
Ruimtelijke motivering Herinvulling voormalige Bernadettekerk en pastorie (Maliskamp) 
 
Aanleiding 
De Rooms-Katholieke Parochie Rosmalen, eigenaar van de voormalige Bernadettekerk in Maliskamp 
en de bijbehorende pastorie, heeft gezocht naar een goede herinvulling van de kerk die in 2000 aan 
de eredienst is onttrokken en die sindsdien leegstaat.  
 
Naar aanleiding van rondetafelgesprekken is op 28 oktober 2014 een intentieovereenkomst over de 
herinvulling van de kerk gesloten tussen het parochiebestuur, Stichting Wijkraad Maliskamp, Stichting 
Wijkbelangen Maliskamp, Vereniging Behoud Bernadettekerk, Stichting Hoe nu verder met de 
Bernadettekerk, het bisdom van ’s-Hertogenbosch, de congregatie in het Bernadetteklooster en de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. Vervolgens zijn een stuurgroep en een projectgroep geformeerd en is 
breed uitgenodigd om initiatieven en plannen in te dienen. Er zijn vijf initiatieven en plannen ingediend 
en voor advies voorgelegd aan de projectgroep, samengesteld uit de ondertekenaars van de 
intentieovereenkomst. De projectgroep heeft op 29 september 2015 een gemotiveerd advies 
gepresenteerd aan de stuurgroep (van het parochiebestuur).  
 
In de openbare wijkraadvergadering van 26 november 2015 zijn de overwegingen van de projectgroep 
uitvoerig besproken en zijn de drie door de projectgroep geselecteerde plannen en initiatieven door 
elke indiener toegelicht. Uit de bespreking kwam een aantal overwegingen naar voren waaraan veel 
wijkbewoners belang hechten en waarmee in het uiteindelijk advies rekening is gehouden: 
- Het plan of initiatief moet duurzaam zijn, dat wil zeggen met een solide financiële basis. 
- Het plan of initiatief moet inpasbaar zijn: er mag geen confrontatie ontstaan met omliggende 

voorzieningen, zoals begraafplaats, kind- en wijkcentrum en dierenparkje.   
- Het plan of initiatief moet een kwaliteitsimpuls geven aan het gebied in en rond de Bernadettekerk. 

De wijk wil dat de verrommeling stopt, dat het oneigenlijke carpoolterrein ophoudt te bestaan en 
dat het voorplein weer een waardige entree van de wijk wordt.  

- De wijkbewoners verwachten een bepaalde wederkerigheid van de nieuwe gebruiker/eigenaar 
van de Bernadettekerk en wensen zoveel mogelijk een open toegankelijkheid van het 
kerkgebouw, op een aantal momenten per jaar, in ieder geval van de apsis. 

- Er moet aandacht zijn voor de komst van een stilteruimte / gedachteniskapel / een voorziening 
met een bezinningsfunctie. 

- Bij de herinvulling moet oog zijn voor het aantal verkeersbewegingen vanwege het plan of 
initiatief, het beëindigen van de oneigenlijke carpoolplaats en de mogelijke parkeerproblemen in 
de omgeving van de Bernadettekerk, zoals bij direct omwonenden en/of het parkeerterrein van de 
Meerlaer. 

 
Op basis hiervan kwam de stuurgroep tot de volgende inventarisatie bij de drie geselecteerde  
plannen en initiatieven: 
1. Het plan van Orgelmakerij Pels & Van Leeuwen had een (lichte) voorkeur in de wijk: het is 

overzichtelijk en stelt zich ontvankelijk op voor bezoekers en wijkbewoners in het kader van 
huisconcerten. De orgelmakerij heeft de grootste economische stabiliteit, past bij de kerkfunctie en 
de pastorie behoudt zijn woonfunctie gelieerd aan de kerkbestemming. Deze bestemming 
genereert geen grote parkeerbehoefte. Een aandachtspunt voor de wijk is de lange duur waarop 
de orgelmakerij gereed komt. 
Ook leek het de wijk het meest passend initiatief in relatie tot de erfdienstbaarheid die op het 
perceel rust. Sinds 1934 is namelijk sprake van een erfdienstbaarheid ‘dat op het verkochte 
geenerlei gebouwen of andere opstallen op het verkochte mogen worden gesticht tenzij een 
katholieke kerk met daarbij behoorende sacristie en pastorie, scholen, patronaten, 
parochiehuizen, kerkhoven, klooster en kosterswoning, alles met daarbij behoorende gebouwen 
en andere (opstallen - lees:) daarbij behorende opstallen.’  

2. Het plan voor een fysiotherapie-praktijk annex bewegingsruimte stuitte op vragen over de 
behoefte in relatie tot al bestaande vergelijkbare voorzieningen in de omgeving en daarmee over 
de economische uitvoerbaarheid en eindigde op een tweede plaats. 



