
		 	
	 	

		

	

	 

	 
 
 
 
Het is 2024. Een oude kennis van u is overleden en u heeft een uitnodiging ontvangen om een laatste 
groet aan hem te brengen. Hij ligt opgebaard in een van de prachtige suites van Afscheidshuis 
Sterrenheuvel. Het is een mooie zomeravond als u op de fiets stapt en in de richting van Haarlem 
Noord fietst.  De Vergierdeweg… het heeft altijd iets speciaals. Eerst de levendigheid van de 
sportvelden en even verderop de rust van de oude begraafplaatsen Akendam en St.Jozef... en dit 
alles met het prachtigste uitzicht dat deze fijne stad rijk is...een eeuwenoud weiland waar de paardjes 
en de schaapjes vrolijk grazen.  
 
Als u bijna bij Sterrenheuvel aankomt, hoort u een gek en vooral onverwacht geluid. U schrikt er van 
en kan nog net overeind blijven. Langs de kant van de weg, bij het bushokje, op nog geen 20 meter bij 
u vandaan, staat een man te schreeuwen. Hij lijkt verward en u twijfelt of u hem wellicht moet gaan 
helpen. Als u dichterbij komt stapt hij enigszins dreigend op u af en hij schreeuwt iets onverstaanbaars 
naar u. U besluit om snel door te fietsen en het gevoel van rust dat u ervaarde toen u de 
Vergierdeweg op kwam rijden is compleet verdwenen.  
 
Gelukkig is het een lichte zomeravond en ziet u dat er meer mensen naar Sterrenheuvel op weg zijn, 
waarschijnlijk om ook uw oude kennis te eren. Dat geeft u een gevoel van veiligheid. U parkeert uw 
fiets in de overdekte stalling, waar u de stank van urine denkt te ruiken. Snel loopt u naar de ingang 
van Sterrenheuvel en u vergeet het voorval. Na de condoleance bent u blij dat het nog steeds licht is 
en dat er meer mensen met de fiets zijn gekomen en met u meelopen naar de fietsenstalling. U praat 
nog even na bij het hek en vertrekt snel naar huis.  
 
Wat ik hier voor u schets is een reëel beeld van wat ons te wachten staat als u besluit om uw plannen 
door te zetten om een opvanghuis aan de Vergierdeweg te bouwen. Het is een slecht plan omdat het 
beslist niet past in een omgeving waar mensen verdriet ervaren en waar zij door de rust en de natuur 
een gevoel van troost zouden moeten kunnen voelen. Ik vind dat het getuigt van een groot gebrek aan 
empathie. De omgeving van de Vergierdeweg wordt door elke Haarlemmer geassocieerd met de rust 
die uitstraalt van de begraafplaatsen en dat dreigt nu wreed verstoort te worden. Het voorval dat ik 
omschrijf is denkbaar en het kan nog erger. De verwarde mensen die onderdak zouden moeten 
krijgen in het nieuwe opvanghuis kunnen gaan dolen door de buurt, over de begraafplaatsen, op de 
(eigen) terreinen van de beide crematoria, en daardoor de rouwende nabestaanden lastig vallen op 
veel denkbare manieren. Ze zijn immers geen gevangenen en er ze staan slechts deels onder 
toezicht.  
 
Wij onderstrepen dat het belangrijk is dat er voor deze mensen opvang moet zijn. Dat er voor ze 
gezorgd moet worden en dat zij hulp moeten krijgen. Maar dat kan ook en vooral in een gebied waar 
niemand er last van heeft, bijvoorbeeld in de Waarderpolder. Daar wonen geen mensen, en daar is 
ruimte genoeg. Ja, u zult het bestemmingsplan moeten aanpassen als u in de Waarderpolder gaat 
bouwen, maar dat lijkt mij geen probleem. Ik vraag u, ontneemt u mensen in rouw niet de kans om in 
alle rust afscheid te nemen van hun dierbare. En geef ‘de mensen van voorbij’ dat waar zij recht op 
hebben. Rust!  
 
Met dank voor uw aandacht en betrokkenheid,  
 
John Bres, Uitvaartondernemer bij Monuta 
Anita van Bokhorst, directeur en eigenaar afscheidshuis en crematorium Sterrenheuvel 


