
1 

 

  

                         “Het Wentholtpark” 

      Projectplan  

                 December 2017 

 
 

     
      Het knuffelparadijs 

‘Natuurlijk samen met én voor iedereen’ 
     
 
 

 
 

  
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens: 
Stichting het Wentholtpark                                                       
Secretariaat Gerard Bruinsma                                                                       
p/a Wentholtstraat 85                                                                 
7131 XK Lichtenvoorde                                                                                      
tel. 376793              
mail:ayeekelder@telfort.nl                    

 
 



2 

 

Het Wentholtpark 

  Stichting Wentholtpark Lichtenvoorde 

 
Inleiding 

Het Wentholtpark is het groene hart van Lichtenvoorde. Tot de jaren ’70 was het een 
landbouwgebied, gelegen in het zuidelijke deel van Lichtenvoorde en in de directe nabijheid van 
de scholengemeenschap het Marianum en het Bariet.   
 
Na de realisatie van de wijk “het Veld” heeft de gemeente de groene long, onder de naam “het 

Wentholtpark” invulling gegeven in de vorm van een hertenpark met rondom de nodige 

groenvoorziening. Tot rond de jaren 2010 is het onder beheer van de VVV als dierenpark in 

stand gehouden. Na 2010 is met behulp van provinciale steun een giga modernisering en 

uitbreiding gerealiseerd. Aansluitend heeft er een verbreding betreffende deelname 

plaatsgevonden. Naast de dieren- en hertenweide is er een bijenstal “ de Beezenmoat” op het 

terrein toegevoegd. Door de circa 20 enthousiaste bijenliefhebbers is er een bijenstal 

gerealiseerd en is de vereniging inmiddels uitgegroeid naar ca 35 leden, ieder met eigen 

bijenfamilies. Vervolgens is er een Cool Nature Park, een Prairietuin, een Bijenarboretum en een 

Johan Cruijff Court met diverse aanvullingen op het 10 ha liggend terrein toegevoegd.  

Het voor het publiek openbare gedeelte van het park is uitgebreid met o.a. een natuurlijk 
speelparadijs, waterpartijen met daarin Step-Stones, een crossbaantje, trapveldje, kleine 
speeltoestellen evenals een natuurlijke speelplek voor kinderen van klein tot groot. Ook ouders, 
opa’s en oma’s met kleinkinderen kunnen zich hier bijzonder vermaken. 
 

Grenzend aan de Wentholtstraat, is met inspraak en inzet van de buurtvereniging “de 
Wentholtjes” een nieuw dierenverblijf gebouwd. Aansluitend en in nauw overleg met de 
gemeente is het beheer en het onderhoud van het nieuw gebouwde dierenverblijf, dieren- en 
hertenweide overgedragen aan de buurtvereniging de Wentholtjes. Het bestuur van de 
buurtvereniging heeft het dierenverblijf incl. opstallen ondergebracht in een stichting genaamd 
“het Wentholtpark” Aansluitend zijn er in de dieren en hertenweide andere diersoorten als 
alpaca’s, walibi’s, zwanen, ganzen en diverse soorten eenden toegevoegd. Er is een afzonderlijke 
knuffelweide van ca 750 m2 gerealiseerd, hierin zijn angora geiten, dwerggeiten, cavia’s, 
konijnen, duiven en diverse soorten hoenders ondergebracht. 
 
Door een groep van ongeveer 45 enthousiaste vrijwilligers worden er, naast de verzorging van 
de dieren, het onderhouden en schoonmaken van de facilitaire voorzieningen, diverse 
evenementen als het kerstevenement, buitenspeeldagen, optredens van diverse koren en 
muziekverenigingen en concerten op het publiekelijk openbare gedeelte van het park 
georganiseerd.  
Naast bovengenoemde activiteiten blijkt dat diverse scholen o.a. Het Bariet en de 
scholengemeenschap “het Marianum educatieve programma’s in het Wentholtpark draaien.  
Leerlingen en/of pupillen van deze onderwijsinstellingen en ook leerlingen van basisscholen uit 
de gemeente Oost Gelre bezoeken regelmatig het park, met als doel in de knuffelweide het met 
dieren in contact komen. 
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Parkindeling op hoofdlijnen: 
Het totale park heeft een oppervlak van ca 10 ha gelegen aan de rand van Lichtenvoorde, direct 
aansluitend aan de Wentholtstraat. Globaal is het park in 4 segmenten te verdelen te weten: 
 
