
 

 

De Vereniging Behoud Bernadettekerk in Maliskamp vindt dat de wijkraad en het parochiebestuur de oren laten 

hangen naar projectontwikkelaars. Zo is er angst dat het kerkhof wordt 'opgeofferd'. Direct betrokkenen spreken dat 

nadrukkelijk tegen. (door Joost van Putten) 

 

MALISKAMP - Bij alle plannenmakerij rondom de Bernadettekerk in Maliskamp lijkt er straks geen plek meer te 

zijn voor het naastgelegen kerkhof. „Wordt het terrein opgeofferd aan de belangen van projectontwikkelaars? En het 

al zo lang beloofde stiltecentrum komt er maar niet." Deze kritische geluiden laat de Vereniging Behoud  

Bernadettekerk (VBB) horen, in de persoon van secretaris H. Krosse. Krosse doet dat met het oog op overleg dat 

enkele betrokken partijen 14 december op de agenda hebben staan. In een reactie op Krosses kritiek laten het 

parochiebestuur en de wijkraad Maliskamp weten dat het kerkhof wel degelijk behouden blijft en dat het 

stiltecentrum er beslist gaat komen. Waar het gaat om een nieuwe bestemming voor de leegstaande Bernadettekerk 

en directe omgeving, streven de gemeente, de parochie Sint-Birgitta - waaronder de kerk ressorteert - en het bisdom 

er naar 14 december knopen door te hakken. In beeld zijn onder meer: een stiltecentrum voor kerkhofbezoekers, en 

seniorenwoningen op het terrein van centrum Ons Trefpunt, dat een plek krijgt in de basisschool-in-aanbouw. Ook 

staat op de rol: verplaatsing van speeltuin 't Lijsterbosje naar óf het kinderboerderijtje naast de kerk, óf het vlakbij 

gelegen schoolterrein. Volgens VBB-secretaris Krosse echter is de recente 'sloop van alle groenvoorzieningen' bij 

het schoolterrein een slecht voorteken. Een erfscheiding tussen kerkhof en schoolterrein, bestaande uit een lange 

coniferenhaag, gaat volgens Krosse haar doel missen. Zodra de school binnenkort drie verdiepingen telt, zullen de 

boompjes 'snel verpieteren', vreest Krosse. En over het feit dat Ons Trefpunt een plek krijgt in het schoolpand: „Het 

ruimen van graven zal aldus noodzakelijk zijn, om te voorkomen dat voortaan bezoekers van het Trefpunt de graven 

als pisbak gaan gebruiken". En over het kerkhof: „Een laatste rustplaats voor overleden bewoners van Maliskamp? 

Dat zal het komend jaar - met schallende radio's gedurende bouwactiviteiten - en de jaren erna - met continu 

joelende kinderen - een desillusie blijken te zijn." Namens het parochiebestuur merkt vice-voorzitter Piet-Hein 

Peters op dat de VBB het 'te somber' inziet. Peters: „In alle planvorming blijft het kerkhof natuurlijk voortbestaan. 

Een bewijs temeer mag zijn dat parochievrijwilligers vlak vóór Allerzielen met veel inzet de genoemde 

coniferenhaag hebben aangeplant. En ook het stiltecentrum gaat er komen." Wijkraadvoorzitter Govert Weinberg 

sluit zich daarbij aan. „Het gaat hoogstens nog om de precieze locatie. Komt het centrum in of naast het 

kerkgebouw? Zoals dus ook nog niet zeker is waar het te verplaatsen speeltuintje kan komen. Kiezen we een plek bij 

de kinderboerderij, die wat kleiner gaat worden, maar wel een educatieve functie krijgt? Of, ook geen verkeerde 

optie: verhuist de speeltuin naar het schoolterrein?" 


