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NIJVERDAL - De voetbalverenigingen De Zweef en DES hebben de noodklok geluid 

vanwege het steeds nijpender wordende veldentekort op sportpark Gagelman. De oplossing 

die het Hellendoornse college heeft voor de grote capaciteitsproblemen zet volgens beide 

clubs geen zoden aan de dijk. Sterker nog: het wordt een ramp op Gagelman. 

 In de begroting zet het college in op de aanleg van een tweede kunstgrasveld voor 

Hockeyclub Hellendoorn-Nijverdal in 2019. Dat nieuwe kunstgrasveld voor HCHN komt 

echter op de plek waar nu nog een voetbalveld ligt, dat zowel door De Zweef als DES wordt 

gebruikt. De gemeente wil daarnaast samen met de gebruikers van sportpark Gagelman gaan 

zoeken naar mogelijkheden om geld te vinden voor de aanleg van nog een kunstgrasveld voor 

beide voetbalclubs. 

Eerdere afspraken 

 Volgens voorzitter Erik Heuver van De Zweef staat dit voorstel haaks op wat eerder in de 

Bestuurscommissie voor Lichamelijke Opvoeding en de Sport (BLOS) in de gemeente 

Hellendoorn is vastgesteld. Namelijk dat er zeker twee kunstgrasvelden nodig zijn om  het 

veldentekort voor beide voetbalclubs op te lossen. Nu dreigen de clubs een speelveld kwijt te 

raken aan HCHN en moeten ze ook nog eens (fors) meebetalen aan de aanleg van  één 

kunstgrasveld voor de voetbal. 

Heuver:  „Daar kunnen en willen wij als clubbesturen geen verantwoordelijkheid voor 

nemen.” Hij stelt vast dat er blijkbaar sprake is van een beleidswijziging. Als clubs in het 

verleden namelijk meer ruimte nodig hadden, dan werd voor hen een kunstgrasveld 

aangelegd. Zo ging het bijvoorbeeld bij HCHN, Hulzense Boys en vv. Hellendoorn, maar 

deze vlieger gaat nu ineens niet meer op voor De Zweef en DES. Beide clubs hebben geen 

flauw idee waar ze geld voor een kunstgrasveld vandaan moeten halen. Met de aanleg van zon 

veld is  minimaal 400.000 euro'gemoeid. 

Onhoudbaar 

 Ze vrezen daarom dat de huidige problemen na 2019 alleen maar groter worden. Dat het 

onmogelijk wordt om zaterdag nog alle thuiswedstrijden op Gagelman te kunnen spelen en 

dat sommige doordeweekse trainingen geen doorgang meer kunnen vinden. Heuver:  „We 

hebben het hier over een onhoudbare situatie. Het wordt een ramp, tenzij de politiek in de 

begrotingsraad alsnog een tweede kunstgrasveld voor de voetbal toevoegt aan de andere 

investeringen. En dat zouden wij heel graag zien.” 

 