1e het linker gedeelte (zuid West) 1e segment: zie foto 1_01 in de bijlagen 
Het voorste gedeelte grenzend aan de Wentholtstraat is een grootte waterpartij met rondom 
begroeiing van riet en wilde grassoorten. 
Op het daarachter gelegen gedeelte heeft de Imkervereniging ABTB een bijenstal voor de ca 35 
leden, de leden die thuis geen mogelijkheid hebben de bijenvolken te plaatsen kunnen de 
korven/bijenfamilies onderbrengen en met deze mogelijkheid de hobby beoefenen. 
Rondom de bijenstal is Cool Nature park, een voedseltuin voor de bijen/prairietuin, vlindertuin 
aangelegd en een bijenhotel gebouwd. 
Verder is op dit gedeelte een fietscrossbaan, avatarbosje, boomgaard en bijenarboretum 
aangelegd. 
Door de leden van de bijenvereniging worden aan de beginnende- en gevorderde imkers  
educatie verzorgt over het korfvlechten, drachtplanten en bestuiving. Naast de educatie wordt 
er aan de schoolgaande jeugd voorlichting gegeven en opendagen gehouden over de bijen en de 
begroeiing. 
Op het achtergedeelte is er een honden-uitlaatplaats aangelegd.  
  
Toekomstig plannen vanuit de bijenvereniging:  
Het aanleggen van een voedselbos met als doelstelling:  

- natuur educatie d.m.v. rondleidingen en cursussen 
- voedsel educatie d.m.v. workshops en cursussen 
- werkgelegenheid voor leerlingen van het Bariet en de Lichtenvoorde 
- voedselproductie bestemd voor lokale restaurant, de opbrengst hiervan is bedoeld voor 

onderhoud en het in stand houden 
Tevens liggen er voor de leerlingen van de direct aangrenzende scholen, het Bariet en het 
Marianum, en vrije bezoekers plannen voor het plaatsen van een picknickbank annex bijenspel, 
dit spel geeft de ontwikkelingen van de bij weer en is tevens een leerobject voor de jeugd, 
ouders en grootouders.  
 
 2e rechts van segment 1 het 2e segment dierenverblijf zie foto 2_01 in de bijlagen 
Het dierenverblijf is opgesplitst in 2 segmenten. In het kleindieren verblijf / knuffelweide zijn 
alleen de cavia’s, konijnen, geiten, kippen en duiven gehuisvest. De grotere dieren als Alpaca’s, 
en herten hebben de grootte hertenweide  met een overdekt gedeelte als voer- en schuilplaats 
ter beschikking. In de hertenweide bevind zich een grote vijver voor siereenden, ganzen en 
zwanen. Voor de Walibies is een kleine weide met nachthok aanwezig. 
De knuffelweide is bij mooi weer diverse dagdelen, de woensdagmiddag en in het weekend 
opengesteld voor ouders met kinderen. Hier kunnen kinderen in contact komen met alle 
kleindieren. 
 
3e het 3e segment (het groene gedeelte) zie foto 3_01 in de bijlagen 
Op de grootte weide zijn stroken met beplanting aangelegd, hier worden in de zomer 
evenementen als buitenspeeldagen, optredens van diverse koren, concerten en optredens van 
muziekverenigingen en 
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kleindieren shows gehouden. Naast deze activiteiten is er een groot kerstevent waar tussen 
2500 en 3000 bezoekers op afkomen.  
 
4e het 4e segment (het groene gedeelte) zie foto 4_01 en 4a_01 in de bijlagen. 
In verband met de doorkruising va de Rode van Heeckerenstraat is dit gedeelte van de overige 3 
gescheiden echter wel een verlengde van het voornoemde park. Hier is veel roering als spelende 
kinderen, wandelende ouders met klein- en kinderen. Hier bevinden zich 2 vijvers waar de 
watervogels uitstekende broedplaatsen hebben. 
 
