
Dat de nieuwe piste er kwam, was reeds gekend. 
Er werd flink gewerkt achter de schermen, dit met vele actoren. Want er komt nogal wat kijken bij 
een totale renovatie. 
Eerst en vooral het opmaken van de plannen, wat mag, wat kan, wat is noodzakelijk om de piste WA 
goedgekeurd te krijgen. Alvast dank Stad Kortrijk en aan Dries Soubry  van de dienst Planning en 
Openbaar Domein Stad Kortrijk. Hij heeft zich verdiept in de reglementering  van de atletieksport en 
stond open voor onze opmerkingen ivm de plaats van bepaalde zaken zoals de kogelstanden, ver- en 
hinkstapspringen. 

Onderstaand plan kwam uit de bus: 

 

 

Deze omvat dus een uitbreiding naar 8 banen rondom, ook komt er een groot plateau  met 2 
hoogspringstanden met tussenin het speerwerpen. Nu ook een volwaardige ver- en 
hinkstapspringstand, nl 2 aanloopbanen van 45m, met 2 landingsputten. 

Ook de polsstokstand wordt volledig vernieuwd, dwz nieuwe aanloop, nieuwe mat (met antispike 
mat, afdekzeil) en garage waarin de palen kunnen worden opgeborgen. 

Al deze zones worden voorzien van een waterdoorlaatbare toplaag. De keuze voor de soort toplaag 
kwam er na een bezoekje aan de piste in Oostende, waar de baantoplaag verschillend is van de 
toplaag bij de kampproeven. 

De kogelstootstand verhuist naar de andere zijde van het binnenveld, deze omvat 2 ringen naast 
elkaar. Zo kan een trainer beter aan het werk met meerdere atleten. 

De discus- en hamerstand blijft op de huidige plaats, maar krijgt een volledige nieuwe kooi. 

Dan zijn er nog de omgevingswerken, nl de vernieuwing van de verlichtring, zodat avondmeetings 
mogelijk zijn, de afrastering rondom de piste, betegeling… 

Dus veel werk aan de winkel en geduld zal nodig zijn, maar het resultaat zal gezien mogen worden. 



De werken zijn gestart met hetr verwijderen van de oude toplaag, verwijderen van de balustrade, de 
discuskooien de steepleput zijn al verdwijnen. De ballenvanger thv de steepleput is ook al gesloopt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer zal de renovatie klaar zijn? Hopelijk kan alles zoals gepland doorgaan en kunnen we eind 
april genieten van een ‘waardige atletiekaccomodatie’ 

 

 

 

 

 

 

Afscheid van de piste anno 1998 

Resultaat na een paar dagen werken 


