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Voorwoord

De Pastorietuin bestaat al ruim tien jaar als nieuwbouwplan. In die periode is er veel 
gezegd en geschreven over de komst van de 25 seniorenappartementen met optionele 
zorgvoorzieningen in het hart van Voorthuizen. Over het groen in de huidige pastorietuin 
naast de Dorpskerk, over de cultuurhistorische waarde van het gebied, over de 
schreeuwende behoefte aan woningen voor deze specifieke doelgroep - ouderen die 
steeds langer zelfstandig wonen. 

Het plan heeft altijd meebewogen met de ontwikkelingen. Alle nodige onderzoeken en 
studies zijn uitgevoerd en er zijn meerdere concessies gedaan. Nu de laatste versie van 
het plan van 4 juni tot 15 juli 2021 ter inzage ligt, is het een goed moment om het project 
van alle kanten te belichten door impressies te laten zien en de betrokken partijen aan het 
woord te laten. Dit document vertelt het eerlijke en zo volledig mogelijke verhaal van de 
Pastorietuin, opdat het eventuele onduidelijkheid wegneemt.  

De betrokken partijen die van de gelegenheid gebruikmaken en zich in dit document 
uitspreken over het project, zijn het erover eens: de Pastorietuin kan een verbetering voor 
het betreffende gebied en een aanwinst voor Voorthuizen zijn. Het sterkt het ontwikkelings-
team in zijn ambitie om ook na al die jaren door te zetten en het plan te realiseren.
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Overzichtsbeeld van het volledige plan. Het is 
goed te zien dat het bosgebied achter het apparte-
mentencomplex blijft bestaan. Sterker nog: er liggen 
volop kansen om dat te verbeteren tot een park 
waar het voor bewoners en Voorthuizenaren heerlijk 
vertoeven is. Ook is op deze impressie duidelijk te zien 
dat het kerkplein en oprijlaan met haar karakteristieke 
leilindes intact blijven. Het is bovendien een prachtig 
beeld van het dorp Voorthuizen, met de kerk en de 
Pastorietuin als stralend middelpunt. 
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Behoefte
Het plaatje is mooi, het verhaal goed en de behoefte groot. 

Sterker nog, die is in het afgelopen decennium alleen maar 

toegenomen. Niet alleen vergrijst de bevolking, ook de 

woningnood is enorm gegroeid. ‘Dat konden we al zien 

aankomen en die ontwikkeling heeft zich flink doorgezet’, 

zegt Van Bekkum. ‘Destijds hebben we de behoefte aan de 

appartementen van de Pastorietuin in Voorthuizen gepeild 

en die leefde toen al sterk. Ik weet zeker dat die alleen maar 

groter is geworden.’ 

Het plan voor de Pastorietuin is al in 2009 ontstaan. 

Gijsbert Jansen, projectontwikkelaar en zoon van de 

voormalig dominee in Voorthuizen, vatte het idee op om 

zorgappartementen te realiseren naast de Dorpskerk. Hij 

zag zijn moeder, die alleen kwam te staan, er al wonen. 

Van Bekkum: ‘Zo zijn er natuurlijk meer mensen die alleen 

Stel je eens voor. Je bereikt een leeftijd waarop je gaat 

nadenken over een nieuwe woonsituatie. De kinderen zijn 

al een tijd het huis uit, de huidige woning voelt wel erg 

ruim aan en is bovendien door al die verdiepingen minder 

geschikt om oud in te worden. De spieren worden wat 

strammer, maar je bent kwiek en staat nog volop in het 

leven, dus het verzorgingstehuis is nog ver weg - áls je er 

ooit al zult belanden. 

Dan is een tussenfase gewenst. Zeker nu mensen steeds 

ouder worden en de overheid verlangt dat mensen langer 

zelfstandig wonen. Een oplossing is een gelijkvloers 

appartement dat helemaal gericht is op aangenaam ouder 

worden, zowel fysiek als mentaal, met de mogelijkheid om 

zorg in te kopen als die behoefte ontstaat. 

In Voorthuizen komt zo’n locatie. Tenminste, als het aan 

projectontwikkelaar André van Bekkum ligt. Met zijn bedrijf 

Van Bekkum Projecten broedt hij al ruim tien jaar op de komst 

van de Pastorietuin: 25 betaalbare en toekomstbestendige 

(zorg)woningen voor senioren op een fraaie locatie in het 

hart van het dorp, vlak bij de Dorpskerk en voorzieningen. 

