
Op sportpark ruimte vinden voor jongereninloopcentrum, denksportcentrum en repetitieruimte 
KSW  
 

BLOS wil centrale strip op Gagelman  
(Bron: TCTubantia 13-2-2010) 
 
De Bestuurscommissie voor Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS) in de gemeente Hellendoorn heeft 
ingestemd met de uitgangspunten voor de toekomstige inrichting van het sportpark Gagelman en de 
directe omgeving. Voor de concrete uitvoering van de plannen heeft de gemeente Hellendoorn echter 
geen geld en menskracht.  
 
NIJVERDAL – Het adviesbureau Hopman & Andres heeft in opdracht van de gemeente Hellendoorn 
een toekomstvisie geschreven voor Gagelman en omgeving, waarin een oplossing wordt geboden voor 
een aantal toekomstige ontwikkelingen. Door een ingrijpende herinrichting van het sportterrein moet 
ruimte worden geschapen voor onder meer een denksportcentrum, jeugdhonk en onderkomen voor 
muziekvereniging KSW en worden geanticipeerd op een verwachte ledengroei van de bestaande ge-
bruikers van Gagelman met twintig procent en de behoefte om te spelen op kunstgras. 
 
Het adviesbureau raamt de kosten van de daadwerkelijke uitvoering van de plannen op 10,5 miljoen eu-
ro, terwijl bekend is dat de gemeente hiervoor in de meerjarenbegroting geen cent heeft opgenomen en 
het gezien de economische recessie en zorgelijke financiële situatie maar de vraag is of hiervoor na 
2012 wel geld opzij kan worden gelegd. Bovendien heeft het team sport voorlopig andere prioriteiten. 
Sportwethouder Johan Coes benadrukte tijdens de BLOS-vergadering meermaals het van groot belang 
te achten dat deze toekomstvisie nog dit jaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld. „Mochten zich 
de komende jaren onverwachtse kansen voordoen, dan liggen er tenminste plannen op de plank die 
kunnen worden uitgevoerd”, aldus Coes. 
 
De BLOS vond dat de toekomstvisie van Hopman & Andres veel waardevolle informatie bevatte en een 
goed uitgangspunt vormt voor verdere ontwikkelingen. In deze toekomstvisie wordt uitgegaan van het 
realiseren van een soort centrale strip in het sportpark met een centrale parkeerplaats voor 250 auto’s 
en 150 fietsen en een of meerdere gebouwen met was- en kleedruimtes en clubaccommodaties voor de 
diverse sportverenigingen. Uitgangspunt is daarbij om verenigingen met ongeveer hetzelfde 
terreingebruik bij elkaar te huisvesten. 
 
In het plan is sprake van een gebouw voor de voetbalclubs DES en De Zweef en een tweede gebouw 
voor korfbalclub NKC’51 en hockeyclub HCHN. Het denksportcentrum en jeugdhonk kunnen in een van 
deze gebouwen worden ondergebracht. De op termijn vrijkomende locatie van de korfbalclub aan de 
Sportlaan zou gebruikt kunnen worden voor de uitbreidingsplannen van outdooractiviteitencentrum De 
Wilgenweard. De uitbreidingsplannen van Advendo aan de kant van de Koersendijk (Advendohuis) 
zouden gecombineerd moeten worden met de bouw van een repetitieruimte voor KSW. 
De BLOS gaat ervan uit dat het totaalplan niet in één keer, maar gefaseerd wordt uitgevoerd en het ge-
heel zeker niet voor 2025 is afgerond. De uitvoering van de plannen moet zodanig gebeuren dat er 
sprake is van zo min mogelijk kapitaalvernietiging en hiermee geen blokkades worden opgeworpen voor 
de gewenste ontwikkelingen in de centrale strip. 
 
Om dat te kunnen bereiken denkt de BLOS dat de door Hopman & Andres geadviseerde aanleg van 
twee kunstgrasvelden voor de voetbal ten noorden van het centrale deel moet geschieden. Eén van bei-
de wordt ingericht als hoofdveld met alle bijbehorende voorzieningen. De aanleg van deze kunstgras-
velden zou de eerste fase van de daadwerkelijke uitwerking van het plan kunnen zijn. 
 
De belangrijkste toegangsweg tot de centrale strip moet volgens de BLOS komen aan de kant van de 
Koersendijk, dicht bij het huidige clubgebouw van De Zweef. Ter hoogte van de huidige toegang tot de 
Evenementenweide moet een fiets-/voetverbinding komen. 
 
Aan één van beide kanten van de hoofdtoegangsweg komen minimaal twee kunstgrasvelden, waarop 
zowel kan worden gehockeyd als gekorfbald. Wellicht wordt ook met de aanleg van deze velden be-



gonnen, want de toplaag van het huidige kunstgras van HCHN is dringend aan vervanging toe. Dat staat 
weliswaar voor dit jaar op de planning, maar wordt waarschijnlijk doorgeschoven naar 2011. Het 
kunstgras voor NKC’51 moet in 2013 worden vervangen. Bovendien blijven beide verenigingen groeien 
en hebben ze dringend meer ruimte nodig om te kunnen trainen en wedstrijden te kunnen spelen. 
 
 


