kregen het 

aanbod van de Gamma dat zij het leuk zouden vinden om een keer op een vrijdagmiddag 

met personeelsleden te komen helpen, alleen kwam 15/16 maart als datum voor hen niet 

zo goed uit. 

Afgelopen vrijdag 3 mei kregen we dus als vrijwilligers van de kinderboerderij hulp van een 

6-tal medewerkers van onze buren, bouwmarkt Gamma Nijverdal. In ééndrachtige 

samenwerking werd die dag een groot deel van de afrastering en een deel van het hekwerk 

geplaatst. Samen werd er veel werk verzet en de hulp van onze buren om dit klaar te maken 

hebben we zeer op prijs gesteld. Bovendien was het ook nog een leuke, gezellige middag 

met mooi weer. In de weken erna is het hekwerk en de afrastering verder klaargemaakt. 

 

4. Eerste dieren gearriveerd 
In de maand mei is er hard gewerkt aan de hekwerken en de afrasteringen. Het is daarom gelukt om een groot 

aantal van de dieren die in het afgelopen jaar bij één van de bestuursleden verbleven eind mei over te plaatsen. 

Een aantal andere dieren die zolang bij hun eigenaar konden blijven zijn ook overgeplaatst. 

De meeste dieren hebben we gekregen, een aantal 

dieren hebben we gekocht. 

Op dit moment zijn er twee konijnen, 3 

dwerggeitenbokjes, waaronder Olaf, een 5-tal 

ruischapen (deze verliezen zelf hun haar en hoeven 

niet geschoren te worden) en een 4-tal varkens, 2 

hangbuikzwijntjes Toet en Lulu en 2 Göttinger 

minivarkentjes, Balou en Mogli. 

Hiernaast een foto, van links naar rechts: Lulu, Balou, 

Mogli en Toet. 

Onze veestapel wordt de komende tijd nog uitgebreid 

met een aantal schapen (waaronder Thomasientje, die we gekregen hebben bij het afscheid van Thomas Walder), 

een shetland pony, waar ook op gereden mag worden, een aantal cavia’s en kippen. Verder komen er in de 

komende tijd ook nog een aantal bijenkasten en loopeenden. De vijver wordt inmiddels al bevolkt door kikkers en 

ook eenden weten hem te vinden. 

 

5. Welke vrijwilligers zijn er aan het werk 

Op dit moment zijn er diverse individuele en groepen vrijwilligers regelmatig op de kinderboerderij aan het werk. 
Vanaf het allereerste begin van de werkzaamheden (maart 2018) op het terrein worden we geholpen door 
leerlingen van de Elimschool uit Hellendoorn, het zijn met name de leerlingen van de afdeling Groen die 
regelmatig komen helpen met allerlei werkzaamheden. 
De leerlingen van het Zone College uit Almelo hebben het afgelopen jaren eveneens een aantal keren geholpen. 
In het afgelopen jaar hebben een aantal mensen bijna wekelijks een aantal dagdelen op het terrein gewerkt. 
Samen met bestuursleden werken ze in de boomgaard, de bessengaard, de regenboogtuin, de 
wilgentenenschuttingen, de afrasteringen enz. 
Sinds een aantal weken werken een aantal statushouders via Vluchtelingenwerk op het terrein. Het zijn 
statushouders uit Syrië en Eritrea, die het fijn vinden om buiten aan het werk te kunnen zijn. 
In de 2e helft van juni gaat ook een groep cliënten van een zorginstelling op het terrein aan het werk. 
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Samen met al deze mensen, de nieuwe mensen die zich inmiddels aangemeld hebben en de mensen die zich de 
komende tijd melden, verwachten we het terrein verder te kunnen opbouwen en te onderhouden. 
We zijn nog lang niet klaar, maar het vordert gestaag. 

6. Besteding middelen Rabobank 
Zoals eerder gemeld hebben we een bijdrage van de Rabobank ontvangen die met name bestemd is voor zaken 

die met voedsel te maken hebben en met educatie. 

In de afgelopen maanden hebben we daarom de boomgaard uitgebreid met een groot aantal laagstam 

fruitbomen als aanvulling op de halfstam en de hoogstam bomen die we in maart 2018 al hadden geplaatst. 

Ook hebben we het eerste deel van het voedselbos aangelegd. Een deel van het geld was ook bestemd voor de 

uitbreiding van het aantal tunnelkassen voor de verbouw van tomaten, komkommers enz. 

Momenteel zijn we bezig om binnen het bouwblok dat hiervoor 

bestemd is naast de bestaande kleine tunnelkas van 3 x 4 m die 

nog wat wordt verplaatst, een 4-tal nieuwe tunnelkassen te 

plaatsen, 2 grote van 6 x 4 meter en 2 kleine van 3 x 4 m. 

Hiernaast wordt het frame van de 1e grote kas op de plaats gezet. 

Ook zijn we druk bezig met het ontwerpen van informatiebordjes 

en borden. Deze worden in het najaar geplaatst. 

N.B.: In tegenstelling tot wat we eerder hebben gemeld, hebben we 

dit jaar niet meegedaan aan de Rabo Clubkascampagne. 

Dit is misgelopen, volgend jaar zullen we zeker weer mee gaan doen. 

 

7. Verkoop zakjes zonnebloempitten tijdens open huis op 9 en 10 juni 
Tijdens het open huis op 9 en 10 juni zullen we als kinderboerderij zakjes met zonnebloempitten verkopen. 

Als mensen een zakje kopen voor 1 euro steunen ze de kinderboerderij, maar nog belangrijker: door ze te planten 

in de tuin, helpen deze mensen bijen en andere insecten om te overleven.  