‘Op deze plek zou ik zelf
ook wel oud willen worden’  

Projectontwikkelaar André van Bekkum:

André van Bekkum werkt al ruim tien jaar 

onverdroten aan de komst van de Pastorietuin in 

Voorthuizen. Hij geeft niet op, want hij ziet dat 

de behoefte alleen maar is toegenomen. ‘Op deze 

plek zou ik zelf ook wel oud willen worden.’ 

verder moeten in het leven. Eenzaamheid ligt dan op 

de loer. Hoe mooi zou het zijn als ze samen met andere 

mensen in een appartementencomplex in hun vertrouwde 

omgeving kunnen wonen? Met een gemeenschappelijke 

ruimte waar ze elkaar ontmoeten. Nabij het centrum van 

het dorp en met de kerk ernaast, waar je overigens niet bij 

hoéft te horen. Dat is toch een prachtig idee in deze tijd?’ 

In de Pastorietuin combineren toekomstige bewoners 

zelfstandig woongenot met eventuele zorg. ‘De 

appartementen zijn van alle gemakken voorzien’, vertelt 

Van Bekkum. ‘Een lift, een ruime badkamer waar je met 

een rolstoel terechtkunt en domoticatoepassingen die 

het dagelijks leven vergemakkelijken. Je kunt er heel lang 

zelfstandig wonen. Maar ben je of word je zorgbehoevend, 

dan hoef je niet weg. En dan bepaal je zelf bij wie je je zorg 

inkoopt. Er komt een zorgsteunpunt voor zorgverleners om 

te verblijven.’

Geen verliezers
Van Bekkum heeft in zijn ogen goede oplossingen geboden 

om tegemoet te komen aan de bedenkingen van enkele 

omwonenden. ‘Wij denken heel goed na over alle aspecten 

die tegenstanders benoemen, maar vinden nog steeds dat 

er geen verliezers zijn in dit verhaal. Sterker nog, het gebied 

wordt er alleen maar beter van. We kappen het groen 

eromheen niet zomaar weg, we knappen het op en maken 

het beter beheersbaar. We halen de waardevolle elementen 

in het gebied juist naar voren en laten die beter tot hun 

recht komen.’

Hetzelfde geldt voor het plein rond de kerk. ‘Ook dat 

komt er straks beter uit. Daar kan de hele Voorthuizense 

gemeenschap van genieten. Neem ook de zaalruimte van 

het kerkelijk verenigingsgebouw ’t Kerkheem. Ik kan me 

goed voorstellen dat bewoners van de Pastorietuin straks 

bij de kerk aankloppen om die te gebruiken voor het vieren 

van hun verjaardag. Daar kan iedereen zijn voordeel mee 

doen.’

Natuurlijk ziet Van Bekkum de cultuurhistorische waarde 

van het gebied. ‘En daar gaan we zorgvuldig mee om. In 

samenwerking met de gemeente hebben onderzoeken 

plaatsgevonden die de cultuurhistorische waarde van het 

gebied centraal stellen. Daaruit volgde dat een deel van 

het ontwikkelplan wijzigde; het dubbele woonhuis is uit het 

plan gehaald. Omwonenden hechten hier grote waarde aan 

en waarderen deze verandering.’

Veranderingen omarmen 
Uit ervaring weet Van Bekkum dat veranderingen uiteindelijk 

omarmd worden. ‘Dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Als 

de Pastorietuin gerealiseerd wordt, het staat er een paar 

jaar en de mensen hebben hun weg er gevonden, dan is 

er niemand meer die het aan de kant zou willen schoffelen 

om er een sparrenbosje van te maken. Veranderingen zijn er 

altijd geweest, óók rond de Dorpskerk van Voorthuizen. Het 

is niet zo dat de wereld om ons heen verandert, behalve 

dat gebied.’ 

Van opgeven wil Van Bekkum dan ook niks weten. ‘Dat zou 

ik naar mezelf niet kunnen verantwoorden. We hebben al 

zoveel energie, tijd en geld in dit plan geïnvesteerd. Maar 

bovenal: het is en blijft een goed verhaal, waar iedereen 

beter van wordt.’  z
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‘Dankzij natuurlijk karakter moet het voelen
alsof de Pastorietuin er al dertig jaar staat’ 

Overzichtelijk en kleinschalig 
Het complex de Pastorietuin is een gebouw met twee 

gezichten, zo vertelt Laarakker. ‘Een pleingezicht en een 

parkgezicht. De gemeenschappelijke, levendige functies 

komen aan de pleinzijde. Aan de groene zijde ontstaat 

juist meer een rustige huiskamersetting. Dat deel straalt 

een parkachtige en natuurlijke sfeer uit, met houten 

gevelbekleding. Ook hiervoor geldt dat de architectuur 

ondergeschikt is aan die van de kerk.’ 

Laarakker neemt ons mee het gebouw in en geeft alvast 

een denkbeeldige rondleiding. ‘Eenmaal binnen zijn er 

drie verdiepingen met ongeveer acht appartementen per 

verdieping. Heel overzichtelijk en kleinschalig. Geen lange 

gang met talrijke woningen, want dan dreigt anonimiteit. 

