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Kinderboerderij Hellendoorn - Nijverdal
Inrichtingsplan

35 parkeerplaatsen achter schutting

Entreegebouw
Dubbele ijzeren toegangspoort van 6.20 m breed

Hoge afrastering (2m)

Lage afrastering (1.2m)

Infiltratievijver
Fietsparkeren t.b.v. ca. 100 fietsen

Natuurspeelplaats met (zeer) ondiepe watergang

Grondwal met bodembedekker (2.5m)Schapenweide

Dubbele ijzeren toegangspoort van 6.20 m breed

Bestaande singel aangevuld

Hoofdgebouw kinderboerderij
12x20m met hemelwateropvang

Stal met dubbele 
overkapping

Zone sleufsilo

Contact- en speelweide

Konijnenberg

Ponyweide

Helofytenfilter

Geluidswerende schutting (1.8m)

Geluidswerende schutting (1.2m)

Onderbegroeiing van vruchtdragend struweel

langs de hele Vinkenweg

Fruitboomgaard

Mogelijkheid voor tunnelkas

Hekwerk van gaas en prikkeldraad (1.9m), begroeid met kamperfoelieHekwerk van gaas en prikkeldraad 

(1.9m), begroeid met kamperfoelie 

Ondergrondse septic tank

































 

Kinderboerderij Nijverdal 

3e Kampsweg 

Bijlage: Inrichtingsplan definitief met hekwerken 

Ten opzichte van de ontwerpfase zijn er in het definitieve bestemmingsplan een aantal wijzigingen 

doorgevoerd in het inrichtingsplan die ook invloed hebben op de hekwerken. 

Dit betreft met name type A de dubbele toegangspoorten. De dubbele poort bij de ingang is 

gehandhaafd, de dubbele poorten naar de silo zijn verplaatst omdat de toegangsweg verplaatst 

moest worden. 

Verder is gekozen voor zoveel mogelijk uniformiteit in de hekwerken en wordt bij het 

buitenhekwerk nu overal type C toegepast, uitgezonderd het hekwerk langs de Wierdensestraat 

en langs de Vinkenweg. Dit gezien de afspraken die hierover met bewoners zijn gemaakt. 

Tot slot is de bewoner met wie de afspraken gemaakt waren (voor zijn kinderen) om een enkele 

poort in de Lijsterweg te plaatsen verhuisd en daarmee zijn ook de poorten type E vervallen. 

De overige bewoners hebben aangegeven geen prijs te stellen op de poorten. 

 



A. Dubbele toegangspoort (3 exemplaren). 

Wordt geplaatst bij de ingang, deze ligt tegenover de Industrieweg. 

Verder wordt er een poort over de Lijsterweg geplaatst voor het geval het nodig is dat een 

voertuig via het aparte vervoerspad naar één van de gebouwen zou moeten. 

Tot slot wordt er een poort geplaatst als toegang vanaf het vervoerspad naar de ponyweide. 

 



B. Metalen afrastering (2 stukken). 

De metalen afrastering worden volgens afspraak met omwonenden geplaatst langs de 2 stukken 

van de kinderboerderij die grenzen aan de Wierdensestraat. 

Dit ter voorkoming van vandalisme. 

Het hekwerk wordt voorzien van een groenblijvende begroeiing.

 



C. Arfman afrastering (top van de paal 2.00 m hoog vanaf maaiveld). 

Langs een groot deel van het terrein wordt een 2.00 m hoge Arfmanafrastering geplaatst. 

Zie verder de tekening op bladzijde 1. 



 

 



D. Arfman afrastering (top van de paal 1.25 hoog vanaf maaiveld). 

Wordt geplaatst langs de Vinkenweg, op verzoek van de omwonenden is deze afrastering lager 

dan bij de rest van het terrein. 

Zoals aangegeven in het participatieverslag kan deze afrastering hoger worden indien in de 

praktijk blijkt dat een hoogte van 1.20 (afrastering zelf) onvoldoende is om ongewenste bezoekers 

buiten te houden. 

 



E. Enkele toegangspoorten Lijsterweg (deze zijn vervallen). 

In de oorspronkelijke plannen waren er in de Lijsterweg 2 enkele poorten voorzien ten behoeve 

van de kinderen van het pand Lijsterweg 1. Deze afspraak is vastgelegd in het participatieverslag. 

Inmiddels is de bewoner van Lijsterweg 1 verhuisd. De andere bewoners hebben diverse keren 

aangegeven dat men een dergelijke doorgang niet werkbaar vond. Te omslachtig en lastig om hier 

met de fiets doorheen te gaan. Daarom zijn beide tegenover elkaar liggende enkele poorten in het 

definitieve plan vervallen. 

Dit heeft ook als voordeel dat er nu geen enkele toegang meer is naar het terrein van de 

kinderboerderij vanaf het pand Lijsterweg 7, zodat er geen enkel risico meer is voor deze 

bewoners dat er verkeer plaats vindt langs deze route. 

 