3. Het plan voor een ‘Musiversum’ met ruimte voor concerten en kleinkunst- en theatervoorstellingen 
miste een financieel-economische onderbouwing en liet de pastorie buiten beschouwing. Ook 
werd parkeer- en verkeersoverlast niet denkbeeldig gevonden. 

 
Gelet op deze inventarisatie is de parochie met de orgelmakerij verder gegaan en hebben beide 
partijen een inrichtingsplan opgesteld. De vestiging van de orgelmakerij, conform het inrichtingsplan bij 
deze ruimtelijke motivering, is op een aantal punten echter strijdig met de bestemming 
‘Maatschappelijk’ en de bestemming ‘Groen’ in bestemmingsplan Maliskamp: 
1. De bestemming staat (naast aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers- en 

groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, tuinen, erven en terreinen) alleen 
maatschappelijk dienstverlening toe en geen bedrijf. Dit betekent ook dat bouwwerken die binnen 
deze bestemming voor dit bedrijf worden gebouwd strijdig zijn. 

2. De voormalige pastoriewoning is aangeduid voor 'wonen' en hier is wonen slechts toegestaan 
voor de personen die in het pand woonachtig zijn op het moment van het vaststellen van dit plan 
door de gemeenteraad. 

3. De woning ligt temidden van de bestemming ’Groen’. Deze bestemming staat alleen 
groen(voorzieningen) toe, fiets- en/of voetpaden en aan deze hoofdfunctie ondergeschikte 
voorzieningen en dus niet een tuin voor de woning of parkeren voor het bedrijf. 

4. In de beide bestemmingen zijn geen bouwwerken toegestaan ten behoeve van een woning of een 
bedrijf, zoals erfscheidingen of - in dit geval - een houtopslag voor het bedrijf.  
 

 

 
 
Omdat de vestiging van dit bedrijf en de bewoning van de pastorie conform het inrichtingsplan 
stedenbouwkundig en functioneel wenselijk en aanvaardbaar zijn, wil de gemeente ’s-Hertogenbosch 
vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan een afwijkingsprocedure voeren ex artikel 2.12 lid 1 
onder a onder 1° en/of 2° Wabo. Ter motivering van het besluit om van het bestemmingsplan af te 
wijken is deze ruimtelijke motivering opgesteld. In deze ruimtelijke motivering is het inrichtingsplan en 
het bouwen en het gebruik dat daarin besloten ligt, integraal beoordeeld; de ruimtelijke motivering ziet 
dan ook op alles waarin dat plan ex artikel 2.12 lid 1 onder a onder 1° en/of 2° afwijkt van het 
bestemmingsplan. 
 
Orgelmakerij Pels & Van Leeuwen 
Orgelmakerij Pels & Van Leeuwen concentreert zich in Nederland en België op restauratie en 
onderhoud. De orgelmakerij heeft een eigen pijpenmakerij met gieterij en een eigen inrichting voor 
houtbewerking. In het inrichtingsplan bij deze ruimtelijke motivering zijn de verschillende (bedrijfs)-
activiteiten ingetekend. Naast een pijpenmakerij en een ruimte voor houtbewerking gaat het om 
ruimtes voor intonatie, opbouw van de orgels, opslag en kantoor. In de voormalige apsis komt een 
showroom voor de orgels. De orgelmakerij wil een aantal keer per jaar de apsis openstellen voor 



belangstellenden, voor zowel het bedrijf en de orgels als de voormalige kerk. Rondom de kerk wil de 
orgelmakerij een erfafscheiding plaatsen, met dien verstande dat de begraafplaats bereikbaar blijft. In 
de buitenruimte die bij de kerk hoort, komt een houtopslag. 
 

 
 
Bernadettekerk en pastorie 
De Bernadettekerk vormt een stedenbouwkundig ensemble met de pastorie, de begraafplaats met 
een baarhuisje en de kerkhofmuur, het nabijgelegen klooster en de school. Het gebouwencomplex is 
omgeven door bomen en struikgewas. Voor de kerk bevindt zich een open ruimte die oorspronkelijk 
bestemd was voor een toren met westbouw en een travee. Deze delen van de kerk zijn nooit 
gerealiseerd waardoor een gesloten tijdelijke westmuur met een laag ingangsportaal nu de voorgevel 
van het gebouw bepaalt.  
 
