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Groen, duurzaam en multifunctioneel complex 
Eerste schetsen nieuwe Helmond Sport-stadion op Berkendonk  
 
Het nieuwe stadion voor Helmond Sport op Berkendonk (Deurneseweg/Raktweg/afslag 
Wolfsputterbaan) begint steeds concretere vormen aan te nemen. Een groep 
investeerders -onder leiding van Helmonder Willy van de Kerkhof- maakt zich samen 
met het bestuur van Helmond Sport en de gemeente Helmond sterk voor dit nieuwe 
stadion. Er is bij het stadionconcept uitgegaan van een groen, duurzaam en 
multifunctioneel complex dat goed past in de toekomstige ontwikkelingen van 
Berkendonk binnen de Groene Peelvallei. Op dit moment zijn de eerste stadionschetsen 
klaar die gemaakt zijn door ‘van aken architecten’ uit Eindhoven. 
 
Het betreffen de eerste ideeschetsen die nog verder uitgewerkt moeten worden, waarbij de 
onderdelen verder worden getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid. Het is de bedoeling dat 
het stadion voor het begin van het seizoen 2013/2014 klaar is. De beoogde capaciteit is 5.000 
à 6.000 toeschouwers. 
 
Duurzaam stadionconcept 
Willy van de Kerkhof over zijn rol: ‘Mijn drijfveer -als Helmonder- is om de stadionlocatie 
ten zuiden van Berkendonk -in de filosofie van ‘de Groene Peelvallei’-, duurzaam en 
multifunctioneel te ontwikkelen. Dus een goede mengeling van sport (voetbal), commerciële 
voorzieningen en vrije tijd- en recreatiemogelijkheden. Ik heb diverse investeerders bereid 
gevonden om -niet alleen  nu, maar ook in de toekomst- ‘de Groene Peelvallei’, verder te 
ontwikkelen tot een groen en toegankelijk recreatiegebied. Ik doe dit omdat ik kansen zie voor 
de stad en de regio. Het nieuwe stadion heeft een echte toegevoegde waarde voor de stad en 
de  regio Helmond. Daar ben ik van overtuigd.’ 
 
Eerste schetsen 
J. Neggers van ‘van aken architecten (VAA.)’ is enthousiast aan de slag gegaan met de 
tekeningen.‘Wij werken met veel ambitie aan dit ontwerp waarbij duurzaamheid en 
landschappelijke inpassing centraal staan. Het schetsontwerp geeft een indruk van 
levendigheid, goede bereikbaarheid en fraaie inpassing, zodanig dat toekomstige functies, met 
de reeds aanwezige vrijetijdsvoorzieningen optimaal kunnen bijdragen aan het succes van 
deze ontwikkeling.’ 
 
Nieuw stadion belangrijk voor Helmond Sport 
Helmond Sport-voorzitter Antoinette Knoet-Michels over het belang van Helmond Sport: 
‘Met een nieuw stadion kan het voetbal van Helmond Sport zich verder ontwikkelen en zich 
definitief vestigen in de top waardoor promotie echt haalbaar wordt. De nieuwe plek maakt 
het avondje voetbal voor veel mensen in stad en regio tot een beleving met amusement en 



spannend voetbal. Het is daardoor ook voor bedrijven commercieel interessanter. Het concept 
duurzaamheid wordt in het nieuwe stadion tot in de puntjes uitgewerkt en geeft daarmee de 
stad en de club een eigentijds, uniek gezicht.’  
 
Toegevoegde waarde voor stad en Groene Peelvallei 
Wethouder Stienen, namens het college van B&W, over de rol van de gemeente bij het 
realiseren van een nieuw stadion: ‘De gemeente staat positief tegenover verplaatsing van het 
stadion van Helmond Sport naar Berkendonk. De gemeente is graag bereid om mee te denken 
en werken. Duurzaamheid, groen karakter, rendabele exploitatie, multifunctionaliteit en 
toegankelijkheid van de plas Berkendonk zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Ook moet 
het passen binnen de plannen van de Groene Peelvallei. De eerste schetsen zijn gemaakt 
volgens deze principes; daar zijn we dus positief over. Wij wachten de verdere uitwerking van 
de ontwerpen af en zullen deze toetsen aan de planologische richtlijnen die er zijn.‘  
 
Ontwikkelingen De Braak 
De nieuwbouwplannen zijn helemaal losgekoppeld van de ontwikkelingen op “De Braak”, de 
huidige locatie van Helmond Sport. Ook in de nieuwe situatie gaat Helmond Sport de 
accommodatie huren. 
 
De Groene Peelvallei 
Een mooi groen gebied met recreatieve voorzieningen die een duidelijke meerwaarde hebben 
voor Helmonders, Deurnenaren en bezoekers. Voeg daarbij de volgende pluspunten: 
versterking van de natuur, het landschap, het watersysteem én een grote economische impuls 
voor toerisme en recreatie. Opgeteld levert dat het doel op van de plannen voor het 
Centrumgebied Groene Peelvallei: grofweg het buitengebied tussen de Helmondse wijk 
Rijpelberg en Deurne. Om dit eindplaatje mogelijk te maken, hebben de gemeentes Deurne en 
Helmond en het waterschap Aa en Maas een structuurvisie opgesteld. Met de structuurvisie 
zorgen de gemeentes ervoor dat het Centrumgebied Groene Peelvallei geen eenheidsworst 
wordt, maar juist een gebied met veel groen en diverse onderscheidende recreatieve 
voorzieningen. Kwaliteit staat daarbij voorop. Alleen ten zuiden van de waterplas Berkendonk 
is plaats is voor de meest intensieve voorzieningen, waaronder een nieuw stadion voor 
Helmond Sport. Daarna kunnen, op grotere afstand van de recreatieplas, andere en minder 
intensieve voorzieningen en activiteiten worden gerealiseerd.  
 
 
 
Meer informatie 
 
Als u meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met The Networker B.V. via 
onderstaande gegevens: 

Willy van de Kerkhof 
The Networker B.V. 
Frederiklaan 10a (West 1) 
5616 NH Eindhoven 
T. +316 53144888 
E. willy@thenetworker.nl 