Vraag 
Tijdens de wekelijkse ondersteuning door leerlingen van het Bariet (VSO school, voortgezet 
speciaal onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een 
verstandelijke of meervoudige beperking), bij het schoonmaken van de dierenverblijven en het 
voeren van de dieren, is regelmatig de vraag gekomen kunnen we meer met de dieren spelen en 
verzorgen.  Vervolgens is het verzoek van de leiding gekomen met ondersteuning vanuit het 
management. 
 
Initiatieven 

Uit een aantal gesprekken, gevoerd tussen de stichting het Wentholtpark en  het Bariet,  

De Timp in Lievelde (Orthopedagogisch kindercentrum  Orthopedagogisch centrum 

en het Marianum  (lyceum-, havo- en vmbo-onderwijs) blijkt dat er een grote behoefte is aan 

het knuffelen van de dieren. Naast deze behoefte is er vraag naar het geven van informatie en 

lezingen gericht op het houden en verzorgen van dieren. 

 

Eveneens blijkt dat er vanuit het Bariet, de Lichtenvoorde (een zorginstelling in Oost- Gelderland 

die mensen met een beperking ondersteunt en begeleidt in de samenleving) en het Marianum, 

grote behoefte is aan de betrokkenheid bij het verzorgen van de dieren, het onderhoud aan de 

groenvoorziening, het schoonhouden van het totale park en de dierenverblijven.  

 

Daarnaast blijkt dat er ook bij diverse basisscholen, kinderdagverblijven, het woonzorgcentrum 

Careaz Antoniushove een zorgorganisatie die vanuit kleinschaligheid en lokale betrokkenheid 

ondersteuning biedt aan mensen met een kwetsbaar brein, binnen de gemeente Oost Gelre 

behoefte is aan deze voorzieningen.  

 
Wat willen we? 
Samen met onze vrijwilligers Invulling geven aan deze behoeften. Dit kunnen we bereiken door 
het bestaande dierenverblijf gezamenlijk aan te passen en te voorzien van een knuffelruimte, 
mogelijk zou dit voor de toekomst tegelijk als educatieruimte gebruikt kunnen worden.  
Door het creëren van de een multifunctionele indeling, met klein-dieren in de ruimte, is deze 
geschikt als knuffelruimte en het geven van informatie gericht op het houden van dieren. Tevens 
kan deze ruimte als was- en kleedruimte tijdens het kerstevenement worden gebruikt.  
In verband met het kunnen aanbieden van continuïteit dient de ruimte voor zowel de zomer als 
de winter geschikt te zijn. Naast deze inpandige voorziening willen wij in het bestaande gedeelte 
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een overdekte knuffelruimte voor de vrije dagdelen, de woensdagmiddag, zaterdag en de 
zondag realiseren.  
 

Het geheel onder de noemer “het knuffelparadijs” 
 
Wat willen we ermee bereiken: 
Door de diverse doelgroepen samen te brengen ontstaat er bij de leerlingen van het reguliere 
onderwijs sociale samenhang en het besef dat kinderen met een lichamelijke en verstandelijke 
beperking een extra steuntje nodig hebben. Hierdoor versterken we de samen-redzaamheid en 
de sociale cohesie.  
Door de kinderen, vanuit het reguliere onderwijs en kinderen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking, gezamenlijk aan de tafel en knuffelhoekjes te laten bezig zijn met de 
kleindieren en het gezamenlijk verzorgen ontstaat er een sterke samenhang. Wij, met onze 
vrijwilligers, streven er naar een vast programma te handhaven. Blijkens uit de huidige ervaring 
met leerlingen van het Bariet geeft dit voor iedereen duidelijkheid, houvast en structuur. 
 
Hoe willen we dit bereiken en is dit te realiseren? 
Wij hebben met de gemeente Oost Gelre gesprekken gevoerd en de vragen voorgelegd hoe wij 
dit kunnen realiseren en krijgen wij hierin de goedkeuring vanuit de gemeente. 
Hierop heeft de gemeente geadviseerd een inventarisatie als zijnde een behoefte meting uit te 
voeren. Vervolgens heeft de gemeente aangegeven hierin alle medewerking, ten aanzien van 
vergunning verstrekking te geven, zie hiervoor de bijlage het schrijven van de gemeente Oost 
Gelre d.d. 9 maart 2017. 
 
