
MEERDERE SPORTEN  
Willy van de Kerkhof komt bij discussieavond ED met nieuw plan  
 
Spaanse investeerder voor stadion   

De Spaans-Belgische investeerder Eitsa wil op Berkendonk een multifunctioneel 
stadion bouwen voor voetbal en een groot aantal andere sporten. Dat zei 
initiatiefnemer Willy van de Kerkhof gisteren bij de discussieavond van het ED in 
Helmond.  
 
door Hans van de Ven  e-mail: h.vdven@ed.nl   
 
HELMOND – Een groot stadion met vijfduizend zitplaatsen voor Helmond Sport en 
daarnaast nog een kleiner stadion voor andere sporten. Dat plan werd gisteravond 
door Willy van de Kerkhof gelanceerd tijdens de discussieavond van het Eindhovens 
Dagblad in Helmond. De Spaans-Belgische investeerder Eitsa is bereid om hiervoor 
het geld op tafel te leggen, een bedrag van meer dan 35 miljoen euro. Het eerder 
gepresenteerde plan voor een groen stadion vormt nog steeds de basis, benadrukte 
Van de Kerkhof. „Maar met voetbal alleen red je het niet, dat krijg je niet rendabel. 
Het is de bedoeling dat meerdere sportverenigingen op deze locatie worden on-
dergebracht. Ik denk bijvoorbeeld aan hockey, tennis, schaatsen en golf. Gisteren 
hebben we met het hele comité bij elkaar gezeten. Volgende week presenteren we 
dit plan aan het college van B en W.” 
 
Erik van Kilsdonk van de supportersvereniging van Helmond Sport ging reageerde 
voorzichtig. „Het is op zich goed nieuws, maar ik vraag me wel af of deze ambitieuze 
plannen niet zorgen voor meer vertraging. En die tijd is er niet. We moeten gewoon 
snel een nieuw stadion krijgen.” Ook bestuurslid Theo Glaudemans van Helmond 
Sport was terughoudend. „Ik heb al geleerd dat je in de cultuur van 
betaaldvoetbalorganisaties voorzichtig moet zijn. Er zijn nog heel wat financiële 
problemen op te lossen.” Want in november 2013 moet Helmond Sport uit categorie 
1 zijn, anders verliest het zijn licentie. „Wij mikken op maart 2013”, aldus 
Glaudemans. „Bij ons kan niks misgaan”, verzekerde Van de Kerkhof. „Eitsa is bezig 
met ruim tweehonderd van dit soort projecten. Het heeft ook interesse in het VVV- 
stadion.” 
 
In een goed gevuld ED100-paviljoen werd ook gediscussieerd over de leefbaarheid 
van de wijken en de toekomst van de cultuur in Helmond. Wethouder Frans Stienen 
gaf aan dat de gemeente soepeler is geworden met het toelaten van winkels in de 
wijken. „Voorheen kon een schoenenzaak in Brandevoort echt niet. Die moest naar 
het centrum. Vervolgens zagen we koopstromen richting andere gemeentes.” Het 
centrum wordt niet vergeten, stelt Stienen. „ Marketeers zeggen dat je één of twee 
grote trekkers moet halen.” Stienen gaf toe dat met V&D en de Mediamarkt is 
gesproken. Wim Swinkels (Artimond) en Trix Houthooft ( Jazz in Catstown) gaven 
aan dat er gesproken wordt over vergaande samenwerking. Volgens wethouder Jan 
van den Heuvel is de sponsorvijver redelijk klein. „Het is belangrijk dat er buiten de 
reguliere groep gekeken wordt.” Over Brabant Culturele Hoofdstad zei hij dat het nu 
nog een soort bestuurdersfeestje is. „We moeten met elkaar het enthousiasme 
behouden.” 
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Een impressie van hoe het Helmondse voetbalstadion op Berkendonk eruit kan komen te zien. 

 

HELMOND - Het consortium dat bezig is met een nieuw stadion voor Helmond Sport, 
is ontstemd over de loslippigheid van Willy van de Kerkhof tijdens de debatavond 
vrijdag in het ED100-paviljoen in Helmond. 
 
Van de Kerkhof maakte daarin melding van nieuwe ideeën voor Berkendonk die veel 
verder gaan dan het vorige plan. Zo moeten er twee stadions komen, een groot en 
een klein, voor verschillende sporten.  
Woordvoerder Jan van der Zanden van het consortium, waarin de stichting Belangen 
Helmond Sport, projectontwikkelaar Volker Wessels en financiers samenwerken, 
stelt dat Van der Kerkhof voor zijn beurt praat. "Het was de bedoeling dat we eerst 
met het college zouden praten over wijziging van de plannen. Bovendien is Van de 
Kerkhof niet de woordvoerder. Hij moet ervoor zorgden dat de commerciële ruimtes 
worden gevuld." 
 
Van der Zanden bevestigt dat er gesproken is met Eitsa. "Deze investeerder komt 
niet uit Spanje, zoals Van de Kerkhof zei, maar is gezeteld in Luxemburg. Eitsa houdt 
zich bezig met het opkopen en vestigen van hotels. In dat verband is het contact 
gelegd." 
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