De voordeuren willen we op een leuke manier herkenbaar 

maken, zodat ook de mensen met een minder geheugen 

hun woning makkelijk kunnen terugvinden.’

Ruim tien jaar nadat Laarakker betrokken raakte bij de 

ontwikkeling van de Pastorietuin, kan hij er nog altijd 

met enthousiasme over vertellen. Het is een regelrechte 

aanwinst voor Voorthuizen, zo weet de architect zeker. En 

dus licht hij zijn ontwerp graag toe.

‘De Pastorietuin is een kleinschalig appartementengebouw 

waar mensen lang zelfstandig kunnen wonen en centrale 

voorzieningen delen’, vertelt Laarakker, eigenaar van Zebra 

architecten. ‘Drie elementen bij elkaar - de vraag naar 

kleinschalige woningbouw voor ouderen met een huidige 

of toekomstige zorgvraag, een versnipperde en niet 

onderhouden groenlocatie én een solitair Kerkheem - heeft 

ons doen besluiten dat het nieuwe appartementengebouw 

de scheiding tussen kerk en groen gaat vormen. We nemen 

’t Kerkheem op in de pleinwand naast de kerk, zodat dat 

samen met het appartementencomplex een ondergeschikte 

rol heeft ten opzichte van de kerk. Daardoor krijgt de kerk 

meer ruimte en komt zij beter tot haar recht. Een koning 

wordt pas een koning als je er onderdanen naast zet.’

Wonen in een kleinschalig appartementen-

gebouw met een natuurlijke uitstraling, 

ondergeschikt aan de kerk en haar 

parkachtige omgeving. Zo heeft architect 

Geert Laarakker de Pastorietuin voor ogen. 

‘Het moet voelen alsof het gebouw er al 

dertig jaar staat.’ 

Architect Geert Laarakker:

Het zicht vanaf de Rembrandtstraat op 
het vernieuwde Kerkheem, dat 
op natuurlijke wijze een symbiose 
aangaat met het appartementencomplex. 
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GEVELS PLEINZIJDE
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’t Kerkheem
Samenkomen kan in de grote zaal van ’t Kerkheem, die in het 

plan is ingepast aan de kant van het kerkplein. ‘De zaal vormt 

de ruimte tussen de entree van het appartementencomplex 

en ’t Kerkheem’, zegt Laarakker. ‘We halen de zaal dus van 

’t Kerkheem af en bouwen hem aan de pleinzijde weer op. 

Door die verplaatsing spelen we aan de achterzijde ruimte 

vrij voor bouw van de appartementen. Bovendien is de zaal 

dan gevestigd aan de levendige pleinzijde en niet aan de 

rustige, groene kant. Het overige deel van ’t Kerkheem 

behoudt zijn functie en krijgt een opknapbeurt, in dezelfde 

kleurstellingen als de nieuwbouw zodat het één geheel 

vormt.’ 

Die kleuren hebben een natuurlijk karakter. Laarakker: ‘Voor 

de gevelbekleding aan de parkzijde hebben we gekozen 

Doe je de deur open, dan strekt zich een tweekamer-

appartement van fijne grootte (variërend van 60 tot 80 

vierkante meter) voor je uit. Eerst de entree, die opvallend 

breed is en daarmee genoeg ruimte biedt om met je 

scootmobiel naar binnen te kunnen. Vervolgens zijn er 

een ruime woonkamer en een slaapkamer, die vanuit de 

woonkamer gemakkelijk te bereiken is. Ook de badkamer 

is riant, van alle gemakken voorzien en daarmee ideaal voor 

mensen die slecht ter been zijn.

De centrale huiskamer voor alle bewoners bevindt zich 

beneden aan de parkzijde. Daar kunnen ze samen koken en 

eten, is er plek voor een bibliotheek, een zorgsteunpunt en 

zijn er ruimten die naar behoefte ingevuld kunnen worden. 

Laarakker: ‘De Pastorietuin is zo ontworpen dat je er tot 

hoge leeftijd heerlijk kunt wonen, totdat het echt niet meer 

gaat.’ voor het donkerrode fraké, een thermisch gemodificeerde 

houtsoort met daardoor een duurzaam karakter. De 

aluminium kozijnen zijn herfstkleurig brons, wat bijdraagt 

aan de natuurlijke uitstraling. Dat herfstkleurige komt terug 

aan de pleinzijde. Daar hebben we voor een geelbruine 

steen gekozen die een subtiel contrast met de kerk vormt. 

Geelbruin past ook weer bij de bospaden en het groen aan 

de achterzijde. De materialen die we gebruiken hebben 

een duurzaam en onderhoudsvriendelijk karakter.’ 

Symbiose
Het complete plan ademt ‘natuurlijkheid’. ‘Het moet voelen 

alsof het gebouw er al dertig jaar staat’, zegt Laarakker. 