Behoefte voorziening:  
Uit inventarisatie is gebleken dat er binnen het genoemd onderwijs onderstaande behoefte is: 
 

 aantal kinderen:   aantal bezoeken:  
Het Bariet   10     2 tot 3x/week 
De Timp Lievelde    5     1x/week  
Careaz      5     1x/2weken 
Marianum:   10     3x/week 
De Lichtenvoorde    0     0 
 
Naast de bovengenoemde behoefte is er binnen het regulieren onderwijs tevens belangstelling 
t.w.  

aantal kinderen:   aantal bezoeken:  
Basisschool de Regenboog 15      1x/2 weken 
Idem pastoor van Arsschool 30     3x/jaar 
St.Ludgerus      0     0   
Joris- Jozefschool   25     3x/jaar  
Bambi dagopvang     6     3x/maand 
De Achterhoek dagopvang    8     1x/3weken 
Hummanitas      ?     1x/maand  
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Resumerend zullen er minimaal tussen de 45 en 50 kinderen excl. begeleiders, op basis van 
vaste bezoekersprogramma’s, wekelijks de knuffelruimte bezoeken. Het programma per groep 
zal in nader overleg met de begeleiders en onze vrijwilligers worden uitgewerkt. Vast staat dat 
de vrijdagmorgen met behulp van het Bariet blijft staan voor het schoonmaken van de 
dierenverblijven. 
Ten aanzien van het basis onderwijs heeft bij 4 van de 9 basisscholen in Lichtenvoorde de 
inventarisatie plaatsgevonden, inhoudend dat bovengenoemde aantallen zeker niet overtrokken 
zijn.  
 
Wat is hiervoor nodig? 

- het zodanig aanpassen / uitbreiden van het bestaande dierenverblijf zodat er een 
inpandige knuffelruimte van ca 30 m2, geschikt voor minimaal 15 personen ontstaat 

- Binnen de bestaande bebouwing ter plaatse van het gedeelte kerstevenement/ kerststal 
een overdekte knuffelruimte met verplaatsbare dierenverblijven, tafels en banken voor 
het knuffelen van dieren 

 
Programma van eisen voor de knuffel- en educatieruimte in dierenverblijf: 

- inpandige knuffelruimte voor minimaal 15 personen 
- 5 kleine dierenverblijven incl. 1 verblijf voor een kleine broedmachine met een 

opfokruimte met een vloer op ca 60 cm boven peil afm. elk ca 80 breed x 60 cm diep  
- 2 tafels met een lengte van 3 meter incl. 15 stoelen. 
- kastruimte voor mandjes en kleine dierbenodigdheden  
- verwarming t.b.v. de winterperiode 
- een mindervalidentoilet  
- een klein keukenblokje 
- toegankelijkheid en bestrating voor rolstoelgebruikers  
- aansluitingen voor internet en multimedia apparatuur 
- open broedmachine voor ca 25 eieren 
- opfok benodigdheden voor eendagskuikens tot ca  4 weken  

 
Programma van eisen voor de overdekte knuffelruimte in dierenverblijf: 
       - in het bestaande overdekte gedeelte kerstevenevent / kerststal aanbrengen van  
         verplaatsbare dierenverblijven, demontabel laag hekwerk en het plaatsen van een tafel    
         met 2 banken 
       - toegankelijkheid en bestrating voor rolstoelgebruikers  
 
 Investering: 
Zie hiervoor de bijlage “investering t.b.v. uitbreiding dierenverblijf met het knuffelparadijs” 
 
Toekomstplannen Wentholtpark:        Gewenste realisatie 

       - in de dierenweide in en rondom de vijver groenvoorziening   
 aanbrengen        2018/2019 

       -  de Lichtenvoorde en Het Bariet meer betrekken in het onderhoud  
        evenals het schoonmaken van de dierenverblijven    2017/2018 

       -  het Marianum, het Bariet en de Lichtenvoorde betrekken bij het maken  
broedgelegenheid voor de watervogels en de kleindierenverblijven  
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incl. andere kleine aanpassingen      2018 /2019 

       - uitbreiding van soorten gevogelte en kleine dieren zonder 
dat er overbevolking ontstaat, te denken aan kleurrijke en  
soorten die elders niet aanwezig zijn     2018/2019 

