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‘Een uitdaging, maar wel  
een hele mooie’
KSP verzorgt aanleg kunstgrasveld samen met bewoners

Zes jaar geleden klopten bewoners van Zuid-Scharwoude aan bij de gemeente Langedijk. Hun verzoek: een nieuw kunstgrasveld in de buurt aan de 

Bosgroet. De gemeente had echter niet voldoende budget beschikbaar en gaf nul op het rekest. De bewoners lieten het er niet bij zitten en brachten 

zelf het benodigde geld bijeen. KSP realiseerde vervolgens samen met de bewoners de aanleg van het kunstgrasveld.
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Een bijzondere klus dus voor het bedrijf uit 
Lelystad. Dat erkent ook Joost Sweep, eigenaar van 
KSP: ‘De gemeente Langedijk heeft ons in eerste 
instantie gevraagd wat het kostte om een kunst-
grasveld aan te laten leggen, om te kunnen kijken 
of het binnen hun budget paste. Dat was niet het 
geval. De buurtbewoners waren echter bereid om 
ook een steentje bij te dragen. We zijn toen gaan 
kijken hoe zij konden helpen, bijvoorbeeld door 
hen in te zetten als grondwerker. Op die manier 
hebben we de offerte als het ware steeds verder 
uitgekleed en is het gelukt om met een beperkt 
budget een kunstgrasveld te realiseren.’

Touwtjes in handen
KSP was in enkele gevallen dus afhankelijk van 
het werk van buurtbewoners. Dat was soms best 
een uitdaging, vertelt Sweep. ‘Onze rol was niet 
alleen de uitvoering, maar vooral ook de coördi-
natie en het advies. Wij zien het als onze verant-

woordelijkheid dat er uiteindelijk een goed veld 
komt te liggen. Om dat te bereiken, moet je goed 
communiceren en duidelijke instructies geven. 
Burgerparticipatie werkt, maar alleen als je de 
touwtjes strak in eigen handen houdt. Het is een 

andere manier van werken, waar je echt toe bereid 
moet zijn, maar als de goede wil er is, dan is het 
zeker mogelijk. Ons is het in ieder geval erg goed 
bevallen.’
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KSP werkt in andere projecten ook vaak met bur-
gerparticipatie en had daar dus al ervaring mee. 
Daardoor was het hun ook bekend dat burgerpar-
ticipatie een heel andere werkwijze vergt. Sweep: 
‘Bij reguliere projecten kun je het werk met je ogen 
dicht uitvoeren; je weet wat je kunt verwachten. 
Dat is in dit geval wel anders, maar dat maakt 
het juist zo uitdagend. Soms vraag je bewoners 
om binnen drie weken iets te realiseren en hoor 
je anderhalve dag later dat het werk al af is. 
Andersom maak je het natuurlijk ook weleens mee. 
Mocht het een keer fout gaan, dan zeggen wij 
altijd: participeren kun je leren. Uiteindelijk gaat 
het erom dat de gemeente en bewoners tevreden 
zijn en dat was hier zeker het geval. Daar doe je het 
uiteindelijk voor.’

Crowdfunding
Het veld werd op 30 juni jongstleden geopend. De 
gemeente erkent dat er een lang traject vooraf is 
gegaan aan de opening, maar is blij met het resul-

taat. Hans Engberts, areaalbeheerder Groen en 
Reiniging van de gemeente Langedijk, was al vanaf 
het begin betrokken bij dit project. Engberts blikt 
terug: ‘Wij hadden hier destijds in de gemeente al 
zes veldjes liggen, toen vanuit de bewoners het 
verzoek om een extra kunstgrasveld kwam. Er lag 
echter al een veld op een steenworp afstand en er 
was geen geld beschikbaar, dus konden wij daar 
niet mee instemmen. Ze wilden echter per se een 
eigen veld. Wij hebben toen gezegd: als jullie zelf 
de handen uit de mouwen steken, dan is er mis-
schien meer mogelijk. De bewoners hebben dit 
toen zelf opgepakt, onder meer met crowdfunding 
en sponsoring.’

Engberts begrijpt waarom de bewoners zo volhar-
dend waren. ‘De locatie aan de Bosgroet was een 
veldje van natuurgras, maar bij slechte periodes 
was dit vaak erg modderig. De buurt wilde altijd 
kunnen voetballen, dus was er kunstgras nodig.’ 
Kunstgras bood toen de oplossing. Het nieuwe 

veld heeft afmetingen van 20 bij 30 meter en is 
ingevuld met zand. De doelen van het oude gras-
veld zijn hergebruikt. Engberts is trots op de bewo-
ners. ‘Ik vind het ontzettend knap dat de bewoners 
dit op deze manier opgepakt en uitgevoerd heb-
ben. Ze hebben zes jaar lang een positieve hou-
ding gehad en niet opgegeven. We zijn allemaal 
erg tevreden met deze uitkomst.’

Voortvarende aanpak
Nico Blom was vanuit de gemeente Langedijk de 
projectleider. Blom vertelt dat er alles aan gedaan 
is om de kosten zo laag mogelijk te houden. ‘De 
buurt speelde een kleine rol in de aanleg en kwam 
zelf ook met oplossingen. Het grondwerk werd bij-
voorbeeld gesponsord: een inwoner van de buurt 
werkt bij een grondbedrijf en dat bedrijf heeft 
het grondwerk gedaan; dat scheelde weer iets. 
Uiteindelijk hebben wij de uitvoering voor onze 
rekening genomen, ook omdat we later het onder-
houd moeten doen. Het is voornamelijk groot 
werk, dus qua aanleg konden de inwoners niet veel 
doen. Maar ik kan wel stellen dat het allemaal goed 
verlopen is.’

KSP werd door de gemeente Langedijk benaderd 
om het kunstgrasveld aan te leggen. ‘We waren al 
bekend met KSP. We hebben het werk wel aanbe-
steed, maar we hebben al jaren goede ervaringen 
met KSP en dus is de opdracht aan hen gegund. 
De opstart was nog even moeizaam, maar dat was 
ingecalculeerd. Als een ander bedrijf iets uitloopt, 
werkt dat door. Ook ditmaal is het allemaal prima 
verlopen en ligt er een prachtig veld. De jeugd is 
er nog altijd iedere dag te vinden, dus het is een 
groot succes’, sluit een tevreden Blom af.
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