
HVC: open discussie over kunstgras  

Hulzense Boys heeft nieuw kunstgrasveld zelf nodig. 
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NIJVERDAL – Het bestuur van de overkoepelende HVC (Hellendoornse Voetbal Clubs) heeft dinsdagavond in de vergadering 
van de raadscommissie Samenlevingszaken tot twee keer toe een dringend beroep gedaan op Burgemeester en wethouders 
van Hellendoorn om hun ingenomen standpunt over kunstgrasvelden te herzien.  
 
Het college stelt op basis van een uitgebreid onderzoek naar nut en noodzaak van kunstgras dat er de komende jaren geen 
nieuwe kunstgrasvelden in de gemeente hoeven te worden aangelegd.  
 
De enige uitzonderingen worden gemaakt voor de voetbalverenigingen Hulzense Boys, waarvoor nog dit voorjaar een 
kunstgrasveld op sportpark Smidserve wordt aangelegd om de bestaande capaciteitsproblemen op te lossen, en VV 
Hellendoorn, dat door de aanleg van de Noord-Zuid verbinding bij het dorp Hellendoorn in de jaren 2014/2015 velden op 
sportpark De Voordam moet inleveren. Ter compensatie hiervan wordt ook hier kunstgras aangelegd.  
 
In de vergadering van de HVC van 10 februari bleek dat bij diverse voetbalclubs de behoefte bestaat om af en toe ( bij slechte 
weersomstandigheden) een wedstrijd op kunstgras te spelen of hierop te trainen. Hiervoor moeten zij nu nog noodgedwongen 
uitwijken naar kunstgrasvelden in buurgemeenten.  
 
Er werd in deze vergadering geopperd om hiervoor de toekomstige kunstgrasvelden op de sportparken Smidserve en De 
Voordam te gebruiken, maar Hulzense Boys heeft in een eerste reactie al laten weten dat zij het nieuwe kunstgrasveld zelf 
nodig heeft om de reguliere trainingen en wedstrijden te kunnen afwerken. De Hulsenaren vinden dat de gemeente moet 
overwegen op een centrale locatie één of meerdere kunstgrasvelden aan te leggen en deze beschikbaar te stellen voor 
meerdere verenigingen.  
 
HVC-woordvoerder Ben Reede vond dat sportwethouder Johan Coes veel beter met de verenigingen zelf kan gaan praten in 
plaats van dikke rapporten te laten opstellen. Hij sloot zich wat dit betreft aan bij de oproep van zegsman Richard Benneker van 
De Zweef. Deze club vindt dat er ook een kunstgrasveld op sportpark Gagelman moet komen. Het ontbreken daarvan wordt 
door De Zweef zelfs als ‘concurrentievervalsing’ omschreven, omdat steeds meer clubs wel op kunstgras kunnen spelen en het 
spelletje met de bal op kunstgras toch anders is dan het spelen op natuurgras.  
 
De overkoepelende HVC ( Hellendoornse Voetbal Clubs) vindt dat het college een open discussie met de clubs moet gaan 
voeren over de noodzaak van kunstgras.  
 