‘Natuurlijk is het een verandering, maar met logica. Ik voorzie 

dat het gebruik van alle ruimtes de gemeenschapszin gaat 

versterken. Dankzij de functies en doordat de onderdelen 

die bij elkaar horen daadwerkelijk bij elkaar worden 

gezet. Het mooiste voorbeeld is de wisselwerking die de 

appartementen en ’t Kerkheem met elkaar aangaan. Ze 

hebben allebei hun eigen bestaan, maar vormen samen 

een symbiose die het gehele plan naar een hoger niveau 

brengt.’

Als hij dagdroomt, ziet Laarakker het gebouw er al staan. 

‘Het mag er zijn. Het is van een kleinschaligheid die daar 

past. Met een natuurlijke uitstraling en ondergeschikt aan 

de omgeving. Wonen met parkachtige allure. Ik hoop dat 

de komst van het gebouw zorgt voor een oppepper van het 

groen. Dat het weer onderhouden wordt en veilig en leuk 

is om er doorheen te wandelen. Dat de bomen die er staan 

de ruimte krijgen om monumentaal te zijn. Het moet een 

gebied worden waar de hele buurt van kan genieten.’ z
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GEVELS PLEINZIJDE

De authentieke oprijlaan van de kerk met haar kenmerkende 
leilindes. Stuk voor stuk prachtige bomen die allemaal blijven 
staan in het plan de Pastorietuin. Ook de bestrating blijft intact. 
Links achterin staat het appartementencomplex met daarnaast 
’t huidige Kerkheem, dat zo natuurlijk mogelijk is ingepast in het 
ontwerp. Samen vormen ze de pleinwand die maakt dat de kerk 
meer het middelpunt van het plein kan zijn. 

Gevelbekleding hout Kozijnen aluminium Gevelmetselwerk Staalwerken Gevelmetselwerk 
gekeimd
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hij of zij van waarde vindt. Denk daarbij onder meer aan 

behoud van monumentale statussen, behoud van een 

groen dorpsgezicht, realisatie van woonvoorzieningen en 

de bescherming van flora en fauna.

Het college van kerkrentmeesters is dan ook dankbaar voor 

de geboden mogelijkheid om deze open brief te schrijven. 

Het stelt ons in staat om te duiden wat wijzelf van waarde 

vinden bij de ontwikkeling van het project de Pastorietuin.’

Verenigingsgebouw ‘t Kerkheem
‘Ons verenigingsgebouw ’t Kerkheem is inmiddels ruim 

25 jaar oud. Voor het college van kerkrentmeesters is het 

doel om het op leeftijd zijnde Kerkheem te renoveren 

c.q. te vernieuwen. De specifieke uitdaging daarbij was 

en is hoe deze renovatie kan worden bekostigd. Dit heeft 

uiteindelijk geleid tot een concept van een gecombineerde 

ontwikkeling van een gerenoveerd verenigingsgebouw en 

appartementen gericht op het ouder worden (met eventuele 

zorgfunctie), passend in de omgeving. Dit sluit bovendien 

aan bij de bestaande vraag vanuit oudere gemeenteleden 

die graag in een appartement bij de kerk willen wonen.’

Onderlinge betrokkenheid
‘Voorthuizen kenmerkt zich door haar onderlinge 

betrokkenheid. De pluriforme gemeenschap laat zien 

dat er ruimte is voor het gelijktijdig kunnen bestaan van 

verschillende visies én een gemeenschappelijke aanpak. 

Door onderlinge betrokkenheid geven we elkaar de ruimte 

en houden we de saamhorigheid in stand. De visie op de 

ontwikkeling van het project de Pastorietuin verdient die 

onderlinge betrokkenheid in het bijzonder.’

Waardenvol
‘Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde 

Gemeente hecht hier grote waarde aan. Waarom? Vanuit 

onze Christelijke levensvisie vinden wij het principieel en 

fundamenteel  belangrijk om verbindend te zijn naar de 

gehele (Voorthuizense) gemeenschap. Het gezamenlijk 

werken aan een mooiere wereld doen wij vanuit ons 

fundament van de liefde van en tot God én onze naasten. 

Dat is onze missie.

Wij vinden het daarom belangrijk dat iedere betrokkene 

bij het project de Pastorietuin begrepen wordt in wat 

Emotie
‘Rondom het pastoriebos is een dynamiek in de 

communicatie ontstaan die menig Voorthuizenaar heeft 

geraakt. Ook de leden van de Hervormde Gemeente zijn 

op onverwachte en ongewenste wijze geraakt. Dit staat 

haaks op het streven naar onderlinge verbinding. Het 

college van kerkrentmeesters hoopt op en streeft naar een 

plan dat, voor zover mogelijk, ieders wensen respecteert.’