Het gebouw en de naastgelegen pastorie zijn gebouwd in 1935 naar een ontwerp van architect Jan 
van der Valk en zijn beide een gemeentelijk monument. Het exterieur van de kerk is sinds de bouw 
praktisch niet veranderd. Nadat de kerk aan de eredienst is onttrokken, is het interieur echter deels 
ontmanteld. Het meubilair en de beelden zijn verwijderd. In 2003 zijn de natuurstenen wijdingskruisjes 
uit de muren geboord. Uit de bouwtijd zijn de preekstoel, delen van het altaar en een 
herdenkingssteen van de eerste steenlegging nog aanwezig.  
 



 
 
 
Ruimtelijk en stedenbouwkundige inpassing 
De eigenaar van Orgelmakerij Pels & Van Leeuwen neemt zijn intrek in de voormalige pastorie en laat 
de cultuurhistorisch waardevolle elementen intact. De eigenaar wil de niet-oorspronkelijke serre 
aansluitend op de zuidgevel en de garage aan de Bernadetteweg uitbreiden. Omdat de serre en de 
garage uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde hebben is dit vanuit dat oogpunt en dat 
van een goede stedenbouwkundige inpassing voorstelbaar.  
 
Met de bewoning van de pastorie wordt de ruimtelijke situatie die bestond op het moment van de 
vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad voortgezet: er vindt dan ook geen 
uitbreiding van deze bestaande, in de zin van onder meer de Wet geluidhinder, gevoelige functie 
plaats. De bewoning waarborgt behoud van de cultuurhistorisch waardevolle voormalige pastorie; 
verval door eventueel langdurige leegstand wordt zo voorkomen. Dit geldt ook voor de omliggende 
tuin die als ‘Groen’ is bestemd. Daarom is het wenselijk en aanvaardbaar dat hier wordt afgeweken 
van die bestemming ‘Groen’ en ook van de bestemmingsregel in de bestemming ‘Maatschappelijk’ dat 
wonen hier slechts is toegestaan voor de personen die in het pand woonachtig zijn op het moment 
van het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. 
 
De functie van een orgelmakerij sluit qua sfeer en beleving goed aan op de uitstraling van een kerk. 
Voor de orgelmakerij hoeft het gemeentelijk monument nauwelijks worden gewijzigd. De nog 
aanwezige cultuurhistorisch waardevolle elementen blijven intact. De apsis van de kerk blijft ook intact 
en zal als showroom/opslag van de orgels dienen. De oorspronkelijke uitstraling van de kerk zal met 
deze nieuwe functie dan ook goed herkenbaar blijven. 
 
Alleen de entree van de kerk moet worden aangepast, zodat de orgels en grote onderdelen naar 
binnen en naar buiten kunnen worden gebracht. De aanpassing die de parochie en de orgelmakerij 
voorstellen is in overleg met de afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch en met de 
Monumenten- en Welstandscommissie tot stand gekomen en is aan het inrichtingsplan bij deze 
ruimtelijke motivering toegevoegd. De gemeente acht de aanpassing voorstelbaar en is in principe 
akkoord. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning verlangt de gemeente een gedetailleerde 
tekening.  
 
Het perceel dat de parochie overdraagt aan de orgelmakerij laat zich in twee delen splitsen. Een deel 
van het perceel wordt als tuin bij de woning (de voormalige pastorie) getrokken en een deel dient als 
buitenruimte bij de werkplaats van de orgelmakerij. Als begrenzing van deze functies worden de 
bestaande begrenzingen in het huidige perceel opgezocht. Aan de zuidzijde wordt de tuin 
afgescheiden door het hekwerk dat de scheiding vormt tussen het dierenpark en de tuin van de 
voormalige pastorie. De voorgestelde terreinindeling doet dan ook geen afbreuk aan de opzet die is 
ontstaan vanuit het oorspronkelijke gebruik. In het deel van het perceel dat is bestemd als 



‘Maatschappelijk’ wil de orgelmakerij een houtopslag realiseren. De houtopslag mag als bouwwerk, 
geen gebouw zijnde, maximaal 3 meter hoog zijn. Met deze maximale hoogte, de oppervlakte conform 
de situatieschets en de situering in de hoek doet de houtopslag geen afbreuk aan het cultuurhistorisch 
waardevolle ensemble van de kerk- en pastorietuin.  
 
