AGOVV wil nu achter Gamma
Voetbalclub ziet af van bouw nieuw stadion op Kwantumplek
AGOVV wil een nieuw stadion bouwen in de hoek tussen de Laan van Spitsbergen, de Europaweg en de spoorlijn (achter
Gamma). Op de mogelijkheid om iets verderop te gaan bouwen aan de Europaweg (in de buurt van Kwantum en BCC) wordt
niet meer gestudeerd. AGOVV-voorzitter Victor Doorn bevestigt dit.
In september werd duidelijk dat AGOVV moeite had de bestaande plannen aan de Europaweg financieel rond
te krijgen. Het stadion zou blikvanger moeten worden van de ontwikkeling van de ‘ Zuidwestpoort’, met verder
woningbouw en bedrijfsruimte. De grondprijzen zijn aan die zijde van de Laan van Spitsbergen echter te hoog,
zo moest AGOVV constateren.
Aan de andere kant van de Laan van Spitsbergen, achter de Gamma- bouwmarkt, ziet de club wel kansen. De
plek waar het stadion nu zou moeten komen, is naar verluidt in bezit van de gebroeders Goudkuil. Willem
Goudkuil is op de achtergrond adviseur van de commissie die de stadionplannen voor AGOVV ontwikkelt.
Complicatie op de nieuwe plek is dat er inbreuk zou worden gemaakt op het Centraal Veluws Natuurmassief.
Bomen kappen in dat gebied ligt gevoelig. Volgens Doorn heeft AGOVV dat probleem onderkend en zal daar
met de provincie over worden gesproken. Hij hoopt groen licht te kunnen krijgen door toezeggingen over
boscompensatie.

Kritiek uit natuurhoek op stadionplan
Reactie op AGOVV- plan: ‘natuurgebied heeft ook een waarde’
De locatie waar voetbalclub AGOVV een nieuw voetbalstadion wil bouwen, valt bij milieubewust Apeldoorn verkeerd. De club wil
naar een plek tussen de Europaweg en de Laan van Spitsbergen, achter de Gamma. De locatie is omstreden omdat het deel
uitmaakt van het Centraal Veluws Natuurmassief. Het natuurgebied maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur, een
verbinding van grotere natuurgebieden in Nederland.
Harry Voss, nummer twee op de lijst van de Partij voor de Dieren bij de Provinciale Staten-verkiezingen, draagt
het Veluws massief een warm hart toe. Hij ziet het stadion liever niet op de voorgestelde plek verschijnen.
,,Het is een uniek gebied, daar moet je voor waken.” Volgens Voss wordt er te veel geknaagd aan het Centraal
Veluws Natuurmassief. ,,Het is ook jammer dat het voortkomt uit kostenoverwegingen. Het natuurgebied heeft
ook een waarde. Het is rijk aan rust en ruimte. Het bedrijfsleven realiseert zich dat niet.”
Gert Jan Kleinpaste, raadslid van GroenLinks in Apeldoorn, vindt het voornemen van AGOVV ‘geen fijn plan,
al ken ik de details niet’. Hij herkent het beeld dat het natuurgebied onderhevig is aan geknabbel. ,,Kwetsbare
gebieden staan voortdurend onder druk.” Volgens Kleinpaste moet een maatschappelijk debat op gang komen
om de natuur op waarden te schatten. “Ook al is het wat duurder om elders te bouwen.” Daar zit ook een
probleem, erkent Kleinpaste: ,,Eigenlijk willen wij als gemeente niet een steentje bijdragen. Het is een
zelfstandig bedrijf.” Aanvankelijk was het nieuwe stadion gepland aan de overzijde van de Laan van
Spitsbergen waar nu al gebouwen staan, maar dat bleek te duur voor AGOVV. Kleinpaste: “We zijn ook bang
dat het stadion een aantrekkende werking heeft.” Het stadion zou niet alleen voor extra verkeer kunnen
zorgen, het zou ook een negatief effect kunnen hebben op de toekomst van het natuurgebied. ,,Als er een
stadion komt, zullen anderen er wellicht ook wat neer willen zetten. Zo schuift het beleid op.”
Door boscompensatie voor gekapte bomen toe te zeggen hoopt AGOVV het stadion te mogen bouwen. Dat
vind Kleinpaste op zich een goed idee ‘al is het de vraag hoe zich dat tot de praktijk verhoudt’
AGOVV wil haar nieuwe stadion uit kostenoverwegingen in het bos achter de Gamma bouwen, maar
milieugroepen vrezen de aantasting van het natuurgebied.