Gezamenlijke opgave
‘Alle betrokkenen hebben een eigen plan om de 

verschillende waarden die zij hebben te realiseren en 

te borgen. En géén van die plannen kent een algemeen 

draagvlak waarin een ieder zich herkent en waarachter 

een ieder zich kan scharen. Het college van kerkrent-

meesters ziet graag dat er een én-én-én-plan gerealiseerd 

wordt. Hoe mooi zou het zijn als een gezamenlijk plan alle 

onderliggende waarden weet te verenigen, waarbij iedere 

waarde voor een ieder ‘goed genoeg’ gestalte krijgt.’ 

Oproep
‘Als alle partijen op alle elementen en waarden 

bewegingsruimte creëren en geven, dan zál een én-én-én-

oplossing mogelijk zijn. Dat vraagt iets van alle betrokkenen! 

Het vraagt om datgene waar wij als Voorthuizenaren om 

bekendstaan. Het vraagt om Voorthuizense betrokkenheid 

bij en met elkaar.’ z

Het college van kerkrentmeesters

van de Hervormde Gemeente Voorthuizen

Zeg je de Pastorietuin, dan zeg 
je ook de Hervormde Gemeente 
Voorthuizen. Het plangebied ligt 
immers tegen de Dorpskerk aan. 
Sterker nog: verenigingsgebouw 
’t Kerkheem maakt deel uit van de 
nieuw te bouwen Pastorietuin. Het 
college van kerkrentmeesters spreekt 
zich in onderstaande open brief 
uit over het plan en roept op tot 
onderlinge afstemming. ‘Het vraagt 
om Voorthuizense betrokkenheid bij 
en met elkaar.’

‘Hoe mooi zou het zijn als een gezamenlijk plan 
alle onderliggende waarden weet te verenigen’

Hervormde Gemeente Voorthuizen:
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Ook al neemt de aanloop inmiddels ruim tien jaar in 

beslag, het college van burgemeester en wethouders 

in Barneveld kijkt nog steeds positief naar het plan van 

projectontwikkelaar Van Bekkum. Wijnne (SGP) wijst op 

de toenemende behoefte aan woningen. ‘Je ziet die 

ontwikkeling in het hele land, maar onze regio is ook nog 

eens heel aantrekkelijk als overloop van de randstad. De 

druk op de woningmarkt is enorm.’ 

Bovendien zet de vergrijzing door, voorziet ook Wijnne. 

De Pastorietuin moet er komen om die doelgroep 

binnen de Voorthuizense gemeenschap meer kans op 

toekomstbestendige woonruimte te bieden. 

‘In onze recente woonvisie komt naar voren dat het 

aantal ouderen sterk toeneemt in de komende vijftien 

jaar’, zegt Wijnne. ‘Tijdens de behandeling van die visie 

in onze gemeenteraad klonk al het geluid dat als je voor 

die doelgroep bouwt, vanzelf woningen vrijkomen voor 

gezinnen. Vooral de behoefte aan appartementen onder 

senioren voor wie hun huis met tuin te groot wordt is heel 

sterk.’

Betaalbare woningen
Laat de Pastorietuin nu net in die behoefte voorzien. 

Wijnne weet dat mensen graag op die plek willen wonen. 

‘Die geluiden bereiken ons ook. Dicht bij voorzieningen, 

met de mogelijkheid om zorg af te nemen als dat nodig is: 

dat is wat mensen over het algemeen zoeken als ze ouder 

worden. Bovendien gaat het in het plan van de Pastorietuin 

om betaalbare woningen. 

Het beeld is ontstaan dat het alleen dure woningen worden, 

maar dat is pertinent niet zo. Het is een evenwichtig 

woonpakket.’

Daarentegen begrijpt Wijnne ook dat er tegen een 

nieuwbouwplan in het hart van het dorp sneller bezwaar 

ontstaat. ‘Ik zeg weleens: de simpelste oplossing is 

buiten bouwen, in weilanden waar geen bomen staan. 

Inbreidingslocaties schuren vaak omdat er veel meer 

omwonenden en belanghebbenden zijn.’ 

Plek van ontmoeting
Naast de urgente behoefte aan appartementen met een 

eventuele zorgfunctie, schaart het college zich om nog 

een andere reden achter het plan dat de Pastorietuin heet: 

verbetering van het groen in het gebied. Toen Wijnne vorig 

jaar wethouder werd in Barneveld, toog hij niet lang daarna 

naar Voorthuizen om de omgeving van de Dorpskerk met 

eigen ogen te bekijken. 

Wijnne: ‘Ik had er natuurlijk al het nodige over gehoord 

en gelezen en dacht: eens kijken hoe het erbij ligt. Wat ik 

aantrof was geen uitnodigende plek om een wandeling te 

maken. Ik ben geen boomdeskundige, maar iedereen die 

ernaar kijkt ziet dat er iets mee moet gebeuren. Volgens 

mij kun je er een omgeving creëren waar het goed toeven 

is en waar het groen, de dieren en de biodiversiteit tot hun 

recht komen.’ 