In de huidige situatie staat om een groot deel van het perceel geen erfafscheiding. Het achtererf van 
de pastorie is wel omheind en ook tussen de pastorie en de kerk staat een muur en deels een 
schutting. Het kerkgebouw heeft altijd een open en toegankelijk karakter gehad, ook sinds het aan de 
eredienst is onttrokken. Dit komt tot uiting in de huidige vormgeving van de buitenruimte waar op 
beperkte en bescheiden wijze een afscheiding is toegepast. De gemeente vindt het echter 
voorstelbaar dat ook hier een erfafscheiding komt: hiermee worden wildparkeren en vandalisme op dit 
eigen terrein voorkomen. De gemeente stelt hieraan wel voorwaarden, gelet op het belang van het 
cultuurhistorisch waardevolle ensemble en de kenmerkende uitstraling ervan aan de entree van 
Maliskamp maar ook gelet op wat in de gemeente gebruikelijk is ten aanzien van de omheining van 
percelen: 
1. Aan de zij- en achterkant van de kerk is ter beveiliging een gaashekwerk van circa 2 m hoog 

noodzakelijk; 
2. Aan de voorzijde van de kerk en de pastorie kan een metalen hekwerk van circa 1,2 m hoog met 

daarachter een blokhaag. Zo is dit eigen terrein afgeschermd maar blijft dit cultuurhistorisch 
waardevolle ensemble aan de entree van Maliskamp toch beleefbaar. 

 

 
 
Milieu 
De vestiging van de orgelmakerij is getoetst op relevante milieuaspecten. De bedrijfswoning blijft als 
bedrijfswoning functioneren - niet bij de bestemming Maatschappelijk maar nu bij een bedrijf. De 
gevoelige functie in de zin van bodemkwaliteit, externe veiligheid en geluidhinder wordt echter niet 
uitgebreid en deze milieuaspecten zijn dan ook niet relevant. Zo is er geen geluidonderzoek nodig 
vanwege de geluidbelasting van de rijksweg A59. Hetzelfde geldt voor luchtkwaliteit: het project draagt 
‘niet in betekenende mate’ bij aan (een verslechtering van) de luchtkwaliteit, zodat ook dit aspect hier 
niet relevant is en niet hoeft worden onderzocht. De concentraties PM10 (fijnstof) en NO2 
(stikstofdioxide) bedragen respectievelijk 25 µg/m³ en 30 µg/m³ en zijn ruim lager dan de grenswaarde 
van 40 µg/m³. De concentratie PM2,5 (ultrafijnstof) is minder dan 15 µg/m³ en dus ook ruim lager dan 
de grenswaarde die in dit geval 25 µg/m³ is. De luchtkwaliteit voldoet dan ook voor een goed woon- en 
leefklimaat ter plaatse. Tenslotte vindt geen uitbreiding van het verhard oppervlak plaats: 
wateraspecten zijn evenmin in het geding. 
 
Bij de bestemming van bedrijfsactiviteiten moet rekening worden gehouden met de milieuzonering van 
bestaande en toekomstige bedrijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de VNG-brochure 'Bedrijven 
en milieuzonering' (2009) die per bedrijfssoort aangeeft van welke milieu-invloed (in de vorm van geur, 
stof, geluid en gevaar) kan worden uitgegaan en met welke indicatieve (richt)afstand tussen een 
bedrijf en een rustige woonwijk rekening moet worden gehouden. De bedrijfsactiviteit die maatgevend 



is voor de milieuzone is het maken van onderdelen van hout en houtbewerking, hier tot een  
productieoppervlak van 200 m2. Hiervoor geldt in een rustige woonwijk een richtafstand van 50 m. 
Deze dichtstbijzijnde woning ligt op circa 60 m afstand: de vestiging van de orgelmakerij voldoet dan 
ook aan de richtafstand. 
 
Parkeren 
De gemeentelijke Nota Parkeernormering 2016 hanteert in dit gebied voor een arbeids- en 
bezoekersextensief bedrijf een parkeernorm van 1,3 parkeerplaats per 100 m² bvo en voor een 
arbeidsintensief en bezoekersextensief bedrijf een parkeernorm van 2,6 parkeerplaats per 100 m² bvo. 
Onder een arbeids- en bezoekersintensief bedrijf worden bedrijfsactiviteiten zoals opslag en transport 
verstaan, onder een arbeidsintensief en bezoekersextensief bedrijf industrie, werkplaatsen et cetera.  
 
Op basis van de indeling in het inrichtingsplan wordt ruwweg de ene helft van de ruimte benut voor 
arbeidsextensieve bedrijfsactiviteiten (voorraad, opslag, showroom) en de andere helft voor 
arbeidsintensieve bedrijfsactiviteiten (houtbewerking, pijpengieterij et cetera). Uitgaande van circa 800 
m² bvo zijn dan (1,3 x 4 + 2,6 x 4 = 15,6) 16 parkeerplaatsen nodig. Hierbij is ook het parkeren 
vanwege de bedrijfswoning inbegrepen. Het inrichtingsplan voorziet in 16 parkeerplaatsen op eigen 
terrein. 
 
Goede ruimtelijke ordening 
Gelet op alle ruimtelijk relevante aspecten kan worden geconcludeerd dat het project conform de 
eisen van een goede ruimtelijke ordening is. 


