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April 2014 

Opening nieuw 
kunstgrasveld 

KV Triade op de 
Waterlinie 

Juli 2014 

KNKV stelt nieuwe eis voor 
veldafmetingen: 

“Voor 30 juni 2026 moeten alle 
kunstgrasvelden in Nederland zijn aangepast 
naar de nieuwe veldafmetingen van 40 x 20 
meter (oudere jeugd en seniorenvelden) en 

24 x 12 meter (jeugdvelden)” 

Januari 2018 

Behoefteanalyse rapport van de KNKV voor KV 
Triade: 

“Volgens de nieuwe Planningsnorm Korfbal NOC*NSF 
2014 zou KV Triade te Langerak moeten beschikken 

over 2 kunstgrasvelden van 40 x 20 meter en 2 
jeugdvelden van 24 x 12 meter” 

Maart 2018 

Start traject met gemeente hoe 
met deze vernieuwde 

veldafmetingen te gaan realiseren 

CONCLUSIE: HET PAST NIET OP 
HET HUIDIGE VELD  

2018-2023 

Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht 

N Optie Voordelen Nadelen 
1 Andere 

locatie 
-Meer potentiële ruimte -Geen mogelijkheden in Nieuwpoort/Langerak 

-Triade heeft maatschappelijke functie in 
woonkern -> verdwijnt 
-Korfbal de enige teamsport in woonkern -> 
verdwijnt 
-Kostbaar 

2 T-stuk -Alle velden aansluitend  
-Waterstructuur in tact 
gehouden 

-Toch slootdemping nodig 
-Risico op zettingsverschillen 
-Hoge beschoeiing 
-Hoge ballenvangers aan alle kanten 

3 2 velden 
verlenging 

-Alle velden aansluitend  
-Ruimte 

-Slootdemping nodig 
-Risico op zettingsverschillen 
-Waterstructuur wordt niet in tact gehouden -> 
Waterschap 

4 2 velden met 
brug  

-Geen slootdemping 
-Waterstructuur in tact 
-Geen ballenvangers 
nodig 

-Brug 

 

De 2 velden met de brug er tussen lijkt het meest kansrijk 
 

Maart 2023 

Inloopavond bij KV Triade 

Voordat wij dit plan verder willen voorleggen 
bij het college en de raad willen we u 

betrekken bij deze ontwikkelingen 



Participatie omwonenden
Voordat wij dit plan verder willen voorleggen bij het college 
en de raad willen we de omwonenden betrekken bij deze 
ontwikkelingen. 

9 maart 2023 inloopavond korfbal vereniging Triade



Bestaande situatie



Schetsontwerp nieuwe 
situatie



Schetsontwerp brug



Artist impressie dag



Artist impressie avond



Globale Planning

• 9 maart 2023. Informatieavond
• Mrt-apr. 2023 Voorstel aanbieden college van B&W
• Jun-jul. 2023 Voorstel aanbieden gemeenteraad
Bij positief besluit voor Triade. 
• Voorbereiden de werkzaamheden opstarten met 

ingenieursbureau.
• Q1-2024 Aanbestedingsprocedure
• Q2-Q3 2024 Werkzaamheden voorbelasten nieuwe 

veld



Vervolg Planning

• Q3-Q4 2024 Zettingstijd
• Q1 2025 tot zomer 2026 aanleg velden.

E.a. afhankelijk van geotechnische onderzoek, 
aanbesteding en aannemer.


