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NIJVERDAL - Sportpark Gagelman wordt een showroom voor kunstgrasproducent Koninklijke Ten 
Cate. Op het complex worden drie innovatieve kunstgrasvelden aangelegd. 
 
Er is een deal in de maak tussen kunstgrasleverancier Koninklijke Ten Cate en de gemeente 
Hellendoorn. Sportwethouder Dennis op den Dries wil niet ingaan op de details van deze 
overeenkomst om ‘de belangen van derden niet te schaden’.  Hij wil alleen bevestigen dat in de 
raadsvergadering van dinsdag 10 juli een ‘mooi voorstel over iets  met kunstgras' wordt behandeld. 
Op den Dries baalt dat begin deze week naar aanleiding van de jaarvergadering 
een groot artikel over de op handen zijnde deal op de website van de Nijverdalse voetbalclub De 
Zweef is verschenen. Hij kwalificeert dat als ‘jammer’, ‘niet netjes’ en ‘onzorgvuldige communicatie’. 
Hij zegt dat hierover contact is opgenomen met het bestuur van De Zweef.  
 
Vier voor drie 
Op de site valt te lezen dat Ten Cate nog dit jaar vier innovatieve kunstgrasvelden gaat aanleggen op 
sportpark Gagelman en sportpark Smidserve in Hulsen en dit gaat gebeuren voor de prijs van drie.. 
De wethouder wil het bericht op de website bevestigen noch ontkennen. 
De Hellendoornse raad bepaalde eind 2017 dat voetbalclub Hulzense Boys dit jaar een kunstgrasveld 
krijgt ter vervanging van het slechte wedstrijd-trainingsveld op sportpark Smidserve. In 2019  staat de 
aanleg van een tweede kunstgrasveld voor de snel groeiende hockeyclub HCHN op sportpark 
Gagelman op de planning. Het nieuwe kunstgras voor HCHN komt op de plek waar nu nog een 
voetbalveld (veld 5) ligt, dat zowel door De Zweef als DES wordt gebruikt.  
 Om dat dreigende ruimteverlies voor de voetbalclubs enigszins te compenseren wil de gemeente 
voor hen een kunstgrasveld aanleggen op sportpark Gagelman. Beide clubs benadrukten dat ze 
gezien de bestaande  ruimtenood en ledengroei niet één maar twee kunstgrasvelden nodig hebben. 
Voor dat tweede veld had de gemeente echter geen geld 
 
Allesomvattende oplossing 
De deal met Ten Cate lijkt al die problemen nu in één keer op te lossen. Voorzitter Erik Bergboer van 
Hulzense Boys is erg blij met de plannen en gaat ervan uit dat er uiterlijk in de tweede week van 
september een kunstgrasmat op het wetraveld ligt. Bergboer: „We hebben hier zo lang 
aangemodderd, het is elk jaar weer een verzoeking om alle teams op een fatsoenlijk veld te kunnen 
laten spelen.”  
 
DES-voorzitter Henny Broekman gaat ervan uit dat in de loop van dit jaar op veld 2 kunstgras wordt 
aangelegd. „Bewust niet op het hoofdveld, wij zijn en blijven voorstander van voetballen op gras. Dat 
extra kunstgrasveld is wel de oplossing voor het veldentekort op zaterdagochtend, is een antwoord 
op onze ledengroei en maakt het mogelijk onder alle weersomstandigheden te trainen en te spelen”, 
aldus een tevreden Broekman.  
 
De Zweef zou kunstgras krijgen op  het trainingsveld achter de tribune, maar dit voorstel werd door 
de leden tijdens de jaarvergadering  verworpen. Zij wilden kunstgras op het grotere hoofdveld. „De 
leden hebben ons positief verrast met deze stellingname. We hebben de vergadering geschorst en 
waren het eigenlijk wel met de leden eens. Ik heb ze gevraagd of ze meer of minder kunstgras wilden 
en de reactie was unaniem dat we voor kunstgras op het hoofdveld moeten gaan. Dat betekent een 
extra kostenpost van 100.000 euro, waarvan wij de helft moeten ophoesten”, vertelt voorzitter Erik 
Heuver. 
 



Uit de gesprekken die De Zweef met sponsor Ten Cate heeft gevoerd blijkt dat de club het meest 
innovatieve product op het hoofdveld krijgt. Heuver:„ Geweven in plaats van getuft en zonder infill 
(korrels).” Volgens hem krijgen Hulzense Boys en DES  een getufte mat zonder infill en krijgt HCHN 
een ‘waterveld’. Op die manier liggen straks drie verschillende soorten velden op Gagelman, dat 
hiermee een showroom voor Ten Cate wordt. Volgens Heuver worden de velden aangelegd door 
CSC. 


