
VOETBAL Nieuw consortium van drie partijen vraagt gemeente om medewerking voor 
accommodatie Berkendonk  
 
’Grote stap’ stadion Helmond Sport   

 
 Nieuw stadion Helmond Sport op Berkendonk stap dichterbij.  
 
 ‘Groep-Willy van de Kerkhof heeft voldoende financiers die willen investeren’.  
 
 Nog deze week intentie- overeenkomst nieuw consortium.  
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HELMOND – De bouw van een nieuw voetbalstadion van Helmond Sport op Berkendonk, 
waar al jaren over wordt gesproken, is een stap dichterbij gekomen. Drie partijen die het 
project moeten gaan dragen, hebben daarover gisteravond een akkoord bereikt. 
 
De Stichting Belangen Helmond Sport, projectontwikkelaar Volker Wessels en een groep 
financiers rond Willy van de Kerkhof zullen nog deze week een intentieovereenkomst 
tekenen. Daarin willen ze als consortium hun samenwerking bekrachtigen. Met het akkoord 
in de hand zal de gemeente Helmond om medewerking worden gevraagd. De gemeente is 
eigenaar van de grond en zou ook moeten investeren in de infrastructuur (parkeerplaatsen 
en wegen) rondom het stadion. 
 
Oud-voetballer Willy van de Kerkhof heeft voldoende financiers gevonden die bereid zijn geld 
in een multifunctioneel stadion op Berkendonk te steken. Dat maakte Jan van der Zanden 
van de Stichting Belangen Helmond Sport, eigenaar van het huidige stadion, gisteravond 
kenbaar. Het gaat vooral om beleggers. Namen van de financiers wilde Van der Zanden niet 
prijsgeven. „Maar we hebben voldoende inzicht gekregen om er vertrouwen in te hebben. Dit 
is een grote stap”, zei Van der Zanden. Het bestuurslid van de club, tevens betrokken bij de 
stadionstichting, had twee weken geleden een ultimatum gesteld aan Van de Kerkhof. Van 
der Zanden wilde eindelijk wel eens ‘handtekeningen’ zien van de investeerders waar Van de 
Kerkhof al sinds de presentatie van zijn ambitieuze plan mee schermt. Van der Zanden: „Ik 
weet nu dat financiers kansen zien in dat gebied, zeker in combinatie met commerciële ruim-
tes.” 
 
Wethouder Frans Stienen (CDA) wilde gisteravond nog geen reactie geven. Hij wil de zaak 
eerst met de raad bespreken. Helmond Sport denkt aan de bouw van een stadion met een 
capaciteit van 6000 toeschouwers. Naar schatting zou dat minimaal twaalf miljoen euro 
moeten kosten. 

ED 28 februari 2012 


