
  
 
 
 
 
 
 

 
Aan het College van B&W van de gemeente Helmond 
Aan alle leden van de gemeenteraad van Helmond 
 
 
Helmond, 29 oktober 2008  
 
 
Ons ref. nr.: SecWVR/MvdK/20081029 
Uw ref. nr. :  
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Naar aanleiding van een steeds sterker wordende stroom geruchten en naar aanleiding 
van de berichten in de publiciteit over een mogelijk stadion voor Helmond Sport bij 
Berkendonk, wil de Wijkraadvereniging Rijpelberg (WVR) middels deze brief een 
dringend beroep doen op de politiek om het oosten van Helmond serieus te nemen en 
het idee voor een stadion op Berkendonk definitief naar de prullenbak te verwijzen.  
 
De afgelopen weken is er veel onrust ontstaan in de wijk Rijpelberg toen de geruchten 
over de mogelijke komst van een stadion bij Berkendonk steeds sterker toenamen. 
Hieronder zullen wij uiteenzetten hoe de WVR over een mogelijke komst van het stadion 
denkt. 
 
Berkendonk, en de omliggende omgeving, is een bijzonder gebied met een grote 
natuurwaarde en is een onderdeel van de Groene Peelvallei, oftewel een groen gebied 
met ecologische hoofdstructuren.  
 
In 2004 en in 2005 heeft de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
Afdeling Helmond in opdracht van de gemeente Helmond en met medewerking van de 
firma Smals een inventarisatie van Berkendonk gemaakt. 
Het natuurgebied verandert telkens van biotoop door werkzaamheden in het gebied. Er 
zijn 6 poelen aangelegd, een meanderriviertje en een oeverzwaluwwand. Het zal echter 
nog jaren duren voordat het natuurgebied volledig is ingericht. Dit heeft ook zijn charme 
omdat daardoor het gebied, beetje bij beetje verandert, waardoor er telkens andere 
biotopen ontstaan, met de daarin vernieuwende flora en fauna. 
Duidelijk is dat recreatieplas Berkendonk, maar met VOORRANG het hele natuurgebied 
van groot belang is voor de flora en fauna. Daaronder vallen dus ook de bossen,  
 
 
 



omliggende boerderijen, akkers en weilanden waarop de gemeente mogelijk Helmond 
Sport wil vestigen. 
 
Opvallende feiten uit de inventarisatie zijn: 

1. Er is sprake van aanwezigheid van bedreigde vogelsoorten die op en rond 
Berkendonk broeden, zoals de veldleeuwerik, roodborsttapuit, blauwborst, gele 
kwikstaart, ringmus, patrijs en geelgors. 

2. Diverse soorten zwaluwen hebben voordeel van de in het gebied aanwezige 
eikenbomen. Ze vinden er beschutting en voedsel. 

3. Er is sprake van een bont gezelschap van watervogels het hele jaar rond. 
4. Verder is er sprake van een grote en bijzondere verzameling van mossen, 

plantjes en insecten. 
 
Met de komst van een nieuw stadion, verliest Berkendonk deze bijzondere 
natuurwaarden, waarin de laatste jaren veel geld is geïnvesteerd. Diverse rapporten van 
natuurorganisaties, waaronder de IVN, bevestigen het bovenstaande. Het laatste stukje 
Helmond ten oosten van onze stad (en de wijk Rijpelberg) zal zijn landelijke karakter 
door verstening van dit gebied verliezen en daarmee de rust die het gebied Berkendonk 
op dit moment in onze wijk geeft. 
 
Daarnaast zullen niet alleen de bewoners in onze wijk, maar ook de natuurlijke 
omgeving, extra geluidsoverlast ondervinden door de mogelijke komst van een stadion. 
Het verkeerslawaai van de N279 en de Deurneseweg is al meer dan genoeg 
geluidsbelasting voor onze omgeving, bijvoorbeeld voor de bewoners van het 
Elbeplantsoen in de aangrenzende wijk Brouwhuis die op dit moment al veel 
geluidsoverlast ondervinden van zowel de spoorlijn als beide wegen. 
 
Verder vrezen wij dat de vrije toegankelijkheid van het recreatiegebied tegelijk met de 
bouw van het stadion verloren zal gaan. De aan de onze wijk in vele folders met als titel 
“Helmond groeistad” verkochte gratis toegankelijkheid van dit gebied is dan wederom 
een zeepbel gebleken, evenals de ten oosten van onze wijk, volgens deze folders, 
geplande sportvelden, waarop nu woningen gebouwd staan.  
 
Veel gebruikers van Berkendonk, afkomstig uit Helmond, zitten tegen of onder de 
armoedegrens en dit zal met de naderende recessie alleen maar toenemen. 
Bijvoorbeeld de alleenstaande moeders waarvoor Berkendonk de enige mogelijkheid is 
om bij het water te kunnen recreëren met hun kinderen. De bezoekers van Helmond 
Sport zijn daarentegen allemaal in staat om kaartjes te kopen. Bovendien kent 
Berkendonk vele, op zonnige dagen duizenden, bezoekers, vooral woonachtig in de 
aangrenzende wijken en dorpen.  
 
Verder worden, met een mogelijke komst van een stadion bij Berkendonk, de jongeren 
de wijk(en) weer ingedreven. Het gedoogbeleid, bijvoorbeeld voor alcohol, was juist erop 
gericht om deze (soms voor overlast zorgende) jongeren een samenkomstplek te geven 
buiten de wijk. 
 
