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Voor u ligt het inrichtingsplan voor het terrein van de kerk, de pasto-
rie en het MFC te Vorchten.
Op basis van de plankaart is, in dialoog met de klankbordgroep, een 
plan ontwikkeld dat zowel recht doet aan de locatie als aan de ge-
bruikseisen en wensen. 
Doordat deze planvorming in samenhang met de planvorming voor 
het MFC en de verbouw van de pastorie is ontwikkeld is er een duide-
lijke samenhang gecreëerd.
In dit boekwerkje wordt per onderdeel het ontwerp en de materialise-
ring toegelicht.
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INRICHTINGSPLAN
GEBOUW, HAGEN  EN ROUTE
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BESTAAND PAD DOORSTRATEN MET 
GELE KLINKERS

Het conceptuele uitgangspunt van het terrein is als volgt op te vatten: 
Zowel de kerk al de pastorie worden met hun erf omgeven door een 
haag. Deze zijn te beschouwen als ‘eilandjes’ in het landschap waar-
bij op een plek het gebouw door de haag heen prikt.
Het nieuwe MFC en nieuwe de parkeerplaats wordt een nieuw eiland-
je gevormd. Het MFC prikt aan de zuidkant door de haag waar het 
zich presenteert naar de openbare weg en het pad naar de kerk.
De boomgaard is meer een landschappelijk element. De hagen (mei-
doorn en beuken) worden deels herplant en deels aangevuld met 
nieuwe aanplant.

klinker bestrating (als) bestaand

gras     

beton

fruitbomen: appel/peer/pruim 

graskeien met gras
voetpad, KoMex 

graskeien met Gralux /KoMex

haag     

betonnen poefjes

verlichtingsarmatuur Vivara

verlichting kerk dmv spots

RENVOOI



3

schoor-

steen

spelen

afscherming parkeerplaats met beukenhaag (deels bestaand)

or
is

ch
e 

ijs
el

lo
op

kerk

Pastorie

beukenhaag (bestaand)

klompenpad

parkeren 18auto's

miva 

parkeerplekken

spelen met 

hoogteverschil

rode beuk

herplaatsen

bestaande haag

schoor-

steen

 < bestaande beukenhaag>

betonnen tra
p

wit beton

bestrating Lunix (Klosterman)

wit beton met Komex

parkeerlijn
en dmv extra betonnen 

rondjes (zie Lunix)

betonnen tra
p

wit betonafscherming parkeerplaats met beukenhaag 

ru
im

te
 tb

v 
sc

ho
on

m
ak

en
/ 

sc
ho

uw
pa

d

hoogstamboomgaard met diverse streekeigen 

boomsoorten

beukenhaag

beukenhaag

bestrating Lunix 

(Klosterman)

wit beton met gras

parkeren 12auto's

speelboom

betonnen poefjes

betonnen poefjes

betonnen poefjes

schoor-

steen

parkeren ca. 20 fietsen

parkeren ca. 10 

fietsen

pad 900mm breed

Komex

zichtlijn
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pad 900mm breed

Komex

pad 900mm breed

Komex

Komex

vl peil

0+
pad 900mm breed

Komex

MFC

vl peil

700+

vl peil

700+
terras

Komex

pad 900mm breed

Komex
KomKKommKomKommpp
KK

terras tegels

wit beton

tegels

wit beton

onn

miva 

parkeerplekken

optioneel waterspeel-
toestal op talud
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INRICHTINGSPLAN
BETRATING EN VERHARDING
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bestrating Lunix (Klosterman)

wit beton met Komex

parkeerlijn
en dmv extra betonnen 

rondjes (zie Lunix)

betonnen tra
p

wit betonafscherming parkeerplaats met beukenhaag bestrating Lunix 

(Klosterman)

wit beton met gras

parkeren 12auto's

onnen poefjes

schoor-

steen

parkeren ca. 20 fietsen

vl peil

0+

onn

Naar de kerk loopt nu aan de zuidzijde een kenmerkende klinkerweg-
getje. Dit is de meest gefotografeerde kant van Vorchten en heeft veel 
historische waarde. Met de transformatie wordt deze klinkerweg, 
met dezelfde klinkers, doorgetrokken rond de pastorie. 