Hij voelt veel voor het ontstaan van een parkachtig gebied 

dat Van Bekkum voor ogen heeft. ‘Kijk, voor een wandeling 

van anderhalf uur ga je naar andere plekken in onze regio.

Maar voor mensen die even een ommetje willen maken, 

kan dit een heel mooie plek van ontmoeting zijn. Daar 

leent het zich nu niet voor, maar dankzij een upgrade kan 

dat wel ontstaan. Ik zie in Barneveld ook gebeuren hoe 

verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten bij bankjes in 

parken. Dat is waardevol.’

Zorgvuldig proces
De wethouder is de eerste om toe te geven dat de aanloop 

naar de Pastorietuin lang duurt. Maar, zo voegt hij er meteen 

aan toe, een zorgvuldige afweging van alle belangen 

kost nu eenmaal tijd. ‘Daar gaan veel onderzoeken mee 

gepaard. Dat daar veel tijd in gaat zitten is niet altijd leuk, 

maar aan de andere kant is het goed dat het zo geborgd 

is in dit land. Dat alle belangen worden meegenomen en 

dat geen plannenmaker ergens overheen walst. Op enig 

moment komt het bij de bestuurders en moet er een keuze 

gemaakt worden, maar dan is het wel onderbouwd met 

heel veel onderzoeksmateriaal. En dan is het uiteindelijk 

de volksvertegenwoordiging die erover beslist. Als je in 

zijn totaliteit naar de Pastorietuin kijkt, heeft er een heel 

acceptabele afweging van al die belangen plaatsgevonden 

om dit plan verder te brengen.’ z

‘Heel acceptabele afweging 
van alle belangen om dit 
plan verder te brengen’

Wethouder Bennie Wijnne:

De Barneveldse gemeenteraad is uiteindelijk aan zet, maar 
als het aan wethouder Bennie Wijnne (wonen, ruimtelijke 
ontwikkeling) ligt komt de Pastorietuin er. 
‘Er heeft een heel acceptabele afweging van alle belangen 
plaatsgevonden om dit plan verder te brengen.’ 
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De wind speelt met het gebladerte in de bomen naast de 

Dorpskerk, als Koos Iestra vanaf de Kerkstraat het vroegere 

beeld van deze centrale plek in Voorthuizen in herinnering 

brengt. ‘Daarachter lag allemaal akkerland’, zegt hij met 

zijn gezicht naar de Dorpskerk toe. ‘Het was schitterend om 

vanuit de kerk over de akkers uit te kijken. Van het zicht 

op de kerk over de akkers zijn verschillende schilderijen 

gemaakt. Het akkergebied was droog en hoog en daarmee 

een geschikte plek voor woningbouw. In de jaren veertig 

en vijftig is er een hele woonwijk aangelegd. Je zou kunnen 

zeggen: de huizen die er staan, waren de eerste aantasting 

van de authentieke, landelijke sfeer van dit gebied.’ 

Iestra staat op de stoep van de Kerkstraat, de oudste 

straat van Voorthuizen, en vervolgt zijn schets van de 

landschappelijke context. Die is immers belangrijk om de 

plannen van nu te begrijpen. ‘Aan je linkerhand zie je twee 

pastorieën, een oude en een nieuwe. De kerk beschikte 

over een flink stuk grond, zoals je ziet. Dat was overigens 

niet allemaal tuin. Er was ook een ‘terrein ter vermaak’, 

zoals dat heette, een erf of bosje waar gespeeld werd door 

Om het groen van de pastorietuin 
is veel te doen. Hoogste tijd voor 
een verhelderende wandeling door 
het verwaarloosde kerkbos met 
landschapsontwerper Koos Iestra. 
‘Dit kan een heel mooi rondje door het 
park worden voor de hele buurt.’ 

kinderen. Heel eenvoudig allemaal. Ook dat wordt nu de 

pastorietuin genoemd.’ 

Veelbesproken sparrenbos
Iestra gaat voor richting het begin van het Kerkpad 

dat naar die tuin leidt. Hoewel… ‘Het Kerkpad is van 

oorsprong eigenlijk niet eens een kerkpad’, weet Iestra, 

die als landschapsontwerper van adviesbureau Haver 

Droeze onderzoek heeft verricht naar de landschappelijke 

waarde van het plangebied. ‘Het was de rand tussen de 

akkerpercelen en de erven met bebouwing aan deze kant 

van het dorp. Het pad liep niet naar de kerk, maar voor de 

kerk langs. De kerk stond er min of meer aan. Later is dat 

wel wat bijgebogen en liep men eroverheen naar de kerk. 