Met de komst van een nieuw stadion en de daarbij behorende bedrijvigheid die het 
stadion met zich meebrengt, zal er eveneens sprake zijn van parkeeroverlast in de wijk 
Rijpelberg. Bij een nieuw stadion worden natuurlijk parkeerplaatsen gemaakt, maar een  
 
 



dergelijk aantal parkeerplaatsen zal nooit voldoende zijn, zoals nu te constateren is in 
Helmond-Noord. Bovendien gaan supporters op zoek naar andere mogelijkheden om te 
kunnen parkeren, waarbij de wijk Rijpelberg het eerste alternatief is. Op dit moment is er 
al sprake van een hoge parkeerdruk in de wijk. Laat staan als supporters in de wijk gaan 
parkeren. 
 
Naast de parkeerproblemen die zullen ontstaan, komen er ook supporters met de trein.  
Deze supporters zullen uitstappen bij station Helmond-Brouwhuis. De winkeliers van 
winkelcentrum Brouwhorst kunnen hun borst alvast nat maken: vandalisme, 
winkeldiefstal en inbraken. Middenstanders die voor hun eigen bestaan vechten en met 
plezier op een winkelcentrum zitten, zullen een mogelijke komst van het stadion met 
angst en beven tegemoet zien.  
 
Vervolgens lopen de supporters richting Berkendonk. We zouden kunnen denken dat ze 
langs de Deurneseweg gaan lopen, maar vanwege het aantal oversteken, het op diverse 
plaatsen ontbreken van voetgangersoversteeklichten en de druk bereden Deurneseweg, 
kunnen we nu alvast vaststellen dat men snel de “leuke” route zal nemen, dat wil 
zeggen: het tunneltje onder de Deurneseweg door, vervolgens het Raktpad af, langs de 
scouting danwel via de woonwijk om bij het stadion te komen. De wijk Rijpelberg zit 
echter niet te wachten op rondtrekkende supporters die liever langs het strand en door 
de woonwijk lopen dan langs de Deurneseweg. 
 
Het bovenstaande kunnen we verduidelijken aan de hand van een voorbeeld van een 
aantal weken geleden: Helmond Sport speelde tegen Top Oss. Uiteindelijk is 90 man 
ME nodig geweest om de supporters terug te brengen naar het station. Maar wellicht 
lopen ze dan via het strand en de wijk Rijpelberg (of langs het kleinschalig 
industrieterrein Rakthof) richting het station en laten hier een spoor van vernieling 
achter. En dan spreken we nog niet van de overlast die de bewoners kunnen ervaren. 
 
Inmiddels hebben we via de media kunnen vernemen dat de KNVB de opdracht heeft 
gegeven aan onderzoeksbureau Hypercube om in kaart te brengen welke clubs in het 
betaald voetbal zouden kunnen fuseren. Een van de mogelijke combinaties die mogelijk 
onderzocht wordt, is Helmond Sport met FC Eindhoven. Dit is echter nog niet bevestigd 
door de KNVB. Dit onderzoeksbureau stelt dat over het algemeen een fusieclub een 
nieuw stadion krijgt. Een nieuw stadion op Berkendonk is dan de slechtst mogelijke 
locatie, vanwege het vele verkeer wat dan door Helmond moet rijden. Voor de 
supporters van beide clubs die in de gehele regio woonachtig zijn, is dit stukje Helmond 
eveneens een slechte keuze.   
De westkant van Helmond is dan een betere optie, zowel voor een stijging van het 
bezoekersaantal uit Eindhoven door een beter bereikbare locatie, alsmede voor het 
batig saldo en daarmee dus ook voor de overlevingskansen van een (nieuwe) club.  
 
Zoals eerder vermeld willen wij, de ondergetekenden van deze brief, onze zorg 
uitspreken over een mogelijke komst van het stadion naar Berkendonk met de effecten 
die het op onze (woon)omgeving en op ons woongenot zal hebben.  
 
 
 
 
 
 



Graag zouden wij op korte termijn duidelijkheid willen hebben en wij zien uw bevestiging 
en reactie op deze brief met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
De heer P. Verheijen   
Voorzitter Wijkraadvereniging Rijpelberg 
Contactadres: 
Rijpelplein 1 
5709 BT  HELMOND 
Telefoonnummer: 06 – 515 80 929 
 
 
 
 
De heer R. Hendriks 
Vereniging Centrum Promotie Brouwhorst 
 
 
 
 
 
De heer A. Opdam 
Scouting Rijpelberg 
 
 
CC aan: Wijkraadvereniging Rijpelberg 
  Belangvereniging Wijkraad Brouwhuis 
  Scouting Rijpelberg 
  Vereniging Centrum Promotie Brouwhorst 
  Industrieterrein Rakthof 
  Eindhovens Dagblad 
  Trompetter 
  Traverse 
  Weekblad van Deurne 
  De Loop 
  Zondagsnieuws 
  Wijkblad Hofkompas 
  Wijkblad Corridor 
  Omroep Brabant 
  Kanaal Helmond 
  TV 10 
  Royaal FM 
  Stadsradio Helmond 
  Woningbouwvereniging Bergopwaarts     
  Woningbouwvereniging Woonpartners 
  Woningbouwvereniging Volksbelang 


	 
	Aan het College van B&W van de gemeente Helmond
	Aan alle leden van de gemeenteraad van Helmond
	Betreft: Brandbrief mogelijke komst Stadion Helmond Sport op Berkendonk