De bestrating rond het MFC wordt uitgevoerd in een materiaal dat 
sterk afwijkt van dit klinkerpad. Hiervoor wordt de halfverharding 
Komex toegepast. Dit heeft een natuurlijk en landelijk karakter. 
Hiervan worden de wandelpaden gemaakt.
De parkeerplaat wordt van een halfopen betrating voorzien, deels 
ingetrooid met Komex en deels met gras. Hierdoor is de invloed van 
het parkeren geminimaliseerd. Het eerste deel van het parkeren zal 
maximaal worden gebruikt, het overige deel alleen wanneer het nodig 
is.
Het terras van het MFC wordt uitgevoerd in langwerpige betontegels 
waarmee het een duidelijke afbakening krijgt.
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verharding
klinkerbestrating aanvullen als bestaand

half-verharding
Komex kleur geel

Kloostermann Lunix (Ecogreen)
(beton) deels inzaaien met gras, deels in-
voegen met Komex.
Parkeervakken lijnen maken dmv extra 
rondjes

fietsenklem
F7 Falco
Komex over betonvoet

verharding betontegels
terras bij MFC
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INRICHTINGSPLAN
HOOGTEVERSCHILLEN

De terp met het hoogte verschil maakt deze locatie uniek. Ook het 
nieuwe MFC speelt in op het hoogteverschil.
Dit wordt zo ingezet dat de kinderen met dit hoogteverschil kunnen 
spelen. Hiervoor kan een taludglijbaan en een klimwand met touw op 
het talud worden aangebracht. Maar ook het optionele waterspeeltoe-
stel kan hier gebruik van maken.
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een taludglijbaan 
klimwand met touw (bijv. De Boer speeltoestellen)

betonnen trapjes (wit beton)
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INRICHTINGSPLAN
SPEELAANLEIDINGEN
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afscherming parkeerplaat

bestrating Lunix 

(Klosterman)

wit beton met gras

parkeren 12auto's

speelboom

betonnen poefjes

betonnen poefjes

betonnen poefjes

p

d 900mm breed

omex

pad 900mm breed

Komex

pad 900

KomexOm een speelplek te maken worden niet voor  de ‘klassieke’ speel-
toestellen gekozen maar meer spelaanleidingen zoals een boomstam, 
een trappetje of betonnen poefs. Deze spelaanleidingen liggen in het 
graslandschap.
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speelboom Zen poef, Samson Urban Elements
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Bij de klankbordgroep is er veel enthousiasme voor een waterspeel-
toestel. Dit zou goed gecombineerd kunnen worden met het hoogte-
verschil in het landschap.
Onderzocht wordt of er een mogelijkheid is om een waterspeeltoestel 
te maken. Dit is mede afhankelijk van het beschikbare budget.

INRICHTINGSPLAN
SPELEN MET WATER
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De verlichtingsarmaturen die worden toegepast worden zoveel mo-
gelijk laag bij de grond gehouden. Hierdoor is de uitstraling van het 
licht naar de wijde omgeving minimaal.
De voorgestelde armaturen verlichten de entree van het MFC, de 
parkeerplaats en het terras.

INRICHTINGSPLAN
TERREINVERLICHTING
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INRICHTINGSPLAN
BOOMGAARD

De geplande hoogstamboomgaard wordt grotendeels uitgevoerd zoals 
in het inrichtingsplan is aangegeven.
De bomen staan op een afstand van  ca. 8 tot 10 m1.
Oorspronkelijk werden hoogstamboomgaarden omgeven door mei-
doornhagen. Dit was om de dieren binnen te houden. 

In de nieuwe boomgaard worden geen dieren gehouden. 
Wel is het de wens om de sfeer van beslotenheid met de hagen te 
benaderen. Ook is het van belang om de voetballende kinderen buiten 
de boomgaard te houden.
Om de hagen niet op een rare manier te laten aansluiten op de terp 
wordt deze hier vrij gehouden. Hierdoor is er geen hek of toegang 
nodig maar kan er over een slingerpad een mooi rondje gewandeld 
worden.
Bij de historische loop van de Ijssel is een schouwpad nodig voor het 
schoonmaken van de sloten, maar ook loopt hier het klompenpad. De 
openheid aan deze kant maakt de boomgaard beter beleefbaar vanaf 
het klompenpad.

De wens is om grote bomen te planten zodat de boomgaard direct 
goed vorm krijgt. Ook komt er een grote variatie aan streekeigen 
boomsoorten in de boomgaard.
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referentie boomgaard
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INRICHTINGSPLAN
FOTO’S BESTAAND

bestaande klinkerweg naar de kerk zicht op terp, bebouwing voor de kerk wordt gesloopt
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bestaande beukenhaag herplanten zicht op bestaande hoogteverschil
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INRICHTINGSPLAN
PANORAMAFOTO BESTAAND
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impressie MFC nieuw

INRICHTINGSPLAN
IMPRESSIE MFC NIEUW
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