 

8. Bijdragen in natura 
In de afgelopen maanden hebben we ook weer een aantal bijdragen in natura ontvangen. Zowel van bedrijven als 

van particulieren. Het zijn zeer uiteenlopende zaken, van 2 Göttinger minivarkens tot een konijnenhok met 

konijnen. Maar ook diverse struiken en voorwerpen om in de Regenboogtuin te plaatsen. 

Nexus Infra maakte voor ons in de afgelopen maand de inrit vanaf de Industrieweg klaar. 

We kunnen nu op een goede manier over de Derde Kampsweg op het terrein komen. 

Onderaan de inrit ga je rechts  naar de parkeerplaats voor de auto’s en links sluit de inrit 

aan op het centrale pad dat leidt naar de fietsparkeerplaats en over het terrein naar de 

Lijsterweg loopt. En zoals hiervoor al gemeld stelde Gamma Nijverdal een dagdeel 

menskracht ter beschikking voor het maken van de afrastering en het plaatsen van het 

hekwerk. Beide bedrijven hartelijk bedankt. We stellen het zeer op prijs. 

 

9. Informatiebijeenkomst 30 april voor omwonenden 
We hadden omwonenden medio april uitgenodigd om informatie te geven over de stand van zaken en wat we 
gingen doen de komende tijd. Een aantal mensen kwam langs, maar helaas hadden ook een groep omwonenden 
collectief afgesproken niet te komen. Zoals eerder aangegeven vinden we dat jammer, maar kunnen we hier 
momenteel niets mee. Van onze kant zullen we blijven uitnodigen en informeren.  
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Bij de uitnodiging aan de omwonenden hadden we ook informatie gevoegd over de bestemming en over wat we 
wel en niet mogen doen op het terrein. Deze informatie geven we hieronder ook voor andere belangstellenden. 

Hoe zit het nu precies met de bestemming en wat mag er wel en niet (april 2019).  
 

We krijgen regelmatig vragen over de bestemming van het terrein en wat we nu wel en niet mogen bouwen.  
Onderstaand een uitleg.  
1. In december 2017 heeft de gemeenteraad de nieuwe bestemming van een deel van het terrein goedgekeurd. Onderstaand 

de nieuwe kaart met de nieuwe en gehandhaafde bestemmingen. 
De oude bestemming was dus voor het hele terrein agrarisch met extensieve openluchtrecreatie. 
Voor een deel van het terrein is die gehandhaafd (de pony en de schapenweide). Nieuw zijn de bestemmingen groen en de 
bestemming cultuur en ontspanning. Gelijktijdig met de wijziging van de bestemming is ook de bouwvergunning verleend 
(zie bouwblokken) en toestemming 
gegeven voor het afsluiten van de 
Lijsterweg. 

2. Na de goedkeuring van de 
gemeenteraad konden mensen beroep 
aantekenen. Dat is ook gebeurd. Om 
de verleende vergunningen op te 
schorten hadden één of meer van de 4 
mensen die oorspronkelijk in beroep 
zijn gegaan een voorlopige voorziening 
moeten aanvragen om de bouw op te 
schorten. Dit is echter niet gebeurd. 

3. Dit betekent dat na het verstrijken van 
de beroepstermijn we op dat moment 
we een vergunning hadden om te 
bouwen. De nieuwe bestemming is 
echter nog niet onherroepelijk omdat de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan. Dat betekent dat als we nu 
gebouwen neerzetten, we dat op eigen risico doen. 

4. Het nadeel van het niet aanvragen van een voorlopige voorziening is ook dat de Raad van State ervan uitgaat dat de 
procedure geen haast heeft. Er is dus nog steeds geen zitting vastgesteld, we komen steeds onderop de stapel  te liggen, 
omdat er nieuwe procedures tussenkomen, waarvoor wel een voorlopige voorziening is aangevraagd. 

5. We hebben vorig jaar besloten om alleen werkzaamheden uit te voeren die zowel binnen de nieuwe, huidige bestemming 
mogen, als binnen de vorige bestemming (agrarisch met openluchtrecreatie). Dit omdat we met gemeenschapsgeld 
werken, maar ook omdat we dat wel zo netjes vonden naar de omwonenden. 

6. Wat we nu op het terrein doen zijn allemaal zaken die zowel binnen de huidige bestemming als binnen de vorige 
bestemming mogen, of die zonder veel problemen gelegaliseerd kunnen worden. Dus daarvoor zijn we niet afhankelijk van 
de uitspraak van de Raad van State. Zouden de 3 mensen die beroep hebben aangetekend gelijk krijgen, dan mag alles wat 
we nu op het terrein doen blijven bestaan. Dat geldt dus voor de boomgaard, de moestuin, de vlinder/bloementuin, de 
grondwal, de vijver, de sloten en de natuurspeelplaats, maar ook voor paden en parkeerplaats. Ook mogen we binnen de 
huidige bestemming een afrastering plaatsen. In de oude bestemming mocht die overigens niet hoger zijn dan 1 m. Ook 
schapen, geiten enz. mogen er lopen, maar voor het bouwen van de gebouwen zonder risico hebben we ook een 
onherroepelijke vergunning nodig. Dat geldt ook voor de afsluiting van de Lijsterweg, vandaar de tijdelijke afsluiting met 
bouwhekken en nog niet permanent. 

7. Voor de werkplaats/opslagplaats en de bouwkeet en de toiletten geldt, dat deze er mogen staan op grond van de 
verstrekte bouwvergunning. Voor de tunnelkassen geldt dat die verwijderd of gelegaliseerd kunnen worden. 

8. In september 2019 gaan we opnieuw bekijken hoe de zaken er bij de Raad van State voorstaan en of we het onder 5. 
genoemde besluit handhaven of dat we een ander besluit gaan nemen. 

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