  -  PR activiteiten verbeteren, onderzoeken of de combinatie  
        Het Bariet en Rutger Addink (Addink Media) mogelijkheden biedt 2018/2019 

  -  overwegen of aanvullende activiteiten in het totale park passen   2018/2019 

       - overwegen de activiteiten in de dierenweide los te maken  
 van de niet commerciële evenementen als het kerstevenement,  
 buitenspeeldagen, openlucht concerten, toneel, spel en openbare 

 presentaties, optredens van diverse koren en muziek- 
 verenigingen e.d.        2019/2020 

       -  een krachtstroom aansluitpunt bij het podium voor de niet  
 commerciële evenementen      2019/2020 

       -  een onderhoudsvriendelijk en vast podium dat tijdens  
evenementen zo nodig overkapt kan worden    2020/2021 

 
Investering: 
 Zie hiervoor de bijlage. 
 
Exploitatie: 
Zie hiervoor de bijlage. 
 
Toegevoegde waarde voor het dierenverblijf: 
Naast dat de stichting een prachtige aangezicht biedt door de aanwezigheid van een diversiteit 
van de dieren in het park, hebben de wensen van de Stichting het Wentholtpark een brede 
maatschappelijke waarde. Door middel van de voorgestelde uitbreidingen kan de stichting 
bijdragen aan een breder aanbod betreft de omgang met dieren. Zo kunnen bijvoorbeeld 
kinderen van gezinnen eerst bewust leren omgaan met dieren voordat men overhaast een 
huisdier aanschaft. Maar ook komen kinderen van gezinnen waarbij door omstandigheden geen 
mogelijkheid is om een huisdier aan te schaffen in de gelegenheid in het vrij toegankelijke 
gedeelte in nauw contact met (huis)dieren. 
Uit diverse onderzoeken is namelijk ook gebleken dat omgang met dieren de fantasie van m.n. 
kinderen kan prikkelen, dat ze een betere weerstand hebben en meer zelfvertrouwen krijgen. 
Daarbij bouwen deze kinderen betere sociale vaardigheden op en ontwikkelen een beter 
empathisch vermogen. Dit is iets wat binnen onze huidige maatschappij zeer van belang is. 
Daarnaast kan de omgang van dieren kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking 
ook belangrijke levenslessen leren over leven, liefde en verlies. 
Dieren kunnen helpen om emoties beter te verwerken. Hetzelfde geldt voor ouderen met 
dementie die door omgang met dieren herinneringen terug kunnen krijgen. Uiteraard zijn er nog 
talloze voorbeelden te noemen. 
 
Door invulling te geven aan onze wensen kunnen alle groepen die baat hebben bij contact met 
dieren het hele jaar genieten, beleven en spelen, tevens wordt het park hierdoor op een 
spelende wijze intensiever bezocht, educatiever, hygiënischer en veiliger. 

 



8 

 

 
Toegevoegde waarde van de combinatie knuffelruimte en knuffelweide: 
Naast de maatschappelijke en natuurlijke meerwaarde ontstaat er door de combinatie van een 
knuffelruimte  en knuffelweide een praktische en theoretische verrijking in het Wentholtpark 

Het park wordt een park waarin op een speelse manier een samenkomen van natuur en 
(cultuur) recreatie centraal staan. Daarbij zorgt de beleving van het park en het vergroten van de 
toegankelijkheid voor meer burgerparticipatie en vormt daarmee de maatschappelijke 
meerwaarde.  
 
Bijlage:        -  foto 1_01 

-      foto 2_01  
- foto 3_01 
- foto 4_03 
- foto 4a_01 
- schrijven van de gemeente Oost Gelre d.d. 9 maart 2017 
- investering/begroting gebaseerd op ca 80% met eigen vrijwilligers het Bariet en      

de Lichtenvoorde 
- exploitatie overzicht 
- uittreksel KvK 
- organigram 
- statuten 21 okt. 1972 
- tekening HT1513 blad 1 A1.pdf 
- uitgave-kosten/transactie overzicht 2016.pdf april 2017  
- diverse verslagen 
- korte inhoudelijke ruimte omschrijving jan. 2017  
- legitimatiebewijs 

         
 
 
 
 
Zie vervolgbladen, foto’s (4x) 
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