Gedeeltes van de erven aan de Kerkstraat zijn in de loop der 

jaren bebouwd, zoals een deel naast de pastorietuin waar 

nu een blok huizen over het genoemde pad is gebouwd. 

Het was dus niet heel belangrijk. Het kerkpad functioneerde 

toen de akkers nog functioneerden, maar toen de stedelijke 

bebouwing kwam, viel de betekenis van het pad min of 

meer weg. Natuurlijk is er wat voor te zeggen dat het laatst 

Landschapsontwerper Koos Iestra:

‘Dit kan een heel mooi rondje door 
het park worden voor de hele buurt’ 

Het historische en veelbesproken kerkpad dat de plannenmakers 
in ere houden. Het loopt langs het appartementencomplex naar de 
kerk en houdt daarmee de belofte in van een fraai wandelrondje 
door het opgeknapte park. Alle monumentale bomen met een hoge 
levensverwachting én het monumentale kerkpad zelf zijn dan ook 
zorgvuldig ingepast in het plan. Samen vormen ze de bufferzone naar 
de appartementen rechts op de impressie, die vloeiend overgaan in 
het groen dankzij de natuurlijke materialen. Dat geldt ook voor de 
parkeerplekken die horen bij het appartementencomplex, dat daarmee 
gescheiden wordt van de parkeergelegenheid van de kerk. 
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overgebleven stukje waardevol is, maar tegelijkertijd is het 

niet wat de bezwaarmakers erin zien.’

‘Zullen we eroverheen lopen?’ vraagt Iestra. Graag! Want dit 

is de entree naar de pastorietuin, het hart van het dorp dat 

projectontwikkelaar Van Bekkum zijn glans wil teruggeven, 

maar waarvan bezwaarmakers willen dat het blijft zoals het 

is. Vrijwel direct doemt rechts het veelbesproken sparrenbos 

op. ‘Dit is een van de afgesneden percelen die ontstonden 

na de komst van de Rembrandtstraat. Een driehoekje is 

het, een restpunt. En op dit stuk hier zijn sparrenboompjes 

geplant. Deze grond had niet zoveel waarde en iemand 

dacht: weet je wat, ik zet er kerstbomen neer om ze later 

te verkopen. Maar ze zijn blijven staan, verwaarloosd en 

doorgeschoten. Dit voegt geen kwaliteit aan dit gebied 

toe. En als de wind vat krijgt op die dunne bomen, dan kan 

het zomaar gebeurd zijn.’ 

Picknicken
Links is de dichtbegroeide pastorietuin. ‘Er is weinig 

onderhoud gepleegd en er groeit van alles’, zegt Iestra. 

‘Je zou hier een heel mooi park van kunnen maken. 

Door paden aan te leggen, zichtlijnen te creëren en met 

hoogteverschillen te spelen. Dat brengt de verbeelding 

van mensen op gang. Dan gaat dit gebied werken als een 

park waarvan je kunt genieten. Een plek om doorheen te 

wandelen, te spelen en te picknicken. Daar is het nu niet 

aantrekkelijk voor. Als je er een park van maakt, krijgt dit 

gebied meer waarde. Deze ontwikkeling is mogelijk omdat 

de nieuwbouwplannen voor de Pastorietuin er zijn. In mijn 

ogen is er voor de buurt veel te winnen.’

Er staan verschillende soorten bomen in het bos die 

een beter lot verdienen, vindt Iestra. ‘Hier en daar staan 

echt mooie parkbomen, met een leeftijd waar je u tegen 

zegt. Eiken, beuken, esdoorns. We hebben ze allemaal 

geïnventariseerd met boomspecialisten. Er moet veel aan 

gebeuren, zoals het snoeien van dode takken. Maar dan 

komen ze in de toekomstige parksetting veel beter tot hun 

recht dan nu.’

Potentie
‘Wat ik hier zelf zou doen?’ herhaalt hij de vraag. We staan 

bij het heuveltje naast het pad. ‘Uitzicht creëren richting de 

woonwijk en de pastorie. En het park een leuke structuur 

van paden geven met open plekken waar kinderen kunnen 

spelen. Voor volwassenen is het leuk om daar vanaf het 

heuveltje naar te kijken. Zo ontwikkel je de potentie die dit 

bos heeft.’

Met respect voor de flora en fauna die er al is, benadrukt 

Iestra. ‘De regelgeving ten aanzien van bouwen is zo strikt 

dat je niet eens kunt bouwen als je daar geen rekening 

mee houdt. Voor het behoud van vleermuizen liggen 

allerlei kansen. De komst van het appartementencomplex 

kan voor vleermuizen zelfs een toevoeging zijn. Als je 

daar kastjes tegenaan maakt, is het een ideale plek voor 

vleermuizennesten.’

