
Een kunstgras bij KSV?  

Reeds vele jaren is KSV bezig om op het C-veld een kunstgrasveld te realiseren. Daarover zijn veel 

verzoeken gedaan en gesprekken gevoerd met de Gemeente HHW. Kern van de zaak is dat het C-veld 

niet alleen wordt gebruikt als wedstrijdveld maar óók als trainingsveld!  Die hoge gebruiksintensiteit 

is ontoelaatbaar;  meer dan eens moet het C-veld voor trainingen worden afgekeurd. Anders zou er 

helemaal niet meer op gespeeld kunnen worden! 

In 2020 startte het Mulier Instituut in opdracht van de Gemeente HHW een onderzoek naar de 

noodzaak van extra sportfaciliteiten (sporthallen en sportvelden) binnen de gemeente. De conclusie 

daaruit was dat KSV (Voetbal) wel voldoende wedstrijdvelden heeft maar onvoldoende 

trainingsvelden. Om precies te zijn:  KSV komt 1,5 trainingsveld te kort! 

Je hoeft geen planoloog te zijn om te constateren dat er in de directe omgeving van het KSV terrein 

geen extra  ruimte is voor één trainingsveld,  laat staat 1,5 trainingsveld. Maar als alternatief zou KSV 

uitermate tevreden zijn indien het C-veld wordt vervangen door een kunstgrasveld. 

Op 9.11.2020  heeft daarom een meeting  plaatsgevonden tussen de Gemeente Heerhugowaard, 

Heerhugowaard Sport,  KSV Voetbal en KSV Handbal. Tijdens deze vergadering hebben  beide KSV 

verenigingen separate presentaties gehouden. Het Mulier onderzoek bevestigde namelijk dat KSV 

Handbal óók ruimte tekort komt voor sportbeoefening. 

De Gemeente HHW onderkende bij monde van wethouder Annette Groot de noodzaak van extra   

trainingsmogelijkheden, maar vanwege Corona is de kans dat er geld beschikbaar komt klein. Bij 

behandeling in de Gemeenteraad  zal een kunstgrasveld daarom een moeilijk te realiseren 

onderwerp worden.  

Zowel Handbal (René Groot) als Voetbal (Ton Oosterling) hebben zich niet bij dit antwoord 

neergelegd  en hebben de fractievoorzitters van de HHW partijen gevraagd om voor onze belangen 

op te willen komen. Tijdens een meeting op 1.02.2021  hebben Handbal en Voetbal wederom hun 

presentaties gegeven en  vele (kritische) vragen beantwoord. De deelnemende fractievoorzitters 

(VVD,  D66,  HOP en Senioren) hebben onze verzoeken voor kennisgeving aangenomen en zullen zich 

vervolgens intern beraden over verdere vervolgstappen. Wij stellen de belangstelling van de 

genoemde partijen zeer op prijs!  

Resumerend. Het KSV voetbal bestuur heeft haar uiterste best gedaan voor een kunstgrasveld. Er is 

veel gepraat, veel gelobbyd  en veel tijd en moeite is gestoken in het opstellen van een  heldere 

presentatie. Meer dan dit kunnen we (vooralsnog) niet doen. 
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