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HELMOND/DEURNE - Er komen circa zeshonderd luxe recreatiebungalows in de zogeheten 
Groene Peelvallei tussen Helmond en Deurne. Dit staat in de Nota van Uitgangspunten voor 
Centrumgebied Groene Peelvallei, die gisteren in Deurne is gepresenteerd.  
 
Een deel van recreatieplas Berkendonk in Helmond blijft gratis toegankelijk voor zwemmers. Wel 
wordt het er straks een stuk drukker: minimaal 150.000 bezoekers per jaar. Dat komt mede door de 
bouw van een educatief themapark in deze omgeving en eventueel een tropisch zwembad met 
wellnessvoorzieningen plus horeca. In het plan zijn bestaande trekpleisters, zoals Hippisch Centrum 
Deurne, Berkendonk en Bospark De Bikkels, meegenomen. 
 
In tegenstelling tot eerdere plannen zijn ditmaal waterschap Aa en Maas en de provincie er intensief 
bij betrokken. Bovendien ligt er in principe drie miljoen euro van de provincie klaar, maar dan moet 
wel binnen een paar jaar met de uitvoering worden begonnen. 
 
Over de eventuele bouw van een nieuw voetbalstadion voor Helmond Sport bij Berkendonk staat in 
de nota geen letter. Dat wil niet zeggen dat er bij voorbaat geen ruimte voor is. Er ligt ‘vooralsnog’ 
geen claim voor een stadion, stellen burgemeester Gerard Daandels van Deurne en de Helmondse 
wethouder Frans Stienen (Stedelijke Ontwikkeling). Met de nadruk op het woord ‘vooralsnog’. Zo’n 
stadion hoeft het ambitieuze recreatieplan volgens hen niet in de weg te staan. 
 
Als zich voldoende investeerders aandienen, zijn binnen nu en vijf tot zeven jaar de eerste contouren 
van het recreatiegebied zichtbaar. Bestaande bossen, beekdallandschap en voormalige agrarische 
gebieden wisselen nieuw aan te leggen natuur af. Het Zandbos kan wellicht een loofbos worden. 
Agrariërs in het gebied kunnen aanhaken door bijvoorbeeld over te stappen op ‘kamperen bij de 
boer’. Groei zit er voor hen niet meer in in het gebied. Een groot hotel of casino past er volgens de 
plannenmakers evenmin.  
 
Om het gebied goed bereikbaar te maken, moeten wegen worden aangepast. Ook is er nog een 
milieubeoordeling nodig. Eerst is de politiek in beide gemeenten aan zet.  
 
Als die akkoord gaat, kunnen de plannen verder vorm krijgen.Voorzitter Lambert Verheijen van de 
commissie die onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van de Groene Peelvallei tussen Helmond 
en Deurne.  
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...'Tienduizend recreanten houden Berkendonk groen, één voetbalclub maakt er een woestijn van...' 'Geen dure sport op de 
plaats van gratis recreatie op Berkendonk...' Talloze protestleuzen, honderden handtekeningen èn een massale opkomst bij 
de klankbordvergadering in de Helmondse wijk Rijpelberg maakten het gisteravond duidelijk: een nieuw voetbalstadion bij 
Berkendonk is onbespreekbaar voor de bewoners. 
 
Behalve de wijkraad hadden ook kinderen handtekeningen opgehaald. "Omdat we de natuur hier willen behouden. En omdat 
we Berkendonk niet kwijt willen." Burgemeester Fons Jacobs zag zowaar een voordeel in deze protestgolf. "Als je een 
gemeenschappelijke vijand hebt, is dat goed voor de saamhorigheid in de wijk." Maar dat vond men een te schrale troost.  
 