Logische stap 
‘Kom, leuk om het rondje af te maken’, zegt Iestra. Dat 

voert nog langs de fraai onderhouden oorspronkelijke en 

de nieuwere pastorie, om te eindigen waar de wandeling 

begon. Iestra ziet het wel voor zich: ‘Dit kan een heel mooi 

rondje door het park worden voor de hele buurt. Dan kom 

je ook langs het appartementencomplex. Ik vind het een 

logische stap om dat bij de kerk te bouwen. Zo kunnen 

mensen die ouder worden betrokken blijven bij de kerk. 

Een aantal partijen heeft zich achter het plan geschaard, 

zoals het kerkbestuur en de gemeente. Natuurlijk ontstaat 

er ook weerstand uit de directe omgeving, dat zie je meestal 

bij dit soort ingrepen. Not in my backyard, denkt men. Als 

de bezwaarmakers er van een grotere afstand naar kijken, 

zouden ze er dan niet positiever in staan? Wat ik zelf wel 

grappig vind, is dat de mensen die bezwaar maken juist 

wonen op plekken die vroeger in belangrijke mate aan de 

authenticiteit van deze plek bijdroegen.’ 

‘Het is goed om de argumenten van iedereen te wegen’, 

vervolgt Iestra. ‘En dan is het de kunst om binnen het stukje 

dat ooit als ‘ter vermaak’ is aangeduid, iets in te voegen wat 

erbij past. Wat nu ruig en onderontwikkeld is, en wat ze de 

pastorietuin noemen, kan een parkachtige allure krijgen - 

een mooi park voor de hele buurt.’ z

De situatietekening van het plan 
zoals het tot 15 juli 2021 ter inzage 
ligt. Voor de duidelijkheid: dit plan 
omvat het appartementengebouw de 
Pastorietuin, de parkeergelegenheid 
die daarbij hoort en ’t Kerkheem dat 
is ingepast. In een latere fase zal de 
gemeente het resterende bosgebied 
achter het appartementengebouw 
uitwerken, inrichten en onderhouden. 
In overleg met omwonenden kan 
daar een fraai park ontstaan.  
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Actiegroep Behoud Pastoriebos Voorthuizen
Plannen voor projectontwikkeling binnen de 

gebouwde omgeving stuiten vaak op weerstand van 

een aantal omwonenden. Zo ook de Pastorietuin. De 

bezwaarmakers hebben zich verenigd in de actiegroep 

Behoud Pastoriebos Voorthuizen. Uiteraard is dit comité 

de kans geboden om zijn standpunten toe te lichten, 

maar daar wenste het geen gebruik van te maken. 

Toekomstige bewoners 
Er is in aanloop naar dit document met mensen 

gesproken die binnen de doelgroep van de Pastorietuin 

vallen en aangeven er in de nabije toekomst dolgraag 

te willen wonen. Het gaat om mensen die zo lang 

mogelijk zelfstandig willen en moeten blijven wonen. 

De stap om indien nodig zorg in te schakelen is binnen 

de Pastorietuin klein, want de voorzieningen daarvoor 

zijn aanwezig. Het maakt de Pastorietuin een gewilde 

woonlocatie. De geïnteresseerden willen echter niet 

met naam en toenaam in dit document genoemd 

worden. 

Om het verhaal van de Pastorietuin compleet te presenteren, is geprobeerd om alle betrokken 
partijen aan het woord te laten. Dat is niet in alle gevallen gelukt. De ene wilde niet 
meewerken, de andere wilde anoniem blijven. Omdat hun geluid net zo belangrijk is als dat 
van de andere partijen, komt het hieronder in een toelichting aan bod. 

Regionale zorgorganisatie
De behoefte aan woningen is in het hele land enorm. Dit 

is in Voorthuizen niet anders. Ook onder ouderen is de 

vraag naar woningen zeer groot. Voor deze doelgroep is 

er een schreeuwend tekort aan appartementen met een 

mogelijke zorgfunctie waar ze lang zelfstandig kunnen 

blijven wonen, zo laat een regionale zorgorganisatie in 

een reactie weten.

Betrokken partijen aan het woord:

Dit is het verhaal van de Pastorietuin. Zo volledig en duidelijk mogelijk. Onderbouwd 
met impressies van het plan en interviews met betrokkenen. Wij hebben het naar eer en 
geweten opgesteld. Rijzen er toch nog vragen? Wij staan er uiteraard voor open om u 
verder te informeren over het plan. Graag zelfs. Schroom niet om contact met ons op te 
nemen. 

Van Bekkum Projecten BV
Wiekenweg 53, 3815 KL Amersfoort

Zebra Architecten BV
Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam

Hervormde Gemeente Voorthuizen
Kerkstraat 35, 3781 GA Voorthuizen

Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld

Adviesbureau Haver Droeze VOF
Muurhuizen 165-B, 3811 EG Amersfoort
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